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ג'ויסג'יימסשלשדמותונחרצותלקבועפשר

בעובמחלוקתשנויותהכימהדמויותאחתהיא

אכזריגסשהואטענוממכריוחלקהספרות.לם

הואכיהעידואחריםשלו.בהומורשולטואינו

אמולוכתבהאליוממכתביהבאחדורגשן.עדין

פעאומרשאתה"כפימארייג'ייןמיימארי

שאתהמהאתמבינהשאינהטיפשהאישהאנירבותמים

אחי""שומרבשםספרכתבסטניסלאוסאחיואומר".

והואממנו.שאכלוהמרוריםהצרותאתמתארהואשבו

ב9091כתברע"אדםאנישאיןיקירתילדעת"תיווכחי

שלושהלאחרנישאשלהנורהאשתואלממכתביובאחד

איממסכןמשוררהנני"אנימשותפים.חייםשלעשורים

איןמרוצהבלתיקנאיאנוכילברחבפולסיבי

רע".אדםאני

המונובספרוההתרחשויותאתהכלאחרילהיות.יכול

4091ביוני61אחדבתאריךלנעוץבחר"יוליסס"מנטלי

כחדרניתעבדהכשהיאקרהזהלראשונה.נפגשושבוהיום

לצמיתות.אירלנדאתשעזבלפניקצרזמן22בןהיהוהוא

בטוחאחדדברמכרעת.תשובהרגישרשע

שונות.מסיבותמתחריםאומקבילותאין"יוליסס"פרו

חגויום"בלומסדיי"צויןביוניב61נזכירבינתיים

מרכגיבורדבלינאייהודיפרסוםאישבלוםלאופולד

ראהלאחרונהרקבמקרהשלאאובמקרהב"יוליסס".זי

קופנהגן".של"החתוליםעטופריהילדיםספרתרגוםאור

נוכח.כאןג'ויסג'יימס

ליביןנעושיצירותיוהאישג'ויסג'יימסהיהמיאז

מ"יוליסס"זוהמהלקטעיצעיר"כאישהאמןב"דיוקןריות

קתובמשפחהואחיותאחיםעשרהמביןהבכורהיה

הראשוןוהדברבןבהיותולכתובהחלהואענייה.לית

"דבלינאים"הגיעוכךאחרפוליטי.פמפלטהיהשחיבר

רוממושלושהשיריםקובצישניאחדמחזה

"יוליסס"6191צעיר"כאישהאמן"דיוקן

9391. snagenniF"

במלחלצרפתהנאציםפלישתבעקבותמכןלאחרשנה

ומשםצרפתלדרוםמשפחתועםעברהשנייההעולםמת

המשלבעיצומהכושלניתוחבעקבותנפטרשבהלציריך

.1491בינוארב31לחמה

הרוחנישיתוקהאתהציגהוא4191ב"דבלינאים"

