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ש העברי, שבטקסט המסובכים התחביריים
 ללשון־ ,לעתים מתקרב, התרגום בגללם

 אחת לא :אבוש ולא אודה רזים־וסתרים.
 הערבי הכתוב בלשון ולעיין לשוב עלי היה
ואי גורן, אשר של העברית את להבין כדי
 הממוצע העברי הקורא יעשה מה יודע נני

 האנתולוגיה(, נועדה כמדומה, לו, אשר )הוא
הערביות. באותיות רץ שאינו

 גורן המשקל. הלשוני: לסירבול גורם ועוד
 משקל מעין אלה תרגומיו לצורך המציא

 למשקל אספקלריה משום כביכול, בו, שיש
 שהמשקל בה־בשעה אולם הקלאסי! הערבי
 על !והן ההברה אורך על הן מבוסס הערבי

 מתבססים גורן של משקליו הרי ההטעמה,
בתר :אחר לשון לבדו. ההטעמה משחק על

ה התעלם גומו  הטוני, המשקל מן הן גו
ה מן והן החדשה, העברית בשירה המקובל
על בשעתם שפותחו הספרדיים, משקלים

 שירוו שרוב מכאן הערביים. הדגמים פי
 למשמע־ לפחות למשמע־אוזן, שקולים אינם
האלו. השורות כותב של אזניו
 א. כי למעלה האמור מן להסיק אין אולם
 תרגומיו רוב וכי לריתמוס, חוש נטול גורן

 מוצלח, לתרגום דוגמה בסירבול. לוקים
 משל ־יין שיד למשל, היא, ׳ביותר ומצלצל

 )עם׳ אבו־נואם ההולל העבאסי המשורר
108.)

 בה שיש חשובה עבודת לפנינו בסך־הכל
 הערבית השירה מן מסורת־תרגום ליצור כדי

 לדעתנו, יש, שלעתיד בתרגומים הקלאסית.
 זה בתחום שנעשה מה יותר בחשבון להביא

הספרדי. בתור״הזהב

פלשתיניים סיפורים
 בלס שמעון הסופר עליו נטל קשה משימה
 הסיפור של אנתולוגיה לנו להגיש בבואו

 לא מעולם ארצנו שכן בימינו, הפלשתיני
 עם להתמודד שיכלו ערבים סופרים הצמיחה

 דוברות־הער־ הארצות של הסופרים בכירי

 ;פלשתיניים סיפורים !)עורך( בלס שמעון •
עמ׳. 120 ; 1970 עקד, הוצאת

 מהקדמתו מסתבר כך ארץ־ישראל, בית.
 הי־ תרסותית פרובינציה בלם, של המאלפת

פרו —וספרותה הערבי, הלשוני בתחום תה
במובהק. בינציאלית

 על השתלטה 1948 שלאחר למדי מובן
 ונימה ייחודית תימאטיקה מעין זיו ספרות
 מן ורבים וגעגועים, זעם של מיזוג שהיא

ה חיי את לתאר החלו הצעירים הסופרים
 את—ובאחרונה הציונים", "פשעי את פליטים,

ה "האדם של והגבורה ההתנגדות רוח
פלשתיני".

 שני את כהלכה מיצג בלס ש. של ספרו
 התקופות שיתי את מוטב, או,—השלבים

ולא 48 שנת לפני כלומר,—האלו העיקריות
התקו משתי הסיפורים, שרוב לומר צר חריה.

