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תרגום
קל מוות

 היתה ,1963 באוקטובר 24 החמישי, ביום
 מינרווה, במלון בחדרה, ח־דבובואר סימון
 קרתה .לאמך לה: ובישר צילצל הטלפון •ומא.

נאונה.״
 ודעיכתה לבית־החולים האם כניסת סיפור את

 דה־בובואר מתארת למותה עד ;הדרגתית
 מאוד(*), קל מוות בסיפרונה תיאורית :יבושת

לעברית. באחרונה ראה״אור צתרגומו
 מיהרה והבת לבית־החולים הוחשה האם

 והחלשה הנכה אמה את מתארת הבת :פאריס.
 את ״ותיעבה בחיים בפראות שנאחזה :אשה
הייתי.״ תיעוב המוות

 של הפגועה חיוניותה אחר עוקבת דה־בובואר
 גופה, את המעסה הפיסיותרפיסטית אחר זאם,
 ביטנה את באדישות .הציגה האם !:עוד

 וערוותה זערערים, בקמטים צפורה זקמוטה,
זקרחת.־

 בשבר קשורה שאינה שיגרתית, בבדיקה
 יש שלאם מתגלה האם, לקתה שבו :אגן־הירכיים

 מגדירה שאותו סרטן הדק, במעי זרטן
 הינם ההורים למדי: .מוכר כך: ■ה־בובואר
 — והמים משוגע, שבנם להודות ;אחרונים

 ומידרדר, הולך האם מצב סרטך. יש צלאמם
 רוצה היית ..את לניתוח: מייד נשלחת היא

׳לי אמר בקיבה?׳ זה כל את לה צישאירו : 
 מוארך בקבוק על והצביע תוקפנית, מימה
 שבבטן־ ,מתברר צהבהבים...״ חומרים ,תש
 שדה־בובואר וכל עצום־ממדים, גידול היה ;אם

 האם ייסורי את לצמצם היה תבעו אחותה
;כאבים.
 את לשחזר לדה־בובואר גורם המתקרב המוות

 יחסי מערכת את אמה, ובין בינה היחסים ערכת8
 מן אבי. את מאשימה .אינני המת: האב עם ;אם

 התשוקה. את בגבר ממית שההרגל ?ידועות
 את והוא הראשונית רעננותה את איבדה זמא

 האם של יחסה את בוחנת הבת זתלהבותו...״
 לעיתים כלפינו הפגינה .היא אחותה: ואל וליה

 מאשר יותר מבולבלת, רישעות זזומנות
 אלא רצתה, באומללותנו לא :אדיסטית;

עוצמתה...״ את לעצמה 'הוכיח
החיים אל מאופק מסע הוא מאוד קל מוות

 מאוד; קל מוות - דה־בזמאר סימון
 עמי 89 כתר. הוצאת פרנקל. מיכה גברית;
רכה). כריכה

הישראלית החוויה
 העולם לאוויר בא וחתול עכבר של מזיווג

 בין מזיווג עכתול. למותו: שניתן ׳צור־כלאים
 בר־ אוניברסיטת של לאומית אקדמית ודרה

 אקדמית תופעה צמחה גוש־אמונים תה עם ילן
וייס. הלל ד״ד לשם: עוגה
ר של מאמריו את  וייס הלל עברית לספרות ד

 את בארץ. המובילים בכתבי־העת תמצאו א
 של ביטאוש נקודה, בכתב־העת תמצאו אמריו
אמונים. גוש ואנשי השטחיס־הכבושים תגהלי

 הכותרת תחת נקודה, של האחרון בגליון
 לו חוגג אחרת. עברית לשירה ציפיה

 וייס הלל עברית לספרות והדר פאשימט
 העברית, השירה על מגוחכת מילחמה וכרת
 מעבר המתנחלים בקרב כלשהו מאחז הסרה

קו־הירוק.
ר של חפתו  האנתולוגיה כנגד יוצאת וייס ד
 קובצה שבה לקרבות, תכלה ואין ;גרועה)

 שוייס, אלא למון. מילחמת על פוליטית יירה
 השני כחוט עוברת הביקורתיים כליו דלילות

 זו זמתולוגיה להבות מסוגל אינו רשימתו, כל
 שלה. נקודות־התורפה
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 קצובים, מישפטים בו יש האירופיים. והמוות
 מימוש — ובעיקר ותחושות, מצבים הגדרת
 האכזיס־ השקפת־העולם של למהדרין ספרותי

