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        תיסכולתיסכולתיסכולתיסכול    זהזהזהזה    ––––    מתורגםמתורגםמתורגםמתורגם    להיותלהיותלהיותלהיות
        

        ––––    מידהמידהמידהמידה----קנהקנהקנהקנה    היעדרהיעדרהיעדרהיעדר    ועלועלועלועל    שפהשפהשפהשפה    עלעלעלעל
        ....אשבריאשבריאשבריאשברי    והןוהןוהןוהן''''גגגג    הנודעהנודעהנודעהנודע    האמריקניהאמריקניהאמריקניהאמריקני    המשוררהמשוררהמשוררהמשורר    עםעםעםעם    טלפוניטלפוניטלפוניטלפוני    ראיוןראיוןראיוןראיון    

        
23.7.199323.7.199323.7.199323.7.1993        

        

 בתרגום" קמור בראי עצמי-דיוקן: "אחד מספר רק העברית לקוראי מוכר אשברי והן'ג

. קולומביה אוניברסיטת ומאסטראנט הארווארד בוגר, 1927-ב נולד הוא. 'גורביץ זלי

 לאסטיתפה ולאמנות, צרפתית לשירה זיקתיו את פיתח שם, בפאריס בילה שנים עשר

 שנה ובאותה, "טריביון הראלד פאריס "של אמנות מבקר שימש 1960 בשנת. ולמוסיקה

" אחרים ושירים טיראנדו "שיריו מספרי". ור'ליטראצ אנד ארט "העת כתב לעורך התמנה

 יוניברסיטי ייל" (אחדים עצים"; )1953 יורק-ניו(

 שבועת"; )1960, יורק-ניו" (השירים"; )1962, פרס

, )1962, פרס יוניברסיטי ווסילאן" (הטניס מיגרש

, "שירים שלושה: "יםהמאוחר ספריו על רק אבל

 זכה" קמור בראי פורטרט-אוטו"-ו" סירה בית ימי"

. אחדים מחזות גם פירסם הוא. פוליצר בפרס

 במדינת ואחת במנהטן אחת, דירות שתי בחזקתו

 מהוראה בעיקר התפרנס קודמות בשנים. יורק-ניו

 הוא – בריאות מיגבלות בשל גם – והיום, אקדמית

 מנהטנית מנוחה ןשבי התפר-קו על. לנוח מרבה

  .השיחה נתקיימה, יורקית-ניו- חוץ למנוחה

  

  

•   •   ••   •   ••   •   ••   •   •        
  

  

. . . . השפההשפההשפההשפה- - - - מחסוםמחסוםמחסוםמחסום    עלעלעלעל    להתלונןלהתלונןלהתלונןלהתלונן    נוהגיםנוהגיםנוהגיםנוהגים    המוביליםהמוביליםהמוביליםהמובילים    האמריקנייםהאמריקנייםהאמריקנייםהאמריקניים    המשורריםהמשורריםהמשורריםהמשוררים    רוברוברוברוב

- - - - החדהחדהחדהחד, , , , הארץהארץהארץהארץ    כדורכדורכדורכדור    שלשלשלשל    הלשונייםהלשונייםהלשונייםהלשוניים    ענייניוענייניוענייניוענייניו    אתאתאתאת    המנהלתהמנהלתהמנהלתהמנהלת    לשפהלשפהלשפהלשפה    קשרםקשרםקשרםקשרם    למרותלמרותלמרותלמרות

    דומהדומהדומהדומה    טענהטענהטענהטענה. . . . לשוניתלשוניתלשוניתלשונית    קלאוסטרופוביהקלאוסטרופוביהקלאוסטרופוביהקלאוסטרופוביה    מעיןמעיןמעיןמעין    םםםםבהבהבהבה    מעוררתמעוררתמעוררתמעוררת    שלהםשלהםשלהםשלהם    לשוניותלשוניותלשוניותלשוניות

        ????דעתךדעתךדעתךדעתך    מהמהמהמה. . . . אפריקנייםאפריקנייםאפריקנייםאפריקניים- - - - ודרוםודרוםודרוםודרום    אוסטרלייםאוסטרלייםאוסטרלייםאוסטרליים, , , , בריטייםבריטייםבריטייםבריטיים    ממשורריםממשורריםממשורריםממשוררים    גםגםגםגם    תיתיתיתישמעשמעשמעשמע

