
. * ם וו -ם 0 פ ויי

עון. ומי עור? אגדת. מתהלכת שאלכסנ-
דר קיסר -רוסיה עזב אה. ארמונות עש-
רו וערך גלות בצורת אבר. סתם אגרה
נרותח היא. אב? הנד! נוגול שרף את
התלק השני מםפרו בן אל מות "הנפ-
שות המתות". והיא עשה זאת מק?
חדשי הרהורים ויםורים ולילות נוודים
וצער גירו? חבורו. ככה הוא זה: אין

פוימ א. לי&יגקי: טהרות רועמת ו
אם הרי אמריקה התווית כמעט לא
נצררו- עדיין כל עיקר בצרור שירתם
של המשוררים .העברים אשר מעבר
לאוקיינוס, נח.ז.יק ברנה למשוררים "אמ-
ריקאיים, שהם מביאים אלינו לעת־ם
צלילים והדים משירת קרומית של אדמת
אמריקה, מן השירה הטו-פלאה הגוועת
ליד המרירות התעבות ש? ?1רידי שב-
טי ההורים, יצירות שאובות מעולם
ההורים יש בשירתנו- גט באפיק-ח (,,טול
אוהל תימורה" לנ. ב. םילקינר) וגם
בליריקה ("וינטמים שותקים" לפ.
אפרת). והנח יצק המשורר ליסיצקי
מחומר זת שירת־עלילה רבתי של חיי
שבטים, עולם דמיונם ועולם מציאותם,
הליכות גבוריחם, אשרם ומצוקתם בנ־
>8ורו יער וערבה, יחד עם לבטי-הם ופר־
6ו-רי גסיםתם, בשעטו- עליהם יצו-רי

ארם זרים מעבר ל"מים הבכירים'/
ראשית ואחרית נושקות י יחר בפולק-
לור ההורי. שירת־בראשית ענו-גת צלי-
לים מהוילה בשירת־אחרית טראגית של
גזע איבר. היוצר הדולה ממעין זה
מסנן מרעת ושלא מדעת דרך יצירתו
את הצלילים הקרובים לנפשו. לונגפילו
האמריקאי שר באזני העולם התרבו-תי
את "שירת , היאואתח", שירה עריבה,
17מה ונאדרה, שירת טבע ושירת צאצ-
או יתאדם, שירת 8גרח ושירת חיים
שתם עצמם 8גרה. על רקמת העלילה
'טל המשודר העברי זרועה העצבת של
המדורות התעבות.: כל הנסיבות צופ-
נות בקרבן גרעיני אחרית רעה. חיי
השגטים יחיייהגבורים,י נושאי העלילה,
הולכים כנחלים לאברו:, הגבוו־ים נכו-
וים הם . בדרהטשטעו-ת: בחייהם שזו-
רים יחר קו־גורל אישי וקי נורלו של
השבט ושניהם טראגיים הם. עצם היופי
הוא פה טראגי.- לכן אין פה שוועת
טרי אלא 3יי-ס #ל!.<. באחד הפרקים
ופו־-פר על ציר־שבט שיצא בבצורת
לתו-ר אדמה חרשת, וגילה- יער שופע
כל פרכת, י אך רוח רעת, נעימת זמירות
ער כלות הנפש, מתעתעת אותו והוא
אובד בטרם יביא בשורתו לשבט. יש-
העמוק בצירות זה של רוח מן הסמל .
משתית המנעימה בזמירות. יש נועם
שובת לב בכוחות המדיחים את האדם
; כל ישע. אכן זוהי הגי-תמ 1טס3ליט
#ל שרירי, גזע, שנק&ד. בידי כובשים
"לבני 3נימ", אשר 3דצ1- אל תקומו

ננורל בל-ייעתר.
הטראגיות • הריאלית של עלילת הס־
פר עולה בפרקים שרקמתם היא היסטו-
ריה, — וההיסטוריה של שבטי אמ-
י בפרק האחרית שלהם, ריקה 8ותחת דק
פרק פגישתם עם יוצאי ..יבשת אירופה.
נר יש .ימים טרו-מד&ים. בצפון הרחוק,
'טזריחתם היא שקיעה. ההיסטוריה
אור את . . הגיהה עליהם מיניה .וביוה .
בלהותית. באמת רי&לית תיאר; פה
הרבדים, י האמון והתום של "הפראים''.
פושטים להוותם יר־שלום אל המיטה
הצינית של בני־דת-ה8הבה, אשר שלו-
מם הם חושח טהר את צ&רניי ומל־
. ברנרי־בינות תמים ונוגעים תעותיו.
עד הלב מוכיחים ראשי השבטים על
פניתם של הלבנים את כתשם ובגידתם,
טירות שלא דר; מעולם אצל אדומי־
העור בכפיפה אחת עמ מקטרת השי

