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עלהבמספר,-125000כעיארק,יהדוישלהמרכעיובםר
עימההבאיהזול,יהי . 1953-1948בשניםלאת

 ,) 224 (מהנסדים ,) 490 (רואפים-רביםמשכליים

לכ·מגעישמספרםבספרותעוסקים ,) 716 (מחנכים
שנלודובניהםעםחיד ,אבתעיארקיואציהיוו 1969ב" . 1500
 .) SOO,222 "כ(היהדויתמהאוכלוסיה 9%כ"כאן,
שהיגעיוסופר,אומשוררמקרבההקימהלארע'יזזוגדולהערה

מביןביותרהחשוביםעםאחתבשורהאותםשיעמדיולהישגים
שלהספרותיתמיצירםתהמתעלםאזת,עםאבת.שקמוהיצורים

 •בספרותנוחיונימחלקמתעלםבשיראל~אצוי·עיראק
בסם·חללממלאיםעיל·ריםשנכתבוהקצריםספיורים mהרומנים
אתהמזרח,עחתבןסופר;תופסכצירלרמיםאנודרםכרותכו.
והלש"לאתהעליהיאתאברץ,הרעותיחסיאתוגולדן,הרעות
צורןלביןלאתאההבהשביוהמתחאות ,עותרבניעלכרתיה
היחסיםבמשיורוביחידובה,החיםיגמילוייכמהעלהמחאה

המואצארץאתאלהרומניםמאתרםי ,לכןנוסףרעהות.ביו
עורביםיהדויםיחסישלחשוביםאוספקטיםבה,היהדויםחייאות
אלהעל·רייבהםמתאוריםבעיראקהחיםידורךהתרבותשול
אתלהדגיםעשויהאףאלהרומניםשלקריאםתאותם.שחיו

השינויואתעיראקיוצאישלהספרותיםיבהישגיםההתפתחות
כלוכטסשרו ,,,,סרפדים,שניאצל :וגבישהבטוןבנושאים,

החושף ,ותקופנינוסה. ,רןארשמרומןמעברחלכיו.באל,זבםו

מרוככתלציירה ,באתהרעותחיוסיהקליםiדדרכיגמעורתאת

להלקאהגםפתיחותוגמלהאבינריבריאוליססיםהדנה ,יותר
 1שלמיזוגבמיטבההאימגלהליישרה,אבשרדעתית.עצמית

ומערביםי.מזרחיםיאלמנטים

יצוריםהיו , 1961ב"כברעבריתדיברועיארקמיאצוי 57%כיאף

שלםוזמיר,שלמהכמואחרים,בלבד,בערביתליצורשהמשיכו
כיאףבעברית.לכתובהזמןבמשךעברוזכאי,אוהווןכתב

כברעבריתלרמרהיצורים,שכבתוביחידועיארק,מעולירבים
כשעלקשה,היהלאחרתאחתציירהמשפתהמעבר~ולה,
עולישלהחמוריםהחיםיתנאיהתווספוהמקובליםהקשיםי
שהערביתלכןשגרם ,יחדוריכוזםהחמשייםבשנתועיארק
יצירהמאצויםאנוזאתבלכשלהם.רביםתקשרותצרכיעלענתה

נירפרסם ,למשל ,כן .צקרזמןתוךעיארקעולימזסלבעברית
אחרוןהחמישים,שנותבארשיתכברסיפוירוארשוניאתס mש

רל"ר"המעברה" , 1957ב"הארשוןשיירוקוץבאתפרסםזאכי
זמירשולמהבאוו,לאחרשניםתעש , 1964 ";נדפסבלסשמעון
 ·אחר·עשרה , 1961ב"לענף"מעבד"הקלובקוץבשיריואתמפרסם
 .באוולאחרשנים

בלסלשמעוןו"התבהרות"//המעברה"

 ,.שעניינםעיארקיאצויעל·ריינכתבורומניםרעבהא
 :בהעיארקיואצישלוקליטתםאבתהרעותיחסי

ת"א,עוביד',("עםבלסשמעון ,,,,_אמת"העמברה"

("בוס·מיכאלסמיאמתיותר"ושווים"שווים ,) 1964

 _(אל"ף,רבידדויד'ראמת "גבדרי"קפה ,) 1974ת"א,תן",
לאסוב,סעם(מעטמיחקקלבר'רמאתו"האמיצים" ) 1975

בלסשמעוןאתמברכתה"עתון"מערכת
היצירה"''פרסקבלתלרגל

משוגלםכאיוענייניםכ,אתלכלכלתרעולאלעולםוביסיביםי;
 ,) 184 (דמוקרטיים"בחיים

 mאומרפתגמים ,הוויתאיורימנהגים,משוליבםבלסלשברואמז
לשווםמאץמישהספרחלקיברובעיארק.יהידושלחוכמה

עקיפםיאפיתאבצמעילרובאמופיינותהדמויותאמופק.םתעל
ותדלורסיבבתןהחציוני,מארןהליכותיהן,מעשיהן,תיאור-