 אשברי
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 שאתה, השירות מיספר בהתאם גדל, בפניך פתוחות שפות שיותר ככל

 היחידה הקריאה היא במקור שקריאה בהנחה וזאת, במקור לקרוא מסוגל

 שלגביהם, דברים אותם על מתלונן מישהו שמעתי לא עצמי-אני. השלמה

 לא אבל, זרה שפה שום יודעים לא שבאמריקה לי ודעי. בפניך התלוננו

 כבר זו – לא או להטריד צריך זה אם. מישהו מטריד שזה, דעתי על עלה

. שלהם שפתם את לפחות יידעו שהם, למשל, מאוד רצוי. אחרת שאלה

 משפה יותר לדעת אמריקניים משוררים של מצידם מאוד נחמד יהיה אבל

 יותר יודע לא עצמי אני. אחרות משפות השפעות לשאוב כדי בעיקר, אחת

  .אחת זרה משפה

  

  ????צרפתיתצרפתיתצרפתיתצרפתית    היאהיאהיאהיא    היחידההיחידההיחידההיחידה    הזרההזרההזרההזרה    שפתךשפתךשפתךשפתך

        

  .שירה לקרוא כדי מספקת במידה לא אבל, איטלקית קצת גם קורא אני. כן

        

    אחתאחתאחתאחת    משפהמשפהמשפהמשפה    היונקהיונקהיונקהיונק, , , , מפונקמפונקמפונקמפונק    ילדילדילדילד    אלאאלאאלאאלא    אינואינואינואינו    האמריקניהאמריקניהאמריקניהאמריקני    המשוררהמשוררהמשוררהמשורר    כיכיכיכי    ייתכןייתכןייתכןייתכן    האםהאםהאםהאם

    נמנעותנמנעותנמנעותנמנעות    יןיןיןיןמעמעמעמע    זוהיזוהיזוהיזוהי    אוליאוליאוליאולי? ? ? ? אחרתאחרתאחרתאחרת    שפהשפהשפהשפה    לטובתלטובתלטובתלטובת    ממנהממנהממנהממנה    להיגמללהיגמללהיגמללהיגמל    והמסרבוהמסרבוהמסרבוהמסרב

        ????פסיכולוגיתפסיכולוגיתפסיכולוגיתפסיכולוגית

        

 לתקופות שנוסעים, אמריקניים משוררים לגבי המיקרה בדיוק לא זה

 אני אבל, אחרים משוררים בשם לדבר לי קשה. אחרות לארצות ארוכות

 לרכוש רוצים שהיו, אמריקניים משוררים וכמה כמה שיש, להניח נוטה

, ריקהאמ-שבצפון לאנשים יותר קשה זה אולי. אחת לפחות, זרה שפה

 או בצרפת שם-אי אנשים של במצבם להיות ושחדלו, מאירופה שנותקו

 בת נסיעה של עניין לעיתים הוא לשפה משפה מעבר שלגביהם, בדנמרק

  .וחצי שעה או שעה

  

    בכירותבכירותבכירותבכירות    שפותשפותשפותשפות    חמשחמשחמשחמש    שלשלשלשל    הבינלשוניהבינלשוניהבינלשוניהבינלשוני    המסעהמסעהמסעהמסע    במבחןבמבחןבמבחןבמבחן    עמדעמדעמדעמד    שלאשלאשלאשלא    שירשירשירשיר, , , , לדעתילדעתילדעתילדעתי

  ....המקורהמקורהמקורהמקור- - - - בשפתבשפתבשפתבשפת    אפילואפילואפילואפילו    קייםקייםקייםקיים    אינואינואינואינו    ––––    לפחותלפחותלפחותלפחות

  

 מתמוטט ששיר, הטענה את לקבל לי קשה. זו שהלגי להסכים לי קשה

  .אחרות לשפות מייד תורגם לא אם, בשפתו
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    כדורכדורכדורכדור    עלעלעלעל    החולשתהחולשתהחולשתהחולשת, , , , בשפהבשפהבשפהבשפה    שמקובעשמקובעשמקובעשמקובע    מימימימי    שלשלשלשל    ראותוראותוראותוראותו- - - - מנקודתמנקודתמנקודתמנקודת    זהזהזהזה    אתאתאתאת    טועןטועןטועןטוען    אתהאתהאתהאתה

