
!חרכה של מדו"ריטה
אל ארץ גזירה

מאת מרדכי אבישי
באוץ גזירה" מאת רות

הוצאת עם עובד," . אלמוג<
ספריה לעם^ 196 עמי.

כשנה שעבדה הגישה לנו רות
אלמוג את קובץ פיםוריוז הראשון
"חסדי הלילה של מרגריטה" ואי-
לו עתה ?מונה לפנינו ספרה ד־
כארץ גזירה''. הו־

" 
הדש: הרומאן

ציפ דכים מתמשכים משפד אל
ספד ,מן הרומאן אל הפיגורים. ה־
משותף להש אינו מתמצה, פמוכו,
דק כשמה של הגיבורה/ המופיע
גפ כקוכין הסיפורים (הוא אף כןרוי
על שפ זה) וגס כרדגזאן (מרגרי־

מה רוזנבאוס).
תסדי הלילה של

" 
הזיקה בין סיפורי

בארץ גזירו," בולטח
"
מרגריטה" ו

תכופות והיא מוצאת ביטוי במישורים
שונים: גסיון השיבה אל תקופת ה־
ילדות במסגרת חיפושי המהות הפני-
מית הנסתרת המבקשת התגלות, דמות
האב רבת הגלגולים, המושכת וה־
מאיימת כאחת, הדרכים ־מצטלבות
של עכר והווה, המשתקפים בערבו-
ביה של תוויות, רגשות ומתשבות,
פירפורי גסיסה וקימר. לתתיה לסוו־
גין של רצונות עזים וגילויי־אני־ו־

עולם...

מ וזרותם של דברים

ללא ספק, יימצאו קוראים ומבקרים
בארץ גזירה" תווית

"
אשר ידביקו ל

ספר מוזר", כי רושם
" 

כוללנית של
כזה מתקבל אמנם תור קריאה ועיקוב
אחר תנועותיה והרהוריה של הגיבו־
רה, במיוחד אצל מי שאינו מורגל ב"
ספרות מודרנית על זרויותיה• אפשר
להוסיף ולהגדירו כספר קודר, המש-
רה אווירה של דכאון ואין־מוצא ב-
העדר הפתרון או פתרון של מוות,
שאליו הוא מביא את הגיבורה, אולם
לא יהיה באלה כדי לאפיין את תוכ-
מלאכת"

" 
נו — פשוט, במקרה זד.

האיפיון אינה קלה.
המוזרות אינה בנושא, כי אם בדרך
פיתוחו. הנושא עצמו, עד כמה שהוא
מוגדר בכלל, יש בו אפילו יסודות
שיגרתיים מעט, הנסובים על סבלה
הנפשי של צעירה, שנעזבה על ידי
אהובה ז פצועה וכואבת את הפרידה
היא יוצאת למסע אל כפר בגרמביה
בו נולדה — ספק כדי לשכוח ולברוה
מאשר היה, ספק נדי לתהות על זהו-
תה לאחר הזעזוע שעבר עליה, אד
בשום מקום אין היא מוצאת מנוחה
ומרפא לגפעזה העייפח־הדוויד. — וגם
ווידוייד, בעקבות כך דבק בהם משהו
 "השתפכות" מכאוב האוה-

משיגרת
הרי אני כמודלהחי. גיבורה

" 
בים :

של סיפור, שאירועיו אינם מובנים
לי. ואתה r .. הלא שכתתני, ושוב .אין
לכך חשיבות, אם חיה אבי או מתר..
וכך, באדישותך, גזרת עלי שנאה ו-
מרירות. ניסיתי למרוד בך, אוריאל,
אבל המרד לא עלה יפה... נסיך אתה,
ואני — כףירגלי האחת בנעל־מלכות
והשניה יהפת־אצבעות". ועוד . "או-

ריאל, אין אני ד*גוו אלא גף וכ*
אשרנו כל הימים. וכשאני זוכרת את
אשרגו מציפני כאב עד מוות• אימי
מבינה מדוע אני תולה בך את השם־
ואת ד־ . חד, ואת תעצב, את החיים
מוות. אינני מבינה מדוע עשיתיר
תנאי לקיומי והתכלית האחת של כל
געגועי. ניסיתי להימלט מםניר, אורי־
אל, אך לא עלתה לי ארוכה. האמנם
? כלום אפשר אפשרית היא השיבה
לי עוד לסגת ממהוזות אפלים אלד.
שאני שרויה בהם עתר. ו האם אפשר
להיעקר מתון־ הויית התפלות והשמ־
מון שמסכים בהווה זכרונות העבר,
ולחמוק אל זמן אהר, אל הויה אה-
דת, של פיוס וחג ד אובדת אני בל־
עדיך, אוריאל. מר ממוות הוא דין
טותיקתו וריחוקך. מתלתי אנושה,
אוריאל, ואיו לי גאולה אלא אתת.

