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            פול מלדוןפול מלדוןפול מלדוןפול מלדון    שיחה עםשיחה עםשיחה עםשיחה עם
  

  

  יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: : : : ןןןןמראיימראיימראיימראיי
  

 ועוד שייקספיר פרס, אליוט ס.ת פרס, פוליצר פרס חתן –) , 1951Muldoon (מלדון פול

 והעורכים המשוררים ומבכירי אירלנד של משורריה בכיר הוא – וכיבודים פרסים שלל

 פרופסור 'תהיוקרתי במשרה מלדון החזיק 1999-2005 השנים בין. כיום האנגלית בשפה

  .'יורקר-ניו'ה של השירה כעורך מלדון משמש 2007-מ החל. 'אוקספורד של השירה

  

•  •  •  
 

עושה רושם כי עושה רושם כי עושה רושם כי עושה רושם כי . . . . ידועה במיוחד חיבתך לסונטה וההתמחות שלך בצורה זוידועה במיוחד חיבתך לסונטה וההתמחות שלך בצורה זוידועה במיוחד חיבתך לסונטה וההתמחות שלך בצורה זוידועה במיוחד חיבתך לסונטה וההתמחות שלך בצורה זו

יש ביכולתך להמיר כמעט כל דבר ונושא לכדי יש ביכולתך להמיר כמעט כל דבר ונושא לכדי יש ביכולתך להמיר כמעט כל דבר ונושא לכדי יש ביכולתך להמיר כמעט כל דבר ונושא לכדי 

או להתאים את הסונטה עצמה לכל או להתאים את הסונטה עצמה לכל או להתאים את הסונטה עצמה לכל או להתאים את הסונטה עצמה לכל ((((סונטה סונטה סונטה סונטה 

סונטות מחורזות סונטות מחורזות סונטות מחורזות סונטות מחורזות במהלך השנים חיברת במהלך השנים חיברת במהלך השנים חיברת במהלך השנים חיברת ). ). ). ). דברדברדברדבר

סונטות סונטות סונטות סונטות , , , , סונטות בחרוז חופשיסונטות בחרוז חופשיסונטות בחרוז חופשיסונטות בחרוז חופשי, , , , וממושקלותוממושקלותוממושקלותוממושקלות

היתרונות היתרונות היתרונות היתרונות , , , , לדעתךלדעתךלדעתךלדעתך, , , , מה הםמה הםמה הםמה הם. . . . ''''פרוזאיות וכופרוזאיות וכופרוזאיות וכופרוזאיות וכו

מהו סוג מהו סוג מהו סוג מהו סוג ? ? ? ? המרכזיים של הסונטה כצורה פואטיתהמרכזיים של הסונטה כצורה פואטיתהמרכזיים של הסונטה כצורה פואטיתהמרכזיים של הסונטה כצורה פואטית

, , , , השייקספיריתהשייקספיריתהשייקספיריתהשייקספירית((((הסונטה המועדף עליך הסונטה המועדף עליך הסונטה המועדף עליך הסונטה המועדף עליך 

    ––––) ) ) ) ????או אולי בכלל המלדוניתאו אולי בכלל המלדוניתאו אולי בכלל המלדוניתאו אולי בכלל המלדונית, , , , הפטררקיתהפטררקיתהפטררקיתהפטררקית

לאחר ששעבדת את לאחר ששעבדת את לאחר ששעבדת את לאחר ששעבדת את     ––––כיצד ניתן לדעתך כיצד ניתן לדעתך כיצד ניתן לדעתך כיצד ניתן לדעתך ? ? ? ? ומדועומדועומדועומדוע

 להימנע מתוצאה  להימנע מתוצאה  להימנע מתוצאה  להימנע מתוצאה ––––לצורה הנוקשה והמחמירה הזו לצורה הנוקשה והמחמירה הזו לצורה הנוקשה והמחמירה הזו לצורה הנוקשה והמחמירה הזו , , , , אתךאתךאתךאתךאו את השראו את השראו את השראו את השר, , , , שירךשירךשירךשירך

        ?    ?    ?    ?    או מלאכותיתאו מלאכותיתאו מלאכותיתאו מלאכותית, , , , כפויהכפויהכפויהכפויה

        