תושביה.שלהאוניםחוסרואתדבליןשלהמוסריוניוונה

לחיממוקדש6191צעיר"כאדםהאמן"דיוקןעיקרו

היצירהמפרקיאחדבכלעצמית.וזהותייעודאחרפושיו

בהתכלשהיבתגליתהמסתיימתחיפושיםתקופתמוצגת

חדשיםאימשקטמצבינוצריםמידממתיחות.זמניתפרקות

מגיעההזוהמחזוריותהחיפושים.מתחדשיםשבעקבותיהם

אומןייעודואתדדאלוססטיבןבגילויולשיאה

חבמלחציםבשחרורמותנההזההייעודשלהמימושאבל

מלכואלוכיבהדרגהמבחיןהואודתיים.פוליטייםרתיים

האומנותית.יצירתובחופשלפגוםשעשויותדות

הנעלמסותהיתרביןוכתבספרותימבקרגםהיההוא

לוהיושירהעםברונו.וג'ורדאנובלייקוויליאםאיבסןריק

גרס.בלבד"לנשיםאלאבשירהצורך"איןסבוכים.יחסים

חורגת.בתבעיניוהייתהכתבעצמושהואזוגםהשירה

לפמ2091בשנתונדדדבליןבאוניברסיטתספרותלמדהוא

מחלתהעקבלדבליןחזרהנקראאךרפואהללמודכדיריז

אמו.של

שובאירלנדהזוגעזבשלונורהשהכיראחרי

שהחובעודנישואיםשלבערכםהאמיןלאשג'ויסמשום

נישואים.ללאמשותפיםמגוריםעלאסרוהמקומייםקים

מרביתששהתהולוסיהג'ורג'ילדיםשנינולדולשניים

אהבהואהסכיזופרניה.מחלתבעקבותבאשפוזיםחייה

רגישותוגילהבדירתואותןותלהמשפחתיותתמונותמאוד

הולדתימיכמוחגיגיותבהזדמנויותמשפחה.לחפציגבוהה

בירושהשעברוירוקיםצמרגרבילגרובנהגהמולדבחגאו

מכריו.זהאתכינואבות""פולחןבמשפחתו.

נימספרועברבעיניובריאותמבעיותסבלימיומרבית

בעיפרוןלכתובונאלץלחלוטיןהתעוורשכמעטעדתוחים

ערמבהןשפות71שלטהואגדולים.דפיםגביאדום

מוזיקליתאוזןשלתוצאהוסנסקריטיווניתעבריתבית

המחזותאתלקרואשיוכלכדיניואנס.לכלכרויהשהייתה

כתאתקראהפנויבזמנונורבגית.למדבשפתואיבסןשל

אקווינס.ותומסאריסטודנטהשלביהם

ופריזציריךקרואטיהאיטליהביןג'ויס

לאמאודפשוט"איש
ג'ויסקשוח".ולאיהיר
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קרואטיה,איטליה,ביןנדדג׳ויס
הראשיתהגיבורהאבלופריז,ציריך

תיכחד"אםדבלין.הייתהביצירתו

אפשרהאדמה,פנימעלדבליןפעם

ולבנותהלשחזרהבקלותיהיה
׳יוליסס׳",פיעלרבבדיוקמחדש

ממבקריואחדכתב

דבלין,האחרוןיומועדהייתהביצירתוהראשיתהגיבורה
מצאהשלאפינהאיןהיום.עדתודהכךעללומכירהוזו

האד־פנימעלדבליןפעםתיכחד"אםביצירתו.ביטויהאת

מה,

$TS1$,האדמה$TS1$

$DN2$,האדמה$DN2$רבבדיוקמחדשולבנותהלשחזרהבקלותיהיהאפשר

ממבקריו.אחדפעםכתב׳יוליסס׳",פיעל
הק־סטפןיוםאתשכוללהאיריים,החגיםלוחאלעובדה:

דוש

$TS1$הקדוש$TS1$
$DN2$הקדוש$DN2$ביוניב־61הצטרףהעבודה,ויוםהקדושפטריקויום

בתאריךדבליןאתגודשיםשנהמדימאז,"בלומסדיי",1959
הספרות"התחדשותכמולסיוריםשמגיעיםמבקריםהחגיגי

הסיפוריםבספרהמככביםהמקומותסביבשנערךג׳ויס",של

ומ־מוזיאוןכיוםבסנדימאונטמרטלובמגדל"דבלינאים".

