
183 ערב משירת

 לא שמלכתחילה או עוד, שאינם לבתיהם, רם
שובם להם. היו  הוא, אף בכפרים־לדוגמה יי

 לא אך הנייר על־גבי טוב פתרון כמדומה,
 של תנאים ליצור יש במציאות במציאות.

 מן לרבים לקרוץ "עשרי אשר כלכלי שיגשוג
תו הפליטים, או ה מגוריהם את להחליף שיי
כוי, פיתוח עמה שיש סיטואציה אומללים, סי  ו

שיעשו ם גם מרצון". זאת ו  אחרים בענייני
ר", "של לפתרונות נתפס פרם אין  בקבעו ניי
ץ לערבים ישראל בין המלחמה שיורש כי עו  נ

הער המדינות של החברתי־המדיני במבנה
להב כדי הנוכחי. התפתחותן בשלב ביות,

ומד טכנולוגית כמדינה גם עצמת את טיח
 ומוסדות־מח־ אוניברסיטאות של כארץ עית,
 לפיתוחה רק לא לדאוג ישראל חייבת קר,

 אלא בהם לעצמאות ולשאוף אלה בתחומים
 היא הראשית "המטרה לבטחונה. גם לדאוג

 לישראל שתאפשר שליטה שטח, על לשלוט
מחודשת". התקפה של אפשרות למנוע

 יפה פרס של ספרו הישראלי הקורא בשביל
ר ממותן ככרטיס-ביקור הי  במימ־ שר של וז

 מכריעים פרקים בכמה מעורב שהיה שלה,
 להפוך והמבקש ישראל של בטחונה בתולדות

ב לא זאת, מרתק. לסיפור לספר שניתן מה
השאי בפרס פוגמת אחת לא יתירה. הצלחה

 כשהיא משכיל, איש־הגות של לאצטלה פה
 מימרה )ייחוס נכונים לא לציטוטים גוררתו

 ולקביעות ■למשל( הגדול, לפרידריך דידרו של
ת־החוץ בתחומי פשטניות המעצ של מדיניו

■ועוד. מות,
ש. י.

ערב משירת
ו אנתולוגיה בתר עתיקה ערבית שירה של ז

מו רן אשר המזרחן של גו ש גו  כדי בה י
 השירה שלא החשובה העובדה את לנו להזכיר

ל לתרגום ראויה לבדה המודרנית הערבית ו
 המדבר ערביי של שירתם אף אלא עיון

רן אשר • ורשי )תרגומים ערב משירת :גו
ללי המכון התרגומים, ספריית הוצאת > מות(
 העברית האוניברסיטה ואפריקה, אסיה מודי

עמ׳. 143 ! 1970 בירושלים,

 ושירתם האסלאם שלפני הג׳אהליה מתקופת
מי המוסלמית התרבות משוררי של  זהרה. בי

!ובמ בהקדמתו, העורך־המתרגם מדגיש ואכן,
 הערבית בשירה "הגבורה על במסתו יוחד

 השירה הכרת כי (,14—22 )עמ׳ העתיקה״
 על מעט לא ללמדנו עשויה העתיקה הערבית

 לא אפוא, ומדוע, נפשו. מערכי ועל הערבי
 נאות עברי לתרגום הערבית השירה זכתה

 נעוצה התשובה כי נראה ? הזה היום עצם עד
 זו, שירה של המיוחד ובעולמה בקשי־לשונה

שגיו פרסה ת״ק המרוחק עולם תו במו הווי  ו
 של אף—רבה )ובמידה המערבי האדם של

מינו(. של הערבי האדם הי י  שירית־מדבר זו
 )והדבר מדברית מסורת־התבטאות בעלת
מי שנכתב זה הלקה לגבי אף אמור  פרי בי
די המוסלמית, הקיסרות של חתה בי  משוררים ו

ם רוניי (.עי !

