
התרגום גם יפה
 מאנגלית: ראיתי, בערב רק רייט: ג׳יימס

 96,2005 לשירה קשב הוצאת דור, משה
עט׳

 ארה״ב, שבמערב באוהיו 1927ב־ נולד רייט ג׳יימס
 מתחיל ׳סתיו העצוב שירו את הזאת לעיר והקדיש

 מאריכים "פולקים (.15 >עמ׳ אוהיו׳ פרי, במארטינם

 ההיתוך", בכור "כושים בירה", כוסות בשתיית
 גדלים ו״בניהם הביתה", ללכת מתביישים "אבות

 קשה. עיר על קשות שורות להתאבד"; כדי עד יפים
 וקיבל למד שם וושינגטון, למדינת רייט עבר מאוהיו

 באוניברסיטה ללמד התחיל 1957ב- דוקטור. תואר
 מיניאפולים מינסוטה. שבמדינת מיניאפוליס, של

 או בניינים רע, הכל "שבה ■ קשה עיר היא גם -
 >עמ׳ והנדכאים" החלכאים של גורלם או אזרחים

 מיילל שלג להרג, שוחרים זקנים אינדיאנים <;8
 זאת, ועם וקוביוסטוסים. פוחחים של בקולותיהם

 קטנה בסככה "יושב אופטימי, בשיר הספר פותח
 הארוך". בצלי מלחך "סוס וגם: קיץ", בבוקר

 )בעמ׳ לכפר׳ שוב ׳בהגיעי בשיר גם יש אופטימיות
 (,28 >עמ׳ הזה״ בעולם טובים דברים ״יש או: (,30

רייט. מציין
 בית מצא שם יורק, לניו רייט עקר ממיניאפוליס

 היפה השיר נכתב יורק בניו מכובדת. ומשרה
 "מצפה נאמר: ובו (,60 )עט׳ יורק׳ בניו ׳למשורר
 - - - האחרונים הדמדומים קולות לשוך בסבלנות

 ויתגלו": שיצאו אדיבים/ לנהרות הממתין מאזין
 לעמוד זכתה יורק ניו דווקא מדוע להבין קשה אמנם

 אני גרוע, שירים ספר של בעטיו מדוכדך
 החרקים את ומזמין נטוש אחו לעבר מהלך

אלי להצטרף

אבן. מאחורי לנשר לספר מניח אני הקלה בתחושת

נמוכה. עשב תלולית ?ל מטפס אני

לנמלים להפריצ רוצה איני

 הגדר, צמוד במעלה צךפי בטור הנעות

 לבנים, קטנים טרפים נושאות

 בצדם לראות יכול שאני שבירים כה צללים משליכות

ומקשיב. עיני את עוצם אני לרגע

הזקנים החרגולים

בכבדות, עכשו מדלגים הם ץיפים,

צמוסות. _יךכיהם
 ברוחם. צלילים להפיק אמורים הם אותם, לשמיצ רצוני

בנעם מתחיל כהה צרצר מכאן, הרחק אז,

האדר. בצצי

 הם מי מתפענח: ולא פרטי שהוא השיר, בכותרת
 התבוששות להם שנחוצה /- - אנוש ״יצורי אותם
 או השיר, של בסופו האיסטניסי" החצאין באור
 בשמות וייקוב אליך שיקרא הצלול "הקול מהו

שלך". החבוי המשווה קו של / האישים
 אשתו אן, כתבה התרגומים לקובץ הדבר פתח את
 ובארצות באיטליה הרבה בילו השניים רייט. של

 לרבים רקע שימשו אלה ארצות ונופי הבלקן,
 השיר גם ביניהם בספר. המאוחרים מהשירים

 הברית׳ ארצות על עוד אשמע לא שלעולם ׳הלוואי
 צפון על שורות בשיר יש זאת, ועם (.73 >עמ׳

 רייט, של האהוב לסוסו הנוגעות קליפורניה,
 סוס של צווארו את "אספתי לעיל: כבר שנזכר
 היכן ולחשתי: זרועותי בין/ אל צהבהב אפרפר
 המשורר מאזינים זה בשיר הזמן?" כל היית/
 ולמעונות", לקתדרלות למילים/ "מעבר ואשתו

 ארצי את מצאתי "כמעט שם, רק ששם, מפני
שלי".
 הארצות מפתח פי על מחולק אינו השירים קובץ

 סדר פי על לא השירים, נכתבו בהן השונות
 השירים יפים נושאים. פי על לא וגם כרונולוגי

