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ם תרגו

בריידסהד
 מוכר אינו ואו אוולין המנוח הבריטי הסופר

 שנים כמה לפני הישראלי. לקורא כמעט
מץ סיפרו לעם בסיפריה ראה־אור עפרי. קו

ואו סופ־
ואכסטזה ניוון

 וירה עברית עפר; קומץ ואו אוולין •
 212 עובד; עם - לעם ספריה ישראלית;

רכה). (כריכה עמודים

 הספרותית הקהיליה ציינה שעברו בחודשיים
 שלונסקי. אברהם של למותו עשור בישראל
 למימדים מסויימים ברגעים הגיעה החגיגה

 העיקריים כשהדובריס פסטיבל, של מוגזמים
 שלונסקי את מלהעמיד נמנעו זה בפסטיבל

והמתאימות. הנכונות בפרופורציות
 לא זכויות לשלונסקי שיש ואציין, אקדים
ל אבני ביניהן העברית, בשירה מבוטלות  גווי

המקד הנפילים (״אנחנו הנפילים ושער
 למרגלות בעילפון כורעים / לבוא ימים
 הסער,/ לציפורי בלילות נמשלנו / נבו,

 אלא התער״.״) פיפיות אל המפליגות
 שלונסקי של שזכויות להוסיף גם המקום שכאן

 של מוחלטות באיכויות נמדדות אינן המשורר
 של המידבר דור של באמות־מידה אלא שירה,

החדשה. העברית השירה
 לספרות במוספים שראדאור מאמרים, עשרות

 עם אמת של חשבון מלעשות נמנעו ובכתבי־עת,
מבוטל. לא חטא בכך וחטאו שלונסקי, אברהם
 אלא אמן־המילה, היה ששלונסקי ספק אין

 פורקן מצאה שלו אמנות־המילה שעיקר
 ספרותיים קהלים ושל קפה בתי של בבדיחות
 אם גם בצחוק, גועים שהיו קהלים מוגבלים,
 שהרי חמור. של נעירה משמיע היה שלונסקי
 בחצרו, רבי של מעשה בחייו שיחק שלונסקי
שוטים. חסידים עם רבי של מישחקו

 מחברי־מאמרים, החוגגים, מקהלת כל
 הכנסת, של ועדת״החינון־ ואפילו מפטפטי־רדיו,

 אורה הלאומית הגנת של בחסותה שהתכנסה
 של חשבונות זה פסטיבל במהלך עשו — נמיר

שלונסקי. אברהם עם כזב
 את שלונסקי רצח שנים עשרות כמה במשך

 רצח־הדרגתי, זה היה הספרות־הישראלית. שפת
 בספריית כעורך מלכותו תרגומיו, באמצעות
נוסח בעלות תרבות, מילחמות וכמנהל פועלים,
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 אלפי למאות הסופר נתוודע שעברה בשנה
 בחזרה סיפרו באמצעות בטלוויזיה, הצופים

ם חמדת הטלוויזיה שסידרת לבריידסהד, מי  י
 למרל ממתין אני שנים מזה עליו״. התבססה

 סיפרו של עברית מהדורה שיפרסם הישראלי
בספריו. המעולה הוא שלדעתי סקופ,

 רומאן־נוסטאלגיה הוא לבריידסהד בחזרה
 של הפתיחה בשנת שבסיסו מעולה, בריטי

 המחבר/ כאשר השנייה, העולמית המילחמה
 באחוזה לאימונים חייליו עם מגיע מספר,

 גדולתה בימי הכיר שאותה בריידסהד,
 ובני־ביתו. מארצמיין לורד ימי האחרונים,

 מעורבים שבו רומאן הוא לבריידסהד בחזרה
 לימי בנוסטאלגיה הבריטית הרומנטיקה שרידי

 מן ועברו שחלפו ימים הבריטית, האימפריה
העולם.

 הראשון החלק לשניים. מתחלק ואו של סיפרו
 שנות של באוכספורד הסטודנטים חיי תיאור הוא

 שאיפיינו והסטיות הייחוד אווירת על העשרים,
 את המחבר/מספר פוגש באוכספורד זה. הווי

 את הצובע בלאנש את שלו, והדובון סבסטיאן
 המחבר/מספר אדומה. בלכה רגליו ציפורני

 לבין בינו היחסים קשירת את שנונה בעט מתאר
ת הלכו סבסטיאן הופיע ״כאשר סבסטיאן;  דמויו

 שנעלמו, עד הנוף תוך אל ונסוגו אלה אפורות
 את הכרתי הערפילית... בערבה ככבשי־הרים

 לפני רב זמן ממראזדעיניים סבסטיאן
 שכן נמנע, בלתי דבר זה היה אליו. שהתוודעתי

 הדמות היה בקולג• שלו הראשון מהשבוע
פיו בזכות שלו במחזור ביותר הבולטת  יו
תיו, הכובש רויו  ידעו לא כי דומה אשר וז
גבול...־