אלא בשל , הסונטה היא צורה איתנה לעילא לא בשל סכימת החריזה שלה

 שבדרך כלל היא מאפשרת בדיוק את פרק הזמן ואת המקום.  שלהֶשךהמֶ 

 .ניתן לעשות, על כל פנים, או. צריך בכדי לעשות את מה שצריך לעשות

 אני נוטה להעדיף גרסאות אחדות של הסונטה ,באשר לסכימת החריזה

הסונטה השייקספירית מבקשת להביע . הפטררקית על פני זו השייקספירית

והיא מובילה אליה ומשמיעה אותה בשני הקופלטים , נקודה מסוימת

, לעומת זאת. כמו פטיש שדופק את הטיעון שלו עם מסמר, המסיימים

  
                   מלדון
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אפילו , מאפשרת לשיר לשנות את הפוזיציה שלוהסונטה הפטררקית 

  . זה מתאים יותר לאופן שבו אני תופש את העולם. לסתור אותה
             

. . . . היא ההייקוהיא ההייקוהיא ההייקוהיא ההייקו) ) ) ) ושאפילו הקדשת לה ספר שלםושאפילו הקדשת לה ספר שלםושאפילו הקדשת לה ספר שלםושאפילו הקדשת לה ספר שלם((((צורה נוספת שהעסיקה אותך צורה נוספת שהעסיקה אותך צורה נוספת שהעסיקה אותך צורה נוספת שהעסיקה אותך 

ו אכן ו אכן ו אכן ו אכן יקיקיקיקייייהאם הההאם הההאם הההאם הה? ? ? ? ))))מוגבלת למדימוגבלת למדימוגבלת למדימוגבלת למדי, , , , לדעתילדעתילדעתילדעתי, , , , אשראשראשראשר((((מה משך אותך לצורה זאת מה משך אותך לצורה זאת מה משך אותך לצורה זאת מה משך אותך לצורה זאת 

ולא ולא ולא ולא , , , , שלושלושלושלו    """"הייקואיותהייקואיותהייקואיותהייקואיות""""א יכול לשמור על הא יכול לשמור על הא יכול לשמור על הא יכול לשמור על ההאם הוהאם הוהאם הוהאם הו? ? ? ? במערבבמערבבמערבבמערב" " " " לעבודלעבודלעבודלעבוד""""יכול יכול יכול יכול 

למעין שיר למעין שיר למעין שיר למעין שיר , , , , ובמיוחד בשפה האנגליתובמיוחד בשפה האנגליתובמיוחד בשפה האנגליתובמיוחד בשפה האנגלית, , , , דידידידייייימימימימיכמעט באופן כמעט באופן כמעט באופן כמעט באופן , , , , להיעשותלהיעשותלהיעשותלהיעשות

, , , , או לחילופיןאו לחילופיןאו לחילופיןאו לחילופין, , , , )))) של פאונד של פאונד של פאונד של פאונד''''תחנת המטרותחנת המטרותחנת המטרותחנת המטרו''''כמו כמו כמו כמו ((((מימדי מימדי מימדי מימדי - - - - טי חדטי חדטי חדטי חדיסיסיסיס''''ימגימגימגימגאאאא

        ????ית מזויפתית מזויפתית מזויפתית מזויפת''''גגגגייייאיאיאיאי- - - - למחווה רוחניקית או ניולמחווה רוחניקית או ניולמחווה רוחניקית או ניולמחווה רוחניקית או ניו
        

לק הוא צורה מאוד מושכת עבור אותו ח,  כלשהי שלואאו גרס, ההייקו

 רוב המשוררים מונעים על ידי .בהווייתו שהמשורר חולק עם הצייר

היופי . ואהה  הדבר אתרואהואז אתה ,  זה הדבר אתה רואה את.'אימאז

  . נאמר- ומשהו חצי. רואה משהו-בהייקו הוא שאתה חצי
        

" " " " חבורת בלפסטחבורת בלפסטחבורת בלפסטחבורת בלפסט""""במהלך שנות השישים היית חלק ממה שנודע לימים כבמהלך שנות השישים היית חלק ממה שנודע לימים כבמהלך שנות השישים היית חלק ממה שנודע לימים כבמהלך שנות השישים היית חלק ממה שנודע לימים כ