 לחיים ושותפה שדה־בובואר טנציאליסטית,
בה. התחלקו סארטר דאן־סול
 היא אליה. שבה הגוססת האם של הכרתה
 לארוס מילון על מספרת חייה. על מתמודדת

 כדי אחרונה, כמתנה לעצמה רכשה שאותו חדש,
את עושה האם כאשר התשבצים. עם להתמודד

דה־בובואר סופרת
רב באיחור תרגום

 לדה־בובואר: אומרת היא הסדינים, בין צרכיה
 בסדיניהם.״ צרכידזם עושים המתים .הרי

 לבת, מסייעת האם מעט. מתייצב האם מצב
 היא (שאותו לחיים שותפה עם ביחד לצאת

 קצרה לנסיעה סארטר״) פ׳ .ד״ר בשם מאזכרת
 עם טלפוני קשר על הבת שומרת משם לפראג.

על הנאבקת האם מתחילה בשבת בית״החולים.

 ביום סימנון. ז׳ורז׳ של רומן לקרוא חייה
 דה־בובואר תפוחי״אדמה. מחית אוכלת הראשון

 את הלאה האם פני לנוכח בוחנת מפראג. שבה
 החיים בנושא בעיקר שתיהן, של היחסים מערכת

 .היא ספריה: ואופי הבת של ״הלא־מוסריים־
 ספריי. מתוכן קרובות לעיתים מזועזעת היתה

לה...־ החמיאה הצלחתם אך
 ממשיכה והאם חולפים, עוברים הימים
 נעשה חיה לגוויה מאמי .המעבר בגסיסתה:

 האם חדרה...״ למימדי הצטמצם העולם סופי.
 תאה .כשאני חלומותיה: את לבנותיה מתארת
 עומדת שאני יודעת אני ולבן, גדול שתול

 בתוך נרדמת אני נרדמת, אני כאשר להתעורר.
 נגד בסמים גופה מתמלא בינתיים חצאיות...״

בפצעי״לחץ. מתכסה גופה הסרטן. מכאובי
 מתה, האם כאשר נכחה לא דה־בובואר

 כאשר לה, אמרה שומרת־הלילה אבל סוף־סוף,
 שזה לך מבטיחה .אני לבית־החולים: באה היא
מאוד.־ קל מוות חיח

 דה־בובואר פותחת הפוסט״מורטום בפרק
 מסרטן...־ אמא פחדה חייה .כל בהודעה:
 אילו קודח היה .מה כמו: שאלות הלאה ומעוררת

 החל הסרטן את אמא של תפאה גילה
ה הסתם מן הראשונים? מסימני־המחלה  ת

ה היתה ואמא הקמות, באמצעות בא נלחם  ת
א אך נוספות. שלוש או שנתיים  מכירה היתה ת

שדת לסתת או מחלתה, טיב את  והייתה בה, ת
ה המוות...־ מפני באימה ימיה שאתת את ת

 שבה בוגרת, אירופית מונוטוניות באותה
 היא האם, מחלת מהלך את דה־בובואר 'תיארה

 שאחרי־ הטיפול פרטי את ומתארת ממשיכה
ת בקירוב, 4 בשעה למירפאה .באתי המוות:  כ
 את רכושה, חלוקת את החשבון...־ את לשלם
 את שנה, שלושים לה שהמתינה הקבר חלקת
והקבורה. הלוויה מסע עם פאריס חציית

 שתורגם ללב, נוגע ספר הוא מאוד קל מוות
 של סיפרה שנה(מלבד 20 של באיחור לעברית

 בעברית שראה־אור המנדרינים, דה־בובואר
 לא מספריה אחד אף החמישים, שנות בראשית

 הישראלי, לקורא מפריע הדבר לעברית). תורגם
 כמה להבין הגדולות, השפות אחת על אמון שאינו

 ואת דה־בובואר של הספרותיות מהטכניקות
 ברור לא המוות. נושא את הפילוסופית ראייתה

 בעברית להביא המתרגם עצמו הטריח לא מדוע
 .אל תומם: דילאן של שיר מתוך המוטו את

 הזיקה על / זה. טוב לילה לתוך בעדנה תצא
כנגד סער סער, / היום; לנעילת ולזעוק לבעור

ימנית שירה מחפש ייס1 הלל
 ד״ר של טיעונו עם להתמודד מסוגל אינו וייס
 ח״נ של מידבר שמתי כך על פרי מנחם