גדל
$TS1$ומגדל$TS1$

$DN2$ומגדל$DN2$מפגשיםנערכיםלרגל,עלייהמוקדשהפךג׳ויס,ג׳יימס

ועוד.פוליטיקאיםיוצרים,סופרים,בהשתתפות

האנושותלתיאורחדשהשיטה

התגלית",שעריהןהטעויות"לגאון,שכתב:האישג׳ויס,
חרףידותחתשהוציאליצירהבקשרברורהמחשבההייתה
אינםהחייםלקריאה,ראויאינו׳יוליסס׳"אםהרקע.רעשי

ספרואתהוציאשבההשנהב־2291,אמרלחיותם",ראויים

עלמבחילהעדות"זוהיאחרת.חשבשוברנרדג׳ורג׳לאור.
להקיףרוצההייתיהתרבות...בתולדותגועלמעוררשלב
זכרתושבכללעצורשוטרים;שלבשרשרתכולהדבליןאת

ול־הספראתלקרואמהםאחדכללאלץ;30עד15בגיל
שאול...

$TS1$...ולשאול$TS1$
$DN2$...ולשאול$DN2$הזו,ובגסותבשיגעוןמשעשעמשהוהםרואיםאם

הספר.עלכתבוניבולי־רוח",ניבולי־פההמלאים

באנגליה,הכלליהתובעבודקין,ארצ׳יבלדגםכמוהו
לומראיךהואהספר.הפצתלאיסורהמסעבראששעמד
המו־עלוכתבממשנגעלעדינה?ספרותיתבלשוןזאת

נולוג
$TS1$המונולוג$TS1$

$DN2$המונולוג$DN2$מד־אחתשלהפיסוקסימניומשוללבמיוחדהארוך

מויות

$TS1$מדמויות$TS1$

$DN2$מדמויות$DN2$זמןליואיןקראתי,"לאבלום:מוליבספר,המשנה
העמודיםאת)רק(קראתיהספר.אתלקרואנטייה...או

לשאררלוונטייםהםבמהלהעריךביכולתיאין.732־690

בשעותלשתותלאנדר"ג׳יינזס

רקושתהכתב,שבהןהיום

סילביההמו"ליתסיפרהבלילות",
תכופותמסמיקהיה"הואביטש.

בדיחותשסיפרופעםבכלומזדעזע

בדבריוזהירביישן,היההואגסות.

פורמליות"עדומנומסנשיםאל

ג1יס/י1ליססג׳ינוס

הג׳ויסיתהיצירהכל"את

לאורלקרואצריך

מספריו׳יוליסס׳".

מפיהנשמעיםהםככתבם,הספר...

שםישוגסה...אנאלפביתיתאישהשל

ותועבה".זוהמהשלגדולהכמות

ג׳וים.אמרתםתודעה","זרםאמרתם

בדבלין,אחתיממהפרושהב"יוליסס"
ב־61העירשלהרגיליםמימיהיום

התלושהאדםהואגיבורו.1904ביוני
חסרהגדול,הכרךבןה־02,המאהשל

אמונ־ואתאלוהיואתשאיבדהמולדת,

תו

$TS1$אמונתו$TS1$

$DN2$אמונתו$DN2$התפורר.והרוחניהנפשיעולמווכל

ומ־לידהדק:עדחוויהכלמנתחהוא

וות,

$TS1$,ומוות$TS1$

$DN2$,ומוות$DN2$סבךחברים,נישואים,ומין,אהבה
ואם.בןובן,אביחסי

מהםאחדוכלפרקים,18בויש

המ־הגיבור,שלביומולשעהמתייחס

תחיל
$TS1$המתחיל$TS1$

$DN2$המתחיל$DN2$מתוךלאפיזודהבבוקר,בשמונה
לת־לצבע,הומרוס,שלה"אודיסיאה"
חום

$TS1$לתחום$TS1$
$DN2$לתחום$DN2$בגופוולאיברבמדעאובאומנות

פרקיםפנימיים,מונולוגיםהאדם.של
גיבורכלומגוונות.שונותספרותיותוסוגותמחזהדמויי

הר־שפתכמרים,שפתולשונה:העירשלחלקכלושפתו,

חוב,

$TS1$,הרחוב$TS1$

$DN2$,הרחוב$DN2$בביתהתאוותושפתהשוקשפתהסטודנטים,שפת

בושת.

