
 אותה עד שהרי עימי. וכוונתי אמרתי,תמוה׳
 שורה, ספרי שעל לכך כלל מודע הייתי לא שעה

 עלולה שזו גם מה נוראה״, ״חרדה וחס, חלילה
 לכל ויפוצו מפניו ינוסו כי עד קוראיו את להחריד

 לא גם מזאת, יתירה אבל, בהלתם. ברוב עבר
 מפני הזיקנה, ״מפני שחרדתי לכר מודע הייתי

 גילי. בני אחרים אנשים של מזו גדולה המוות״
בא ולא מדבר, אני בני־תמותה שבאנשים מובן

 שקבע הקביעה מפני נחרדתי כך כדי ועד חרים.
 הנפש מחכמי לכמה שאצתי המלומד, המבקר

 עמדו אעשה. מה שייעצוני כדי לדבר המומחים
 דאגה, אל לי: שאמרו וסופם ודרשו חקרו הללו,

 לא המקובלת, במידה בדיוק חרד אתה ידידנו,
 הראויה גם שהיא במידה אם כי יותר, ולא פחות

 כי, לא מאוד, ייתכן אמנם, הזהירות. חוכמת פי על
 חאן ג׳נגיס מוקדון, שאלכסנדר לסברה רגליים יש

 צ׳ארלס צולח־האוקיינוסים הטייס ואפילו
 הרבה אפילו ואולי ממך, פחות חרדו לינדברג

 אתה והיכן הם היכן ראה זאת, לעומת אבל, פחות.
החי... הכלב טוב קדמונינו: אמרו וכבר הזה. כיום

הציטוט. את השלימו לא איסטניסות מטעמי
רעתי. את הניח כבר שאמרו מה גם אני אבל

נור ״חרדה אותה של חרדתה ממני משסרה
 בג־ ואף ביקורת ברשימות ונרגעתי. חזרתי אה",
 עלי ודומה מורגל. הרבים, בעוונותי אני, מזה רוע

 המקובל מן יותר הרבה חרר איני מפניהן שאף
 הלא- בקרב לא גם אם החרדים, עמיתי בקרב

שבהם. חרדים
מע אדרבה, ניפלה; רבר בסיפורי אין כאן עד

 פירסם לפרסם שנוהג מישהו הוא. יום שבכל שה
 בכל בכך! הרבותא מה ביקר. לבקר שנוהג ואחר
 נוספת תמיהה — אז כבר — בי עוררה זאת

 בהבעת הסתפק לא המלומד שהמבקר העובדה
— אחת בימה מעל לא־פחות המלומדה דעתו

 ונתיגע טרח אלא — הקריטיקוסים בין כנהוג .
 שלרשימה אירע וכך בימות. בשתי ופירסמה

״יצי האמור בסיפרי נמצאו עדיין שבה בהארץ, '
 אחרת רשימה קדמה ספורות, גם ואם מופת״, רות

 שמעליה ),25.7.84(שמו ראשית כותרת בשבועון, ;
 מגומגם״. ״ברכט בנוסח כותרת התנוססה כבר
הראשית... וכותרתה בימה־בימה אכן,

 וגם הראשית הכותרת גם תמוה. באמת זה והרי
 בשני רשימה אותה לפרסם זו משונה להיטות :

 שהמדובר תגלה שיטחית שונים(השוואה מקומות
מאו המתחייבים בקיצורים עצמה, רשימה באותה .

אפי ויש הוטלתי, שאליהם הקרשים או המצע רך
 וגם פה כנתינתם המופיעים שלמים מישפטים לו

שם).
 מבקרו אל בטענות אדם יבוא כיצד אבל
 את עושה הוא שבה עצמה שעה באותה המכריז,

 ואת זך את אהבתי ״תמיד כי שלו, מלאכת־הקודש
שיריו."
 אהבת־תמיד להוכיח שלו ודרכו איש־איש אכן,

 כי אני מי — זקס של דרכו זו ואם שבליבו. זו
ובטרוניות. בטענות עליו אתגולל ;