))))The Belfast Group .( .( .( .(מה היה לדעתך ההישג מה היה לדעתך ההישג מה היה לדעתך ההישג מה היה לדעתך ההישג , , , , בחינה הפואטיתבחינה הפואטיתבחינה הפואטיתבחינה הפואטיתמן המן המן המן ה

אחד מחבריה אחד מחבריה אחד מחבריה אחד מחבריה ? ? ? ? או המסר העיקרי של החבורהאו המסר העיקרי של החבורהאו המסר העיקרי של החבורהאו המסר העיקרי של החבורה, , , , או היעד העיקריאו היעד העיקריאו היעד העיקריאו היעד העיקרי, , , , העיקריהעיקריהעיקריהעיקרי

אשר הצהיר כי מטרתכם אשר הצהיר כי מטרתכם אשר הצהיר כי מטרתכם אשר הצהיר כי מטרתכם , , , , הבולטים של הקבוצה היה המשורר שיימוס היניהבולטים של הקבוצה היה המשורר שיימוס היניהבולטים של הקבוצה היה המשורר שיימוס היניהבולטים של הקבוצה היה המשורר שיימוס היני

מה זאת אומרת מה זאת אומרת מה זאת אומרת מה זאת אומרת ? ? ? ?  מה פירוש הדבר מה פירוש הדבר מה פירוש הדבר מה פירוש הדבר––––" " " " לאשרר את רעיון הכתיבהלאשרר את רעיון הכתיבהלאשרר את רעיון הכתיבהלאשרר את רעיון הכתיבה""""הייתה הייתה הייתה הייתה 

השפיעה השתתפותך השפיעה השתתפותך השפיעה השתתפותך השפיעה השתתפותך , , , , אם בכללאם בכללאם בכללאם בכלל, , , , וכיצדוכיצדוכיצדוכיצד? ? ? ? לאשרר את רעיון הכתיבהלאשרר את רעיון הכתיבהלאשרר את רעיון הכתיבהלאשרר את רעיון הכתיבה

        ?  ?  ?  ?  במפגשיה של החבורה על התפתחותך כמשוררבמפגשיה של החבורה על התפתחותך כמשוררבמפגשיה של החבורה על התפתחותך כמשוררבמפגשיה של החבורה על התפתחותך כמשורר
  

היה ספק מסוים באשר , נדמה לי שעבור שיימוס ועוד כמה חברים בקבוצה

 כך . לייצר שירה כלשהי בעלת ערך,או לא, לשאלה האם בלפסט מסוגלת

 בעיר שלמאפייני החייםלהנחה , או אימות ראיות, שזה היה מעין אשרור

 יכול להיות קהל גם מחוץ ,ה שחוסר הסובלנות בה ממוסדתעשייתית קטנ

עבור משורר .  כיום זה ברור שיש הרבה ערים כאלה בעולם.לגבולותיה

הייתה זאת הזדמנות ללמוד , 18שהצטרף לחבורה בגיל , צעיר שכמותי

  .בתוך החיים הממשיים, כיצד לקרוא שיר מחוץ לכיתה
  

גדלת בבית קתולי בצפון אירלנד גדלת בבית קתולי בצפון אירלנד גדלת בבית קתולי בצפון אירלנד גדלת בבית קתולי בצפון אירלנד הרי שהרי שהרי שהרי ש, , , , ואם לא די בכךואם לא די בכךואם לא די בכךואם לא די בכך, , , , בבית קתוליבבית קתוליבבית קתוליבבית קתוליגדלת גדלת גדלת גדלת 

        ? ? ? ? על כתיבתךעל כתיבתךעל כתיבתךעל כתיבתך, , , , אם בכללאם בכללאם בכללאם בכלל, , , , איזו השפעה הייתה לקתוליותאיזו השפעה הייתה לקתוליותאיזו השפעה הייתה לקתוליותאיזו השפעה הייתה לקתוליות. . . . הפרוטסטנטיתהפרוטסטנטיתהפרוטסטנטיתהפרוטסטנטית
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אך התנכרתי לדת כבר בשלב , קתוליזה נכון שגדלתי והתחנכתי בבית 