הראשו־קיומומרגעיכברמיוחדותבעיותעוררהספר

נים

$TS1$הראשונים$TS1$

$DN2$הראשונים$DN2$הג־כלאתשחשפההזו,היצירההדפוס.גיליונותעל

לוי
$TS1$הגלוי$TS1$

$DN2$הגלוי$DN2$שלוששלומחשבותיהןרגשותיהןבחוויותיהן,והנסתר
בתוארהוכתרהיממה,במשךואישה(גברים)שנידמויות

בפ־ב־2291לראשונהיצא"יוליסס""פורנוגרפיה".אחד:

ריז,

$TS1$,בפריז$TS1$

$DN2$,בפריז$DN2$נאסר.ופרסומוהוחרםהספרהבריתשבארצותבעוד

הזההחרםנאסרה.הבריתארצותלתחומיהכנסתואפילו

הוסר,ונשנותחוזרותתביעותשלאחרעדשנה,11נמשך

מ.ג׳וןהשופטשלההיסטוריתבהכרזתוטוהרו"יוליסס"

ור־כןניסיוןמהווה׳"יוליסס׳הדין:בפסקשצייןוולסי,

ציני

$TS1$ורציני$TS1$

$DN2$ורציני$DN2$המיןולתיאורלהבחנהחדשהספרותיתשיטהלמצוא
האנושי".

היום.עדפולמוסמעוררהזההספרכמהעדלתארקשה

בשלושה"יוליסס"שלנוסחהבריתבארצותיצאב־4891
גאבלרהאנסבראשותמומחיםצוותבידיהוכןהואכרכים.
הש־למשימה,שניםשמונהשהקדישמינכן,מאוניברסיטת

ווה

$TS1$השווה$TS1$

$DN2$השווה$DN2$להש־כדיבמחשבונעזרהידכתבשלשונותגרסאות
תלט

$TS1$להשתלט$TS1$
$DN2$להשתלט$DN2$הזההתענוגג׳ויס.אחריושהותירהרביםהנוסחיםעל

הוציאהפינגוויןהוצאת1986ביונילצרכן.דולר200עלה

המהדורהבמקוםבאזהתיקונים.5,000שכללנוסףנוסח

עותקים.אלףב־056עתאותהעדשנמכרה,1969של
הנושא1989בפברוארבמיאמישנערךבינלאומיבכנס

הדיוןיוליסס".שלהעריכהמלאכת"מורכבותהיההעיקרי
פרופ׳הגדולים:היריביםשניאתפניםאלפניםהפגישהזה

ביותר,והקולניהעקביומבקרומינכןמאוניברסיטתגאבלר

שכא־טעןגאבלרבוסטון.מאוניברסיטתקירג׳וןפרופ׳

שר

$TS1$שכאשר$TS1$

$DN2$שכאשר$DN2$שנפלוטעויותאלפיתיקןב־4891,מהדורתואתפרסם
שגוייםידמכתביכתוצאההטקסטשלקודמותבהדפסות

אגב,המקורי,הנוסחעלהיוצריםזכויותלקויות.והגהות

הנוסחאבלג׳ויס,שלמותואחרישנה50ב־1991,פקעו

שלשנה50בעודונכדוכלתויורשיואתזיכההמתוקן

תמלוגים.
מוזיאוןנחנךפטירתו,לאחרעשוריםכשני,1962ביוני

,9בגילהראשון,חיבורו
ג׳ויספוליטי.פמפלטהיה

משפחתועםבילדותו

כלומרבדבלין,מרטלובמגדללזכרו
הראשו־בתמונההמתוארמגדלאותו

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$."אומניםסופרים,מאותב"יוליסס

סילביהבמו"ליתלחזותהגיעווידידים
הספראתשהוציאההאמריקאית,ביטש

שלושת"דגלאתמניפהב־2291,בפריז
בספר.המתוארהכתרים"

התקופהעללנוכחיםסיפרהביטש
ספרואתששרפומדפיסיםהיושבה

בא־מסיפוריוכמהומחקו"דבלינאים"

נגליה:
$TS1$:באנגליה$TS1$

$DN2$:באנגליה$DN2$בפניאותוהציגפאונד"עזרא

אנדרההמשוררשלבביתובמסיבה

לידישבג׳ויסג׳יימסבפריז.ספיר

במ־נגעולאהזמן,כלשתקהשולחן,

שקאות,

$TS1$,במשקאות$TS1$

$DN2$,במשקאות$DN2$שי־בוהתגרהפאונדכיאם

שתה.