אנא, אוריאל..."

מציאות הז"וזנית

למעשה, נעים הדברים שבסיפור
:ין הסברים פשוטים כגון אלה על
*צבה של הגיבורה לבין הלבוש ת־
!וריאליםטי הניתן להוויותיה הנאו־
מעין הליכה :ות; ויש שהם יוצרים '
גל הבל דק בין צלילות הדעת ובחי־
־ות הראייה לבין הנסיגה אל האפל
האימתני שבנפש האדם, הגקרעת ב־ '
משבדיה. ופעמים רבות מיטשסש ה-
נבול בין המציאות התיצונית וההויות
וחלומות הזוועה, המיסרים את הגי-
בורה, בין הריאלי — המוצק והפ־
נטסטי בעל הצורות השבורות־המבו־
לבלות — עד שהתמונות מצטרפות
לכדי מציאות הויתית. דומח שגם מ-
אחורי אלמנטים רגילים של נוף ומר־
אות חבוי כאן סוד, שיש בהם מיסוד

המסתורין.

אגדת־ הביעותים פולשת לתחומים
שוגים ולפינות שונות של אותו עו-
לם פנימי, המוצג לרוב במרומז ב־
ספר, נותנת את אותותיה באנשיב,

משתלטת על המסופר•

אם תרצו, כל הספר נקרא כאגדה.
שהקרוב והרחוק נפגשים בה, שמכות
האלכימיה של הנפש מתערבבים בה
צבעים וצלילים — ילידי דמיון
פרוע, המתקרב אל המקברי והמת־
רחק ממנו• גם המיתולוגיה נוטלת
חלק במשחקו החופשי או הכפוי של
ההזיות, המתכנסות פנימה והפורצות
החוצה, אל העולם, באורח בלתי־
צפוי. הברון היווני דיון לתיוס שב־
טירתו מתרחשים דברים מוזרים, עמ־

נואל שטרן, המשורר היהודי העיוור, .
הציפורים הענקיות הבאות בשליתות
:והות נעלמים, כדי לקיים איסורים,
אנשים בהמון שהמת־זעם בעיניהם
וקלשוגים' וכידונים בידיהם — אלד,
הם רק מעט מן היצורים המסתוריים
המאכלסים את עולמו של הסיפור. י

הדרך אל הסוף

נסיון הבריחה מן האהבה הנכזבת
וההיצמדות אליה הם מוקד סיפורי,
שסביבו בונד, רות אלמוג את הלי־
כתה של מרגריטד, רוזנבאום _
אל קיצה. בדרך לכפר בגר-
מניה, שבו עמד בית אביה,
היא מסיירת באיטליה, שו־
הה בבית מרפא בהרי
שוויץ, בציריך ובלוגאנו, מב-
קרת בכמה ערים גרמגיות,
; רואה פרנקפורט, היידלברג
נופים, פוגשת אנשים, שב-
כמה מהם טבוע חותם של

חולניות.

ימי שהותה בכפר הגרמני,
שבו עברו עליה ארבע השנים
הראשונות לתייה, מתראריש
רק בהלקו האחרון של הספר.
האנשים אפופי הצללים, ש־
היא פוגשת כאן, קשורים ב-
מידה זו או אהרת בעברה של
משפחתה היהודית — וטבעי
הוא, שמתעוררת גם שאלת
אהריותם של הגרמנים למד,
שהתרחש בשואה, אם בי ה-
גיבורה אינה מעוררת שאלה
. זו במיוחד ("אני לא אומר
שצריך לשכוח, אבל עובדת
היא שהגרמנים רוצים לתיות
בלי לזכור", אומר רוקח ה-
כפר לאורחת הבלתי־קרואר. מ-
 "יש לזה פתרון אחד.