 • ממש והחרשתי. רוקי את בלעתי כך משום
הפסוק, מדבר שעליהם קדומים משכילים כאותם

שא בתחום בעיקר מאור־מאוד, נתמעטו שבימינו י
בו. מדברים נו

אהבה של עמר
 נחל ולרע: לטוב כסידרן, להן חלפו השנים

 העברי הפועל אנדרטת לתעלת־ביוב, הפך הירקון )'
 רעים ״ימים ואותם כרעה־נפלה מקום שבקירבת

 יצא שבשלס כהנא״, והרב שרון אריק של ממש
 ב״ויול צהריים אחר כל פורט אחד של קיצפו עלי

ומ עתיק כלי־נגינה והוא שבידו, זה האמורה"
 דומה כי עד ויותר יותר רעים ונעשו עודן,יהלכו

 כדי בהם אין שוב מרים של ותופה הטנבור גם כי
 הידועה בדוגית הנרדמים את ולקומם להקים

עולמים. מנוחת שינומו לפני
 עוד הוצאתי שבו והנמהר המר היום גם הגיע

ושי קדיש את אם כי עטי, מפרי לא הפעם ספר,
הצנוע. בתרגומי גינזברג, אלן של אחרים רים

 ונושף ומלפני מאחורי העומד זה מיהו והנה
 — זקם אריה מיודענו לא אם ובעורפי, בפני שוב
 זה זקס־זך שבצימוד החידוד כי אדם יאמר ואל

 שלי התרגום במעשה מצא הפעם מאוזני. נעלם
 בלתי־נסלח שפע לעומת לשון״ ״הברקות אי־אלה

בצי ושימוש מיותרות ספרותיות ״הגבהות של
 סברתי לתומי בית־מרקחת.״ של ובמילים רופים

 נראה שהרי לעלוז, היה צריך להתלונן במקום כי
 כי עד הקודמים דבריו עלי השפיעו כך כדי ער כי

 ישר אצתי המתקרב קיצי מפני הנוראה בחרדתי
לבית־המרקחת.

 הארץ מוסף שוב שכחתי, עיקר כן, הבימה,
 מעשה ושוב, .5.2.88ה־ הוא והיום לטוב הזכור
מת ירושלמי ובמקומון רב זמן יוצא לא שטן,

 לרשימתו ברוחה להפליא דומה רשימה פרסמת
הוא. שהביא לאלה דומות מובאות כולל זקס, של

שם שניה רשימה אותה על המתנוסס השם אמנם ,

 אותי מרגיעים כך שהוא, אדם שם הוא, אחר
 חי אדם שאותו מפני דווקא אבל וקיים. חי ידידי,
 שתי של הדומה ונעימתן קיים גם שהוא ונראה

 יצאו כאילו ממש וקיימת, חיה היא אף הרשימות
 אני כך משום דווקא — אחד מחליל השתיים להן

 והטלפון הטלפאתיה ההשראה, שאלת את מותיר
 הירושלמים הכותבים שני בין זה במיקרה שגישרו

המופ חוקרי של לנוחותם ועומדת, פתוחה שלנו
 תחומים שני הניסי, זימון־המיקרים ודורשי לא

בהם. בר־סמכא מהיות רחוק אני מזלי שלרוע
 וכו׳ אני שהרי כמובן. הגבתי, לא הפעם גם
 את שיבחו האחרים המבקרים כל זה: וגם כן, וכוי.

 מפני רק מציין אני שאותה עובדה התרגום, מעשה
נכו׳. וכו׳ שאני

 בניגוד אנושי, רק אני גם אחרות. במילים
בציבור. רווחות סברות לכמה
 גינזברג, שאלן בשעה היסוד מן נשתנה זה כל

 לי סיפר מתורגמים, שירים אותם של מחברם
 שנערך משיריו קריאה ערב בעיקבות לתומו,

 שכאשר הירושלמי, הסינמטק באולם ברוב־עם
 בית־ גירסת את שיקרא אמיץ״לב מתנדב נתבקש

 יקרא, שאותו המקור בצד שלי העברית המרקחת
ידידנו לא אם מי — עצמו גינזברג, הוא, כמובן,

 מקולפת •־יתר בעיביז שווה שבידיו מה כל אין
השום.
 המאה חתך שסדתב כמו קלה, שעה יצתה לא

 ד,ימים, משבהר מאוהבי וקיבלתי שלנו, והנובל
דזבזג הנלבב הפתשגן את זקס, אריה הפרופ׳
לנתן,

