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 שהרי אידיאלי, שאינו בוודאי ״להקניט") (מלשון
 משמר הוא מכאן מעשה־כילאיים: או שעטנז כולו
 את להעביר לנסות מבלי האנגלי המקור את

 ״לעברת" ניסיון ומכאן בו, האצורים רימזי־המובן
 שהרי ביותר, יפה עלה שלא ניסיון החוכמה, את

 אפילו מאזכר אינו ״רמתול״) העברי (בשם ״רם"
ד את ג1ק61ו 8זז  זכר את מצירו המכיל שבמקור, 1

 לקמט, שהוראתו ז,01קמ16 האנגלי הפועל
שע לחתולים כיאות אי־סדר, להכניס לפרוע,

 היפוך- ליצני איגרוף, ״מוקיוני שהם נאמר ליהם
לשימצה. נודע ושמם לולייני־חבלים" גוף,

 יבוא מי והדין, הצדק ולמען גיסא מחד
 להתמודד הצליחה שלא על למתרגמת בטענות

 המתרגמים מכל — שלונסקי שרק מה עם כאן
 עליו. לגבור עשוי היה — לי המוכרים העבריים

 מה ולהותיר שנוח מה לתרגם גיסא, מאידך אבל,
 היא אף — המקור בלשון בו מצליחים שאין
מומלצת. לא שיטה

המתרגמת, שעשתה מה הוא בהרבה מזה חמור
 לגמרי בהשמיטם יחד, גם השניים או ההוצאה, או
אליוט של החתולי שירו את העברי הספר מן
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 מותר שבכאן. לחתוליאדה הוא אף השייך

 מחזור מתוך שיר להשמיט למתרגס/הוצאה
 פי על יפה(אף עלה לא שתרגומו זה מטעם שירים

 על אומרים היינו מה מומלצת: לא שיטה זו שגם
 וגם — לה אל אבל בפרוזה?!), כזאת השמטה

 הספר בגוף זו עובדה לציין שלא — לה אסור
 שבמחזור השירים אחד הועלם כאן המתורגם.

 רציני. חטא וזהו מקום, בשום צויין לא והדבר
אי־יושר. מזה: גרוע

 הפועל שבתרגום מזה יותר הרבה רציני חטא
 להביע ללעוג, לבוז, שפירושו ,800)1־ האנגלי
 שפירושו ,00085 כאן נכתב כאילו זילזול,

 חסרת־ שורה בעברית שמתקבלת כך להשתעל,
 במקום להשתעל", בלי נא ״הקשיבו כמו שחר

 מה זה: וגם ליגלוג. בלא הקשבה שנתבקשה
 לכת להרחיק מה ומשום לפסיין, פסיון בין ההבדל
 סוגי שני כאן מופיעים אליוט אצל אותו? לחפש

 (פסיונים למאכל שניהם המשמשים בעלי־כנף
ותרנגולי־בר).

 הראוי לא־מעט כאן יש זה, כל ואחרי זאת ועם
 לא לקינוח־סעודה. אומנם, ולהנאה. לטעימה
 קוואר־ ל״ארבעה או השממה" ל״ארץ כתחליף
סטרייסנד. ברברה אף על בבקשה! טטים"

החוליגן שירת
 של מזלו שלחוסר מאוד ואפשר למזלו
 שיריו מיבחר מתרגם בסר, יעקב והעורך המשורר

 עיתון סיפרי חוליגן, של ייסנין(וידויו סרגיי של
 והפואמות השירים את להשוות ממני נבצר ),77

אינני שהרי למקורם, עברי בלבוש לנו שהגיש

בסר יעקב

 שבו בספר לקרוא אלא לי נותר לא רוסית. קורא
 בו, ולקרוא ולחזור ואותו בו לקרוא אותנו, זיכה

 שבהם התרגום מעשי בעיניי הם שכאלה ולומר
 שעשה מה שהרי מאמץ. כל להשקיע כדאי באמת
 ממש, מצויץ הוא ייסנין בשירי בסר יעקב

עתירודהשראה. מלאכת־מחשבת
 אליוט, של בחתוליו קודם־לכן שעסקנו וכיוון

 של הכלב בת או כלבתו את מולם, אל לכאן, אזמן
מתור שירים להיראות צריכים כך הנה ייסנין.