ישראל.
הדור הזה שעבר את הזוועות
והיה שותף להן צריך למות.
התקוה של הארץ הזאת היא
בניה הצעירים, אבל קודם
שלתקוה זו תהיה משמעות
כלשהי צריך שהדור שלבו יע-
בור מן העולם. הם אינם
סולחים לנו והם יוכלו לח-
יות את חייהם שלהם רק נ־
שנמות. לכי מכאן. אני רוצה
להיות את שארית חיי ב-

שקט").

כאמור, תחנות מסעד, של
מרגריטה רוזנבאום הן חחנות
בדרך אל הסוף, שלקראתו היא
פוסעת כמעט בעיגים פקוחות,
כאדם שנדון מראש לאבדון.
הוא מתבקש מן ההחסתתות
הנפשית, שאנו עדים לה בכל
דפי הספר. מרגריטד. כמו יו-
דעת, שהשיבה אל הכית ב-
גרמניה, אשר שימש את אבות
אבותיה במשך ארבע מאות
. ואין זה שנה, נועדה לכך —
חשוב מה צורה ילבש הקץ:
אם ימיתוה התושבים העוינים
של הכפר, אם היא תשלח יד
בנפשה או פשוט תכלה מן
העולם. היא הולכת מרצון אל

ארץ גזירה,

איו ספרה של רות אלמוג
מצטיין בגיבוש־יתר, אך ה-
חומר הספרותי עצמו הוא מ-
סוג כזה, שדוחה הוא צורות
מגבשוח, ? שורץ מסגרות, אינו
מקבל על עצמו משמעת, בזה
ג0 כותו בכמה ונמח פ?רי0.

הרומ! הארצישראלי
של ארתור קסטלר
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"מגים גלילה" הוא פ«ן המשומר: מרומן אקטואלי נהפך לרומן
היסטורי, אבל טעמו לא 3ג עם השנים שחלפו

מאת גדעון תזיפז
גנבים

" 
ארתור קסטלר.

בלילה", הוצ' אחיאםף,
1971, מאנגלית ־ ברוך

קרוא.
הייתי צעיר מדי כשביל "גנכיפ
כלילה" כצאתו לאורכ־1945, אכל
זאת אוכל להעיד: לקרוא כו ה?
ממ *מהדורתו החדשה הרי זה
לטעום יין משומר. דוידו^־היברוונ
עם איתור קסעלר שכרו כצידו
לכד הירא ישראלי, ולא די! משופ
'גודהו מן הרומנים האדצישראליפ

המעויינים שנכתבו אי־ פעם.
קםטלר, ששנתיים מחייו היה חלוץ
מחלוצי העליד, השלישית, ביקש לס־
רוש בספר זד, את יריעת השנים
1937—1939 כתולדות הישוב. קריאת
בו כיום כמוה כקריאת רומז היסטורי,

ארתור לןסטלר

אף שהדברים בכתבו סמוך לומן ד."
התרחשות. התקופה היתד. מסוערת
יהרת־פורענויות, תחילתה בהתייש-
ה-

" 
בות הומת־ומגרל וסופה בגזרות

ספר הלבן", וארחור קםטלר השתדל
לתפוס בראייה אחת את כל הצדדים
של המטבע• מעשה רומניסטן־אמן הוא
משלב את הגורלות האישיים של ה-
דמויות עם המאורעות התיסטוריים
של התקופה. הריתוק האפי יוצר
פרספקטיבה המאפשרת לו לשבת ב־
נקודת־תצפית אובייקטיבית ולהשקיף
ממנה כצופה בלתי־מעורב וחסר־
פניות, כביכול, במשהק המרתק של
הימים ההם, המשתק היהודי־ערבי־

אנגלי.
עד שהוא מצמצם את העדשה ו-
ממקד את ראייתו ביחסים שבין יוסף
ודינה, גרעין העלילה, שדה־הראיה
שלו נרהב ומקיף את הזירה כולה.
כתוך הזירה הזאת מצויים ראשי
ההנהלה גליקשטיין וחבריו הדבר־
ניים, המרבים לנאום נאומים ולחצי
היר הצהרות־תעמולה, אך דורשים
הבלגה כשצורך יש במעשים; דיק
מתיוס, עחונאי אמריקאי ציני, המב־
קש לשטוף את גרונו במשקה חויף
כאשר מנסים לשטוף את מוחו בתע-
מולה ציונית, ואף־על־פי־כן נחפף
; למעריץ נלהב של הישוב היהודי
סגן הנציב העליון, פטרי? גורדוך
סמית המייצג את צביעות שלטונות
בלי משוא־