 התרבות״ בתולדות הקטן ה״מחקר
 יפה מאוד יפה, היה חדש" ב״דף שפירסמת

כמ והעמל אהבה, של עמל בו היה ומרגש.
 הפרוזה קטעי שילוב גם ניכר... אינו עט

תודה. נחוץ. משלים, וההערות
 ההיסטורי מחקרך את לתעד תרצה אולי

הרצ״ב. המיכתב של פקסימיליה באמצעות
 הגבבה בתוך מקום לו יימצא לא אם

 תתנגד לא בוודאי חדש" ״דף של הסנילית
 ציבור של ליבו לתשומת אחרת בדרך שיובא
 שלא זמננו, בת האמריקנית השירה שוחרי
 כמו הנקרא ״תרגום שוחרי ציבור על לדבר
עברית." נכתב

 שדבריו שמבקש מי המיכתב. את פירסמתי לא
 יכנה שלא לו מוטב עורכה, שאני בבימה יופיעו
אם נפשך?: ממה סנילית". ״גבבה בשם אותה

עוולות על כפרה זקס: אריה
 רגש בלב לקרוא הדוכן אל שם עלה המבקר
 עצמן בית־מרקחת של מילים אותן שלמה ובכוונה

עבר. בשפת
 באותו שם, לראות הצופים־השומעים זכו וכך

 שיפחה ששום מה בירושלים, 22.1.88 ו׳ יום
 נזעם מבקר קרי: הים. על ראתה־שמעה לא עבריה
 אותו שאף שיר של נפסד תרגום ברוב־רגש הקורא
 במחמאה המצוטטת, ברשימתו הקריין, זיכה עצמו
אמפטמינים.״ עם אל־אס־די של ״תערובת קלה:

 שהוא, לפגי לא — לב! שימו — זאת וכל
 את לגלות טרח מיודענו, זקס פרופסור כלומר,

 הוא תרגומו שאת זך שאותו זה, גינזברג של אוזנו
 בשעתו(ינכני שפירסם זה הוא ברבים עתה קורא

וה הראשונים שיריו את )1967 יולי ה', חוברת
 שיריהם את שפירסם כדרך ממש עצמו, שלו נאים

מא מובן לו, המחזיקים אחרים וטובים רבים של
הזה. היום עצם עד כך על טובה ליו,

 ״איש־ על עתה להוסיף אותי שמחייב מה —
 את גם הכתב על העליתי שכבר זה ואהבתו״ איש

טובתו. הכרת את להביע שלו ודרכו איש־איש

סנילית גבבה
 של מיגוון בידי היה כבר עכשיו אחרת, או כך

 על כמעט זהות רשימות שתי משונות: עובדות
 רשימות שתי עוד ובעיקבותיהן אחד שירים ספר

 ספר על קירבת־אחים לא אם קירבת־נפש קרובות
 מבקר־כפול־ — אלה כל ובעיקבות תרגומים,
 מעליו ומדקלם הדוכן על עולה ארבע שלוש־או

 מכנה הוא שאותו מי של לצידו הנ״ל התרגום את
 (זקס, פטפטן" ״שלוח־רסן, אמריקאי משורר בשם

).5.2.88 הארץ,
 של לעזרתם שאזדקק סברתי כה עד שאם כך

 לי התחוור הנה זה, כתב־חידה בפיענוח ידעונים
 בטרם אבל למשימה. יצלח פסיכיאטר שרק עתה

 העובדה ולאור זה, של לשירותיו שוב אפנה
 אפילו הסאה באמת הוגדשה שהפעם (האפלה)

 ופניתי עמדתי שכמותי, וסלחני סבלני אדם לגבי
ביש ותארו שמו אומן גראף ידיד, של לעזרתו

 שבידכם הזה בהעולם ופירסם עמד והלה ראל,
 לו שיש אחד על מעמיקת־חקר רשימה )24.2.88(

שבלעדיו זה לו, חסר זאת בכל לו, חסר אבל הכל

 אליה להצטרף לך למה י—•י סנילית" ״גבבה
 — בה ורק בה זאת, בכל נפשך, חשקה ואם דווקא.

