
מלרעתיותרמענייןלראותמתיוז:ויליאם
וייכרטרפי

שלזהראשוןלתרגוםכקשרהרגשתךמה
לעברית?שיריך

מתורגםלהיותכברדוהרגשתשמחהבייש
ללשונכם.

גרםלתרקשהמשוררשחינךאתההסכור
לניביםלהזדקקמרכהשאתהמפני

גםכמוכשיריך.וללשון-עםאמריקאיים
ולחידודים?לשוןעלנופלללשון

ברוחולהשתמשמרבהאכןאני ,כן
הניבשללמשחקוכנסייתוהמשועשעת
 ,שלוהלשוןמשחקי ,בדיחותיו-האמריקאי

מוחבאותה-עצמואתהחריפההכרתו

ומרוביהרב-גונייםלמקצביםנזקקשאני
אניבו.המשמשיםהנושאיםשלהשכבות
שלתרגומיותםעלמכבידשהדברמשער

כמוהר ,רובדאיזהיששירבכלהשירים.
יכולשאינומרבנות,שלכקשר-סבור

אךהמקורית,מהלשוןבנפרדגםלהיתר
לתרגום.התנגדותשלנוסףרובדישלשירי
בלתי-מבצעהואגרםשתרמפני ,ודאי

לממשו.במאבקרבענייןישאפשרי

האם .שמחה""ילדותנקראמספריךאחד
שמחה?ילדותךחיתהאכן
ילדותוהןשמחהילדותחןישאחדלכל

זובצדזובשלוםמתקיימותוהןאומללה,
שכלפיעלאף ,זואתזושתסתורנהבלי

שלמרתואתשיקייםמנתעל ,סיפור
שלסלקטיביתבשכחהתלויהפנימית,

האחר.הסיפור

שהיאילדותלישחיתהלומריכולני
כה,עד ,לילאפשרכדיהצורךדיאומללה
שאחיהבליכסופרבחייםמעמדלהחזיק
הרגילות,המתכונותבשינילטרף

העצמי.ההרסשלהמלנכוליות,

הג'אזכמוסיקתלראשונההתאהבתמתי
שירתך?עלזומוסיקההשפיעהוכיצד

 13או 12בןכשחייתיבג'אזהתאהבתי

מקצב,שלשאלותישבו.מאוהבאניועדיין
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חטובוההומורהסובלנות tחצלילותבשבח
חיהזהבימינו.האמריקאיםהמשורריםמחשובימתיון,ויליאםבארץביקרבאחרונה
בין"לחיות ,משיריומבחרפרסוםגללואלינובאוהואבישראלהראשוןביקורו
-1942בנולדמתיוזדור.משחשלבתרגומוולמסה>לשירה'קשב'<סידרתהמתים"

קארוליינח.וצפוןיילבארניברסיסאותהשכלתואתורכשאוחיושבמדינתבסינסינסי
בשניםארח"ב.ברחבישונותבאוניברסיסאותיוצרתוכתיבהספרותחורהבעבר

שבההעירניר-יורק,שלהעירוניתבארניברסיסהלספרותכפרופסורכיהןהאחרונות
האחרוןספרו Hוכסףזמן nעבוראמריקה.שלהשירהאגודתנשיאהיהבשעתוהתגורר.

הלאומי",המבקרים"חוגפרסאתקיבל ,במנייןוהאחד-עשר

הדרךכלשלה;האורלשוןעל-גביבנסעהשרתח;שהמכוניתמההוא"הכביש
בנוףבייחודוהניצבשירהשלגוףמתירזויליאםיצראלוכגרןבשורותהביתה".
שירתומקנהבהירה,בעתובהמתוחכמתשנונה,בארצות-הברית.הפיוטיתהיצירה

בכדילא .שרריהואשבחהיומיומיתההוויהביסודותלהתבונןמרעננתאפשרותלקורא
דעה ,בזמננוביותרוהרבגונייםהמקורייםהאמריקאיםהמשורריםלאחדנחשבהוא

בכירים.שירהומבקרימשורריםשלבדבריהםפעםועודפעםהמאוששת
הארהשלחוויההמעניקהואמנותית,נפשיתאמתשלבסימנהחתומיםמתירזשלשיריו

שבמשורריהחכםהואמתיוזשריליאםש"ייתכןכתבססיספיסרהנודעהמבקרפנימית.
בשירהיוזלמתשידמהמיאין"כיום ,הכריזסטרן'ולדגהמשוררואילודורו"

אותו-עצמו:גםלהלוםעשויותאודןו"העלמתיוזשליומלות ,אכןהאנזריקאית."
 .ליקס"אשראתמקבליםאנובתוכו./וחלפהבולהשתמש/היטיבה"השפה
בירושליםהאחד-קריאהערבישנינערכובישראלמתירזריליאםשלביקורולרגל
במוסיקליותהנהדרתקריאתואתלשמוערבקהלהתכנסשבהם-בתל-אביבוהשני
שלה.