" 
המנדט המנסים להראות

פנים" ולהסתיר את חיבתם הרומנטית
שנכבדיהם אדי-

" 
לערבים, הילידים

בים ומנומסים והמון־העם נכנע ו־
ציורי", ואת סלידתם מן היהודים
שהם אחרים ואין להם נכבדים ו-

אין להם נימוס ואין הם ציוריים";"
אשתו ליידי ג'ויס האנטישמית;
ג'יימם עבדול רחמן הנדרםון, טייס
אנגלי שד.תז1םלם, שונא־יהודים ו־
; קאמיל אפנדי, פולי־ איש הבולשת
מתונים", הסו-

"
טיקאי מן הערבים ה

בל מן המופתי ואנשיו אך יודע ני
־ערבים אינם זקוקים לחוסיינים

כדי להלחם בציונות, כי כל הערבים"
; יי־ ;מאוחדים נגד הסכנה הציונית"
סוף טובאשי, קצין־מחוז, ערבי צעיר
ושאפתן שלמד באוניברסיטה על
."ביירות ומעריץ של הדיקטטור נ־
#־ומא, שהחליט להתקדם בשרות ה־
ממשלת כדי שלאתר זמן, כשיגורשו
האנגלים והיהודים, יוכל להיות אהד
בדרכה מן הפיגור

" 
ממנהיגי האומר.

של ימי־הביניים. אל מדינה קורפור־
; קפלן, קצין־מחוו טיבית מודרנית"
יהודי יליד־האוץ, ששנות המאבק
נגד ממונים בעלי משוא־פנים הורוהו
שלא להאמין לממשלה שהוא משרח
אותר.; חמדן, המוכתר הערמומי של
הכפר הערבי העויין את הציונים ה־
מתיישבים על ההר מול כפרו, מקל־
קלים לו את הנוף ומשחיתים את
המוסר, אך משתק עמם משהק נבוד,
של שכנות טובה וסכין בגי, עד
שהוא משלם אה מחיר פשעו של

ג בנו. .
11?:באמנות הסיפור שלו מיטיב אותור

, לסטלר להדור לתוך המנטליות ד,יהו־
ית, האנגלית והערבית, ולבטא זאת

י
, ר

בצורה תלת־ממדית משכנעת. אך
הוא עשוי להסתיר, : לבו, וזאת -אין '
'נתון לחלוצים הצעירים העולים על
י אדמתם באישון־ליל להקים קיבוץ.
בחיבה, אם כי לא בלי ביקורת, הוא
מגלף את דמויותיהם, מתאר את נל־
, ־מתם האידיאליסטית, דבקותם ב-
רעיון החלוצי, קשיי ההיאחזות, ה-
התלבטויות ־כלכליות, הויכוחים ה-
אידיאולוגיים, החזון ותיומיום — ער
לשלבי ההתבססות, כשקיבוצם משמש
י־םיס ליציאה להתנחלות של גר-
אחר העומד להקים נקו-

 י
עין חלוצי

דה חדשה. מירב חמימותו של קסטלר

בא לירי ביטוי בכותבו על יוסף ו-
דינה. הוא יליד אנגליה, בן לאב
יהודי ואם גויה, שבנסיבות לא־צפו־
יות מגיע לתכרת ישותו היהודית ו־
מסיק את המסקנות והיא — נערה
פליטה מגרמניה שמשפחתה הושמדה
עוד לפני תהילת השואה והנאצים
דברים

" 
המתעללים בד. עוללו לה

שיש לשכוה אותם'', ושאותם דוקא
אין. היא מצליהר. לשכות. האהבה
המתרקמת ביניהם אין לה סיכוי.
דינה ־סולדת סלידת טראומטית מפני
כל מגע פיזי עם גבר אינה מסוגלת
להתמסר לו, ובליל־שרב כאשר חו-
פר ־המנוח שלר. מגיע לשיאו, בצאתה
ברכיבה מתהומי הקיבוץ, פוגעים בר.
שלושה ערבים מן הכפר הסמוך,

מתעללים בה ורוצחים אותה.