שימור כדי תוך אותם הקולטת בשפה גמים

 הטמעתם פאראדוכסלי, באורח זאת, ועם זרותם
מבשרה: ובשר מעצמיה עצם היו כאילו בגופה

בת־כלב על שיר
 הבקר הפציע עת אמבר ליד
 זהבהבית, משוכה בצל

בת־כלב, המליטה קבעה
צהבים. גורים שבעה • \ 1 ־ ־יי

• היא, לקקה אותם הערב עד
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פרותם. בלשונה סרקה
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 כיה וד־ק־רק לבן קלוח
זרם. כרסה מתחת אל

 לשבת באו עת ערב, עם
הגדר, עמוד על עופות

כלב גורי שבעה תחב
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קודר. בעל־בית — השק אל

 היא, רדפה בשלג טובעת
האכר. בעקבות רדפה
 ו־עד־אז זמן כמה זמן, כמה

נהר. של ליא־קפוא מישור

מזדחלת, היתה הביתה עת
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פרותה. זעת ולוקקת
 כחלת מלא ת־ח נגלה לה

בקתה. אל המביט גור כמו

 הזורח הכחיל גיבה אל
מר. ילל תוך הביטה היא

 הירח רק־דקיק גלש אז
להר. מעבר אל ונעלם

 שבילל חרישית אנקה תוך
 גס נער בזיון הכה כמו

לשלג עיניה אז גלשו
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הפז. כוכבי שנים כמו
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 מזה. אפילו משובחים תרגומים כאן ויש
 וחיתה קרובות לעיתים לנו תנו כאלה אדרבה,
נפשנו:

שונה־הוא, חי כל של גורלו
 אותותיו. נותן כבר רך מגיל

הייתי, משורר אלמלא
וגנב. נוכל הייתי אז

 ודק־מתן, נמוך בשר, דל
 וגבור, בעל-אגרוף ברחוב

 מכה־חטם יום מדי מדי-יום,
לחזיר. הביתה נהגתי

 הנבהלת לאמי ואמר
הפה. לי מכסה כשדם
באבן, נתקלתי רק דבר, ״שום

יתרפא!״ מחר עד הכיל, זה

הלבה, כבר קרה עת עכשו, גם
 עבר, של הלוהט הסבך היא

— בה שהיה והעיז הטרוף
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נאגר. שלי בפואמות

הזוהבת, המלה עורקי
בלי־סוף עד — הילדות מימי

 משתקפת ושורה שיר מכל
ילד־רחוב. של פראותו

 קידם, כמו ואמיץ גא עודי
צעדי... מתיזים חדשנות - 1 • • ־ ד ז ־ ד

 הכיתי בלסת אי־פעם אם
בדם. הנפש כל עכשו

מבהלת, לאם לא ואמר,
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גס־הפה: ההמון, צחוק מול כי
באבן, נתקלתי רק לבר, ״שום

יתרפא!" מחר עד הכיל, זה

 טשרני־ לפרס שלי המועמד הרי בקיצור:
המוענ הפרסים שמרבית ומכיוון הבא. חובסקי

 של מוצרים הם האחרונות בשנים אצלנו קים
 פשרה אני גם אציע הראוי!), במקום כך פשרה(על

 למשורר ישראל או ביאליק פרס משלי: מקורית
 הגיזענות נגד החוק בעיקבות — ייסנין האומלל

 נפשו, את שהעלה למי טשרניחובסקי ופרס —
ארצה. עצמותיו, את לא גם אם

 את בלתי־מבוקשת: היא אף אחרונה, עצה ועוד
 על שימרו קיראו, בעצמכם, קנו — הזה הספר
 — האחרים את ואילו במתנה. ותנו המדף

 בדל איזה כאן יש במתנה. לכם שיקנו השתדלו
הבדל.