מה שכולל פחות או יותר (כיום אני רואה את הדת המאורגנת . מוקדם למדי

זו בעיה גדולה .  להציעככוח המפלג ביותר שיש לאנושות) את כל הדתות

התחממות של העולם כולו לקראת . בהרבה מההתחממות הגלובלית

  .מלחמת קודש בקנה מידה גדול היא איום חמור בהרבה

  

, , , , Madoc: A Mystery((((' ' ' ' מאדוקמאדוקמאדוקמאדוק''''אחת מיצירותיך השאפתניות ביותר היא אחת מיצירותיך השאפתניות ביותר היא אחת מיצירותיך השאפתניות ביותר היא אחת מיצירותיך השאפתניות ביותר היא 

אפוסים אפוסים אפוסים אפוסים , , , , מכמה וכמה בחינותמכמה וכמה בחינותמכמה וכמה בחינותמכמה וכמה בחינות, , , , היקף שמזכירההיקף שמזכירההיקף שמזכירההיקף שמזכירה- - - - יצירה אפית רחבתיצירה אפית רחבתיצירה אפית רחבתיצירה אפית רחבת, , , , ))))1990199019901990

 של  של  של  של Omeros, , , , של ויליאם קרלוס ויליאמסשל ויליאם קרלוס ויליאמסשל ויליאם קרלוס ויליאמסשל ויליאם קרלוס ויליאמס' ' ' ' פטרסוןפטרסוןפטרסוןפטרסון''''כמו כמו כמו כמו , , , , אחריםאחריםאחריםאחריםמודרניים מודרניים מודרניים מודרניים 

. . . . של דונלד ברתלמי ועודשל דונלד ברתלמי ועודשל דונלד ברתלמי ועודשל דונלד ברתלמי ועוד' ' ' ' המלךהמלךהמלךהמלך''''ואפילו את יצירת הפרוזה ואפילו את יצירת הפרוזה ואפילו את יצירת הפרוזה ואפילו את יצירת הפרוזה , , , , וולקוטוולקוטוולקוטוולקוטדרק דרק דרק דרק 

? ? ? ? מודרניתמודרניתמודרניתמודרנית- - - - דווקא כיצירה פוסטדווקא כיצירה פוסטדווקא כיצירה פוסטדווקא כיצירה פוסט' ' ' ' מאדוקמאדוקמאדוקמאדוק''''מדוע לדעתך תייגו המבקרים את מדוע לדעתך תייגו המבקרים את מדוע לדעתך תייגו המבקרים את מדוע לדעתך תייגו המבקרים את 

הקאנטוס של הקאנטוס של הקאנטוס של הקאנטוס של , , , , נאמרנאמרנאמרנאמר, , , , נתפש כיצירה פוסט מודרנית בעודנתפש כיצירה פוסט מודרנית בעודנתפש כיצירה פוסט מודרנית בעודנתפש כיצירה פוסט מודרנית בעוד' ' ' ' מאדוקמאדוקמאדוקמאדוק''''מדוע מדוע מדוע מדוע 

והאם אתה והאם אתה והאם אתה והאם אתה ? ? ? ? מה עושה את ההבדלמה עושה את ההבדלמה עושה את ההבדלמה עושה את ההבדל. . . . רה מודרניסטית מובהקתרה מודרניסטית מובהקתרה מודרניסטית מובהקתרה מודרניסטית מובהקתפאונד היא יציפאונד היא יציפאונד היא יציפאונד היא יצי

לייצר אפוס לייצר אפוס לייצר אפוס לייצר אפוס ) ) ) ) או הפוסט מודרניאו הפוסט מודרניאו הפוסט מודרניאו הפוסט מודרני((((סבור כי יש ביכולתו של המשורר המודרני סבור כי יש ביכולתו של המשורר המודרני סבור כי יש ביכולתו של המשורר המודרני סבור כי יש ביכולתו של המשורר המודרני 

        ?        ?        ?        ?        האם לדעתך האפיקה עוד נגישה לנוהאם לדעתך האפיקה עוד נגישה לנוהאם לדעתך האפיקה עוד נגישה לנוהאם לדעתך האפיקה עוד נגישה לנו? ? ? ? של ממששל ממששל ממששל ממש

  

