
פרי מוחם את חנשף ה״אשפתוך
 דודתו על אביו של הגסים דיבוריו הולמים _

הנערץ•״. אחיו עם וגוםנית נפשית שהזדיינה
 ומגד, שו״ב האחים בצמדי נוספת מקבילית

 מצויה לטעות, כלשהו מקום שאין המבהירים
 בארץ שו״ב בלפור של שבנו העובדה, בפירוט

במצי שהדבר כפי בארצות־הברית, יורדת ובתו
מגד. מתי של ילדיו של אות

 אף גרוע, רומן הוא הרומן באמצע לסיכום,
 עצמו על ברטוב סיפר שבו בגרות מפצעי יותר

 הבריגדה סיפח נקרא לאנגלית (בתרגום
 מהספרים הוא הרומן באמצע החמישית).

 שראו״אור ביותר החד־מימדיים המקוריים
 שברטוב ספק, אין האחרונות. בשנים בעברית

 נפתלת נפש עם להתמודד הכישרון את חסר
 ב׳ א' בכך שנכשל כפי מגד, מתי של כנפשו

 היה מאוחרים גירושים בסיפרו שגם יהושוע,
 בעוד אך מגד. מתי של נפשו עם להתמודד ניסיון

 מיומנות ממעט לפחות נהנה יהושוע ב׳ שא׳
ברטוב. של בסיפרו חסרה זו תכונה הרי ספרותית,

 לסיפרו להמתין הוא לקורא שנותר כל
 שאותו מם, הרומן מגד, מתי של האוטוביוגרפי

 הנפתח רומן בארצות־הברית, באחרונה השלים
 הגיעה מגד מתי של מותו על הידיעה במילים:

בניו-יורק... היותי בזמן אליי
 מצויים הישראלית, הספרות קוראי של למזלם

 מוטלת שעליהם מכקרי־ספרות, 20כ* במדינה
 חנוך של הרומן באמצע את לקרוא החובה
 הקוראים־בכוח על כופה אינו איש שהרי ברטוב,
 אמין, לא מלאכותי, שהוא זה, גרוע רומן לקרוא

 הרומן באמצע ותיאורית. לשונית אישיות חסר
לקריאה. מומלץ אינו

תרגום
ב״מעניוד מילר

 חגיגה הוא בעברית, שרואה־אור תרגום כל לא
 עלבון בו שיש תרגום הספרות.בארץ. לשוחרי
 קובץ הוא בדרישותיו, וזילזול הישראלי לקורא

 מילר הנרי האמריקאי הסופר של סיפוריו
 במהדורה באחרונה, שראה־אור וחצי*, חצות

 אהרון הכנעני המשורר של בתרגומו חדשה,
אמיר.

 לשוני סירוס של מעשה הוא וחצי, חצות
 כתיבה מילר, הנרי של המיוחדת בכתיבתו וענייני

משוח בדימויים העמוסה ואישית, משוחררת
 למכנוענעת, והפכה כיפתרה אמיר שאהרון ררים,

 חפץ בה למצוא יכול אינו העברי שהקורא עד
כלשהו.
 מוכר אמיר שאהרון הראשונה הפעם זו אין

 אשר 50ה־ בשנות שתירגם ספרים כתר להוצאת
 של העברית במיבחן עומדת אינה תרגומם איכות
 ,של סיפרו תרגום זה לתרגום קדם .80ה־ שנות

 כל שאיבד שחור, היה השלג סימנון, ג׳ורג׳
שלו. המאוחרת בהדפסה סיפרותית משמעות

של להתעללות דוגמה הוא וחצי חצות

 אהרון עברית. וחצי; חצות - מילר הגרי *
רכה). עמודים(כריכה 222 כתר; הוצאה אמיר;