$TS1$.שישתה$TS1$

$DN2$.שישתה$DN2$בשעותלשתותלאנדרג׳יימס

בלילות.רקושתהכותבהיהשבהןהיום
בכלומזדעזעתכופותמסמיקהיההוא

בדיחותסיפרובמסיבהשהצרפתיםפעם

נשיםאלבדבריומאודזהירמאוד,ביישןהיההואגסות.

שהיהעדכך,כלרגישהיההואפורמליות.כדיעדומנומס

פשוטאישהיההואזאת,עםהטוב.בטעםפגיעהמכלנרעד

קשוח".ולאיהירלאמאוד,

השראהמקורותלמחפשיםסופר

למשמעמחייךליוליסס","המדריךמחברשלח,עפרח"ב
משוםרקלא"יוליסס",אתקוראיםבאמתכמההשאלה

ההגדרהתחתלהיכנסלמבקשיםאיכותתומהווהשהוא

מאשרנערץיותרספרהוא׳"יוליסס׳"אינטלקטואלים".

והתעמקשקראשמיהוא"האבסורדאומר.הואנקרא",

James
Finnegans
Wake

Joyce

צילום:
מתוך

ויקיפדיה



הואכימענייןג׳ויסממנו.נהנהמאוד

׳דבלי־אתישספרים.מאודמעטכתב

נאים׳,

$TS1$,׳דבלינאים׳$TS1$

$DN2$,׳דבלינאים׳$DN2$היובגללולאאבלמצויןשהוא

והאומה,העםבתולדותאותוזוכרים
צעיר׳,כאישהאמן׳דיוקןאתיש
שםהיהלאאחדאףאבלנפלאשהוא

ישהעולמית,הספרותבפסגתאותו

Finnegans׳אתויש׳יוליסס׳,את
Wakeלאאחדואףב־9391שכתב,׳

הוא׳יוליסס׳הזהבמובןאחד.אףקרא.

ההריםכלעלשמקריןאוורסטספקבלי

כלאתדברשלבסופווהופךשמסביבו
ואתמעניינתליצירההג׳ויסיתהיצירה

בהשוואהונערץ.ידועלכהעצמוג׳ויס

גבריאלשלבדידות׳שלשניםל׳מאה
הג׳ויסית.היצירהלבזהומארקס,גרסיה

ונע־גדולסופראינוג׳ויס׳יוליסס׳,בלי

רץ

$TS1$ונערץ$TS1$

$DN2$ונערץ$DN2$היצירהכלאתגםובעינישהוא,כפי

׳יוליסס׳.לאורלקרואצריךהג׳ויסית
מגיעההיאלדבר.קשורדברשבהתנועהבהרואהאני

לגמריקוהרנטייםלאלחלקיםומתפרקתב׳יוליסס׳לשיאה
^FinnFinnegans WWakeשנה17במשךכתבהואשאותו׳, שאותו הו׳

קץ.איןבמסירות
מהספריםשהואהזהבמובןמופלאספרהוא"׳יוליסס׳

ל־04קרובבוקוראאניבהם.ולקרואלחזוריכולשאתה

בהתבו־אותיומפליאמצחיקמרתק,הואפעםובכלשנה,

ננות

$TS1$בהתבוננות$TS1$

$DN2$בהתבוננות$DN2$אםשאלה:עודעולהמכאןשלו.המדהימההאנושית

הרבהכךכלמאחוריזאתלהסתירלמהבספר,נמצאזה

כלשלרשימותבושישאחדמפרקיותרישהרימסכים?
צחוקלעשותניסהשג׳ויסשהניחומבקריםישדברים.מיני

פהרואהאתהזו,מההנחהמתעלמיםאנחנואםמהקורא.