■ זד נתן — כלבו־חתולית בברכה

הרוח נושבת לאן
.האמ נושא: על שיחות סידרת

 דף בשיתוף הישראלית-ניום־ נות
ו בימות הרדיו תובנית עם חדש

בדים.
 דף בעורכי תלויות שאינן מסיבות

 של הסיפרותי הגיליון נדחה חדש
 להופיע היה אמור אשר ראש״השנה,

 הנוכחי, לתאריך שעבר, בשבוע
 פירסום הבא לשבוע נדחה ועימו
 נושבת בסידרה.לאן הראשון הדיון

 השאלה: בבחינת העוסקת הרוח",
 אמנות מתפתחת או קיימת ״האם

ישראלית."
 שיחות ושודרו התקיימו כה עד

 אביגיל, שוש אנשי־תיאסרון: עם
 סמל; ונעם קיני מרים שמיר, משה

 אריק מעייני, עמי אנשי״מוסיקה: עם
 גלעד; ויעקב מר-חיים יוסי שפירא,

 שתשודר (שיחה אנשי-מחול עם
 אלקיים, אשרה הקרובה): בשבת
 נאווה אברהם, לאה לנד, רונית

בגים. ואור צוקרמן
 שתי לשידור ויוכנו יוקלטו השבוע

 אנשי־ עם האחת נוספות: שיחות
 קלדרון, ניסים בהנחיית קולנוע,
 בהנחיית אנשי-ציור, עם והשניה

 שיחות מתוכננות כן כמו פישר. יונה
 ואנשי-רוח. משוררים סופרים, עם

 במועד יפורסמו נוספים פרטים
יותר. מאוחר

ש״צ

 קסאנדרה: הירהורי
וכיבודים מבקרים על

 עדיין ואנחנו לסופה מגיעה שלנו הסידרה
 בישראל. תיאטרון ומבקרי ביקורת בסוגיית
 מילולית ביריונות על דיברתי הקודמת ברשימה

 הפעם אוסיף תשומת־לב. למשוך במטרה הבאה
 מובנת(פסיכולוגית) אך פאראדוכסלית עובדה כי

 והמתנשאים האגרסיביים שדווקא היא בהחלט
 מרתקת נכונות מגלים שלנו הרצנזנטים שבין

 מישרה להם תוצע אומנם אם כתיבתם על לוותר
אחר. או זה במוסד רמת־ררג ניהולית

 משנה זה אין הנוכחיים שבתנאים היא, האמת
 אין ממילא אחר. או זה תיאטרון ינהל מי הרבה

 זאת ובכל במדיניות. גדול לשינוי לצפות
 את לחצות שלנו המבקרים של המוכחת נכונותם
 ואופי אופיים על עדים כמאה מעידה הקווים

כתיבתם.
 סיפורו את אביא הדברים, את להמחיש כדי

ביקורת הסופר כתב בשעתו קניוק. יורם של

 קניוק הצטיין כמבקר דבר. בעיתון תיאטרון
 שמעון הגה אחד יום במיוחד. וגס תוקפני בסיגנון
 תיאטרון מנהל ימים באותם שהיה מי פינקל,

 את אליו הזמין הוא מבריק. רעיון הבימה,
 פרי־ מחזה לביים לו והציע עושה־הצרות המבקר

 לכל מעל עצמו המגדיר קניוק, בהבימה. עטו
 מבלי הקרס. עם ביחד הפיתיון את בלע כ״סופר",
 המחזה, של הסיפרותי לערכו כאן להתייחס

 להשמיץ, ולא קונסטרוקטיבי להיות רצון ומתוך
 כישלון היתה ההצגה העובדות: את רק אציין