תכ מהם ואחדים חובבנית רמתם כאחת, פות
ירדוד. תפל נם

 מצליחים אינם המדינה קום שמלפני הסיפורים
 נופי של מרהיב בתיאור דמיוננו את לכבוש

 אם הגזמה זאת תהיה ולא אדם, וארחות ארץ
 חייהם בתיאור כלומר זה, בנידון כי נאמר

 סופרים כמה לעשות היטיבו ■הארץ, ערביי של
ם י י ר ב  ואף בורלא, וביהודה שמי כיצחק ע

 )וראה המזרח מבני שאינם אחרים סופרים
ם אריכא, יוסף של האנתולוגיה י ר ו פ י  ס

ם י י ר ב י ע י ח ם, מ בי ר ע  (.1963 ת״א, ה
 אל־איראני הוותיקים הסופרים של סיפוריהם

 יש בלס, של בספרו המובאים צדקי, ונג׳אתי
 וכיו״ב גיאוגרפיים שמות הזכרת אמנם בהם

 רקמתם ודלה החיים לחלוחית בהם מעטה אך
פלשתינ "סיפורים שיהיו מכדי הסיפורית

יים".
 בספר הדוב והם—סיפורים אותם בדבר יומה

הש ? האחרונות השנים בעשרים שנכתבו—
 האמנותית׳ ברמה אך כאמור. הבעיות, תנו

 בתוכן > מהפכנית עלייה כל חלה לא מסתבר,
 אמת׳ בכיפה. מושלת התמימות עדיין ובצורה

 נטולים אינם התמימים הסיפורים מן אחדים
סיפו לשלושת בעיקר )והכוונה כלשהו קסם
 שנפטרת יפו, ילידת עזאם, סמירה של ריה

 אלא מלחמת־יוני(, לאחר סמוך בעבר־הירדן
 אחיד־כמעט תיאור מתואר פלשתין" ש״אסון

 תערובת :שלפנינו הסיפורים מן וכמה בכמה
וקרי* אנקות־שבר חזיונות־זוועד" של מוזרה
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י פכ ,תחא הפיפכב לבה—הליהתו־ברק־תוא
־ אנ־לא ,יצאשנא־לא לש םהירופיסב יוצמה
.דועו דאי׳פ ,ירוע
. ללכ־ךרדב ,תינמכח הניא תירופיסה הקינכטה
ט במלש עטק יא רופיס ארוקה אצמי םשו־הפ
ם לוא ז והשמ םיינרדומ םיארנ םה ןושאר
ל ש קד יופיצ וינפל יכ רווחתי ינש טבמל
ת א טעמב ולו תוסכל חלצי אלש "הנרדומ"
יסמ המגוד הנה .םיקוחשה תושיגהו םינכתה
ה חירבה" ,יצאשנא־לא דימח־לא־דבע לש ורופ
.ינוי־תמחלמ■ רחאל בתכנש ,"םרכ־לוטמ

מ תולוק) רבש־תקעזב ץרפו טעמכ איחי
ר חשב ? השיבמ הסובת ונלחנ עודמ : םינפב
ם ילעפ-בר ,בהלנ שוג םיברעה ויה םאלסאה
רא ושבכו ןומישיה ןמ ואצי םה .שפנ-זעו
, םיבר םיללח ולפנ םאלסאה ןעמל .תוצ
ם ילכאמב תוכזלו ןדעה־ןגל סנכיהל ושקיבש
ו נאצי ונא הנהו !תופי םישנבו םיחבושמ
! בוט־לכ עפוש ןדע־ןג ,ונלש ןדעה־ןגמ
ן דעה־ןג ןעמל שפנ ףוריחב םחליהל ונילע
. הנומא ילעב תויהל ונילע !ונלש דובאה
ם יטושפה םישנאה לע ובהי ךילשמה לכ
ש ידקהל ןידה ןמ .םתבשחמ־תמרל דרוי
ם יליכשמל הכרעה רתויו בל־תמושת■ רתוי
י עגנ תא םיפשוחה םה־םה יכ ,םירצויה
ם א .הליעיה הפורתה תא םיעיצמהו הרבחה
, םירצויה םיליכשמה תא הרבחה דדועת■ אל
ר אשית איה ,םהבש םינואגה תא דחוימבו

, רוגיפבו תונכסמב ,תורעבבו ילוחב היורש
( !המדיקהו חותיפה םלוסב תולעל הכזת אלו
(67 ׳ע)