        ....הארץהארץהארץהארץ

  

 אם. כלשהי בשפה משורר של ראותו-מנקודת זה את טוען אני. דווקא-לאו

 מה-במידת, ידוע להיות חייב שמשורר, למשל, לטעון ניתן, מציאותי להיות

  .אותו לתרגם להתחיל בכלל שירצו עד, לפחות

  

        ????תורגמתתורגמתתורגמתתורגמת    שפותשפותשפותשפות    לכמהלכמהלכמהלכמה

        

 על להשפיע כדי בכך שיש חושב לא אני אבל, עשר אולי, וכמה לכמה

 אפילו לי קשה. סופר לא עצמי-אני. שירתי של מעלותיה חוסר או מעלותיה

 רואה לא לואפי אתה לפעמים. ספר בהיקף תורגמתי שפות לכמה לך לומר

 עליהם שומע ואתה, לים מעבר שם-אי להם מתפרסמים הם. התרגומים את

  .קשה תיסכול זהו. במיקרה רק

  

, , , , המזרחיהמזרחיהמזרחיהמזרחי    בחוףבחוףבחוףבחוף    לפחותלפחותלפחותלפחות, , , , היוםהיוםהיוםהיום    המובילהמובילהמובילהמוביל    המשוררהמשוררהמשוררהמשורר    שאתהשאתהשאתהשאתה    הטועניםהטועניםהטועניםהטוענים    אנשיםאנשיםאנשיםאנשים    ישישישיש

    ארלסארלסארלסארלס''''שצשצשצשצ, , , , שטועניםשטועניםשטועניםשטוענים, , , , אחריםאחריםאחריםאחרים    וישוישוישויש. . . . עברעברעברעבר    סיפורסיפורסיפורסיפור    הואהואהואהוא    גינסברגגינסברגגינסברגגינסברג    ושאלןושאלןושאלןושאלן

    הדירוגיםהדירוגיםהדירוגיםהדירוגים    כלכלכלכל    עלעלעלעל    דעתךדעתךדעתךדעתך    מהמהמהמה. . . . גינסברגגינסברגגינסברגגינסברג    לאחרלאחרלאחרלאחר    הבולטהבולטהבולטהבולט    המשוררהמשוררהמשוררהמשורר    הואהואהואהוא    בוקובסקיבוקובסקיבוקובסקיבוקובסקי

        ????האלההאלההאלההאלה

        

 לאו אבל, האמריקנית בשירה מעמדי על חושב שאיני לטעון אבוא לא

 צריך אני שאינו מישהו, ובראשונה בראש. מתחרים של במושגים דווקא

 כך. בהתאם שונים וקהלים שונים משוררים יש זאת דבומל, כך על לשפוט

 ויש, אחד דבר שיאמרו, אנשים יש. ביותר החשוב מיהו, לקבוע קשה שדי

  .שני דבר שיאמרו אנשים

  

    חללחללחללחלל /  /  /  / בזמןבזמןבזמןבזמן    המשורריהמשורריהמשורריהמשוררי    המידרוגהמידרוגהמידרוגהמידרוג    לגבילגבילגבילגבי    קונצנזוסקונצנזוסקונצנזוסקונצנזוס    מעיןמעיןמעיןמעין    אצלכםאצלכםאצלכםאצלכם    איןאיןאיןאין    האםהאםהאםהאם    אבלאבלאבלאבל

        ????נתוניםנתוניםנתוניםנתונים

        

 הלאומי המשורר להיות לי יצא לא. פשוט לא בכלל אצלנו ןענייה

 כך לחשוב יכול בוושינגטון הקונגרס בספריית מישהו, שני מצד. האמריקני

 איזשהו על לחשוב קשה. מישהו בידי או בידי לא באמת העניין. אחרת או
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 נתון משורר של היתרה חשיבותו את שינסח, מופשט קאנוני מידה-קנה

 במושגים דווקא-ולאו, למקומם שחשובים, מחוזיים משוררים יש. מסויים

  .ארציים

  

        ????בלייבלייבלייבליי    רוברטרוברטרוברטרוברט    עלעלעלעל    דעתךדעתךדעתךדעתך    מהמהמהמה