 יפה אין אך / ממנה יותר יפות ״ישנן מישקל על
 גם תזיק לא דרך־ארץ של שמידה הרי — כמוה"

 שיציגו לאחרים מניחים או עצמם שמציגים למי
התרבות״. תולדות כ״חוקרי אותם

 ״מיכתב אותו כאן שאציג השעה הגיעה עכשיו
 אחרת", ״בדרך לפרסמו מאיים זה שזקס מצ״ב"

 שלנו. הסנילית" ב״גבבה מקום לו יימצא לא אם
 פיר־ לא עוד ומעולם מפרסם, הייתי שלא מובן

 שבהוד דברים לי, עומד שזיכרוני ככל סמתי,
 עצמו בדבר הנוגע כאשר אבל אישית; כתבות
 ידידי למען אעשה לא מה ממני... זאת מבקש

 לחוקרי לסרב הנימוס מן זה אין מזה, וחוץ ואוהבי!
מיכתבי: איפוא, הוא, הרי התרבות. תולדות

 אהבו, של עמל ומרגש. יפה מאוד יפה.
 כמו ונקרא תרגום ניכר. אינו כמעט והעמל
 את לקרוא וחזרתי נשתכנעתי עברית. נכתב

 במקור(היו ברימן ג׳ון) האמריקאי (המשורר
והה הפרוזה קטעי ושילוב ״הסתייגויות").

נחוץ. משלים, ערות
תודה.
 ולא ושלוש ופעמיים פעם במיכתב עיינתי

 שכמותו ומנומס נאה מיכתב פסול. כל בו מצאתי
 )1978 עצמה: שנה בשנה(אותה לכתוב רק יכולתי

 ונראה באנגליה שנים 11 בת מגלות חזרתי שבה
 אודה בי. דבק המארחת הארץ מנימוסי שמשהו

 לפעם מפעם משיב עדיין אני היום גם אבוש: ולא
 בסיפריהם אותי לכבד לנכון המוצאים לאלה

 באותה גם אם ישפטו הם רק אבל ותרגומיהם,
ונלבבת. חמה נעימה

 של תרגומו את הערכתי שלולא מאליו מובן
 שכתבתי. כדרך כותב הייתי לא ברימן לאותו זקס

 במיוחד(לכר מחשיב איני עצמו ברימן את אמנם,
 התרגום: אך שבמיכתב) ה״הסתייגויות" מכוונות

אהבה". של ״עמל באמת
תם לא השיר

נס־ שבכך חביבים, קוראים לכם, נדמה עתה

 הוא מעט. המתינו שליי! המעשה סיפור ,זזהים
תתחיל. לא שעה־ כסעס

 מן זקס של מיכתבו את פידססתי שלא מאחר
בחב אותו, למצוא ציפיתי — הנזכרים מדעמים

כל אחר במקום מתפרסמים הנאה, מיכתבי רת
 אני ששם ראשית במדרת או בהארץ אולי שהו:

א תי יחיל קבוע. פציינט בחזקת התאכזבתי. ל
 כי ד .תא:ז ,1ל." י. התאכזבת לא אמתויציב:

 מ•י.7/ נדהמתי: — הופתעתי זה מה הופתעתי.
 מעשי כל ועל עלי השורה נוראה״ ״חרדה שאותה

אותי. ותקפה חזרה
 לביתי מביא אחד מעונן או בהיר ביום שהרי

 ידירי של החדש סיפרו ובה קטנה חבילה הדוור
 ומה שמו, הדעת קל!ת המבקר־המשורר־החוקר,

שלוי! הכריכה גבי על מוצא אני
 אני אבל תנחשו לא רואות! שכך לעיניים אוי
 אל שבמיכתבי פסוקי-השבח כל את שם מוצא
התרבות. תולדות חוקר

 כלי־ לשמש עמד אתמול שרק מה כלומר,
 כל את לגלות כדי במיוחד מתוחכם עינויים
 הוא והנה וייעודו עורו את פתאום החליף קלוני,
 בערכאות כראיה לא — לשמש כשר נמצא

 כמקדם־מכירות אם כי — והמצפון הספרות
מהפך! איזה אכן, זקס. של החדש לסיפרו

 כך עיני. למראה האמנתי לא ועדיין הסתכלתי
 מתוכו ומפרסמים עומדים פרסי? במיכתב נוהגים
 ברשימת־בי־ או במאמר הדברים נכתבו כאילו
 הנוגע של רשותו את שואלים אין זה: וגם קורת?
בדבר?

