מקפיד גם בגליון מס׳  2על פרעון השטר אותו
חתם לפני פחות מחודשיים .סופרים יהודים
הכותבים בשפות שונות נפגשים גם בגליון זה עם
סופרים עבריים כשווים עם שווים.
ניגוד מעניין ,על גבול ההתנגשות נוצר בהיתקל
שיריו של אצ״ג בשירו של אנטון שמאס (משורר ערבי הכותב עברית).
סיפורו האירוני ,המר והכואב של לדיסלב גרוסמן (הנודע מ״החנות ברחוב
הראשי") ממחיש את -בדידות הסופר ששפת כתיבתו מובנת רק לקוראו
האחרון — הכלבלב .פרק של סול בלו ,בתרגומה של אביבה גור ,מספרו היפה
ביותר ,שזיכה אותו בפרס נובל .פרק נוסף ממסתו של א .בן עזר( ,פרק קודם
ראה בגל׳ מס׳  )1שייך ,כפרקים קודמים ,למחקרו "צל הפרדסים והגעש"
פני שפירסם
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הסופר האנגלי

י.ר.

העוסק בגלגולי השאלה הערבית והשתקפות המלחמה והמצור בספרותנו.
המחקר כולו ,המחזיק כמה מאות עמודים ,טרם הופיע בספר.
פרופי ששון סומך פותח אשנב ליצירת סופרים יהודים בספרות הערבית.
מחזהו של י .סובול מראה פן של ישראל כארץ הגירה.
ציורו של נפתלי בזם שבראש ה״עתון" ,מסתה של אידה הוברמן ,שיריו של
אצ״ג ,שירו של חיים גראדה ,סיפורו של סוצקבר ,מסתו של בילצקי ,קושרים
כל אחד בכוח כשרונו ,את העבר הקרוב אל הכאן והעכשיו.
אמרותיו של שטראוס תורגמו מגרמנית ע״י טוביה ריבנר .סיפורו של שלום־
עליכם לקוח מ״פעליטאנען" .ספר חדש בהוצ׳ "בית־שלום־עליכם" וי.ל .פרץ.
חומר רב ,בשירה ובפרוזה ,הועבר לגליון הבא.

י.ב.

טולקין את

הטרילוגיה שלו" ,שר הטבעות" ,הקריא את ה־
ספר ,פרקים פרקים ,בחוג של ידידים אנשי־עט
שניתקראו "הקולמוסאים" והיו נפגשים בקבי 

עות במשך שנים .מספר אחד מהם ,כי כל־אימת שהגיע
תורו של .טולקין ונתברר שהם עתידים לשמוע עוד פרק
על אותו מסע ארוך ,היו אחדים מהם מתאנחים .דבר זה
בא ללמדנו כי בכל קהל־קוראים יימצאו אי־אלד ,שאינם
קולטים את טולקין ,אך יש מקום להניח כי גם אלה שנהנו
לשמוע את הפרקים לא חזו מראש שהספר עתיד לכבוש
לבבות כה רבים .את ספרו של טולקין אימצו ,למשל צעירי
ארצות הברית ,והיו רבים שענדו סיכה עם הכתובת "פרודו
חי" (פרודו הוא הוביט צעיר ,גיבור הטרילוגיה) .וכשבאתי
לקמת את הספר בחנות שי סטימצקי בתל־אביב ,אמרה לי
מוכרת צעירה" :ספרו של טולקין? עשר פעמים קראתי

אותו !״
הספר לא זכה להצלחה מייד עם הופעתו .בהקדמה להוצאה
העממית כותב פיטר ביגל כי עשר שנים עברו מיום שהספר
יצא לאור עד לימים שנתפרסם ברבים .הסיבה ,לדעתו
של פ .ביגל ,נעוצה בשינוי שחל באותו עשור ביחסנו
ל״ספרות הבריחה" ,הספרות המכונה אסקייפיסטית .בשליש

על הוביטים ואזשים
רות לבנית
הראשון של המאה נדרש הסופר להתמודד עם בעיות זמנו,
וה״בריחה" נחשבה לו לגנאי .אך ככל שהחיים נעשו מודר 

ניים יותר וקאפקאיים יותר ,כן נסוגה ההשקפה הזאת.
ובימינו ,כאשר קיים מקצוע הנקרא "עתידנות" ,ומשגשגת
הספרות של מדע בדיוני ,כאשר שום דבר שקיים במציאות
אינו נראה יציב ובטוח ,שוב אין מאשימים את הסופר
כשהוא בודה לו עולם משל עצמו.
"שר הטבעות" של טולקין איננו ,מכל מקום ,ספר עתידני.
היפוכו של דבר :פניו אל העבר .גם אין בו מאומה מן המדע
הבדיוני :בממלכה של טולקין אין הטכנולוגיה מפותחת.
את האש מדליקים באבן־צור ,ואת הדרכים עוברים ברגל
או ברכיבה על סוס — ועל כן זה נמשך זמן רב .שבטים
רבים מאכלסים את ארצו של טולקין — גמדים ובני־לילית,
קוסמים ובני־אדם .וכמובן גם ההוביטים :עם קטן שחי לו
בפלך משלו ואשר טולקין המציאו ואם תרצו ,גילה אותו
למעננו .לכל עם ושבט יש יחס רציני מאוד לעברו ולמסורת
שלו ,לכל אחד לשון משלו; אך נוהגת בממלכה גם "לשון

 ■jicבשכיי

אחידה" המשמש את כולם.
יש בספר יסודות פולקלוריסטיים — מעשה במלך שרחק
מעמו ומארצו ובסופו של דבר הוא חוזר למלוך עליהם.