או , הן מאפשרות לך מעין היקף. יש לי חיבה גדולה לצורות הארוכות

משורר הראשון שבאמת שבה אותי ה. שבדרך כלל משויך לפרוזה, טווח

ארץ 'ול,  הכרתי את אליוט מלפני ומלפנים18כשהייתי בן . אליוט. ס.היה ת

. הייתה השפעה אדירה כמעט על כל דבר שעשיתי, במיוחד', השממה

, סיו'גשל ' יוליסס '–' ארץ השממה'ולספר שהשפיע על ' ארץ השממה'ל

אני לא רואה , מודרני-מודרני או פוסט-רה .שהשפיע עלי באותה המידה

עוד אחד שהשפיע ( היצירות של לורנס סטרן וביןהבדל ממשי בין השניים 

 הוא העמוד שעל גביו 'טריסטרם שנדי'העמוד השחור ב). עלי רבות

  .נכתבות רוב יצירותיי

  

אתה גם ידוע כאחד העורכים היותר משפיעים כיום אתה גם ידוע כאחד העורכים היותר משפיעים כיום אתה גם ידוע כאחד העורכים היותר משפיעים כיום אתה גם ידוע כאחד העורכים היותר משפיעים כיום , , , , לצד פועלך כמשוררלצד פועלך כמשוררלצד פועלך כמשוררלצד פועלך כמשורר

ך הייתה השפעה כלשהי על המשורר ך הייתה השפעה כלשהי על המשורר ך הייתה השפעה כלשהי על המשורר ך הייתה השפעה כלשהי על המשורר האם לפועלך כעורהאם לפועלך כעורהאם לפועלך כעורהאם לפועלך כעור. . . . בשירה האנגליתבשירה האנגליתבשירה האנגליתבשירה האנגלית

או או או או , , , , ))))שאינו שלךשאינו שלךשאינו שלךשאינו שלך((((יש משהו מסוים שאתה מחפש בשיר יש משהו מסוים שאתה מחפש בשיר יש משהו מסוים שאתה מחפש בשיר יש משהו מסוים שאתה מחפש בשיר , , , , כעורךכעורךכעורךכעורך, , , , האםהאםהאםהאם? ? ? ? שבךשבךשבךשבך

אני אני אני אני ((((האם אתה סבור שקריאה של אינספור שירים רעים האם אתה סבור שקריאה של אינספור שירים רעים האם אתה סבור שקריאה של אינספור שירים רעים האם אתה סבור שקריאה של אינספור שירים רעים ? ? ? ? מקווה לפגושמקווה לפגושמקווה לפגושמקווה לפגוש

שוחקת עם הזמן שוחקת עם הזמן שוחקת עם הזמן שוחקת עם הזמן ) ) ) ) בטוח שמתוקף תפקידך אתה נתקל באלו על בסיס יומיבטוח שמתוקף תפקידך אתה נתקל באלו על בסיס יומיבטוח שמתוקף תפקידך אתה נתקל באלו על בסיס יומיבטוח שמתוקף תפקידך אתה נתקל באלו על בסיס יומי

            ????או שמא מחדדת אותםאו שמא מחדדת אותםאו שמא מחדדת אותםאו שמא מחדדת אותם, , , , את הטעם ואת כושר השיפוטאת הטעם ואת כושר השיפוטאת הטעם ואת כושר השיפוטאת הטעם ואת כושר השיפוט
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אני תמיד נרגש כשאני נתקל בשיר שמגיע אלינו דרך האימייל של המערכת 

[General Submissions]הייתי אומר ששניים מתוך .  ושניתן לפרסמו

נכתבו בידי משוררים אשר זהו ' יורקר-ניו'חמישה שירים שאנו מפרסמים ב

אנו מפרסמים רק . אינני מכיר, ושעל פי רוב, להם הפרסום הראשון אצלנו

חמישים מתוכם יכולים היו להיות , בוא נודה על האמת, מאה שירים בשנה

 –אני בספק אם זה משהו שמישהו . ורי גראהם'גון אשברי או 'של ג

. אני אוהב כששיר מפתיע אותי.  היה מברך עליו–ובמיוחד אשברי וגראהם 

אז כך שאני מחפש משהו שיטלטל . בדרך כלל כמעט שאין שום הפתעה

  . כלשהיאותי בצורה

  