לביקור המחבר/מספר את לוקח סבסטיאן

 עברית: לבריידסהר; בחזרה - ואו אוולין **
 עמודים 343 דומינו; הוצאת ויזלטיר; נטליה

קשה). (כריכה

 שקד גרשון פרופסור זה היה ז׳דאנוביסטי.
 בסיפורת חדש גל בסיפרו אורחה, שאגב

 שלונסקי, של תרגומיו לשון על ליגלג העברית,
 להיסטריה עבריות מילים מכניס שהיה

התייחס שקד רוסיות. מילים של מוסיקאלית

שלוגסקי משורר
דור־הפלמ״ח של דיקטטור

 המחבר/מספר הולך בהמשך בריידסהד. באחוזת
 חסרת־פשר, לעיתים עזה, משיכה ונמשך

לדיו מארצמיין הלורד של לאחוזתו  וי
 המכתיב לדיבוק הופכת שהיא כד יוצאי־הדופן,

 סיפור הוא לברידסהד בחזרה חייו. אורחות את
 סיפור לו, דומים שמעטים חושפני אוטוביוגרפי

 אי־היציבויות, מיכלול את ואו מאתר שבמהלכו
 העבר, עולם של חורבנו תהליך את המאפיינות

 שטרם עולם ומעמדה, גינוניה על האצולה עולם
השנייה. מילחמת־העולם אחרי תחליף לו קם

 אשתו את שנטש מארצמיין, הלורד של רמותו
 הפורענות וזרע באיטליה, ומתהולל וילדיו
 כפארודיה מוצגים צאצאיו, בין זרע שאותו
 ואו. זאת שמכנה כפי הנעורים, נירפות של מעולה

ס הוא ברומאן ששמו המחבר/מספר, ארל  צ
 למעין לבריידסהד בחזרה את הופך ריידר,

 הדת של ובתפקידה בקאתוליות נוקב עיון
 חזרה של תהליך מעין — מהעולם כמיפלט
הבריטית. התרבות נוסח בתשובה

 צארלס חולם באוכספורד, לימודיו למרות
 תום אחרי רק לצייר הופך הוא צייר. להפוך ריידר

צץ חוג אותו לתוך נגרף הוא בינתיים לימודיו.  נו
 מתאהב ריידר סבסטיאן. בידי המונהג ויוצא־דופן

 בהדרגה גוליה, באחותו חסרת־תוחלת אהבה
 שניוונו סבסטיאן, של התנוונותו תהליך מוצג

 האצילים ומעמד אבותיו אחוזת לניוון מקביל
הבריטי.

 הקורא לפני ואו חושף לבריידסהד בחזרה
 למרות הסאטירי, מכישרונו מעט לא הישראלי

 ניתן ברומאן במעט. לא הדתי בספר, הרובד־השני
 ערכי־המוסר של שקיעתם אחרי לעקוב

 של עקיף תיאור תוך בריטניה, של המסורתיים
 עוצמתו והתגברות הבריטית הבורגנות עליית

 אלה הליכים וכיצד האנגלי, הפרולטריון של
 הפוליטיות־חברתיות המיסגרות על משפיעים

 את המלווים ההיסטוריים המהלכים אנגליה. של
הבריטי האצולה מעמד של השקיעה תהליך

 מילים של שלמים למחזורים בהקשר זה, לנושא
 בהם העמיסו הפלמ״ח דוד שסופרי שלונסקאיות

 לא אלה מילים החמישים. בשנות יצירותיהם את
 והקורא שנה, 39 של במיבחן אפילו עמדו

מוחלט. ניתוק מהן מנותק בן־זמננו
 בימי היה שלונסקי של ביותר הקשה הפרק
 40ה־ שנות בסוף הפלמח, דור סופרי על מלכותו
 ספריית של כעורך כאשר החמישים, וראשית
 מרבית את ופירסם שינה ערך, שיפץ, פועלים

 אלה היו בחצרו. ששימשו אותם של יצירותיהם
 משה ברטוב, חנוך שחם, האחים מגד, האחים
 ־התרבות דגל נושא שהיה שלונסקי, שמיר.

 ימים אותם של למדי וסטאליניסטית המתקדמת"
 מילחמות ניהל ומשוררים, סופרים וקבר המליך

 את לשרת כדי לשמה, ספרות של במסווה
 של התרבותית־סטאליניסטית האידיאולוגיה

עת. באותה מפם
 במגמות הורמה מילחמת שהכריז זה היה הוא

 כושר הזמן עם שהוכיחו מגמות הכנעניות,
 יצירותיו. מיכלול של מזה יותר גבוה עמידות

 שלא צעירים, ומשוררים סופרים החרים שלונסקי
 הוצאת את הפך הנכונה, המיפלגה עם נימנו

 של מדיניות המייצגת להוצאה פועלים ספריית
 הזו הספרים הוצאת היום שעד מדיניות אחד, איש
 פועלים ספריית גסיסת מפגעיה(על נרפאה לא

הזה). העולם של הקרובים הגיליונות באחד
 הישראלית הספרות של ההיסטוריה מישפט

 בחודשיים נדחה שלונסקי אברהם יצירת עם
 שבבוא ספק, אין אבל שנים, כמה לעוד האחרונים

 את התבן, מן המוץ את שיבור מי יבוא היום
 את שיציג מי יקום עוד הפוליטיקה. מתוך השירה

 יומרות רב כמשורר ודם, כבשר שלונסקי
 שלונסקי את למדוד הזמן יבוא ואז ותיסכולים.