מעשר. זד, מסמן גם את התמורה
בדרכו של יוסף, גיבורו של רומן
קולקטיבי זה• ברצונו לנקום את דמה
הוא מצטרף לפרושים ונהסד לאיש־
מתתרת במסור, על הבר־קיבוץ? יוסף
הספקן, איש ההפכים, נהיד, לסוציא־
ליסט מפני שהוא שונא את העניים
ונהיה לעברי מפני שהוא שונא את
היהודים. הוא אוהב אה הקיבוץ אף
שהוא סולר מפני החיים בחברת צרה
ודחוסה זו, שכה מתערב הכלל בגורל
היחיד. ("הצרה אתך, יוסף, היא
שאתה צפור ססגונית ובקיבוץ מצ־
ליהות הצפרים האפורות") ביבו ל-
באיזה גן-עדן

" 
בינו הוא מהרהר:

של כסילים הייתי י מהו הדבר ה-
מקשר את כולנו ז מין ליכוד מעור-
פל, רגילות, אינטרסים משותפים —
אכל האם יש כאן ידידות ממש או
נפשיות !־ אנתנר מחוברים כמו חגו-
רת גומי שאיבדה את גמישותה". או-
לם כאשר מאיימים להוציאו מן הקי־
בדן הוא חש כמי שחרב עליו עולמו.

אוחור קסטלר הקדיש את הרומן
לז'בוטינסהי ובהאורי המחתרת מוד-
גשת גישתו האוהדת לפורשים. מפקד
המחתרת, שזה אך חחלה להתארגן,
איננו שונא־אנגלים, הוא מיטיב ל-
דעת כי הטיפוס המצוי במושבות
ה-

" 
אינו הטיפוס האנגלי האופייני.

זקוקים לבו
" 

אנגלים", הוא טוען,
מפני שהערבים ־ורשים עצמאות ו-
יבגדו בהם בשעת הרום כמו שעשו
את זאת לפני־כן. מדינר. עברית,
קשורה אליהם על־ידי מסורת אירו-
פית משותפת וטובת הנאד, .הדדית,
יותר חשובה מאשר תהיה להם הרבה.
חיל מצב באוכלוםיה ילידה אויבת.
אם תהיה ארץ־ישראל למדינה ער-
בית, יצטרכו במוקדם ובמאוחר לצאת
גפ מכאן, אבל אם ארץ־ישראל תהיה
לדומיניון עברי, תהיה ראש גשר
מוצק ויציב למזרח. הרואים את ה-
נולד בין המדינאים שלהם יודעים
את זאת ומכאן ההבטחה לנו. אבל
גדוליהם מתו, או שהם רוגזים, וה-

קיסרות היא. במצב של שקיעת ה-
אלים של ווגנר. ג'ורג' הקדוש עייף
מלהלחם עם הדרקון ומנסה לשחד
אותו. הם שמו את האי שלהם מההת

למטריה ונותנים לנו לשחות".
'הצטרפותו של יוסף לשותת המח-
תרת אינד. מסלקת את ספקותיו, אף
שהוא חש רווחה במציאת הדרך ;
שוב היא הולך בדרך ההפכים. שונא
התעמולה, עליו מטילה המחתרת מ-
שימה של תעמולן, להסביר לאנגליב
האחרים, האנגלים שבבית, את עמ-

דותיה.
קסטלר כתב אח הספר נעבלבו
דולקת שלהבת ציוניה, אבל מבלי
לאבד את תוש־המידח ואת כושר־
הביקורת, ומשום כך ניתן לקרוא
הציוניים" בספרו

" 
כיום את הקטעים

מבלי לחוש מבוכה או גיחוך. הקט-
עים הללו מצלצלים טבעיים, אנטי־
קיטשיים, רלוונטיים, נחחי-אמת של
הרומן ההיסטורי הזה• כאשר יוסף
בשבתו על מרפסת ביח־קפד, בתל־
אביב, הושב בדיכדוך-1פש על סבל
ירושת־הגיטו המעיק על הגברים וה-
נשים היושבים לידו, ומעיר במרי־
אינני יכול לגנות את הגויים

" 
רות,

על שהם אינם מחבבים אותנו", מ-
שיב לו דיק מתיוס, הגוי האמריקאי
דבר זו

" 
שנהפך לשותר־ציון נלהב:

מוכיח שאתה אוהב אח עמך. מימי
הנביאים שלכם היתד, השנאה העצ-
מית הצורה היהודית של אהבת ה-