רחמים בלב האמן לנפשו, ולא -ליצירי
רוחו. בל אמן ראוי לשמו מובן ומזוט;
תמיר לקרקר את בירתו. רטבןי נזר כרת
על כשרונו בשחר עלומיו. אמגים רבים
הטביעו את תן! קרשם במשקאות חרי-
בושת. . פים חיהטו -את נשמותיהם בבתי
אין כאמן בזבזן לגבי אוצרותיו. כל
המחוננים מופקרים הם. משל שסיטרא

קום. שנתה היא הדיאלקטיקה של
,,איש הרפואה", המורה דעה ושר בשי-
רים בקרב שבטי, כנגד הנוצרי, שרוצה
לכ5ות על האדומים נם את אלוהיו.
א בדברים נכוחים אפשר להטות  ̂ אר
את יד הגורל, אחרית הדברים ידועה.
והמשורר מאציל זוך ויפעת על הגבי-
נדיבים. תוגת האח- - רים, המתים טית
רית הזאת פירשת צלה וצל צלה ער
לראשית העלילות, 8ך נם הראשית

הרחוקה שולחת הדיח עד הלום.
בראשית היה המיתום. הספר מת-
חיל נםיפו-ר מיתי — סיפו-ר־אחבה
בין בן-ארמות, נשיא שיט, וכתו-לת
הכוכבים — שחוטיו הענוגים ארוגים
בכל הרקמה הבאה, בעורקים , ותרים
בבשר השיש. המיתולוגיה של כל הע-
טים יודעת מוטיב זה של #ד,ב7, בין
ילדי אדמה וילדי מרומים, המסמל י&וד
אנושי עמוק, אולי את העמוק ביותר
שבכיםופי האדם. היוונים, שוחרי ההר-
מוניה הממוזגת, ראי. באהבת־תערובת
בין בני אלים ובני תמותה מזינת בר־

אחךא טנקשת נמ כן חלק בבני פורת
של אלהיט והיא שוטרת את צעדיהם
נופלים בפה. ומשעלה- על עד שהם "
המוקד הספר "לתולדות המהפכה הצר-
פתית", שהושקע בו עמל שניט רבות,
ישנ לו מחברו, הוא טוט6 קרליל, בש-
קט על האבנים והתחיל #ת כתיבתי
מחרש. אומרים: אפילו נניחד. אחת לא

כה, שממנה נולריפ הנמרים. במיתוס
ההורי הלזה 6רו-'5! גורל עצוב על
אהבה וו. ויהי תכלת אושר שלא ניתנה
טחנה ליצו-רים. בני אדמה וכוכבים אי-
תמזג עד חום; יש באה- נם יבולים לה
בתם, העזה והענוגה מכל אחפה, שייר
בל־יגושם לעולם, המוביל לאבדון. מו-
טיב זה רוקם פת בדקות מפליאה ומחל-
חל באי; רואים בכל מתלך העלילות.
בתו-לת הכוכבים, אשת -נשיא השבט,
קופצת למצולות נהר, במופיע שם לפ-
ניה חזיון־מקםם ממעל; בת המרומים
מזנקת אל נבו-את המרומים שהיא
מצולת אבדון. זהו מפתת סמלי לגל
הטסו-פר אחר בך, גם האגדי וגם הרי-
אלי. במיתתו של כל גיור מנבורי
ה$$פום הזה יש מן הזינו-ק אל על. נתיב
חייהם של /־גבירים משתלשל ויורד,
ויפעת נפשם עולה ועולה לקראתי איזו
3םנח — לקראת מותם, שהוא ע6יא
של תפארת אהבה ותפארת לב. האה-
בה רועפת 7.9, אך ויתו-ר והקרבת, היא;
חולבת מעדנות ומניעה א? חוף טרגי.

נטלטה מפיי באותה שעת. הוא ?<0
בעצמו אוג דרישתו: לעבור! ?עביר1
^וב ושוב לעבור! כי לכף נוצרת, אחא1
גרלת קרליל, בר־םלונתא סל
..אבל,. אויה" , האושר! . אניקור לעמן
; . י ללכת בדרכיך? י . מניין הכוח ..