 לביקורת קניוק של עמיתיו יתר־על־כן, מוחלט,
 בו ועשו הקווים את חצה שבו ברגע עליו עטו

 עצמו הוא נהג שבו סיגנון באותו — שפטים
 כמבקר קניוק של סופו היה זה אחרים. על לכתוב

 אחרי כדראמאטורג. סופו גם ואולי תיאטרון
 שוב הביקורת מיכוות את ובנפשו בשרו על שחש

אחרים. ולבקר להוסיף ליבו מלאו לא
 המימסד את המאפיינת אחרת רעה־חולה

 שמרבית בעובדה, קשורה שלנו התיאטרוני
 בציבור. דעתם בהבעת מסתפקים אינם המבקרים

 את למצוא ניתן יחסית קצר זמן פרק תוך
 כולל ועדות, מיני בכל יושבים שבהם הקולניים

 הצגות אלו המחליטות לעם": ״אמנות ועדות
 הארץ. ברחבי המתנ״סים מנהלי לפני יומלצו
 המסובסד התיאטרון כותלי בין נוצרו שלא הצגות

 שלעיתים ועדות, באותן רבות מבחינות תלויות
 או לחיים — עתידן את להכריע כדי בהן יש

 ניתן זאת, במיסגרת כאן, הבימה. מעל לירידה
 את להפוך — ביותר הגרוע גם — למבקר איפוא

 כשהוא במציאות. קיימת לעובדה חוות־דעתו
 חורץ רק לא הוא מטה כלפי מופנית בבוהן מצביע

 משליט גם אם כי הצגות, של גזר־דינן את
 נראית זו תופעה עולמו. השקפת את למעשה
 כאן אותה מעלה ואני ביותר חמור כעיוות בעיניי

 והנורמות התחומים עירוב של פן עוד לחשוף כדי
בישראל. התיאטרון בעולם הרווחות הפסולות

ררוין דוקטור
 סאטירי נופך משום בה שיש נוספת דוגמה

 זכתה אשר בציבור ידועה מבקרת באותה קשורה
 על שכתבה דיסרטציה על שלה הדוקטור בתואר
 אמריקאית. באוניברסיטה לוין חנוך מחזות
 יצירת של בערכה לדיון כאן מלהיכנס לי חלילה

 רצוני כל במחזאים. כאן עוסק איני גם והרי לוין
 תרבותית, כתופעה דנן המבקרת על להצביע הוא
 למעלליה אחראי איננו כי שברור המחזאי על ולא
מעריצתו. של

 יותר, או פחות נכבדה, מבקרת אותה ובכן,
 הנאורה, דעתה את ולחוות ביקורות לכתוב מרבה
 כולל אפשרית, בימה כל מעל יותר, או פחות

 קטנוני זה יהיה האם והטלוויזיה. הרדיו בימות
 להבייע מסוגלת בכלל היא האם אשאל, אם מצירי
 השאלה על שלי תשובתי אובייקטיבית? דיעה

 שבויה בהיותה שלילית. להיות לצערי, חייבת,
)35 בעמוד (המשך

סברדריק שדד

השתוקקות
 שלהללב סשסיות עיניו
 י׳ןזר לטושות נדודים למוד

 י $לה השהית לךקזילה
 הש?זץ הין נחקקו
 ))לבות ))זורים ז)ךצות
 ןחלים ג*יות נקבות

 תלאות ?דיים זרים לרב
 כקהע ?רירית נביחה

 שולב חרישי נשב
 ל??לתים שוטף

 ))פו נחירי את
 לתיקות קזסוף לריח

 הבורזז ה;-ם כמלחי
 ר ז; סלה הקולסי מהלקום

 הלהיט סלט לגי הדקל ?עי
האזךרלת נולחות בפגי וגוהר

 בסחף חלונות הספר מתוך
מעריב בספריית אור לראות העומד