 שירה לתרגם שנעשו הנסיונות מכל דומה,
ת ללשונות זו רו  אך- פנים ההצלחה ■האירה ז

 ז האחרונות המאות בני אנגלים למזרחנים ורק
כרו אולם  העברית השירה אבירי לטובה ייז

קט מספר מרובה בהצלחה שתירגמו בספרד
 ולפעמים הקלאסית, הערבית השירה מן עים
העברית. שירתם בתוך ממנה שיבצו אף

שי מבחר זה בקובץ לנו מגיש גיורן בהח אי
 העבא־ במשוררים במיוחד אמור והדבר לט,

 לקח שמהם יכאל״מערי, כאלימותנבי סיים
 והמיצגים הנודעים השירים את דווקה לא

 טעם על הבחירה מעידה מכל־מקום, ביותר.
בספ מעולה התמצאות ועל משובח ספרותי

 מובא תרגום כל ליד העתיקה. הערבית רות
קוד הערבי המקור הש והמתרגם מלא, בני

ת בגרסות כך לשם תמש  שליקטן מעניינו
 כי להיאמר האמת ניתנת שונים. ממקורות

תיו וכן כעורך, עבודתו או ׳וה הקצרים מבו
ם כולם כאחד, ארוכים רבב. ללא עשויי

 היא תמיד לא עצמה התרגום מלאכת אולם
 הסגנון אמנותי. תרגום של לרמה מתעלה
ם ומשובץ מוקשה העברי טויי  מקראיים בי
רן בכך חש למעשה, לרוב. נדירים  עצמו, גו

 הערות־שוליים מדי־פעם הוא מוסיף כן על כי
הק העבריות)!( המלים את לפרש שמגמתן

 מסרבל המילוני הקושי רק לא אך שות.
במבנים הוא הסירבול עיקר התרגום. את
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ש ,ירבעה טסקטבש םיכבוסמה םייריבחזוה
־ ןושלל ,םיתעל ,ברקתמ םוגרתה םללגב
ת חא אל :שובא אלו הדוא .םירתסו־םיזר
י ברעה בותכה ןושלב ןייעלו בושל ילע היה
יאו ,ןרוג רשא לש תירבעה תא ןיבהל ידב
ע צוממה ירבעה ארוקה השעי המ עדוי יננ
, (היגולותנאה הדעונ ,המודמכ ,ול רשא אוה)

.תויברעה תויתואב ץר וניאש
ן רוג .לקשמה :ינושלה לובריסל םרוג דועו

ל קשמ ןיעמ הלא וימוגרת ךרוצל איצמה
ל קשמל הירלקפסא םושמ ,לוכיבכ ,וב שיש
ל קשמהש העשב־הב םלוא ;יסאלקה יברעה
ל ע ןהו! הרבהה ךרוא לע ןה םסובמ יברעה
ם יססבתמ ןרוג לש וילקשמ ירה ,המעטהה
רתב :רחא ןושל .ודבל המעטהה קחשמ לע
, ינוטה לקשמה ןמ ןה ןרוג םלעתה ומוג
ה ןמ ןהו ,השדחה תירבעה הרישב לבוקמה
לע םתעשב וחתופש ,םיידרפסה םילקשמ
ו יריש בורש ןאכמ .םייברעה םימגדה יפ
- עמשמל תוחפל ,ןזוא־עמשמל םילוקש םניא
.ולאה תורושה בתוכ לש וינזא
. א יכ הלעמל רומאה ןמ קיסהל ןיא םלוא
ו ימוגרת׳ בור יכו. ,סומתירל שוח לוטנ ןרוג
, חלצומ םוגרתל המגוד .לובריסב םיקול
ל שמ ןיי״ריש ,לשמל ,איה רתויב■ לצלצמו

׳ מע) סאונ־ובא ללוהה יסאבעה ררושמה
.)108

ה ב שיש הבושח הדובע ונינפל לכה־ךסב
ת יברעה הרישה ןמ םוגרת־תרוסמ רוציל ידכ
, ונתעדל ,שי דיתעלש םימוגרתב .תיסאלקה
ה ז םוחתב השענש המ רתוי ןובשחב איבהל
.ידרפסה בהזהירותב

