
 בסינית פעם שוגה, בסדר תודגם הוא יוגוסלביה,
כקריאולית." ופעם

איילון אלישבע

 לא סיימה ציוץ כן קטן דינה והמשודרת המתרגמת
 מהסערות חמישי סער סל תרגומו מלאכת את מזמן

 סילוראד סל הכוזרים" "מילת סער היוגוסלבית.
 לעשרים להיתרגם ככר שזכה מדהים ספר הוא פאכיץ'
 ׳- כעולם. העשוי מספרי כאחד והוגדר לשונות ושלוש

 וגידסה נקבית גירסה גירסארת. כשתי נכתב הסער
 ויבא קצרה, אחת כפיסקה ביניהם ההבדל שכל וכרית,

 רינה "מעריב". בספריית בעברית כרכים כשני לאור
 סערות ולתרגם ללמוד שלה שהצורר אומרת, קסץ

 בז קטן רינה ועכשיו. כאן בזהותו; קשור יוגוסלבית
 ואנגלית עברית כספרות ראשון תואר בעלת היא ביון

 המאסטר עבודת את כללית. בהיסטוריה שני ותואר
 יהודי. מיעוט של זהותו "תודעת כנושא: כתבה שלה
 היוגוסלבית." בסערות ביטוי לידי באה שהיא כסי

 דוד קיש, דגילו של ביצירותיהם עסקה במחקרה
 סרס )חתן אגדריש איבו סישמן. אלכסנדר אלכחרי,

 במקור הכתובים אלת ססרים שלושה ואחרים. נוכל(
 עליה שהשפיעו הס הסדכית״קרואטית, אמה, בשעת
 ללימודי גם אותה והובילו ואישית, עמוקה בבודה

.היסטוריה• ו

 יהדות מנתה השנייה העולם מלחמת סרם
 ניססי מתוכם אזצז so נפשות. אלף 75 יוגוסלביה
 שלחם כעם זכור היוגוסלבי שהעם למדות במלחמה,
 המלחמה בזמן שכן. הנאבי. הכיבוש מן והשתחרר

 מדינה הוקמה בעטייה אזרחים, מלחמת התנהלה
 בובות מדינת היתר שלמעשה עצמאית, קרואטית

 יוגוסלביה. כיהודי דול1ר הטבח התבצע ובה נאבית,
 בעקבותיו, שבאה ההמונית וההגירה הסכת, אחרי

 כ־ כסד־הכל שמנתה יהודית קהילה ביוגוסלביה נותרה
נסש. 5000

והזח על שאלה
 יוגוסלבית. יהדות של המיוחדת ההיסטוריה כשל
 מעורכות, ממשפוצת סוערים בידן, בן קטן רינה אומרת

 חילוני בעולם היזצדית זהותם את להגדיר שמנסים
 יהודים שאינם סוערים גס שכית רבד חם פלורליסטי,

 ליהדות כי כיהדות, יקשדדי־ס כנושאים לעסוק מרבים
 את המאפיין הטרוגני. ממכלול כחלק מעמד. יש

 היא כאלה לשפריס כדוגמה היוגוסלבית. החברה
 "מבבת :תידגמה ספריהם שאת הסופדיט את מציינת

 סיפיריס, שבץ קיש. דנילד של דוידדביץ" לכודים קבר
 שדיי הרוסית, הפיכה דעי אבות על כרובם הנסוכיס

 התודעה של העוסק סבנה ועל יהודית ברובם
 אלכסנדר של באדם" "השימוש הטוטליטרית;

 שנעוריז הדוד על היסטורי פסיכולוגי רומן מישפה..
 אלבחרי. לרדד מוות" של "תיאור במלחמה חרבו

 את לשאול השואה שולי נ בגי ניסיונ^של את המביא
 חילתית בטביאות !מיחד. מתוך היהודית הזוצת שאלת

 בתרבות המערבית כפסיכולוגיה זרמים עם ועימות
המודרני: בעולם ובתקשורת

 סיפיריס לקט אגדי־יץ. איבו סאת ככסכה" "אהבה
יהודיות. דמויות שבמרכזם

 ישראי" בין אנלוגיה מזדכה !יון כן קטן רינה
 אפוס כעבר יש המקדים "בשני לרבודה, ליוגוסלביה•

 המאופיינים מדינית ותיצמד שתדור מלחמת של
 דוד, של לשונו היא ׳אנחנר, כלשון בשימוש בסערות

 מצוי הוא וכיום חברתית אידאלוגיה כתפי על הנישא
 לאומנית והקמה אנטגוניזם התפוררות, של במצב

 והקצגת התפוררות יש היום של ביוגוסלביה ידתית
 עולה ובעדו רציני כרשם עבר האידיאולוגי הדבק