        

  .ותהא שמחבבים אלה את לא גם, שירתו את מחבב במיוחד לא אני

  

    שאנניםשאנניםשאנניםשאננים    מישכנותמישכנותמישכנותמישכנות    בפסטיבלבפסטיבלבפסטיבלבפסטיבל    השתתפותוהשתתפותוהשתתפותוהשתתפותו    אתאתאתאת    ביטלביטלביטלביטל    שהואשהואשהואשהוא, , , , אוליאוליאוליאולי    יודעיודעיודעיודע    אתהאתהאתהאתה

        ????פוליטיותפוליטיותפוליטיותפוליטיות    מסיבותמסיבותמסיבותמסיבות    ביטלתביטלתביטלתביטלת    אתהאתהאתהאתה    גםגםגםגם    האםהאםהאםהאם. . . . פוליטיותפוליטיותפוליטיותפוליטיות    מסיבותמסיבותמסיבותמסיבות, , , , בירושליםבירושליםבירושליםבירושלים

        

, קצת לכתוב כדי סמסטר חופשת לקחתי. פוליטיות מסיבות לא, לא

  .מדי יותר לנוע לי שכדאי וחשבתי

  

    כמוכמוכמוכמו    זהזהזהזה    1993199319931993    לירושליםלירושליםלירושליםלירושלים    לבואלבואלבואלבוא: ": ": ": "הפסטיבלהפסטיבלהפסטיבלהפסטיבל    להנהלתלהנהלתלהנהלתלהנהלת    קצרקצרקצרקצר    פאקספאקספאקספאקס    שלחשלחשלחשלח    הואהואהואהוא

        ????דעתךדעתךדעתךדעתך    מהמהמהמה". ". ". ". 1935193519351935    לברליןלברליןלברליןלברלין    לבואלבואלבואלבוא

        

 על כמחאה השישים בשנות חשוב פרס לקבל סירב הוא. לו אופייני זה

 בעניין לעמדתו םהיו שיש, משמעות אותה לזה שיש כך, וייטנאם לחמתמ

  .כותרות רודף פשוט הוא. ירושלים

  

? ? ? ? זמנךזמנךזמנךזמנך- - - - בניבניבניבני    אמריקנייםאמריקנייםאמריקנייםאמריקניים    משורריםמשורריםמשורריםמשוררים    כמהכמהכמהכמה    עלעלעלעל    דעתךדעתךדעתךדעתך    אתאתאתאת    להביעלהביעלהביעלהביע    מוכןמוכןמוכןמוכן    אתהאתהאתהאתה    האםהאםהאםהאם

        ????למענילמענילמענילמעני    זהזהזהזה    חביבחביבחביבחביב    לאלאלאלא    מישחקמישחקמישחקמישחק    לשחקלשחקלשחקלשחק    מוכןמוכןמוכןמוכן    אתהאתהאתהאתה    האםהאםהאםהאם

        

  .חריג די בליי רוברט עניין. מזה נמנע אני כלל-בדרך

  

----בתבתבתבת    האמריקניתהאמריקניתהאמריקניתהאמריקנית    בשירהבשירהבשירהבשירה    מקומומקומומקומומקומו    עלעלעלעל    גינסברגגינסברגגינסברגגינסברג    אלןאלןאלןאלן    עלעלעלעל    דעתךדעתךדעתךדעתך    מהמהמהמה, , , , זאתזאתזאתזאת    בכלבכלבכלבכל

        ????זמננוזמננוזמננוזמננו

        

" יללה"ב הפוטנציאל את הבין בדיוק לא שאלן, לעצמי חשבתי תמיד, טוב

 לכתוב יםמסו בשלב התחיל הוא. מכן-לאחר עצמו על לחזור ושהתחיל

  .יצירתו על לרעה השפיע וזה, הקהל אל אחת עין עם שירה
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 שהוא, לי נראה. אישית אותו מחבב שאני משום, זה את לומר לי קשה

 יותר עבד זה. לפלרטט מנסה הוא שאיתו, הצעיר לקהל נתפתה פשוט

 החוץ-מן-םואד מורד של מעמד. היום פחות, והשישים החמישים בשנות

 רמת אותה על חייך לאורך איתך לגרור שאפשר מה בדיוק לא הוא

  .אפקטיביות

  