אותם.ראהשהואכפיהחייםאתלתאראומנותיכורח

והראוייםהמהניםהמורכבים,מהעשירים,הואהזההתיאור

הספרות".בתולדותבהםולקרואלשוב

האקדמיתבמכללהלספרותמהחוגבוכוויץ,נוריתפרופ׳
מי"עבורלסופרים.סופרהואג׳ויסכיאומרתברל,בית

אמ־שלאנציקלופדיהכמוהואהבעה,באמצעישמתעניין

צעי

$TS1$אמצעי$TS1$

$DN2$אמצעי$DN2$מרגיעה,מנחמת,קריאהרוציםאםאומנותיים.הבעה
לקראתלינאריבאופןמתקדםוהכלבהברורשהכלכזו
יצי־עללהשתהותרוציםאםאבלהמקום.לאזההתרה

רתיות,

$TS1$,יצירתיות$TS1$

$DN2$,יצירתיות$DN2$,בס־בכתיבההתנסותאקספרימנטליות,המצאתיות

גנונות

$TS1$בסגנונות$TS1$

$DN2$בסגנונות$DN2$,העו־הספרותמסורתעלוידענותהישענותשונים

למית,
$TS1$,העולמית$TS1$

$DN2$,העולמית$DN2$לכת,למיטיביקריאהשלאחרסוגזהוהמקום.זה
וכוחו.ייחודוושם

יצירתוהשראה.מקורותשמחפשלמיסופרהוא"ג׳ויס

אתמתארתשלו,הגדולההיצירהבאמתשהיא׳יוליסס׳,

מצומצםבמרחבבלבד,אחדיוםבמשךדבליןהמטרופולין

באחדומתמקדשםשמסתובביםהטיפוסיםאתשמתאר

מקוםבזמן,שנטוערומןזהאחד,מצדבעיקר.שנייםאו
זרםבסגנוןנכתבהואשני,מצדמוגדרים.מאודומרחב

התו־שבוהאופןאתומתארלזמנו,חדששהיהתודעה,

דעה

$TS1$התודעה$TS1$

$DN2$התודעה$DN2$חיצונייםגירוייםאומראותקולטתהאסוציאטיבית

וזרימהומחשבותאסוציאציותשלברצףעליהםומגיבה

הפנימיתהמציאותשלהאפקטעםבזמן,ואחורהקדימה

הספרכלשלישי,מצדהחיצונית.המציאותעלשגוברת

ביותרהמשמעותיותהיצירותאחתשלבתבניתבנויהזה

ה׳אודיסיאה׳.המערב,ספרותשל

ב׳אודיסיאה׳.מקבילהפרק"לכל

הזמןמודרנית.׳אודיסיאה׳נוצרת
שלהמטרופוליןהעכשווי,והמרחב
המודרניסטי,הניכורהמאה,תחילת
הפנימיתהמציאותשלהתודעהזרם