־ ידרו רפסמה־ןורשכ רדעיה לש הז עקר לע
־ וי העפותכ ןיעל םירקדזמ ןכותו־הרוצ־תוד
־ נפ ןאס׳ע לש םיניוצמה וירופיס ןפוד־תאצ
. ןונבלב בשויה ריעצ רפוסו יאנותע ,ינאפ
י גאפנכ לש וירופיסמ השולש םיאבומ ץבוקב
בו םתינכת׳ תוננערב הבוטל םיעיתפמ םלוכו
ם נמא םיעפוש וירופיס .תיתרגש-אלה םתרוצ
־ יס תויהמ םה םיקוחר ךא תיטנאטילימ חוד
וקש םה ןיא :תאזמ הבושחו > הלומעת־ירופ
ו נינפל .תיתונמאה הניחבה ןמ םימימת וא םיפ
־ שומיש והמו היצאוטיס יהמ עדויה רפוס
, הלועמ ינאפנכ לצא הנבמה תשוחת .ןושל■
י שיא רומוה־שוח וירופיסב ץבצבמ םעפ־ידמו

ר אש לכל רומג דוגינב דמועה רבד ,טלחהב
־ תונייכבו תורדק םיפטונה ,ץבוקה ירופיס
ו ינממסמ ףא שי "רפכב קשנ" רופיסב .חצנ

ך ותב רזתשמ דרוסבאהשכ ,ינרדומ םלוע לש
־ גכ לש רחא רופיס !אלפ־חרואב רפכה ייח
ת א חתופה ,"םיבצעה םיזופתה ץרא" ,ינאפ
ה עווזה יעגר תא תולעהל חילצמ ,היגולותנאה
! תיריל המינבו םייתונמא םילכב ןודבאהו
־ ב ןה קתרמ "לובגל רבעמ" ורופיס וליאו
ו הז .ונכתבש הזעהב ןהו תינרוצה ותולשב
ת ונברדכ־םירבד חיטמה ,טילפ לש ורופיס
, ומישאמו ,ברע־תוצראב טילשה דסמימה דגנ
ת ואלתה ןמ דבכנ קלחב ,קרשו לחכ אלל
.ומע לע ואבש
ש יגהל ,דתיה וז היגולותנאב סלב לש ותמגמ
א ל" .יניתשלפה רופיסה לש ת ג צ י מ הנומת
ב וטה תא" ,ותמדקהב אוה רמוא ,"יתשקיב
. גצימבש בוטה תא םג אלא ,דבלב יוצמבש
ם ירופיס לולכלמ סונמ יתיאר אל ךכ םושמ
. "הל תחתמ הברה ילואו ,תינוניב המר ילעב
, םימיוסמ םירקמב ,היה רשפאש ונל הארנ
ה דוסיה ףאש רתוי םיבוט םירופיס אוצמל
ם ידחא םירפוס ףא שי .םהב רסחי אל יגוציי

, המודמכ ,םתמרש ףא לע ץבוקב וגצוי אלש
־ ובא דשארכ םירפוסל הנווכה .תינוניבל לעמ■
( זמ "תשק״ב עיפוה וירופיסמ דחאש) רוואש
גב ריעה בשוי ,ארב׳ג םיהארבא ארב׳גכו
.דאד

.ם .ש

ה קירמאב היטרקומידה
־ הרומ שמשס לירוקוט־הד סיסקלא לש ורפס
ה כפהמה תנבהל בוט ןיאש םשכ .המגודל ךרד
" הכפהמהו היהש רטשמה״ב ןויעמ תיתפרצה
־ ידה לש הביט תנבהל בוט ןיא ךכ ,הליחת
י סאלקה ורוביחב ןויעמ תיאקירמאה היטרקומ
ל קר אלו ."הקירמאב היטרקומידה" ,ינשה
ל יווקוט לש ורפס שמשמ יאקירמאה רטשמ

ירמאב היטרקומידה :ליווקוט־הד םיסקלא *
! תילגרמ לארשיו יקסרבט ןנחוי :םוגרת ; הק
, קילאיב דסומ !ילאירא עשוהי :אובמ םידקה

.׳מע 1970 ! 307
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