        ????לשירתולשירתולשירתולשירתו    מאשרמאשרמאשרמאשר, , , , נאמרנאמרנאמרנאמר, , , , שלושלושלושלו    הפסיכוביולוגיתהפסיכוביולוגיתהפסיכוביולוגיתהפסיכוביולוגית    לקאריירהלקאריירהלקאריירהלקאריירה    יותריותריותריותר    קשורקשורקשורקשור    זהזהזהזה    אבלאבלאבלאבל

        

  .בדיוק

  

        ????המוקדםהמוקדםהמוקדםהמוקדם    פירסומופירסומופירסומופירסומו    ידיידיידיידי- - - - עלעלעלעל    הושחתהושחתהושחתהושחת, , , , אחדיםאחדיםאחדיםאחדים    כטענתכטענתכטענתכטענת, , , , שהואשהואשהואשהוא, , , , לךלךלךלך    נראהנראהנראהנראה    האםהאםהאםהאם

        

  .כן

        

    אואואואו    מוקדםמוקדםמוקדםמוקדם    בגילבגילבגילבגיל    רסוםרסוםרסוםרסוםבפבפבפבפ    וןוןוןוןיתריתריתריתר    שיששיששיששיש    חושבחושבחושבחושב    אתהאתהאתהאתה, , , , האישיהאישיהאישיהאישי    מניסיונךמניסיונךמניסיונךמניסיונך, , , , האםהאםהאםהאם

        ????אחדותאחדותאחדותאחדות    לשניםלשניםלשניםלשנים    בדחייהבדחייהבדחייהבדחייה    יתרוןיתרוןיתרוןיתרון    שיששיששיששיש, , , , להיפךלהיפךלהיפךלהיפך

        

 משוררים יש. המשורר של האישי במזג רבה במידה תלוי שזה חושב אני

 בגיל שפרצו, למשל, כמוך, משוררים ויש, לחכות להם מכתיב מזגםש

 יתרונות שצברו, כמוך שוב, משוררים יש. אינדיווידואלי זה. העשרה

 הזיק המוקדם שזינוקם, גינסברג כאלן משוררים ויש, םהמוקד מזינוקם

 משורר איזה יודע מי. ארבעים גיל עד הצלחה לכל זכיתי לא עצמי אני. להם

 28 בגיל יצא הראשון ספרי. יותר מוקדם בגיל הצלחתי אילו, להיות יכולתי

 עניין זה, טוען אני, ושוב. פחות אפילו הצליח והשני. תגובה לכל זכה ולא

  .וסיפורו משורר משורר, פיאו של

  

        ????השיריהשיריהשיריהשירי- - - - הזינוקהזינוקהזינוקהזינוק- - - - קוקוקוקו    לגבילגבילגבילגבי    אוניברסאליאוניברסאליאוניברסאליאוניברסאלי    חוקחוקחוקחוק, , , , כךכךכךכך    אםאםאםאם, , , , איןאיןאיןאין

        

  .כזה חוק לי מוכר לא
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    טענתיטענתיטענתיטענתי. . . . הראשוןהראשוןהראשוןהראשון    פירסומיפירסומיפירסומיפירסומי    עםעםעםעם    בבדבבדבבדבבד- - - - בדבדבדבד    לכתובלכתובלכתובלכתוב    התחלתיהתחלתיהתחלתיהתחלתי, , , , למשללמשללמשללמשל, , , , עצמיעצמיעצמיעצמי- - - - אניאניאניאני

    כמוכמוכמוכמו. . . . הראשוןהראשוןהראשוןהראשון    המחזורהמחזורהמחזורהמחזור    עםעםעםעם    שלישלישלישלי    המיןהמיןהמיןהמין    חייחייחייחיי    אתאתאתאת    התחלתיהתחלתיהתחלתיהתחלתי    שכאילושכאילושכאילושכאילו, , , , כברכברכברכבר

        ....למשללמשללמשללמשל, , , , מוצארטמוצארטמוצארטמוצארט

        

 מיקרים הרבה אין, לידיעתך. מיוחדים מיקרים לגבי יתרון בוודאי זה, טוב

 מחיל הוא אבל, אוניברסאלי חוק מחיל לא שלך האישי המיקרה לכן, כאלה

  .שלך הפרטי החוק את

  

