
קלאסית כפנינה לדזיי־נצח יזכה ספק שבלי
קטנה.״״

 ! פתחתי, מצאתי, החי הקץ של הצדפים את
פנינה. לא אצה. היתה ובתוכם

 אנגלית המלמד אלקין, סטנלי פרופסור
 יודע כסנט־לואיס, וושינגטון, באוניברסיטת

 לאנגלית לפרופסורים שבדומה אלא אנגלית.
 הכותב״, ״הקמפוס מתיסמונת הסובלים בישראל,

 אלקץ עושה לומר, לו שאין את לומר. מה לו אין
עמודים. 115 בכמעט החי בהקץ

 האינטלקטואלי השיעמום הוא החי הקץ
 בנוסח יומרני, פרופסור של מסע בהתגלמותו.

 סיפור זה דאנטה. של להתופת אמריקאי
 נורה שבמהלכו למשקאות, בחנות בשוד הנפתח

 לגן־העדן, ונשלח למוות אלרבי סוחר־היינות
 להסבר בציפייה לגיהינום, יותר ומאוחר

 התשובה, את למצוא תחת מותו, בדבר מהאלוהים
 יותר מאוחר שנים עשרות כמה פוגש הוא

 לאריכות וזכה בהריגתו, שסייע מי בלדלהאוס,
ימים.

 התפלות בבדיחותיו משעמם אלקין של סיפרו
 בליעת על־ידי לחייה קץ לשים ניסתה (״כרגע

 לא גם שיניים...״) לניקוי חוט של מטרים אלף
 אלקץ בנוסחת האמריקאי־מיני, הפרק נפקד

 פיליפ ״נוסחת על כישרון בפחות (המבוססת
 אלרבי של חיי״המין את מתאר הוא כאשר רות״),

 מעליו גהרה זקנה ״מכשפה בגיהינום:
 היתה זו ידיה. כפות כץ אברו את ושיפשפה

 שנה שישים־ושתיים אחרי הראשונה הפעם
 רצונו חופשי, רצונו שם. בו נגעה שאשה
 מעלה שלו הפץ החל החמות בידיה אבל חופשי.
באמת? עשן..."

 בוחן שאלקין האינפנטיליים, הדיאלוגים
 באוניברסיטת תלמידיו את הסתם מן עליהם

מניין גם ספרותי. ערך כל משוללי הם וושינגטון,

אלקין פרופסור
מילולית גירה

 בגיהינום באלרבי, היורה לדלהאוס מישפחת בגי
 ושלושה ארבעים שש־מאות אלפים (״תשעת

 ראשית מאז נישמתם את שהוציאו לדלהאוסים
 על ממש של חיוך להעלות עשוי אינו הימים...״),

הקוראים. שיפתי
 העמודים 30 אחרי חש החי בהקץ הקורא

 של הספרותית גירתו כל את העלה כי הראשונים,
 המשך על לוותר עשוי והוא אלקין, פרופסור
זה. בספר הקריאה
 אלה, שורות לכותב ברור שאינו אחד, פרט

 צורך ביתן זמורה הוצאת מצאה מדוע הוא
 מעלי שהרי העברית? לקוראי הספר את להעניק

 מן זה, ספר קראו כבר האינטלקטואלית הגירה
 שלהם האחרונה בשנת־השבתון הסתם,

 ברנדי רות של תרגומה גם בארצות־הברית.
 של המקובלת התרגומים לרמת מתעלה אינו

זו. הוצאה

דוחה יפיוף
 היא הספרותיות במחלות הבולטות אחת
כ״התפעמות לכנותה שניתן האלרגית, המחלה

ר□1י נוסח התעלותמריבה מי
ליל ★ קניוק ואחד העשרים .

 מחוסר־מעון הסובלת כתיבה זו קניוק. יירם של הספרותית כתיבתו את סובל איני ■
 גבריאי טראמבו, (דלטון ידועי־שם סופרים של אחרות יצירות של מהעתקות־שמש

 ועח כיסד־ספרותי, חסרת אסוציאטיבית מלשון ואחרים), גראס גינתו* מארקס, גראסיה
 קניו* פירסם מעריב של סופשבוע במוסף השבועי שבמתח אלא וכהנה. כהנה מיגרעות

 בדמות העוסקות הרשימות שתי ראשיתה״ מאז מיטב־כתיבתו, *ז )2.9,26.8(המשכים בשני
מר לשעבר מישטרת־ישראל קצץ של  אייבמן אדולן! של חוקרו שהיה מי לס, א

להעניק כדי לגרמניה שירד בישראל,
'?| י ׳ י ־ "י־ קניוק האחרת*. ל״גרסניה  לגיטימציה

 כתיבתו, לרדידות מעל להתעלות הצליח
 ולהביא לו, האופיניים לשומני־הלשון מעל

 ספתתיות איכויות בעל מרתק, סיפור
במעלותיו העדיף סיפור הראשונה״ מהמעלה

יערי מנהיג
תכהינה בנים שיני

 קניוק סופד
קצין של דמותו

 האחרון היחודי שלו המאויית המלל מנהר
 יער אביעז תת־אלוף של מעדו ■

 סוגו לאומי לביטחון המיכללה כמפקד
 10מ־ יותר לפני החל המעגל מעגל־היסטורי.