 תולדות בחקר הדברים פני הם שכך מסתבר
שלנו. התרבות

 בכוונתי ואין — ייאמר זקס של לשיבחו
 כנראה חש הוא שאף — שיבחו את כאן להסתיר

 בעיקבות עשה שאותו החדש במעשהו בנוח שלא
 כל על שלא יודע הוא גם הלא האחרים. מעשיו
אהבה... תכסה פשעים

 זה? ממין אי־נוחות תחושת על מתגברים כיצד •
 אם למכה, רפואה מקדימים כיצד לחילופין, או,

 להשיב כפוי־הטובה המכותב מלפני יעלה אמנם
 אחת בסטירה דווקא הכפוי הציטוט מעשה על

אפיים.
 עומדים מישראל. מתחכמים אפסו תאמרו: אל

 שבו עצמו ספר באותו מכותב, לאותו לו וכותבים
 בזו הקדשה פיו, את שאלו בלא מצוטט הוא

 העבר עוולות על כפרה קצת — ״לנתן הלשון:
."66 יוכני על ותודת־קבע

 לא עכשיו ונרעשתי, נדהמתי רק קודם אם
 אס שהרי הטובה. כפויית נפשי את עוד ידעתי
 מה וחשב שחש, מה שלפני זה מבקר חש אמנם

 ועוד פרי־עטי, והתרגומים הספרים על שחשב,
 שליח־מיצווה עצמו שהשים עד כזאת בעוצמה
 אם האפשר, ככל רבות בבימות הגיגיו את לפרסם

 ולא עוול, על כעת לדבר ראה טעם מה — כך
 בלשון ״עוולות" על אס כי אחד עוול על סתם

המדובר?! במה ידע באמת כאילו רבים,
 חשב כך ולא חש כך לא זאת, לעומת אם, אבל

 הבימה על שעלה בעת או שכתב, מה שכתב בעת
 אמריקאי משורר של לצידו תרגומי את לקרוא

 ברצון די באמת האם — ופספטן״ ״שלוח־רסן
 שנים עשור לפני שנכתבו פסוקי־שבח שני לצטט

 זו הסתכנות להצריק מנת על שתירגם תרגום על
 ומהימנותו אמינותו מידת בחשיפת שהסתכן

 לעין בישראל מבקר של האינטלקטואלי ויושרו
כל?!

 מכנה שהוא ביקורת, רואה הוא כך האם זה. וגם
 מטרתה באמת זו האם ״עוולות״. בשם דבריה את
 החסרי לעולם? עוולות להוסיף — ביקורת של

מבלעדיה?! אנו עוולות
והד כאן. מסתתר באמת מה גמרתי. לא ועוד

 כבר זו בשעה שהרי ״מסתתר". על כמובן הוא גש
 מצוי בר־בר לכל מתם או בר־בי־רב לכל ברור

־ כאן. מסתתר שמשהו
 יאמינו לא — יורע שאיני עכשיו אטען אם גם

 מה גם יודע. שאני לי שנדמה היא, והאמת לי.
 בלי מה לך אין שאצלנו מסתתר. מי וגם מסתתר

מי...
 את לפתוח האם זה? את גם לגלות האם אבל

 לטעון אוכל עוד אז גם האם קופת־השרצים? כל
 היגיינה של בשמה, ורק בשמה, זאת עושה שאני

 עבד לתקנת לא אם העתיד, לתקנת ציבורית?
תקנה. כנראה, לו, אין שכבר
 רואה אני אחד דבר אבל החלטתי. לא עוד לא,

 לא כאן עד שכתבתי כל להצהיר: לעצמי חובה
 יהא זקס, אריה של פניו את להלבין בכוונה נכתב
 יהיה. אשר האחרים ולחיבוריו לשיריו אליו, יחסי

 הגדיש — הסאה את עצמו הוא הגדיש ולולא
 היו לא שנכתבו אלה דברים אף — מאוד״מאוד

 לטיעוני אחרת דוגמה לי מחפש והייתי נכתבים
 ודוגמות שלנו, העכשווית הביקורת מינהגי כלפי
חסרות. אינן הלא כאלה