        ....צעיריםצעיריםצעיריםצעירים    משורריםמשורריםמשורריםמשוררים    עלעלעלעל    מוקדםמוקדםמוקדםמוקדם    זינוקזינוקזינוקזינוק    כושרכושרכושרכושר    להאציללהאציללהאציללהאציל    ניתןניתןניתןניתן. . . . תלויתלויתלויתלוי

        

  .אולי

  

        ????בוקובסקיבוקובסקיבוקובסקיבוקובסקי    ארלסארלסארלסארלס''''צצצצ    עלעלעלעל    לומרלומרלומרלומר    רעהרעהרעהרעה    אואואואו    טובהטובהטובהטובה    מילהמילהמילהמילה    לךלךלךלך    ישישישיש

        

 מה הוא אבל, להנאתי אותו לקרוא שאתיישב הומיש בדיוק לא הוא, נו

 יורק-ניו"ב ביותר הטוב השיר מהו, לשפוט נתבקשתי פעם. שהינו

, גרועים כך-כל היו ושיריהם, משוררים מאה שם היו". מגאזין קואורטרלי

  .לומר אפשר, כנות ברוב גרוע שהוא משום פשוט, בו דווקא שבחרתי עד

  

        ....כןכןכןכן    מפסידןמפסידןמפסידןמפסידן    כמוכמוכמוכמו    נשמענשמענשמענשמע    זהזהזהזה

        

  .העניין בדיוק זה, כן

  

    דודדודדודדוד    למשללמשללמשללמשל, , , , יותריותריותריותר    צעיריםצעיריםצעיריםצעירים    משורריםמשורריםמשורריםמשוררים    עלעלעלעל    משהומשהומשהומשהו    לומרלומרלומרלומר    מוכןמוכןמוכןמוכן    אתהאתהאתהאתה    האםהאםהאםהאם

        ????רוזנברגרוזנברגרוזנברגרוזנברג

        

 מעורה ממש לא אני. יימס'ג המלך מנוסחת ך"לתנ תוביומשיכ כמה קראתי

  .השירי ערכם על דעה לי ואין, בהם

  

        ????מאלאנגהמאלאנגהמאלאנגהמאלאנגה    רארדרארדרארדרארד''''וגוגוגוג
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 שירתו את חיבבתי אבל, האחרונות בשנים שלו שירים קראתי לא

 בעת שערכתי עת-בכתבי משיריו אחדים פירסמתי, למעשה. מתהמוקד

  .בצרפת שהותי

  

        ????נובלנובלנובלנובל- - - - לפרסלפרסלפרסלפרס    מועמדמועמדמועמדמועמד, , , , במיקרהבמיקרהבמיקרהבמיקרה, , , , אתהאתהאתהאתה    האםהאםהאםהאם

        

  .השוודית מהאקדמיה דבר שמעתי לא מעולם. ידעתי למיטב, לא

  

        ????אליוטאליוטאליוטאליוט. . . . סססס. . . . טטטט    עלעלעלעל    דעתךדעתךדעתךדעתך    מהמהמהמה

        

  .שלי הרפרטואר בדיוק לא הוא. קשה לא שאלה

  

        ????יורקיורקיורקיורק- - - - בניובניובניובניו, , , , לדעתךלדעתךלדעתךלדעתך, , , , מפורסםמפורסםמפורסםמפורסם    אתהאתהאתהאתה    האםהאםהאםהאם

        

 מה, והן'ג, הי "ויגידו עליו יצביעו אדום שברמזור, הטיפוס בדיוק לא אני

  "?העניינים

  

        ????למשללמשללמשללמשל, , , , דןדןדןדןוווואאאא? ? ? ? מאחריםמאחריםמאחריםמאחרים    יותריותריותריותר    עליךעליךעליךעליך    שהשפיעשהשפיעשהשפיעשהשפיע, , , , אמריקניאמריקניאמריקניאמריקני- - - - האנגלוהאנגלוהאנגלוהאנגלו    המשוררהמשוררהמשוררהמשורר    מימימימי

        

 .שלי ההתחלתי המודל היה הוא. אודן בהחלט. למשל, אודן

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