יש בו *צורים מאגדות הצפון — טרולים ,גמדים ובני־
לילית .אך בעיקרו של דבר הוא ספר אנושי ,וגיבוריו
מתחבבים עלינו בשל פחדיהם וספקותיהם ,שיקוליהם והב־
רעותיהם .לאמיתו של דבר מפאר הספר אותם דברים שאנו,
בסתר־לב ,מכבדים ומעריצים אותם :אומץ רוח ,ידידות,

נאמנות שלמה ,עמידה מול קושי ,שיחת־רעים ואוכל טוב.
אילו ביקש סופר כלשהו לבנות עלילה ריאליסטית על

סמך הדברים האלה ,היו אומרים עליו שהוא רומאנטיקן
שאין לו תקנה .לא כן הדבר במציאות שיצר למעננו טולקין.
כאן הכל אמין ,הכל מתקבל על הדעת .תכונת האגדה
שבסיפור מרשה לפאר את האצילות.
ואף־על־פי־כן אין הטרילוגיה של טולקין בבחינת אגדה
של "היה היה"; אומנם אין היא אליגוריה של המציאות
— וטולקין מדגיש את זאת — אך היא מושפעת מהתרחשו 
יות .טולקין מעיד על עצמו שחי בתקופה קשה; הוא עבר
את מלחמת העולם הראשונה ,ועד שהיגיע לגיל שלושים,
כך הוא כותב בהקדמתו ,נהרגו כל ידידיו הטובים ,להוציא
אחד .ובימים שבהם סיים את הטרילוגיה כבר השתוללה
מלחמה עולמית שנייה ,והוא נהג לשלוח פרקים מן הספר
לבנו ששירת בצבא האנגלי בצפון־אפריקה .מלחמת הטוב
נגד הרע ,הכוח המשחית של השלטון ,אומנם אלו בעיות
נצחיות .אך מאחר שהספר נכתב בימי היטלו* אין אנו
יכולים שלא להרגיש באסוציאציות מציאותיות.
ואולם ,הדבר המייחד את הספר גם בין סיפורי האגדה וגם
בין סיפורי העלילה ,הריהו העם הקטן שהוא ,כאמור ,המציא
או גילה אותו :ההוביטים .ההוביטים הם עם זעיר שיש לו
לוח שנה משלו ואורח חיים מוגדר ומעוגן במסורת ,וכל
מיני מינהגים נחמדים .למשל ,בימי הולדת הם נוהגים
לחלק מתנות במקום לקבל אותן .עם זאת דומים הם עד־
להפליא לעדה קטנה של בני־אדם .אמת ,הם מחלקים
מתנות לאורחים בימי ההולדת; אבל לעיתים קרובות הם
נוהגים ,כמונו ממש ,להעניק למישהו דברים שהם־עצמם
קיבלו במתנה .הם אוהבים ,כמונו ממש ,את הנוחות ואת
החיים הטובים ,ועם זאת הם יודעים להתגייס בעת צרה.
הם אינם שואפים לחולל מעשי־גבורה — ובכל זאת שניי
הוביטים צעירים ,פרודו וסאם משרתו ,נוטלים על עצמם
את התפקיד הקשה מכל :להכחיד את טבעת העוצמה.
בתום השליחות הם חוזרים גיבורי העלילה לכפרם — וכאן
נפרדות דרכיהם .סאם מתחתן ומוליד בנים ובנות ,ולימים
הוא מתמנה להיות ראש־עיר של הוביטון .ואילו פרודו

סיר

אדוניו ,פרודו האמיץ ,הגא והמיוסר ,פרודו בעל תשע
האצצבעות ,שוב אינו מוצא לו מקום בחיים הרגילים .הוא
קם ויוצא שנית לדרך ,ונכנס לעולם האגדה •
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הלל ברזל:

חדש

השיר החדש :סגירות ופתיחות.
עיון באמצעים אמנותיים של השירה העברית המתהווה.
חתך רהב של דגמי־יצירה מאת משוררים ישראלים בני
משמרות שונות.
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משוררים

ארז ביטון ,בנימין סגל ,רחל פרחי ,שלום רצבי
אנתולוגיה קטנה מאת ארבעה יוצרים מצעירי השירה
העברית ומן המעניינים שבהם.
עומד להופיע
אחיזה של חול
רומאן אוטוביוגרפי
מאת :איתמר יעח-קסט
(המשך ל״בחלון הבית הנוטע")

להשיג בחנויות הספרים החשובות.
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הופיעו:
האקולוגיה ואנחנו
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שמעון נוי

שורשים ביהדות מרוקו —
בעריכת יהודה מסינג

*
מנחם מנדל בוורשה — מאת שלום עליכם

עברית אריה אהרוני

צמיגים מעולים ,בטוחים וכזאוריכי ימים
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פניף חיפה:

שד׳ ההסתדרות.מפרץ חיפה'
טל 729161 .ת.ד10097 .

המפיצים :סי ג־בר ב ע "מ ,מגדל שלום קומה  ,18תל-אביב ,טל.50650 .
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