מריבה מי
 בשם המוכר מוזר, יצור מצוי בתל־אביב

 שהתפרסם אחרי בו. דבק זה כינוי אשפתון.
 צבאיים מיסמכים בגילוי ימים. כשנתיים לפני

 מיסמכי תל-אביב. של מפחי-האשפה באחד
מבוטלת. לא שערוריה שעוררו מסווגים. צבא

 שערוריה האשפתון חשף אלה, בימים
 של אופיו, על המעידה ספרותית, והפעם נוספת
 של ביותר החשובים העסקנים אחד לפחות

 עורך פרי׳ מנחם ר׳׳ר הישראלית, הספרות
תל־אביב. באוניברסיטת ומרצה קריאה סימן

 עילום־שמו) על לשמור האשפתון(החפץ
 הגיע והוא בפחי־אשפה, לחטט כאמור, נוהג,

 שם פרי, מנחם ר׳׳ר של ביתו ליד לפדדהאשפה
רבים. מצא.גנזים'

 של ביתו ליד האשפתון שמצא הדברים בין
 האחרון סיפרו של כתב-היד גם היה פרי, הד״ד

 בצירוף שבתאי, יעקב המנוח הסופר של
 והערות אלמנתו הערות המחבר, של הערותיו
 לפירסום שדאג מי — פרי מנחם של העריכה

 סימן סיפרי בסידרת שבתאי של סיפרו
המאוחד. הקיבוץ בהוצאת קריאה
שירים. צמר נמצא שבתאי של הרומן ליד

 המשודר במעריב. הספרות מרור עורך של
 כמה במרחק המתגורר בך־שאול, משד!
 והשירים הרומן בץ פרי. מנחם של מביתו בתים
 סלד, רות בשם גברת של בכתובים רומן נמצא
 שלמו! המנוח הסופד של פרי-עסו ויומן

 עדד, הגב׳ בתו, של מיכתב בצירוף צמח,
צמה.

 פרי הד׳׳ר של באשפתו שנמצא נוסף צרור
 מרצה שביט, עוזי ד׳׳ר של שירים צרור הוא

 לצרור פרי. מרצה שבה באוניברסיטה לספרות
 שבו מיכתג מצורף שביט הד׳ר של השירים
 עיסוקיו למתת בי לפרי, שביט מבהיר

 ורצ׳׳ב שירים, בכתיבת חוטא הוא המחקריים
כתיבתו. מפריי כמה

 האשפתון שמצא אלה צרורות של לצידם
 של חרוזים גם היו פרי, הדיר של באשפתו

 כתב-העת איש שהוא בנאי. פרין החרזן
עכשיו. כתב־העת עורך, שפרי לזה הנגרי

 בתרגומיו לשרבט נוהג בינוני(אמיר מתורגמן
 שאינן קדומה, כנענית קונוטציה בעלות מילים

 של לכתיבתו חוטא אמיר הקורא). בבינת נקלטות
 אצל הקובץ, של הראשון בסיפור כבר מילר,

 שראה־אור הסיפור,* לשם מתחת החייטים.
 שחור, אביב מילר, של סיפוריו בקובץ בראשונה

 מוטו, מוטו. גם מילר, סיפורי לרוב בדומה מופיע,
 של המתורגמת במהדורתו חסר מה משום אשר

אמיר.
המוטו את משמיט אמיר שאהרון נוסף, סיפור

 חיי לתוך הסיפור הוא מפתיחתו, מילר הנרי של
 המילה אחרי מילר הוסיף שבאנגלית, הלילה,

 השמיט. שאמיר (...) נקודות שלוש גם לילה
 מהגירסה המוטו את למחוק העדיף אמיר

רק הוא שהרי זכות, באיזו ברור ולא העברית,

 פרי, מנחם ר׳׳ר של לביתו התקשרתי כאשר
 כי אשתו. לי השיבה תגובתו, את לקבל על־מנת

 -שוב וכי בארץ אלה בימים נמצא אינו הוא
שבועיים. בעוד

שלוש שלפני להעיר, המקום אולי כאן

 ג ♦ * -
 סדי עורו

ועדת־אתיקה אין

 על וסיפר פרי. מנחם הד״ר אלי התקשר שנים,
 עמד שהוא סיגל. דויד המשורר של רומן

 שהרומן, אלא קריאה. סימן בסידרת לפרסם
 הסיכה כאשר ממנו, הוצא בדפוס, שסודר אחרי
המקורי כתב־היד הגיע פרי של שלידיו היא,

 הנרי חיבר אותם הטכסטים מחבר ולא מתורגמן,
מילר.