 1מנהי יערי, תת״אלוף של אביו כאשר שנה,
 בביתניז פתח יערי. מאיר הקשיש מפ״ם

 או ליצור שנועד תעתוע הצעיר, השומר נוסח העצמית, ההגשמה־ של תעתוע־תחות אותו את
 מ יערי, מאיר שלא־התגשם. חלום בגדר היה זה שתעתוע אלא בארץ־ישראל. החדש היהודי
 במקונ בגו. את הוליד שבו מרחבית בקיבוץ 21וד ליל אל בביתניה 20ה־ מליל שירד

 בדיו? שנה יערי. אביעזר הפך יותר, ומוסרי טהור עולם חדש. עולם של בבנייתו להשתתף
 צינית׳ אינה שההיסטוריה אמר מי לאומי. לביטחון המיכללה למפקד ושאתילא, צברה אחרי
תכהינד- בנים ושיני בוסר אכלו אבות

 כל משוללי של נחלתם היא זו אלרגיה חלולה״.
 במלאכת המוצאים ספרותית, יצירה כישרון
שלהם. חוסר־היצירה לתיסכולי תיעול התרגום

 במחלה החולים של הבולטת מיגרעתם
 בצורך ביטוייה את מוצאת חשוכת״המרפא

 מלהיות הרחוק תרגומם, את ללוות הכפייתי
 המתרגם נזקק בתרגום גם (שהרי מפואר,

 דבר״, ״אחרית או ב״מבוא״ יצירתי) לכישרון
המתרגם״. ב״דברי אפילו ולעיתים
 במימדים חלולה״ ב״התפעמות שלקתה אחת

 הישראלית, בספרות חסרי־תקדים מגלומאניים
 ב״דבר תרגומיה את המלווה ליטווין, רינה היא

המתרגמת״.
 אי־שם ניצבים ליטווין רינה של תרגומיה

 ודי לעברית, האיכות מתרגמי רשימת בתחתית
 ייליאם מיצירות תרגומיה רמת את להשוות
 והמרתקים המעולים לתרגומיו לעברית, סרקנו*

סירת. אמציה של
 להסתפק שלא החליטה ליטווין רינה

 תחת עצמה, משל ספר כתבה היא בתרגומיה.
 בת־אלמוות*. ונשמה דג של זנב על הכותרת

 כיפיוף התרבותי עולמה דלילות את הפגינה שבו
 לשינאת רק בו המעיץ את להביא העשוי דוחה,

הספרות.
 הקורא את להביא בסיפרונה שואפת המחברת

 או הביוגרפית התרבותית, ה״טופוגרפיה אל
 יצירות של שמאחוריהן...״ הפסיכולוגית

 כיסוי, כל משוללת יומרנית, בלשון ספרות.
 אל: למסע הקורא את ליטול ליטווין, שואפת
 של אנדלוסיה אל פוקנר, ויליאם של .ארצו
 של התת־מימי עולמו אל לורקה, גרסיה פדריקו
 של והנזיריים הגבוהים שמיו אל או אנדרסן
 מבהירה והיא סנט-אכזיפרי...* דה אנטואן
 המיוחד המיזוג את מבטא אף ״הספר לקורא:

 חומריה את השואלת ומתרגמת, סופרת של
 אותם ומתיכה הספרות ומן העולם מן לסירוגץ

 איזה הלשון...״ באמצעות חדשה להוויה
יומרני. בלה־בלה

 הספרות עולם על ליטווין רינה של מסותיה
 ברצף שהרי בלתי״אפשריות. מסות הן והתרגום
 מייגעת היא שלה והכישרון הסדר חסר הדימויים

 העמסה תוך הראשונה, מהשורה החל הקורא, את
 במראי־מקום, בשמות, הכתוב של מוגזמת
 הקורא: בעיני עצמה להציג בכוונה זרות, במילים

 ואולי חכמה, לא ויודעת! חכמה שאני כמה ראו,
 שהיא במה לעשית מה יודעת לא אבל — יודעת
יודעת.

 ולאמנות לתרבות תל־אביב קרן בכספי
 להתייסר הקורא את ליטווין אונסת עמויס וקרן

 והיחיד האחד שהמסר אותיות, אלפי בעשרות
 יכולה הייתי פרופסור, הייתי אילו הוא: שלהן
 קץ עד לספרות מיקצועיים כיתבי־עת למלא

הימים.
 את המחברת מוליכה גבולות חסר בלהג
 מהעולם כולם — ציטוטים של במבוך קוראיה
 ציטוט, אף — לעברית ליטווין מתרגמת שאותו

 שאליה השפה בני ישראליים, אינם יוצר, או שם,
מתרגמת. היא

 חותרת היא כדו־שיח התרגום על בפרק
 כיורשתה ביודעין, שלא או ביודעין עצמה, להציג

 ברוב התרגום. במלאכת גולדברג לאה של
 את לנתח מתביישת אינה גם היא צניעותה
 מוסר זה גם אכן, לעברית. שלה תרגומיה

מתרגמים.