כינראההלב.שרירמארסםפתאומיבאופןמתיוזמת ,מישראלששבלאחראחדיםימים
עמו.שנערךהאחרוןהראיוןזה

ניסוחביכולתומפתיעמגווןשנון,חכם,משוררעםלשוחחנדירההזדמנותליניתנה
ורעננות.חדשותמזוויותנושנותשאלותשלוהארה

 ,רגשיודיוקטכניתגמישות ,מצלולפיסוק,
התשובותאמנםואםבשירה.והןבג'אזהן

דעתיאתכשנתתיהתחומים,בשנישונות

סייע ,האחרשלבמונחיםמהםאחדעל
 .כמשוררלעיצובימרובהבמוחהדבר

 .שירתךשלהמרכזיייםממאפייניהאחד
תודעהבעלשאתהאומרהייתהאם
גבית"?"דל

פרועאותימכנהשאינךסוב"ולגבית"?
לביתמביתאחריותחסר ,המתרוצץ ,והולל

ביקורת,כמין ,שיאמרמיישלמיסה.וממיסה
כמחמאה, ,יאמרואחריםיצרים.בעלשאני
שללמגווןזיקותובעלרב-גוניאשני

שיותרכלשהובמקרםאומרגתהנושאים.

-התעניינותךתחומישלרב-הגוניות
מחמד.חיותפסיכולוגיה.מוסיקה.ספורט.

היא-ארס-פואטיקהאמנויות.משפחה,



הייתיתמידמלדעת.להתבונןמעניין
אוליוידע,אהבהשליקטאדםטוב,תלמיד
אבללעצמו.לשומרןמופלגתמגמהמתוך

מאמיןרקלא •היודעבתוכימישהוגםיש
יותרמענייןשלראות •יודעאםכי

ולגביתהטבעמדרךהיאסקרנותמלדעת.
במועט.מסתפקתמאשריותריצריםובעלת

שמעורבכמיעצמךרואהאתההאם

השעה?בשאלותוחברתיתפוליטית
מעורבשהואבלבדזרלא ,עראזרחכל

גםאלאהשעה,בשאלותוחברתיתפוליטית
זהרהללו.השאלותעל-ידיומוגדרמושפע
עריםשאינםאזרחיםשגםשיגרתי,פרדוקס

שאלות.אותןעל-ידינקבעתדמותם ,לו
הננישיריםכותבשאנישמפניטועןאינני

פוליטייםבענייניםמשפטלחרוץמוסמך
משורר.שאיננומימאשריותרוחברתיים

שלאשיריםכתבתישאילומניח ,אכן ,אני
השאלותהשפעתאתלשקףכדיבהםהיה

שלהםהכבידהכוח •והחברתיותהפוליטית
כותבהייתיאזיהיומיום,חייאתאו-

בלבד.וחלקייםקיםיבלתי-מדושירים

כמשוררעצמךרואהאתההאם

אמריקאי?
הייתיהאמריקאיםרובכמרכן.בהחלטכן,

כדיברשישמשהרלומרלחוץעצמיחש
אבל ,אמריקאי""מיהרהשאלהגביללהרעיל

כשםממשכוחהבכלאותיעיצבהשפת-האם
גוריה.שלדמותםאתמעצבתשהדובה
האנגליתהיאלשרן-האםהנדוןובמקרה

האמריקאית.

שירחעלמרצחשאתההעובדההאם
עשויהאקדמיתבסביבהומשוררים

יוצר?כאמןחייךבצרבשלוםלהתקיים
שלהפטרוניותהןהאוניברסיטאותבאמריקה

כמרציםמשמשיםרביםמשורריםהשירה.

היאלשאלתךהתשובהאקדמיים.במוסדרת
שהדברמשורריםישאינדבידראלי.עניין

אינניאניליבאשרלרעה.עליהםמשפיע
יצירתי.בפנימכשולהאקדמיבעיסוקירואה
עבודתעםמרסיקאיכמרעצמיאתרואהאני

יום.

מיואתעליךהחביביםהסופריםמיהם
עכשיו?קוראאתה

שאניככלמשתניםעליהחביביםהסופרים
הגיוון.לצדנוסהאניזהבנדרןגםקורא.

שלתרגומואתמחדשקראתיבאחרונה
בנסיעתיל"הארדיסיאה".פופאלכסנדר
סיפוריםשלספראיתילקחתיהנוכחית

המשוררמאתוספרג'יימסהנוימאת

-שעניינו ,כריססרפרניקרלאסהאמריקאי
האמריקאי.נואר"ב"פילםהכרך

בביקורךלראותמצפהאתהובריםאלו
בישראל?

קדושיםאתריםנרפים,ובראשונהבראש

אתאחר.לעםקדושמהםאחדשכלשונים,
הלאהרכךירושליםשלהעתיקיםהחלקים

שברע,רקפהנשההאנחנוהלאה.רכך
הכול"."אתמשיב:הייתיכןשאלמלא

ומןהלטיניתמןהצופתיJומןמתרגםאתה
אצלכמירחומעריךאתהמההיוונית.

תרגמת?שאותםהמשוררים

צלילות,שמוקיריםמשורריםאוהבאני
לרבותאנושית,וסובלנותרגשיתדייקנות
מהםמארדהשוניםאנשיםכלפיסובלנות
כלפיחיבהשלאורך-רוחבהםושישעצמם,

ישהומורשלחרשפנים.לשתישמשתמעמה
להיותעשוייםאנשים •הרבהלעזורכדיבר

מחמירי·להיותמנסיםכשהםמארדמבדחים
אותנולהציליכולההומורפירטיים.ארסבר

אתלפעוללונניחאםגדלותמשגערן
 •פעולתו.

רבה.תווה

משיקגוהג'זנגני
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