חדשת" ממאות
 רב ביוגוסלביה דיוצדיס השערים של משקלם האם

 משיכה כך על כארה״בז אחיהם של ממשקלם יותר
 של ממשקלם יותר רב "משקלם כ* מון, כן קטן רינה

 זווית מצא השערים סן אחד כל כקהילה. דיזצדיס
 התכנים מבחינת אס היהדות של אחר פן אחרת, ראייה

הז׳אנר." מבחינת ראם

הכוזרים" מילון
 שפר על־ידי נכתב הכוזרים", "מילון החדש, הספר

 "מילון .ביהדות. נוגע הוא גם אכל יהודי, שאינו
 נוצרית משרות, של חטיבות משלוש מורכב הכוזרים

 כישראלים מזהה סאכיץ׳ מילודד ויהודית. איסלמית
שהעניק הראירנות באחד הכוזרים. של הס 1יורש את

 בעברית אור ראה לאחרונה
 מאת הכוזרים" "מילון

 בתרגום פאביץ׳ מילוראד
 ספר בן־ציון. קטן דינה

 בשני שיצא ומורכב, מיוחד
 גירסאות ובשתי כרכים

 על ו״נקבית". "זכרית"
 כי המתרגמת אומרת הספר
 שניתן מודולארי, ספר "זהו

 הסוף מן בו לקרוא
 האמצע, מן אף או להתחלה,

 את לשבור נועד ואשר
הקורא". של הקריאה הרגלי

 jonrr היו נסיןח־ס הכחריס אסוגתו •לסי אמר,
 מתא הססר ומרסלם. הנגרות רדד ליהדותם שהורו

 של מורשתו ובגגשא• נמסרהו הזה הנעלם העם את
וערילות." המונתואימויות הדתות שליש

w הש ושרש הכחדים ושל הנחתם על ס־ליז
 א משמש-ם תם אנל יכול, שהיה ככל הכוזרים את

 והו הבהרת ם»י ומרד שסו עם על כמסשה־ה כס•־
 מיגים jar •שורי ואגדית תולעלי של ם>יז

 מהם ואתר אחר שכל 4שידי*ג משלים סילתזסייס,
 בקיום וכעיקר במציעות עינה איזו אחר באופן מאיר

 שיר שחלום, מד ואת עושה הוא הפנימי. הנפשי
 כולו ייחפר מעורב הכל שאצלי רק עושים, יסיפרר

 והכל וצמוד. ובהמון בהברשת במרשכלות. עשיר
 מיתולוגיות אשציאציות של מיונן על מושתת

היסטוריות.*
 איזה יש כאילו אותו משלה כשייא, מתעתע יסער

 רוסן "זוצ המתרגמת. לדברי האנושי. כקיום שסוגסנס
 כשטויות, רציניים רבדים שמודל מודרניסטי, פוסט
 על לדבר אפשר אי רשגעונית. שובבה בצודה וחבל
 מסר הוא משל רכל גיבור כל נו. פרק כל אחד. מסר

 הנוסעת או הילריס, מות על כסיעוד למשל. אוטונומי.
 מבחינתו, הרוחני. האדם על היגד לו יש הסער, ובית

 המילים, ידשמי וכעיקר האנושית. שהתרבות מד •כל
 הכל בסד זה ליצור, יכולה וכד עיתונאים סופדים

 כי הממדים• כביר הרוחני האדם של ידכו על שומה
 שדא וכשאתל ובורו■ התוהו לכיוון ופועל זצזד הכל
 אהבי שיר לפנ״ך יש הכוזרי. פולכצס של הקטע את

 מלחמות על מתבדח פאביץ תיאולוגי. ויכוח ולא גדול
 דן שהדתות אומר, הוא בספר מסוייס במקום הדת.

 הן האדם. פי לתוד ירק שאלוהים ליחות. ארבע
 המקום אולי כאן זו. את זו המשקפות אספקלריות

 הערכוסלכית הכנסייה על גמבה raw לצייץ,
\ אורתודוקסית

 ברורה טמריד איזו יש האם מסד, בר אין אם
הסעדז בבתיבת

 כי ציסיס, רזה הזדמנות, בכל אומר פאכיץ־ "כן. -
 של הקריאה הרגלי את לשנות היא הספד של תכליתו

 שהספר מאחר למציאות. הספרות את ולהעיד חקחיא
 סדר משתני שפי בכל אלפאכתי, בסדר נכתב

 ועד ,מודולארי סעד שנכתב ראשונה פעם זו העדכיט
 שפד. לכל בתרגום בעייה זד עם אין לי שידוע כמה

 הסאה של כסער להגדרה זכה הוא לאוד יצא כשהספר
 הסוף מן בו לקרוא וניתן מודולארי, אכן הוא ודוג.