עת כתב
מאזניים

 מאזניים•* של נ״א כרך ,2־1 מס׳ חוברת
 זה שכתב־עת מאז השלישית השנה את פותחת

 שביטאון ומוכיחה שבה היא חדשים. לחיים שב
 בכתבי־העת הטוב להיות יכול הסופרים אגודת

בארץ. כיום הרואים־אור
 רייך אשר המשורר של בעריכתם מאזניים,

 החוברת מרתקת. קריאה חוויית מספק פסח, ודו׳
 בתולדות לראשונה בעיקרה, מוקדשת הנוכחית
 מעולה למיבחר והפעם, זרה. לספרות זה, כתביעת

 הכותרת תחת החדשה, האמריקאית השירה מתוך
 שירו (כמאמר שרה אמריקה את שומע אני

ויטמאן). וולט של הנורע

ה* ב על - ליסמין רינ  בתי תשמח דג של זנ
 92 הקיבוץ-המאוחד; הוצאת אלמות;

 דקה). עמודים(בריבה
ם, תיי א מ  אשר עורבים: - לספרות ירחון "

רבה). (בריבה עמודים 80 פסח; וחי רייך

 האמריקאים שבמשוררים הבולטים בין
 קרלום ויליאם את למצוא ניתן בחוברת

 הביטניקים שירת של (האב־השירי ויליאמם
 תיאודור והשישים); החמישים בשנות

 אולסון; צ׳ארלם קריין; הארט רותקה;
 שוורץ דלמור ברימן; ג׳ון לואל; רוברט

/ בתים הוזה הינד מאושר ולא (״עייף

שוורץ משורר
בתים חוזה הנך מאושר לא

 פתיתי / דצמבר, בערב חמימים רכי־שטיחים,
 אן צונחים...״); לזגוגית מבעד צחור״השלג

נוספים. ומשוררים פלאת סילביה סקסטון,
 רוזן־מוקד טובה של התרגומים פרק
 סטיבנם, ואלם של שיריהם ובו ובהיר, מעולה
ואחרים, סאנדברג קארל פאונד, עזרא

 תרגוב לשירים. עניינית אילוסטרציה בצירוף
 בנוס ויליאמם, קארלום ויליאם שירי

 הזיכו את חסרים פלד, ועודד ראובני יומס
 המתורגמי קריין, הארט שירי הסופי. השירי

 אן מחזיקים איג־ז׳אקוב אליעזרה בידי
 ביה המתורגם לואל, רוברט הנדרש. הזיכוך

 ששירז בעוד ושירי, בהיר הוא דאור, דן
 נטול הם דיקמן עמינדב בידי המתורגמים

 זל בידי שנעשו מהתרגומים חלק בהירות.
במעט. פגומים וחלקם מעולים, הם גורביץ׳

 ולאדימיו דורית א׳ של רשימתה
 ש! קורותיה וילסון, אדמונד - נאבוקוב

 מרת? מימד מביאה מיכתבים בחליפת ידידות
 שז התרבותית הצמרת עולם של וידוע

 ברטוו רון של רשימתו ארצות־הברית.
 חס אודות תגלית מביאה בפלסטין, אמריקאי

 גילמן הנרי מאת פלסטיני רומן — הפלח
 שעברה במאה בירושלים, ארצות־הברית קונסול

 בת־זמננ שירה גילתי דניאל של רשימתו
 ארצות לשירת נוסף היבט מביאה וטכנולוגיה

 רצית מתוך לקטע בדומה ,20ה־ במאה הברית
ויליאמם. קרלום ויליאם של שיר לכתוב

 שז זו בחוברת המתפרסם המקורי בחומר
 בן־אריה יגאל של שיריו בולטים מאזניים

 שירים לפרסם ששב יזרעאלי, יוסי של ושיריו
 מבקר רמת גם שנה. 20מ־ יותר בת בצורת אחרי

 הקודמות החוברות לעומת השתפרה מאזניים
 ויינפלל דויד שדה, פנחס של ברשימותיהם

שין!. ומידד
 נטל כאשר בטעות. כאן להודות נעים לסיכום,

 אצין היה מאזניים, עריכת את רייך אשר לידיו
 העורן של בכוחו רב ספק אלה שורות כותב

 ומרדים משעמם מכתב־עת מאזניים את להפוך
 ובע? עכשווי מרתק, לכתב־עת שהיה, כפי

 עב ביחד תחילה זאת. עשה רייך אשר דימיון.
 והו* סתווי, זיסי לעריכה, הראשון שותפו
ח בעריכה הנוכחי שותפו עם בכך, ממשיר
פסח.
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