, , , , משהו נמרץ וקופצנימשהו נמרץ וקופצנימשהו נמרץ וקופצנימשהו נמרץ וקופצני, , , , במוסיקה של השפה שלךבמוסיקה של השפה שלךבמוסיקה של השפה שלךבמוסיקה של השפה שלך, , , , יש משהו במוסיקה שלךיש משהו במוסיקה שלךיש משהו במוסיקה שלךיש משהו במוסיקה שלך

, , , ,  ועבודה מול מטבעות לשון קיימים ועבודה מול מטבעות לשון קיימים ועבודה מול מטבעות לשון קיימים ועבודה מול מטבעות לשון קיימים,,,,לשוןלשוןלשוןלשוןמשחקי משחקי משחקי משחקי , , , , מעין הבהובים לשונייםמעין הבהובים לשונייםמעין הבהובים לשונייםמעין הבהובים לשוניים

מעל רבים מן מעל רבים מן מעל רבים מן מעל רבים מן , , , , כמו כןכמו כןכמו כןכמו כן. . . .  המאוחר המאוחר המאוחר המאוחרויסויסויסויס''''גגגגשמזכירים לא פעם את הפרוזה של שמזכירים לא פעם את הפרוזה של שמזכירים לא פעם את הפרוזה של שמזכירים לא פעם את הפרוזה של 

, , , , ך לאך לאך לאך לאאיאיאיאי, , , , מה שמזכירמה שמזכירמה שמזכירמה שמזכיר, , , , """"ערפל סגלגלערפל סגלגלערפל סגלגלערפל סגלגל""""השירים שלך מרחף לו לעיתים מעין השירים שלך מרחף לו לעיתים מעין השירים שלך מרחף לו לעיתים מעין השירים שלך מרחף לו לעיתים מעין 

השפיעו השפיעו השפיעו השפיעו , , , , לדעתךלדעתךלדעתךלדעתך, , , , ברצוני לשאול עד כמהברצוני לשאול עד כמהברצוני לשאול עד כמהברצוני לשאול עד כמה. . . . זם של ייטסזם של ייטסזם של ייטסזם של ייטסייייאת המיסטיצאת המיסטיצאת המיסטיצאת המיסטיצ

והאם אתה מחשיב גם את השירה והאם אתה מחשיב גם את השירה והאם אתה מחשיב גם את השירה והאם אתה מחשיב גם את השירה ? ? ? ? שורשיך האיריים על שפתך ועל שירתךשורשיך האיריים על שפתך ועל שירתךשורשיך האיריים על שפתך ועל שירתךשורשיך האיריים על שפתך ועל שירתך

האם ישנם משוררים גיילים שהשפיעו האם ישנם משוררים גיילים שהשפיעו האם ישנם משוררים גיילים שהשפיעו האם ישנם משוררים גיילים שהשפיעו ? ? ? ? חלק מן המסורת שלךחלק מן המסורת שלךחלק מן המסורת שלךחלק מן המסורת שלךללללהגיילית הגיילית הגיילית הגיילית 

        ?      ?      ?      ?      עליך במיוחדעליך במיוחדעליך במיוחדעליך במיוחד

  

. על כתיבתיויס מרחף מ'מחמיא לי מאוד לחשוב שמשהו שקשור לייטס וג

ויס המאוחר אתה מתכוון 'אני מניח שבג –ויס המאוחר 'אולי לאו דווקא ג

אני חושש שאני מוצא את היצירה הזאת מעט מרגיזה בשל . 'פיניגנז וייק'ל

מדי . האופן בו היא משחקקת לה במילים בתוך הפה מבלי להרפות לרגע

זה קצת ',  וייקפיניגנז'אני יושב לקרוא חתיכה מ, לעיתים די קרובות, פעם

 gras pâté de foie קטנה שללאכול חתיכה , מדי פעם, כמו להרשות לעצמך

הייתי . ההיסטוריה של הספרות הגיילית מוכרת לי היטב]. פטה כבד אווז[

 – חריזה ומשקלים –אומר שחלק ניכר מן האלמנטים הטכניים שבשירי 

-Séamas Dall Mac Cuarta ,1647[ ס דֹול מק קוארטהמושפעים משיימו

  . בה במידה שהם מושפעים מויליאם שייקספיר]1733

  