 הנמהקת הציונות, אחרית את חחים ביאליק
 אחרת, עברית לשירה מצפה הוא המדבר. על־ידי

 של והפשיסטית הלאומנית הקרקע על שתצמח
 את שהרי שהר, כל חסרת ציפייה — אמונים גוש

 אמונים גוש במעוזי תופסים המשוררים מקום
אידיאליסטים. של במסווה ספסרי־קרקעות

 וייס. ממיר שלו הביקורתי תוסר־הכישרון את
 מפרי־עטו. בשיר המבולבלת. רשימתו בתחתית

 אורי־צבי סיגנון של מוצלח בלתי בחיקוי הנפתח
 בכיכר עכשיו שלום הפגנת על גרינברג,

מת / נביאים אלף מאות .ארבע מלכי־ישראל:
 ומכנה ממשיך והוא זובם...״ עד בביס־ גודדים
 שהוא תוך מבאישים...״ הווה .זבובי אותם:

 נטולת־בישרון, איוולת של בהתזות ממשיך
ר המבהירה מ  לימין אין מדוע לקורא היטב ה

שירה.

 שתרגומו הרי זו, הערה מלבד האור...״ גוויעת
וענייני. נקי פרנקל מיכה של1

מקור
פרזיטיקוס לזרום

 הלך בכדי .לא הקובעת: העממית האימרה
 בחיינו גם תוקף לה יש העורב,״ אצל הזרזיר

 הבא: הצמד משמשים לכך, דוגמה הספרותיים.
 הדרה ורעייתו ברנשטיין אורי התעשיין

 של והשירה הספרות בטרקליני המכונים לזר,
 פול וז׳אן לזר דה ״סימון המלגלג בכינוי תל־אביב

ברנשטיין״.
 מוגבל, שזמנו התעשיין, שברנשטיין בעוד
 בסיפרון פורק הוא שאותה לחרזנות מתמסר
 שרעייתו הרי לשנה־שנתיים, אחת דק חרוזים
 השם תחת המפרסמת ברנשטיין, הדרה
 לחיבור הרב הפנוי זמנה את מנצלת לזר, הדרה
פרוזה.

 לזר, הדרה של השני סיפרה ראה־אור באחרונה
 במקביל והלאה(*). מכאן הכותרת תחת

 עמודים עמה ראיונות מילאו הספר, לפירסום
 למוצר מודעות היו כמו היומית, בעיתונות רבים

האחרון. מהמודל תעשייתי
 היא כתיבתה ועל על.עצמה לזר של דעתה

 קופירייטרית עם בראיון הביקורת. מדעת טובה
 בדבר ברזילי יעל בשם אלמונית־למחצה

 ״אני שלה: מאמין האני את לזר פירטה השבוע,
 נכון, נשים. ספרות ששמו סוג שיש מאמינה לא
 בכתיבתם שאיננו משהו נשים של בכתיבה יש
 נשים היו לא הגדולות הסופרות רוב גברים. של

נשים כתבו הגדולה הספרות את רגילות.

לזר מחברת
בנקאיות מניות - עדיף

 אליוט, ג׳ורג׳ בשוליים. קצת שהיו ,פריקיות׳
 עול אוסטין. ג׳ין וולף, וירג׳יניה סאנד, ז׳ורז׳

 לא וגם עליהן הכביד לא המישפחה
 כהדרה ממש — הזה״ בעולם מעורבות־יתר

 עול־ בעוד בשוליים, קצת המצרייה לזר,
 בארמונה המשרתות על מעיק המישפחה
המתועש.
 קפואות שירה שורות המייבא לבעלה, בדומה
 מילוליות מחלצות מלבישם אחרות, מתרבויות
אחרי טיפה מטפטפת היא: גם עושה כך בעברית,

גרינברג, אורי״צבי משודר
מבאישים...־ ,זבובי־וזווה

:_______________________________________

 בו ואין נפש, לו שאין מפגי שירה אין לימין
אנושיות. של ניצוץ

מן והלאה; מכאן - לזר הדרה * אה סי  - קרי
רכה). עמי(כריכה 205 המאוחד; הקיבוץ
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