עם".
אינני יודע מהי האידיאולוגיה של
קססלר כיום. ההרפתקה הציונית שלו
גנבים ב-

" 
היתד, קצרה. מאז כתיבת

לילה" הוציא לעצמו מוביטין בינ-
לאומי וכיום הוא פיגורה בולטת ב-
חוגי הסופרים והוגי־הדעות בלשון
האנגלית. אפשר שהפך את עורו,
אפשר שלא — הוא כתב דברים שו-
נים לגמרי מאז — ואין זד, רלוונטי.
הקריאה ברומן זה היא חויה שלא
התנסיתי בה זה זמן רב. פוף סוף
אתה קורא עלינו ביצירת של סופר
נבון, בשל, שיש לו מה לומר, וה-
יודע איך לומר זאת בכושר בארא־
טיבי, כפשטות, ללא הוקוס־פוקום
ליטראטי מהסוג שכבר הורגלנו בו,
עם חדירת פסיכולוגית הדיפה, הו-
מור יבש, ועם יכולת לבחון את
הקונפליקט הסבוך הקרוי ארץ־יש־
ראל מתוך הבנת נקודות־־ראייה של

כל הצדדים המעורבים.
זהו ספר מאלף, משעשע לעתים,
; ריענון מצויץ של מרתק, לוחם
הימים הסוערים ההם, שבלחץ סערות
הימים האלה, דומה' כיסתה עלית-
זוהי ספרות שיבתה. יתר על כן, ?
צרופה שהוק ההתיישנות לא חל
עליה. הוצאת הספר במהדורה הדשה,
הזדמנות נאה היא לדור־הקוראים ה-
חדש שצמח והתהוות מאו אול הספר

מן השוק, להיווכח בכך.
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ספר עדות על
השריפה הגדולה?

מאת ה, יוסטום
מימי המחתרת מאת
ד"ר אדולף־אברהם ברמן.
הוצאת "המנורה". ת"א

.1971

ד"ד אדולף כרמן נמנה עם ה־
אישים המרכזיים במחתרת היהו־
ייר. כפולין כימי השואה. כגיטו
ווארשה עמד כראש הארגון ל-
צננווס", היה הכר

" 
עזרת הילדים

הועד היהודי ה־
" 

הנשיאות של
לאומי", .מזכיר הועדה הכל־פול־
ניר. לעזרת היהודים במחתרת, ו-
הכד הפרלמנט •הפולני כמהתרת.

חידושים",
" 

בספר שלפנינו אין
אבל זהו ספר שחשיבותו עומדת
במידח שיש לחיבורים

" 
בפני עצמה.

אלד. ערך מסוייס", כותב ד" ר ברמן
הרי הוא הערך של אוטנ-

" 
בהקדמה,

טיות". ואכן, בכך ערכם הייחודי של
הפרקים המקובצים — על הורבן
גיטו ווארשה, על תנועת המרי ב־
צד

"
גיסו, על המח<ורח היהודית ב

הארי" ועל גורלם הטראגי של ילדי
הגיטו — שרוב רובם נכתבו בעיצו-
מם של המאורעות ; שלפניך לא פר-
קי וברונית, לא יצירה המשתמשת
במיגוון של צבעים, אלא כרוניקה
שכל צבעה הוא הצבע האפור של

הימים במהלכם האיום.
כך נכתב הפרק על שלבי חיסול
,ניטו ווארשה באוקטובר 1942, בעצם
אקציות" ב־

"
הימים שבהם הושלמו ה

גיטו והותירו בו כ־35 אלף יהודים
; כך סיים מתוך קרוב לחצי מיליון
המחבר אה כתיבת הפרק על תנועת
המרי בגיטו ב־17 בינואר 1943 —
יום לפני שהגרמנים נתקלו בגילוי
הראשון של מרד היהודים ובהגנה
עצמית מזויינת. וד"ד ברמן לא הכ-
ניס בחיבורים כל שינויים או תוס-

פות?
אין זה פלא כי הפרקים נקראים
כאילו נגלו לפניך הדברים לראשונה;
ואלו דברים שלעולם אינך יכול לו-
ידועים" הם. לעולם לא

" 
מר : כבר

תדע, לעולם לא תתפוס מציאות
; אתה קורא וחוזר וקורא ו ז תהומית 
ה, כמו מחדש, ס נ מ ותמיד אתה 