ואנו גם ואנו גם ואנו גם ואנו גם . . . . מגיעה ממשפחה יהודיתמגיעה ממשפחה יהודיתמגיעה ממשפחה יהודיתמגיעה ממשפחה יהודית, , , , ))))Korelitz((((' ' ' ' ין קורליץין קורליץין קורליץין קורליץ''''הסופרת גהסופרת גהסופרת גהסופרת ג, , , , אשתךאשתךאשתךאשתך

, , , , החופההחופההחופההחופה: : : : מסורת היהודיתמסורת היהודיתמסורת היהודיתמסורת היהודית התייחסויות לא מעטות ל התייחסויות לא מעטות ל התייחסויות לא מעטות ל התייחסויות לא מעטות לפוגשים בשיריךפוגשים בשיריךפוגשים בשיריךפוגשים בשיריך
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' ' ' ' השיחה הגדולההשיחה הגדולההשיחה הגדולההשיחה הגדולה''''שירך הידוע שירך הידוע שירך הידוע שירך הידוע . . . . '''' וכו וכו וכו וכוהעבריתהעבריתהעבריתהעברית, , , , ליל הסדרליל הסדרליל הסדרליל הסדר, , , , התלמודהתלמודהתלמודהתלמוד, , , , המדרשהמדרשהמדרשהמדרש

))))The Grand Conversation ( ( ( ( אף הוקדש למעין השוואה בין המסורת אף הוקדש למעין השוואה בין המסורת אף הוקדש למעין השוואה בין המסורת אף הוקדש למעין השוואה בין המסורת

        ):):):):כך למשל בבית הראשוןכך למשל בבית הראשוןכך למשל בבית הראשוןכך למשל בבית הראשון((((היהודית של אשתך לזאת האירית שלך היהודית של אשתך לזאת האירית שלך היהודית של אשתך לזאת האירית שלך היהודית של אשתך לזאת האירית שלך 

        

She. My people came from Korelitz 

where they grew yellow cucumbers 

and studied the Talmud. 

He. Mine pored over the mud 

of mangold - and potato-pits 

or flicked through kale plants from Comber 

as bibliomancers of old 

went a-flicking through deckle-mold. 

 

או אולי או אולי או אולי או אולי , , , , האם ישנה איזו שותפות גורלהאם ישנה איזו שותפות גורלהאם ישנה איזו שותפות גורלהאם ישנה איזו שותפות גורל? ? ? ? מה לימדה אותך ההשוואה הזאתמה לימדה אותך ההשוואה הזאתמה לימדה אותך ההשוואה הזאתמה לימדה אותך ההשוואה הזאת

, , , , אירלנדאירלנדאירלנדאירלנד"""": : : : ''''יוליססיוליססיוליססיוליסס''''ויס מסביר זאת בויס מסביר זאת בויס מסביר זאת בויס מסביר זאת ב''''או כמו שגאו כמו שגאו כמו שגאו כמו שג((((? ? ? ? בין העמיםבין העמיםבין העמיםבין העמים, , , , שוני מוחלטשוני מוחלטשוני מוחלטשוני מוחלט

ות המדינה היחידה שלא רדפה אף פעם ות המדינה היחידה שלא רדפה אף פעם ות המדינה היחידה שלא רדפה אף פעם ות המדינה היחידה שלא רדפה אף פעם יש לה הכבוד להייש לה הכבוד להייש לה הכבוד להייש לה הכבוד להי, , , , כך אומריםכך אומריםכך אומריםכך אומרים

 מפני שאף פעם לא נתנה  מפני שאף פעם לא נתנה  מפני שאף פעם לא נתנה  מפני שאף פעם לא נתנה ]]]]............ [ [ [ [????ואתה יודע מדועואתה יודע מדועואתה יודע מדועואתה יודע מדוע? ? ? ? לאלאלאלא, , , , ידעת את זהידעת את זהידעת את זהידעת את זה. . . . יהודיםיהודיםיהודיםיהודים

        ). ). ). ). """"להם להיכנסלהם להיכנסלהם להיכנסלהם להיכנס

        