 או ולהתחיל מקרי ערד בכל למצר סתם או להתחלה,
 הנעלם העם בו. נמהל והכל ושוטף זורם הוא בו. לסייס

ארץ, באותה אפילו מתמטית. כמשוואה נעלם כסו הוא

ז כאוטית ספרות של עידן מעין בכד נפתח האם
 מתחולל המודולארי האפקט יודעת. לא "אני -

 לו אוסרים במהלכה הקריאה, לחוויית הנתון כקרא,
המגיעים חלום, כשפת ומבריקים, עמוקים דברים

 דיססורית. אינפורמציה ערבוב מוך הגסמ לעומק
 בזה יש עליד. עובדים כאילו מרגיש אתה כקחיא,

 ואתה טריק הכל שלגו. התקופה כמהות שנוגע משהו
 ובעונה בעת תופס ולא תופס הכל רציני. מה יודע לא

 בלהות חלים לפעמים היא היומיומית המציאות אחת.
 האכזרי עם הלירי מעורב. והכל פז חלום ולפעמים

וסר."

ז ריסמדה* רוסן לו לקרוא אפשר האם
 היסטוריים, חומרים מוהל הרומן לא. אופן *נשום -

 אבל מידע. המוסרת כשפה הכוזרים, על עובדות
פילוסופית* אגדית, משלים ס* בתכנים

ז לעברית □ממום מיוחדות בעיות לך היי האם ♦
 חל כסגנון וגם בתוכן שגם מכיווץ קשה, לי "היה -

 ותכניס ט^וחר לשוני סיגגרן של הצירוף עידפול.
 החומרים ורות גם על• קשתה מקשת מאוד הוא חריגים
 לביית קשה היה העברית. הלשה של המושגים לעולם

 צריכה הייתי בעברית. שלו והחלום השירה לשון את
 חרות של המעמד על וגס דעידבול על גם לשמור

 וביץ לשסות• רציני נץ דמית. עתיד חיבור של הרוח
 באלמנט חשתי הזמן כל זאת. עם לשטחי. מעסיק

’השונים. הקצוות בין חיבור של המכשף

 לנו *דיע שהיא כפי חכוזרית במהות נעזרת
ז חכרזרי מספר

 המקור. את מביא הוא בם במיצסות רק אבל "כן, •יי
 אישם. זה שאישה אומר הוא בספר מקום שיצא באיזה

 זה ככד עגת תצא נכון לא שזה מכתב לו כתבתי אז
 גלגל כל ישתנה זאת תשני ואם הלוי יהודה אצל

 ואני ספרותית יצירה שזור* לזכור צריד המזלות.
 האלמנט הספריתית האיכות את להניא רציתי

זת" כתוך נופל רק ההיסטורי

 והים ספרים שגי לאח• רהרציא כתב חסרסיי
 הגי־ייטר הוא שהאחד וקבע אחת, פיסקד שי* בהבדל

גיסיקז זה האם זכרית. נירפה הרא והשני הנקבית
 כת בפיסקר הוא הספרים שני בין ההבדל "אכן, -
 הגיבור כת מגע נרמז הנקבי כעותק שורות עש־

 עץ, של דימוי מופיע הזבד• בעותק חדלו יהגיכורת
 עדי מעמיקים ושורשיו רשמים אל וצתדת שצמרתו

 אלמנט בזה שיש אסר. שנתן. הראיונות נאחר שאול.
 יצומח העץ אגר הזכרית. כגידסה העתיד. חיזוי של

 הפוני אופקי. קו ישגו כנשית ואילו האלים, אל מעלה
העתיד." אל

הגברת על יתרון לאישה מעני׳י וצא בזה האם
’פסיגיסה. שהוא כרזה אבל יודעת. לא •אני -

'פאביץז חרא איש מיץ איזה
 משקפיים מרכיב שמנמן. לחלוטין. "נורמלי -

לעניין." מארי תמיד ומדבר

 היא דדיגרסלביי"/ שחספרות לומר, אפשר האם
רישי״אליז חשרא של /1’1חתרנות מתודעתו חלק
 לספרית כזו מודעות ליצור רוצה אני ממש• "לא -

 ’ לעובדה עת גווי אני אבל היזגוסלבית•
רוויידג*

מסזח ספר לתרגם תמיית לד יש האם
 בית במציאות קרשי יש אכל תמיזת. הדבר■ לי "יש *

 היא היוגוסלבית זת למפעל שיירתם לאור הוצאה
 »י כחתאט וצא ספרותה ואל אליה והיחס קטנת שפה

 זה אולי ,rv תילי של לדיסז בקשר לתשובה מחכה■
שלי*. הבא התרגום יהיה


