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רורבט לואי סיטבנסון ,סיפורים מים הדרום,
מאנגלית :ארבהם יביו ,אחרית-ובר :יורם ברונובסקי,

ס כ!! _יז ".ןג .ור

הקודמת.

את סטיבנסון אפשר לקרוא כל החיים .בגיל הרך
ההורים קוראים לך מספר השירים הנפלא "גן השירים
של הילך" ) (, THE CHILD'S GARDEN OF VERSES
שטעמו לא פג מרור לדור .אחר כך באים ספרי
ההרפתקאות" :החטוף" )שבעבר נקרא בעברית "גונוב

טם טובי ,הספריה לטם 209 ,טוב'.

גונבתי". ,שם חביב למךי( וi ,י המטמון" ,ולמבוגרים -

א ילו נשאלתי איזה סופר או סופרת מהעבר

"המקרה המוזר של ד"ר ג'קיל ומר הייד" ,רומאן
פסינולוגי שהיה לשם-רבר .נוסף לאלה נתב רומאנים
היסטוריים המתרחשים במולדתו ,סקוטלנד ,וסיפורים
קצרים ,כולל הקובץ שלפנינו .את הנובלה "חוף
פאלסה" ,הכלולה בו ,ואת "שפל הגאות" ,נובלה לא

הייתי רוצה לפגוש ,הייתי משיבה מייד :רוברט

לואי סטיבנסון .היה בו צירוף נדיר של נישרון
ספרותי גרול עם השקפת עולם נאורה ,ועימם טוב-לב,
הגינות וחום אנושי ,במירה שקשה למצוא בקרב אמנים

א ב rנ j-1 1
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יוצרים .והאיש המצוין הזה מת בגיל  !44מי יורע מה
איבדנו בגלל מיגבל.ות מדע הרפואה בשלהי המאה
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מעללי האדם
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פחות בוטה על מעללי הארם הלבן באיי הררום ,נתב
בימיו האחרונים .יש המשווים בין יצירות אלה לבין
הנובלה של ג'וזף קונרר "לב החשינה" )אני מסרבת
להשתמש בשמו העברי המקובל והמגוחך של ספר זה,
"לב המאפליה" ,הנקרא באנגלית בפשטות HEART OF
 (. DARKNESSאבל לאמיתו של רבר ,יצירתו של קונרר
גזענית ביסורה ,ואילו זו של סטיבנסון היא בריוק
להיפך ,ולא ארחיב נאן בענ יין זה.
מעניין להשוות סיפורים אלה עם קובץ סיפורים של
סומרסט מוהם הנושא שם רומה ,שהופיע הרבה יותר

קרוב לימינו )אני עור זכיתי לראות בשנות החמישים
את סומרסט מוהם הזקן יוצא מתיאטרון בלסטר סקוויר,
לונרון( .הסיפורים שכתב האנגלי באמצע המאה
העשרים היו הרבה פחות נאורים מאלה שנתב הסקוטי
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הוויקטוריאני .אצל סומרסט מוהם בני-המקום באיי
הדרום הם רמויות -קרטון סטריאוטיפיות ,ואילו אצל
סטיבנסון הם אנשים חיים ,נל אחר אישיות בפני עצמה,
ותרבותם עשירה ומעניינת.

הקובץ שלפנינו מגוון מאור .הסיפור הראשון" ,שרון
הבקבוק" ,והאחרון" ,אי הקולות" ,הם בגרר אגרות
הנוללות תופעות על-טבעיות .הראשון הוא אולי
המפורסם מכל הסיפורים הקצרים שלו ,והוא נעין משל
עתיר רימיון ,מאלף וגם מברח .ב"אי הקולות" יש
יסורות מהמיתולוגיה הפולינזית ,החובקת איים רבים,
מררום האוקיאנוס השקט וער איי הוואי ,יחר עם סיפורי

עיטפת
הספר.
נאבק

בלשוטן
הוקלונילאי

הברים שסיפרו המתיישבים הלבנים על אוצרו של מלך
הוואי האחרון ,קמהמהה .אבל בניגור לסיפוריו של