םייניתשלפ םירופיס
ם לב ןועמש רפוסה וילע לטנ השק המישמ
ר ופיסה לש היגולותנא ונל שיגהל ואובב
א ל םלועמ ונצרא ןכש ,ונימיב יניתשלפה
ם ע דדומתהל ולכיש םיברע םירפוס החימצה
־ רעה־תורבוד תוצראה לש םירפוסה יריכב

; םייניתשלפ םירופיס :(ךרוע) םלב ןועמש •
; 120 ,דקע תאצוה .׳מע 1970

ו תמדקהמ רבתסמ ךכ ,לארשי־ץדא .תיב
* יה תיתוברת היצניבורפ ,םלב לש תפלאמה
ורפ —התורפסו ,יברעה ינושלה םוחתב הת
.קהבומב תילאיצניב
ל ע הטלתשה 1948 רחאלש ידמל ןבומ
ה מינו תידוחיי הקיטאמית ןיעמ ויז תורפס
ן מ םיברו ,םיעוגעגו םעז לש גוזימ איהש
ה ייח תא ראתל ולחה םיריעצה םירפוסה
ת א—הנורחאבו ,"םינויצה יעשפ" תא ,םיטילפ
ה םדאה" לש הרובגהו תודגנתהה חור
."יניתשלפ

י נש תא הכלהכ גצימ םלב .ש לש ורפס
ת ופוקתה יתש תא ,בטומ ,וא—םיבלשה
אלו 48 תנש ינפל ,רמולכ—ולאה תוירקיעה
וקתה יתשמ ,םירופיסה בורש רמול רצ .הירח
כת םהמ םידחאו תינבבוח םתמר ,תחאכ תופ
.דודרי לפת םנ

ם יחילצמ םניא הנידמה םוק ינפלמש םירופיסה
י פונ לש ביהרמ רואיתב וננוימד תא שובכל
ם א המזגה תאז היהת אלו ,םדא תוחראו ץרא
ם הייח רואיתב רמולכ ,הז ןודינב יכ רמאנ
ם ירפוס המכ תושעל וביטיה ,ץראה ייברע לש
ף או ,אלרוב הדוהיבו ימש קחציכ םיירבע
ה ארו) חרזמה ינבמ םניאש םירחא םירפוס
ם ירופיס ,אכירא ףסוי לש היגולותנאה
. (1963 ,א״ת ,םיברעה ייחמ םיירבע
י נאריא־לא םיקיתווה םירפוסה לש םהירופיס
ש י ,סלב לש ורפסב םיאבומה ,יקדצ יתא׳גנו

ב ״ויכו םייפרגואיג תומש תרכזה םנמא םהב
ם תמקר הלדו םייחה תיחולחל םהב הטעמ ךא
ניתשלפ םירופיס" ויהיש ידכמ תירופיסה
."םיי
ר פסב בורה םהו—םירופיס םתוא רבדב המו

שה ז תונורחאה םינשה םירשעב ובתכנש—
׳ תיתונמאה המרב ךא ,רומאכ ,תויעבה ונת
ן כותב ;תינכפהמ היילע לכ הלח אל ,רבתסמ
׳ תמא .הפיכב תלשומ תומימתה ןיידע הרוצבו
ם ילוטנ םניא םימימתה םירופיסה ןמ םידחא
ופיס תשולשל רקיעב הנווכהו) והשלכ םסק
ה רטפנש ,ופי תדילי ,םאזע הריפס לש היר
א לא ,(ינוי־תמחלמ רחאל ךומס ןדריה־רבעב
ט עמכ־דיחא רואית ראותמ "ןיתשלפ ןוסא״ש
ת בורעת :ונינפלש םירופיסה ןמ המכו המכב
*ירקו רבש־תוקנא "דעווז-תונויזח לש הרזומ
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