וגםמהחיצוניתחזקהיותרשהרבה

אתהופכיםהספרות,במסורתהעיגון

כותבהואשהיא.למההזוהיצירה

ביןאויבשתיביןשאינוהמסעאת
שבובמסלולאדםשלאלאמדינות,

בט־נזכר,הואשבהםבדבריםחי,

ראומות

$TS1$בטראומות$TS1$

$DN2$בטראומות$DN2$והטרגדיותקודםלושהיו

קשההספרבעתיד.לוצפויותשאולי

משהועלחושביםאםאבללקריאה,

לזמנו,מהפכניוגםומשמעותיעמוק
אתשמעריךמימדועלהביןאפשר

אוהזהבספרנתלהוהידענותהעומק

המכו־הטקסטיםכאחדג׳ויסבג׳יימס

ננים

$TS1$המכוננים$TS1$

$DN2$המכוננים$DN2$העולמית".הספרותבפסגת
הספר,שלאחדרובדהואל׳אודיסיאה׳החיבור"בעיני,

לאפיזו־קשורפרקשכל"זהשלח.אומרטכני",מאודוהוא
דה

$TS1$לאפיזודה$TS1$
$DN2$לאפיזודה$DN2$בליהספרעםלחיותיכולההייתבסדר.ב׳אודיסיאה׳

אחתבעיראנשיםקבוצתעלספרזהבסוףזה.אתלדעת

מוצאלאאניבזיכרוני,לפשפשמנסהוכשאניביוני,ב־61

בספרות".כאלההרבה

הזמןמהלךאתמחדשלבחון

בטוחלאב"יוליסס".כתבלקצם",מגיעיםהימים"כל

פרופ׳אחר.בזמןמדוברפהג׳ויס.ימילגביתקףשזה

שספ־אורניםבמכללתלספרותמרצהשמיר,אילת

רה

$TS1$שספרה$TS1$

$DN2$שספרה$DN2$אומרתעובד,עםבהוצאתאורראהההוכחה""נטל

לחשובפירושוג׳ויסג׳יימסעללחשובשאינסטינקטיבית

מגמישההספרותשבוהאופןעלדיוק,"וליתרזמן.על

שיתעוררעדהמוכר,הליניאריהזמןממדאתומעקמת

אםמחדש.אודותיועללחשובניאלץשבמהלכוספקבנו

הראשונהבמחציתהמודרניזםלספרותדגל׳׳פרויקטהיה

שהואמהאתלקחתהפרויקט:היהזהה־02,המאהשל

הזמןמהלךהאנושיהניסיוןמבחינתמאליומובןכמעט

עלביצירה,המתוארהמרחבבתוךמחדש,אותוולבחון
ותקוות.חששותפחדים,זיכרונות,ברגעיו:שאצורמהכל

היהפוקנר,וויליאםוולףוירג׳יניהלצדג׳ויס,"ואכן

במר־הזה.ה׳פרויקט׳שלהגדוליםממבצעיווגםמחוקריו

כזו

$TS1$במרכזו$TS1$

$DN2$במרכזו$DN2$לעצ־כשהואגםסטטיאינורגעששוםההבנהעומדת
מו,

$TS1$,לעצמו$TS1$
$DN2$,לעצמו$DN2$שרש־ושכלאחריו,ובבאבקודמומשתרשררגעשכל

רת

$TS1$שרשרת$TS1$

$DN2$שרשרת$DN2$קודמותיהןאתמעלימותאינןבהחוליהכלוגםכזאת
ונוכחיםשעוררו;והרגשותבהןשאירעוהמאורעותכלעם

וכלמפניו;חששותוגםלעתיד,שמכוונותציפיות,גםבהן
בעת.בהמתקיימיםאלה

ולצ־׳חלונות׳עשרותלפתוחמורגליםאנחנו"היום
פות

$TS1$ולצפות$TS1$
$DN2$ולצפות$DN2$מרחביתויזואליהלנושמספקיםמפוצליםבמסכים

החליטה־22בןכשג׳ויס,1904בשנתאבלסימולטנית.
הקתוליתאירלנדאתלצמיתותלעזובאהובתונורהעם
חפציהם,מעטעםהאהובהעירודבליןואתנפשושנואת

גלותובמקומותגםקיומי.ענייןהזאתהשאלההייתה

הכללג׳ויס,בתרגוםתמיד"כמו
הדיבורעללשמורהואהמנחה

ויזן.יהודההמתרגםאומרהחי׳/
ושהשפהישצוףשהסקסס"לדאוג

לשםיתרגלושילדיםסובתתגלגל.