8. שטיע&ג

יפות הו פת האהבות ויפות המיתות
וגשר דק נטי-י ביניהן. אהבתו, של
טיראינמז, הגביר הראשי 5ה, לבת
בתולת־הכוכבים, היא חזרה והעמקה
של מ^טיב האהבה המסתורית חאטו-רה,
האחו-בה אובדת בגלל אהבתה, אך
חופפת על האהבה אינה ספה, היא .
חייו של הגבור, כבאטרי&ח על חייו
של רנטה. ואן* הוא, טידאאיננת, הולך
כיו* הרוחות, לפקור את אתובת נפשו ב
וחוזר במצודה להשלים את צבא חייו
וטפעליתיו על אדמות. אושר־ההיימ
החיטק מבני־אדטות רזחטים ? אלו! עוד
רומו אליהם כתיטו טעם נוןי'חהחלוו-

או אי־הברוכים אשר מעבר לחיים.
1. *
ג נאה מזוגים יסודותיו של ה&פר
האגדה אינה תולשת את המציאות, הלי*
ריו-ת אינה מתחייתה את האפיו-ת. יפת
מבנהו, השתרשרות חולייתיי זי נזו.
המחבר השתלט על חוטר עצום של-
מיתולוגיה, פולקלור, זכרי מאורעות,
שירי עם, תיאורי חיי ותיאורי נו'1<
והציב בני! גדול ומוצק. אפשר לציין
בו ל&עםימ אריכות לשונית בהרצאה,
אד אי א&'טר לצמצם את מספר ע'&ריפ
ושנים הפרקים הטלאים כולם עלילה
מרתקת. זהו. 2#וט רב־טידות *רב־יסז־
. האפום הגדולות רות כאהד מיצירות
בספרייית העולם. בשירתנו זוהי ודאי
תנופת הראויה להתכבד, או< מצטרפת
לגטיה כללית, המתבלטת כיום בספהות

העברית.
לאחר תקו&ת־־שלטון ממושבה של
השיעורים הזעירים. בספרותנו, של הנו'
כילה והשיר, ואם בגבורות — ה&פור
וה&ואימה — עלה בת על העליונה
רצון לחוחב בר ולאורך נשימה, לתיק1*
שלמעלה מגי טפחים ימרי אמות. הת-
קופה הקודמת כאילו ייחדה עצמת לתש"
חות הכלים, להעמקת העין, לחיטוב
הצורה ילטי&וח הקו הבודד. והנה מבק-
המותקנים את תשטישם שים הכלים "
המלא, תקי הכבוש רוצה להימתח לשטח,
, בנין בי־וי אבךחגזית להשתקע כבנין.
כמו רמים — זהו אולי נתל רצונותיה
של טפלו'חנו כיום, המתגלה בכל. מתתו־
רומן, בדרמה ובשירה. הטי־ טיט — ב
ניאטורה השלטת לא תחדל ודאי לשע-
שע את הנפש חיפה הן של ייצר וח!
של קורא, אך. היא הופכת לעינינו לפר־
פראת בעלמא לגבי היצירה רחבת־
הידים, ההולכת ונעשית לחמ־החוק. אין
ואת, כי אם איזה יטיר של עמידה הו-צק
עתה בדור, יטידי המתיק את הלבבות
מן הצמצום אל הרחבו-ח.י השיר הלירי,
לטשל, חדל לפןןם את הלבבות, לא משום
שכלל השירים הנכתבים בימינו גדועים
הם, — חליל-ה מלהליז לוות־שפתיגו בוי
משום שעצם . — אלא - על שירת ימיני
הסוג הזה אי; בו, כנראה, עתה כדי
רויה. בשפת-חשא.י1 כמוסת מן האוזן,
תובע הקורא מאת הסופר: הבה לי
מנת לחמי, את הרוחב שבחיים, .את
בחיים, את החיים שבחייט, הדרמה ש
-נתבע ונותן כפי יכלתו. ל&י וח&יפר
שעה נאחזה רחבות היצירה בשטחים
רחוקים: ברוטן היסטורי! בדרמה ע5־
היסטורית, באפוס פךיהיסטורי. אך רק
כפשע מכולם אל היצירה הסינתטית

הגדולה של תקפותנו,

א. כדיב - .. -־