לתפוס.
מזעזעת הכרוניקה על השמדת ה-
ילדים — מאה אלף ילדים .י אבל י\א
רק הזוועות. כי בלתי נתפסת גם
החיוניות המתגלה בתוך הגיחנומ ש-
נפער — הכוחות הנפשיים שבהם
נאבקו לקיים בים של חיאז־טרף
"איים" של צלם־האדם. ^לא רק
דמותו של יאנוש קורצ'אק הצועד
עם שגי ילדים בזרועוטדו בראש
י מס- קבוצת חניכיו המובלים לטבח,
רב להיפרד מהם ולהציל את נפשו.
איים" הרבים — פעולות ה-

"
כל ה

. הער- תרבות, המקהלות, ההרצאות,
בים הספרותיים, הקונצרטיס הסימ־
פוניים, בתי הספר... אכן, חסונה

מטריפה אה הדעת.
דייר ברמן מקדיש מקום נרחב ל-
צד ח־

"
פעולות המהתרת היהודית ב

ארי" בווארשת. ומכל זווית־ראייד,
הפרק על היחסים בין היהודים ל-
פולנים הוא פרק עגום. גם אם דייר
ברמן מציין את היתס האוהד שגילו
אנשי המחתרת הפולנית שמחוגי ה-
שמאל — ולמרות מעשי גבורה של
בודדים — מתכווץ הלב בצריכה מול
מידת הסיוע שהוגשה ללוהמי הגישו
ומהיחס ליהודים בזמן המרד הפולני.
' מובה שורה של אישים דייר ברמן
פולנים אשר סיננו את נפשם להצלת
יהודים. אבל. ספק אם יש בכך כדי

לשנות את התמונה ?הכללית.

רבת גבורה היתד, פעילותה של
; ועל צר הארי"

"
המחתרת היהודית ב

גבורתם ־הנפשית ותחושתם העמוקה
של משמעות הימים מעיד גם קובץ
מן התהום", פרי עטם של

" 
שירים

משוררים לא יהודים ויהודים שהו-
ציאה בדפוס• אבל התמונה של ה־
שותף" הפולני במאבק נשארת ע-

גומה ומדכאה."
דייר ברמן מעיר כי כעוד שמרבים
להדגיש את הסבל שסבלו היהודים
צד הארי" מצד פולנים מלשינים,

"
ב

סחטנים, ואלמנטים הוליגניים ופשים־
כותבים מעט מאד על כך

" 
טייס,

שאלפי פולנים העמידו את חייהם
בו-

" 
בסכנה בהגישם עזרה ליהודים.

דאי היו גם כאלה. אבל נרשה לעצ-
מנו לצטט מתוך יומניו של ידידו
הנערץ, דייר ריבגלבלום, אשד בפר-
זיל היחסים בין היהודים והפו-

" 
קים

נשאלת
" 

לנים", רשם בין השאר :
השאלה מד, עשו הפולנים עת ש-
הובלו מיליונים לשריפה ; מה עשתה
; מה עשו שכני- המחתרת הפולנית
נו י האפ נתנו מקלט לקרבנות היש־
לר הבורחים, או שמקלט זד, היה
קיים רק כאשר שילמו עבורו בכסף
רב והוא בוטל ברגע שאזל הכסף ;
האם או, כאשר הנדונים למות נעו
מכיוונים שונים לטרבלינקה או ל-
מקומות השמדה אחרים, צריכים היו
מבטיהם האחרונים על עולמו של
הקב"ה לנוח על פניהם האדישים או
אף המרוצים של שכניהם. מדוע לא
עשו (הפולנים) דבר נגד המלשינים
ומדוע לא הדלה העתונות האנטיש-
מית אף ליום אהד מלהסית נגד ה-
יהודים ן" ורינגלבלום מתאר את ה-
ארי" של חו-

"
צחוק שהדהד בצד ה

מות הגיטו העולה באש ואת תגובת
הפשפשים נשר-

" 
הפולנים הצופים :

פים"..•

ספר הנקרא בדחילו ווחימו.
; 

זהו
פרקיו ־ם עצם מעצמות הפרקים
שנכתבו בידי אלה אשר תקווחם ל־

הישאר בחיים כמעט :אפסה, אך ראו.

בכתיבחם פקדון, חובה קדושה לספר.
— לתאר במלים את אשר לא ניתן
לתיאור — לחרוט על ספר דברי

, תימיס אח הזעקה שלא ירד עליה
האלם.

הזמן עושה את
" 

: כותב דייר ברמן
שלו. המאורעות מתקופה זו נשכחים
בהדרגה... אהיה מאושר אם ספר
צנוע זה יתרום את תרומתו במאבק

נגד תהליך השיכהה..."