אולייודע,מיצעיר.בגילג׳ויס

מ׳יוליסס"׳פחותיירתעוהםבעתיד

מנפשולעקורמסוגלהיהלאובצרפתבשווייץבאיטליה,

עמןלקייםוהמשיךאירלנדואתדבליןאתשלוההווהומן
אהבה־שנאה.יחסי

המ־הסיפוראולי׳אווליך,שלהראשוןבחלקו"כך

פורסם

$TS1$המפורסם$TS1$

$DN2$המפורסם$DN2$ישיבהמתוךנמסרשכולוב׳דבלינאים׳,ביותר

שאהובההצעירה,באווליןצפיםהחלון,לצדסטטית

שלגליםהרחוקה,לאמריקהאותהלקחתמבטיחהמלח

בעת,בהמתקיימיםוכולםופחדים,תקוותזיכרונות,

אוהעברמטעןדבר,שלבסופויכריעמהלדעתואין

לעתיד".הציפיות
קו־של"החתוליםהילדיםספראורראהלאחרונהרק

פנהגן"

$TS1$"קופנהגן$TS1$

$DN2$"קופנהגן$DN2$שכתבמכתבלמעשהזהובית(.אחוזת)הוצאת

וכעתשנים,כמהלפניונמצאבקופנהגןביקורבעתלנכדו

התוצאהאבן.ענבלידיעלואוירויזןיהודהידיעלתורגם

גםהמכיללילדים,נונסנסספרהיאהספרותיבגלגולה

יותר.בוגריםלקוראיםמתוחכמתאנטי־ממסדיתביקורת

מקטעיםוהשטן׳,׳החתולאתג׳ויס:מעטלא"תרגמתי

שלו",ה׳אפיפניות׳כלואת׳ ואת כל ה׳FinnFinnegans Wake׳מתוך
לנ־שכתבנוסףמכתבשנתגלהלי"כשנודערזן.אומר
כדו

$TS1$לנכדו$TS1$
$DN2$לנכדו$DN2$הדברקופנהגן׳,של׳החתוליםהקצרצרהסיפורובו

מיצירותיובשונהמיד.לתרגמוהיהלעשותביותרהטבעי

המתרגםבפנימעמידאינו׳החתולים׳יותר,ה׳מפלצתיות׳

המנ־הכללג׳ויס,בתרגוםתמידכמואבלמיוחד.אתגר

חה

$TS1$המנחה$TS1$

$DN2$המנחה$DN2$ישצוףשהטקסטלדאוגהחי.הדיבורעללשמורהוא
תתגלגל.ושהשפה

בגובההכלאתלשמורחשובג׳ויס,אצלתמיד"כמו

שלהממזריהחיוךאתלשמרגםאזאפשרואםהעיניים
וב־צ׳שיירי.חתולכמיןהשורותבסופישמבליחהמחבר

כלל,
$TS1$,ובכלל$TS1$

$DN2$,ובכלל$DN2$מיצעיר,בגילכברג׳ויסלשםיתרגלושילדיםטוב

יקשטוולאמ׳יוליסס׳פחותיירתעוהםבעתידאולייודע,
אלאלדלתבמעצורבוישתמשואוספרייתםאתבו
הז־הממזריהחיוךבאותווייתקלווישובובויקראוממש

כור

$TS1$הזכור$TS1$

$DN2$הזכור$DN2$מילדותם".להם

"המדריךמחברשלח,עפרח"ב
כתבהואכימעניין"ג׳ויסליוליסס":

אבלמצוין,׳דבלינאים׳ספרים.מעס
׳דיוקןאותו.זוכריםהיובגללולא
לאאבלנפלא,צעיר׳כאישהאמן

׳יוליסס׳העולמית.הספרותבפסגת
אוורסס"ספקבליהוא

נ׳ויסנ׳יימס

דבלינאים

.5•
"־