 מדויק, תרגום לנו מגיש דור משה התרגום. גם ויפה
 בו חסרות כי ייתכן זאת, ועם לשבח. וראוי זורם

 לדוברי מוכרים שאינם למושגים מסבירות, הערות
 למושגים הסברים אף ואולי העברית, השפה

 של "ביקורו למשל: דמוגרפיים, או היסטוריים
 לוחם "אני או ״,1959 פרנקו, אצל אייזנהאואר

גתרי". "תיאטרון אף ואולי סו", משבט
 שהיא על לשירה קשב להוצאת ולהודות לשוב יש

 השירה במיטב הקוראים את לזכות ממשיכה
 ■ כהלכה. לעברית מתורגמת העולמית,

שתל שמואל

£ רייט ג׳ימס
דור משה מאנגלית:

 נשמע הזה הנפלא השיר
 מערוצי לאחד תסריט כמו

 מדויקים קלוז־אפים הטבע.

 העין. מן הסמוי את חושפים
 צרצר. חרגולים, נמלים,

 לכבוד הזאת התזמורת וכל

 מיטב גרוע. שירים ספר
כזבו. השיר

סומק רוני

סלר עורר

שרה אמריקה

שרה אמריקה את שומע אני

 מדור לכותרת להעניק הוא טבעי ך רזך^
1צ  שירו שם את אמריקנית לשירה המוקדש 1

 האמריקנית השירה אבי ויטמן, וולט של
 לנחש קשה בכלל. המודרנה ומחלוצי המודרנית

 מן האמריקנית השירה של פניה נראים היו כיצד
 ויטמן הופיע אילולי ואילך עשרה התשע המאה

 משוררים אי-אילו למעט שלפניו, משום בזירה,
 היתה האמריקנית השירה הכלל, מן יוצאים
 הוויקטוריאניים והחרוז המשקל בכבלי חנוטה

 ויטמן, הגבוהים. המעמדות בני היו וגיבוריה
 טרנסצנדנטליסט, דיוק, ליתר או מובהק, רומנטיקן

 הגשים האמריקנים, הרומנטיקנים שנקראו כפי
 ואלדו ראלף של האוניברסלית השירה חזון את

 ותוך ומשקל חריזה הצדה טאטא הוא אמרסון.
 במקום כיחידת-קצב המשפט על הישענות

 שכונה מה את למעשה יצר המקובלת, ה״רגל"
 את החליף הוא חופשית". "שירה יותר מאוחר
 ־ העם בפשוטי הפיאודלית הספרות גיבורי

 האינדיאני, הדייג, הרחוב, זונת הבנאי, האיכר,
 רכב הדפוס, פועל המכונאי, הבורח, הכושי העבד

 לקדמת עברו היד ופושט הנווד האומניבוס,
הבמה.

 השירה את מלוות כתיבה מסורות שתי
 אמילי של זו הזה; היום עצם עד האמריקנית

 שירה של נוסחה שהתוותה דורו, בת דיקינסון,
 ומהודקת דחוסה שקולה, מאוד, מובנית לירית

 משולה ששירתו - ויטמן של וזו להתפקע, עד
 הארוכות השורות פתוח. בשדה דוהר לסוס

 אחרים רטוריים ובאמצעים בחזרות והשימוש
 הומרום מעין מובהק, אפי למשורר אותו הפכו

 העצומים מרחביה את בכתיבתו המפנים אמריקני
 החדש". "העולם של החופש רוח ואת היבשת של

 ל״גלים הוא-עצמו דימה אותה שירתו,
 אקספרסיוניסטית פריצה היא מתנחשלים",

 נאיביות של כבד במחיר לעתים )אמת, אקסטטית
 שורות של האדירה המסה ובכוח ופאתוס־יתר(,

 ארוכה נשימה על הבנויות דוהרות, רחבות,
 אדם של העמוק המיזוג אצלו נוצר וחופשית,

 האני של הרמוניה והחומרי, הרוחני של ועולם,
 שלו הרחבות" "מיתוס את אותו. הסובב עם השר

 האנושי והנוף הטבע בגבולות לתחום אפשר אי
 משורר הוא ויטמן שכן החדש, העולם חזון של

 ממנו אמרסון, של תלמידו ביסודו, אוניברסלי
 אלא חריג, תמהוני, יצור אינו שהמשורר למד
יוצר היקום, מן נפרד בלתי חלק נביא, מעין
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