אני חושב שיהיה זה הוגן לומר שגם האירים וגם היהודים סבלו רבות 

 אני סבור שיהיה קשה למצוא אומה, מצד שני. מידיהם של מדכאים רבים

או במילותיו . ושלא דיכאה מעולם. א דוכאה מעולםאו תרבות כלשהי של

  ".Man hands on misery to man": של פיליפ לארקין

  

האם אתה מבחין במגמות האם אתה מבחין במגמות האם אתה מבחין במגמות האם אתה מבחין במגמות ? ? ? ? האנגליתהאנגליתהאנגליתהאנגליתמה דעתך על הנעשה כיום בשירה מה דעתך על הנעשה כיום בשירה מה דעתך על הנעשה כיום בשירה מה דעתך על הנעשה כיום בשירה 

        ? ? ? ? בשינוי פואטי כלשהו שהתרחש בעשורים האחרוניםבשינוי פואטי כלשהו שהתרחש בעשורים האחרוניםבשינוי פואטי כלשהו שהתרחש בעשורים האחרוניםבשינוי פואטי כלשהו שהתרחש בעשורים האחרונים? ? ? ? כלשהןכלשהןכלשהןכלשהן

        

באופן .  עליהנדמה לי שזאת שאלה שלך יהיה קל יותר להשיב, באופן מוזר

,  לידהםוטר ייטיפול, פודיאטריה, קדרות,  כמו שרברבות–שירה , כללי

היוצא מן הכלל הוא .  היא ברובה עניין שבשגרה– *צילום והכנת פסטה

  .בדיוק כזה
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המשורר המשורר המשורר המשורר , , , , או צריךאו צריךאו צריךאו צריך, , , , לאן יכוללאן יכוללאן יכוללאן יכול? ? ? ? של המשורריםשל המשורריםשל המשורריםשל המשוררים" " " " הגביע הקדושהגביע הקדושהגביע הקדושהגביע הקדוש""""מהו לדעתך מהו לדעתך מהו לדעתך מהו לדעתך 

תה מרגיש תה מרגיש תה מרגיש תה מרגיש והאם אוהאם אוהאם אוהאם א? ? ? ? מה יהיה ההישג האולטימטיבי שלומה יהיה ההישג האולטימטיבי שלומה יהיה ההישג האולטימטיבי שלומה יהיה ההישג האולטימטיבי שלו? ? ? ? לשאוףלשאוףלשאוףלשאוף

  ?שמבחינתך כבר הגעת לשםשמבחינתך כבר הגעת לשםשמבחינתך כבר הגעת לשםשמבחינתך כבר הגעת לשם

 

יהיה לכתוב שיר שבאופן כלשהו יצליח להחיות " הגביע הקדוש"אפשר ש

האתגר הגדול ביותר שעומד ". הגביע הקדוש", נאמר, את המשמעות של

בתוך מסורת ) לפחות באופן חלקי(הפועלים , בפני משוררים מסוגי

ם מושג מה זה היא למצוא קוראים שיש לה, אינטלקטואלית מסוימת

ואין ספק . פגשתי סטודנטים שלא ידעו מי היו אדם וחוה". הגביע הקדוש"

שקשה יותר למצוא קוראים שיבינו את משחק המילים שקיים בצירוף 

""sang-réal** .היה ניגש בכללויס 'האם ג, ברצינות גמורה, אני תוהה ,

לאור , ך שובא. 'פיניגנז וייק'לכתוב את , 2016באקלים האינטלקטואלי של 

   . שבבעיותינוייתכן שזו הקטנה, מצב הדברים המעוות
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 שמות התחומים שמלדון ראוי אולי לציין כי, בין אם יש לדבר משמעות ובין אם לאו *

  :P באות, Poetryכמו במילה , מתחילים כולם, מונה כאן

"plumbing, pot throwing, podiatry, pre-natal care, photography, and pasta 

making." 

** san grial ,אילו  ו, משמעו גביע קדוש,בצרפתית עתיקהsang rialמשמעו דם מלכותי . 

מאז משמש הכינוי .  במשחק מילים זה סופרים ומשורריםהשתעשעובמהלך הדורות 

sang-réalגביעתייחסות לַ ההעל ביניימית - כדי להשרות אווירה ימי.   