 של הצבועות במידות ולא לו, הראויות במידות
למותו. הראשון העשור

 כמו לברידהסד, בחזרה בבהירות מתוארים
.1926 של הכללית השביתה

 נעלם סבסטיאן כי לריידר מתברר כאשר
 גרמני, של בזרועותיו חולה, והוא בטאנגיר אי־שם

ם לגיון איש רי  לטאנגיר נוסע הוא הצרפתי, הז
 על שהשפיע אוכספורד, מימי ידידו את לסעוד

אורחות־חייו. כל
 מעולה, רומאן הינו לבריידסהד בחזרה

 לקורא ולפענחו לפרשו היריעה שתקצר
 מהקודים כמה עם מתמודד הוא שכן הישראלי.
 על וקיימברידג, אוכספורד בוגרי של המיוחדים

 1־־־ ניוון המתאר רומאן זה ואורחותיהם. סיגנונם
 להשתחרר המאמץ ואת המנוון, אל ומשיכה

 לבגוד מבלי הדת, בעזרת הניוון של מחיבוק־הדב
 של לבניו ריידר בין שנוצרה האנושית בקירבה

 נכנע הספר עמודי כל לאורך מארצמיין. הלורד
 המעמד־העליון של נדיר קסם לאותו הקורא

 לו, המחשבה אורחות ניגוניו, מינהגיו, הבריטי,
נו. ואפילו... ניוו

או בוחן שבו בסיום, גם  סמל אותו את ריידר/ו
 בן קצין — השנייה העולם מילחמת של צבאי

 בין המחבר מעמת - הופר בשם נחות מעמד
החדשה. לאנגליה הישנה אנגליה

 ואו אוולין בידי נכתב לבריידסהד בחזרה
 — העולמית המילחמה של יותר מאוחר בשלב

 טיטו של לפרטיזנים מסופח היה כאשר השנייה,
 לאנגליה, שנשלח כתב״היד יוגוסלביה. ביערות
 לואו ולהצניח לשגר דאג שאף מו״ל, בידי נתקבל

הבלקנים. בהרי אי־שם ההגהות, את
 שהופקה הטלוויזיונית שהסידרה ספק אין
 מור־ כרן המחזאי של בעיבודו הספר, על־פי

תיו על לשמור הצליחה טימר,  יוצאות־ איכויו
 ישראלית לסידרה בניגוד ואו, אוולין של הדופן
בניו, ספרא עזרא מישל  ספר איזה המדגימה ו
ת. לסידרה לעבד אסור  בחזרה טלוויזיוני

 לקורא מומלץ מעולה, רומאן הוא לבריידסהד
 בה חבוי הקרוב. והחופש הקיץ לימי הישראלי

פי.  ויזלטיר, נטליה שהמתרגמת רב, ספרותי יו
בליווי בקפדנות, עליו לשמור הצליחה  הערות ו

 לקוראים במהירות המבהירות הספר) (בגוף
 לבחור שהקפיד שהמו״ל, רק חבל שונים. פרטים

ר וטובה קשה כריכה טובה, מתרגמת  לא טוב, וניי
 ,, עמודים התוצאה: אחידה. הדפסה על הקפיר
 פגמי עם הדפסה בשל לקוראם, לקורא שקשה
איכות.

ת חו שי

קווי־אוויר
 בשנים צודל של היחידה שהתרומה דומה

 בהעסק־ מסתכמת הישראלית לחברה האחורנות ׳
 של המשודרות במיסגרות אנשי־רוח, כמה של תם
 למיקרא ועוברת העולה התחושה זו צה״ל. גלי

תז המשורר של החדש סיפרו ך נ י ז ו  אוויר*, קו
־*] החודש. שראה־אור

 במיסגרת זך נשא שאותן בסידרת״שיחות
 לסיפרות ושקובצו בגל־צ שלו שירות־מילואים

 בנושאי רדיו מסאי של התמודדות מתמודד הוא
 ונושאים הישראלית בסיפורת הרומנטיקה

כלשונו. אחרים,
ם! כולנו האם הכותרת תחת תי  את זך בוחן מ

 מתבסס שהוא תוך הישראלית, בסיפורת המוות
ם למדי בינוניים רומנים שני על א קווי  לנעמן ר
ן תמוז בנימין של רו כ זי ם ו  ליעקב דברי

 המוות את ובוחן ממשיך זך המנוח. שבתאי
 של וסיפורים אלה ספרים באמצעות וההתאבדות

 בן־נר ויצחק שלי) (מיכאל עוז עמום
את מוליך שהוא תוך כפרית), (שקיעה
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רכה). (כריכה עמודים

נמנות נווכווציות — שלונסק׳ אברהם הישואלית! ־החוו־ה