 של התרגום ושערוריות במחדלי נוסף פרק
 את לו העניק שאמיר בקטע הוא אמיר, אהרון

 של סיפרו מתוך קטע נקטר, של גביע הכותרת
 פיצל זה בקטע איש־מארוסי. הענק מילר הנרי

 מילר, של רצוף טכסט מתוך קטעים אמיר אהרון
 המתורגמני דמיונו כיד כותרות להם והעניק
הטוב.

 לא זלזלנית, היא אמיר אהרון של תרגומו רמת
 30 של במיבחן עומדת אינה וכאמור, קפדנית,

 בעברית. לראשונה אור הספר ראה מאז השנה,
 המתיימרת כתר, הספרים שהוצאת לגלות, מוזר

מפר שהיא הספרים ואיכות רמת על להקפיד
 מעמידה ואינה אלה, ככגון מקפידה אינה סמת,
 של האמינות רמת את לבדוק מיקצועי עורך

 אחריות להוצאה יש שהרי אמיר, אהרון תרגומי
 את ורוכשים מכספם המשקיעים הקוראים כלפי

הספר.
 מהוצאת שתלמד כתר להוצאת מוטב כן, כמו
 של סידרה פירסמה באחרונה שרק ביתן, זמורה
 — 50ה־ בשנות בארץ פורסמו שכבר ספרים,
 כפירי ורק, לחרמן חקיין על המרד ביניהם
 תרגום והעדיפה — שאו לאירווין אריות

 שהדבר למרות הקיים, התרגום על עכשווי עברי
 עוד, מה גדולה. כספית בהוצאה כרוך היה

 המהדורה ממחיר הפחיתה לא כתר שהוצאת
 התרגום מחיר את וחצי, חצות של העכשווית

אמיר. אהרון של והקלוקל המשומש המיושן
 היה וחצי* חצות של הראשונה במהדורה אם

 שהיה שץ, בצלאל של ציוריו קסם כלשהו, קסם
 של ז 984 שבמהדורת הרי מילר, הנרי של גיסו
 של הדבר פתח גם הזה. הקסם גם נמחק. כתר

 פסיפס הכותרת תחת הדבר ואחרית אמיר, אהרון
 חסרת־ ביומרה אמיר מערב שבהם מיליריאני,

 ,דוחים — מילר הנרי של בדמו דמו את כיסוי,
למשוך. תחת

 דוגמות לקרוא המעונין הישראלי לקורא
מומלץ מילר, הנרי של מכתיבתו אמיתיות

 אהרון עברית: וחצי; חצות - מילר הגרי *
 239 צוהר; הוצאת שץ; בצלאל רישומים: אמיר;

קשה). (כריכה עמודים

 וכץ פוגל. נוסח המקור שבין והמרחק פוגל, של
 של בעריכתו 30ה־ בשנות שראה-אור הרומן
 בכוונתו יש ולכן — תהומי הוא ברש אשר