קונרר ,כא; הנל מסופר מנקורת ראות של בן המקום,
ופחריו וחלומות יו נובעים לא מתרבות אירופה אלא מזו
של האיים עצמם ,בתקופה שעברו תהפונות רבות עקב
פעולות המיסיונרים והקולוניאליסטים .השינרות
המתפשטת בקרב בני המקום מזכירה את "מלחמות
האופיום"  -כאשר בריטניה הנריחה את סין להתיר לה
לשווק שם אופיום  -ואת שיווק האלנוהול בקרב
האינריאנים באמריקה והאבורג'ינים באוסטרליה.

סטיבנסון ואה בבירור את התהליך ,הבין את מי הוא
משרת והמצפין הסקיטי שלי התקומם.
סטיבנסון גדל בבית מחמעמד הניבובי באדינבורו,

באווירה של רתיות פרוטסטנטית מחניקה .כאשר איבר
את אמונתו הרתית נפער קרע בינו לבין משפחתו ,והוא

החל לנדור .גם בריאותו הלקוייה גרמה לו להימשך
לאקלימים נוחים ייתר מזה של סקוטלנר .בתחילה טייל
בצרפת ורשמי המסע שלי היפיעי בספר "מסעות עם
חמור באזור סוון' :אחר-נך הרחיק לנת לארצות הברית,
שם פגש את אשתו האהובה פאני אוסבורן ,ואיתה בילה
את שנותיו האחרונות

בסמואה .הזרהותו

עם

אנשי

המקום במאבקם נגר השלטון הקולוניאלי ואישיותו
המיוחרת גרמו לתושבים לאהוב אותו בכל ליבם .הם
קראו לו "טוסי טאלה" ,כלומר מספר הסיפורים .משם
הוא שלח מכתבים נזעמים לעיתונות האנגלית ופירסם
את "הערת-שוליים להיסטוריה" ,שבה התריס נגד
המריניות הבריטית באיים .בסמואה מת ושם גם נקבר,

על ראש הגבעה שממנה אהב להשקיף על הנוף הסובב,
על מצבתו חקוקה הנתובת שהנין לעצמו )בתרגום
חופשי(" :זה הפסוק עבורי חקקת:

/

נאן משנבו ,שבו

חפצה נפשו;  /שב המלח לביתו מן הים / ,ושב הצייר מן
ההר",
התרגום עשוי היטב

ומעביר יפה את

הרברים

הושניס שבהס נתכבו הסיפורים" .שרון הבקבוק" נתוב
אנגרה ,והגירהס העברית

-

קצת יותר מיושנת מהמקור

 נקמה תא התחושה הנבונה .לעומת זאת ,הסיפור "חוףפאלסה" ,המסופר על ירי אנגלי נבער ,עובר יפה מאור
בשפה מוררנית וקולחת .חבל רק שהמתרגם לא הביא
בחשבון שבימינו יש למליס "מזויין" ו"מזרייניס" )עמ'
 (120-1משמעות שונה מזו של פעם ,והאפקט קצת מוזר,
אחרית הדבר שנתב יורם ברונובסקי מוסיפה חומר
רקע ,שהקורא העברי בווראי ימצא בו עניין,

 Iיעל לוטו
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פרוזה טרו·פה
אנטזנן ארטז; הליזגבלזס או האנרכיסט המונתר,
מצרפתית :אזולין טמר ,טוינה מוטית :שרזן חפץ,
בבל ,הזצאה לאור מיסויה של ביתן 156 ,טוב:
א נטונן ארטו הפך ,בשנים שחלפו מאז מותו ב-
, 1948לאחר הגיבורים המרכזיים של האמנות
המודרנית ,מי שהביא ראייה אסתטית חרשה,

במיוחר לתיאטרון .מיוצר אזוטרי ,גאון ומטורף ,שנורע
יותר
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בזכות

אישפוזיו הפסיניאטריים
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יום שישי ,כ"ו בשבט תשנ"ו
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