 ולא המקורית, בגידסתו זה, רומן לפרסם
/ ברש. של הערוכה בגירסתו

 בעתיד. הישראלית הספרות חוקרי על
 של כפח-האשפה שגילה לאשפתון, להודות

 יעקוב של המקורי כתכ-היד את פר• מנחם
 30 בעוד לפרסמו יוכל מהם שאחד כדי שבתאי,

 הד׳׳ר של תיקוגי-העריכה בלא שנה, 40 או
פרי. מנחם

 האתיקה. בנושא מחשבות מעורר זה סיפור
 גס וכך אתיקה, ועדת־ יש שלעורכי־דץ בעוד

 בעלי ולעוד לרופאים לרואי-החשבון,
 הספרות שבעולם הרי — חופשיים מיקצועות

 היתה ואם אתיקה. ועדת־ כל אץ האקדמי
 ספק. אין ספרות, לחוקרי ועדת-אתיקה

 פרי מנחם הר־ר אח מוקיעה היתה זו שוועדה
 להשלץ־ לו יש זכות איזו שבן — מקירבד״

 שבתאי, יעקוב של כתב־יד שלו בפודהאשפה
 משה של שידים או צמח, שלמה של יומן או

נדשאולי
 שהחל שפרי, להעיר, המקום אולי, באן,

 באחד תפריטים בחיבור באחרונה עוסק
 לאחר כפטריות באחרונה שצצו העיתונים

 הטבחים, של ממינהגם הסתם מן למד הגשם,
 מה־ בהתעלמו הפח, אל פסולת המשליכים

 בישול על היא שתיפארתו היהודי, מיטבה
מזון. של משאריות
 אינם פרי מנחם הד׳׳ר תבשילי כי נראה

 כשנים רקח שהוא הספרות מתבשילי שונים
האחרונות.
 ולפרופסורים לסופרים שאץ מאחד לסיכום,

 הראוי, מן ועדת־אתיקה, לעברית
 ר׳׳ר את מייד יסלק ששר־מחינוך־והתרבות

 של הציבוריות הוועדות מכל פרי מנחם
 יושב הוא שבהן ולאמנות לתרבות המועצה

 של לכיתבי-יד כבוד לו שאץ מי שהרי —
 בוועדות לשבת לו אסור — מתים סופרים

חיים. סופרים המסבסדות

 שראה־אור סרטן של חוגו סיפרו את לרכוש
 ר,ורנ־ ועדנה עפרוני שולה של בתרגומן

 בקלישי שקטים ימים ואת סדן, בהוצאת פלד,
ב וראה־אור ראובני, יותם בידי שתורגם

 אלה שתרגומים ספק, אין יתד. הוצאת
 אמיר, אהרון של מהכנעניזמים המשוחררים

 מילר הנרי סיפורי את הישראלי, לקורא מריקים
הולם. חווייתי וברצף אמינה בעברית

 ראויה אמיר, אהרון נוסח וחצי חצות מהדורת
 כדי ושיפורים, תיקונים עריכה, לעבור או להיגנז,
 של לעברית, התרגומים רמת את תואמת שתהא
.1984 שנת אמצע

ביבליוגרפיה

ישראל ערביי
 הביבליוגרפי־מחקרי בחומר מעניין מיסמך

 בהוצאת ראה־אור ישראל, ערביי על שחובר
 חיפה, אוניברסיטת של היהודי־ערבי המרכז

 כנספח סמודוד,*, סמי ר׳׳ר של בעריכתו
 הערבים על וקיבילפקי סמיחה של למחקרם
בישראל.

 כל רשימת את כמעט מקיפה זו ביבליוגרפיה
 והלא-מדעיים, המדעיים והמאמרים המחקרים
 המדינה, של קיומה שנות במשך שראו־אור

 ישראל. ערביי של החברתיות בעיותיהם בנושא
 מחקר כי ללמוד, ניתן בלבד הביבליוגרפיה מתוך

 ערביי על והעובר המתרחש בהבנת הושקע רב
 מחקרים ויהודים, ערבים חוקרים בידי ישראל,
 המיעוט על העובר של רבות פנים הבוחנים

ישראלי. הערבי
 לשרת עשויה זו שביבליוגרפיה ספק אין

 הגדול המיעוט על ללמוד שחפץ מי כל ולשמש
בעיותיו. מהן ולדעת הזה,

 הערבים על חברתי מחקר - סמוחה סמי •
 הוצאת ביבליוגרפיה; :1982-1977 בישראל;

 היהודי־ערבי, המרכז חיפה; אוניברסיטת
 100 המזרח־התיכזל; ולימוד לחקר המכון

רכה). (כריכה עמודים

 מילר ״מכנוענך מופר
קפדנית ולא זלזלנית תרגומית, שערוריה
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