אבזרוא.כזבהתאיוראתמגריל mלהוהעברביוהעימותתיהן.
י ;דמתויותאיורעל·רייברומןמשוגיזרן.רא,ררא,הרבה.הנכספת
גבללריגלםויביםי,גילוייםנחמןנאצמהרעה,מבנילשילוית
מודברתמערביתהמתורגמיםלשתצוירופיבניביםשימוש

 m"ם ;לאחיו"עזראושילבא-ל·לבהיינו<"בעיארקלעבירת
כשבתןהרומניםרשאוןהאו"המעברה" ,גב"ר)אתשברבנו

בה.עמרמםעלמאחהנשמעתובהםבאתעיארקיאצוי.
זמרותעומדת ,""התבהרותבלס,שלהשניהרומןשלבמרכזו

אובגרשואורעב,שלשויםבןכבשייםמהנדסדרורי,יעקבשל
עצומאתלהכירלודמהאוהימיםששתמלחמתשבמהלןלילדה,

לחנתה·ממבוכהציאיתומרבריותר.לאצתלומאתפשרוכןיותר
עלושהפעתההמלחמהאמורעותרקעל,מסתמנתנפשיתרות

דרור•.יעקבשלהסירייתבסביבתוהמתחוללרקעערל ,וא.ץר
לוברגcש ,כללדערתליחסיקשורותאינןדרוריעיקבשלבעיותיו

 ltלראינריבריאוליססיותהןשדמיוותיוזה,ברומןזכראיןזה

אינודרוריעיקבלשהעיראקימואצווסלמות.עדרתליציגנערח 1
חשובשכחארנזכרהאוהיותרלכלחייו,עלזהכהאוזנישפעי

לצהשבלאחר ,לארץעבלרתרעביארק,שאשהיראהובהנערהעל
שלעממיקבעציובהרומןשלעיקרובינהים.חצץחזהשעל
לציורסובביול,מקשרתששתיקותיוגבר ,דרורישלהנפשחיי
שהאולחשובמהםלכמהגורמתהחציוניתתנהגרתו mעמו,קשר

ב"התבהרות•בלסלשלשונודיר. nובלתי·בעצמובסרחשליו,.

 mדמ ,ביותרמורכבתרמותברומזלתארמצליחוהואעשירה,
והעמדיהלשההאישיהחופשעלהאשליהיאתניפצהשהמלחמה

זאת.מדבריותלהיחלץהצורןומולבדידותהמלואותה

ו"חסות"יותר"ושווים"שווים
מיכאללסמי

לספרותעיראקיהודישלתרומתםעלמקיףמחקרמתוך •

מור'iושמואלפרופימשלהאחרוכ;םבדורותוהעבריתהעריבת
 .חקקולב

שיריםגםפרסםחקקלב ;ההראצהבמהלןשרבזהרומזיוזכר
כתבאלהלרומניםנוסףכינסם(.רסרםשרנותספרותיותבנמרת'

רומן ,) 1972פועלים,(ספרית"התבהרות"הרומןאתבלסשמערן
מיאכלוסמיבו,מופעיאיברהרעתישהנאשובימינוישארלחיי
היהודיםמחיי ) 1975 ~עודב(עםהדקלי"םביו"סופהאתכתב

חב· ·אתהמאתראבץרעהרביםמחיירומן"חסרת"אותבעיארק

 'וחבירעורביםיהדויםלשוהחברתיותהפלויטיותוא.שייות,עירת
מסיאצלהןחבריו.ביןהיחסיםאותבשיארלשאמלניא.רגון

ברומןכתיבה,לשהתחלהמסתמנתבלסשמערןאצלוהןמיאכל.
יוחסיאבת,העיארקיתהרעהשלגורלהעלמאחהעשניינו
אינםהסופריםבהםאחרים,לנשואיםמעברר·כן nאובה,הערות

מתווסףהעמורבותמרחקכיונארהאשיית,עמקובהמעורבים

האמוחרותיצירותיהםלוכןאלהסרפדיםשלבשלןתםלהמשךאכן

המוקרמות.מאלוירחורבאסתיםיערןבעלותיותר
תיארהאובעמברות,עיארקעלו~חייאתבלסתאירב"המעברה"

אתרשרח,ים,בערליםעוררוהקליטהשתאניהלבטיםאתכאן
התמוססותאתובדעמר,בטוריהדחקעבדוותלהשיגכרימאבקם

ברומןנמאצהמסורתית.הנרג.ה mהמסורתיתהערכיםמערכת

המבקשיםנלהבים,אשפתנים,צעירים :מגינותדמיוותקשת
אתלנצלהמבקשיםארפררסרניססיםהשדחה,במולדתלהיקלט

בריר· ,האישיקדיומםלצוביעיראקיאצוישלחיהיםאסרן·תנאי

לשםבמימסדלהיתמךומנסיםלחרקמעלעצמםהמעמידיםנים
 ,ערני'עור.דבשיכורת,פורקןהמבקשיםרמרי·נפשחולים ,כן

מעצריםאבטלה,ערב,ארגון,חוסראלימות,הזנחה,תלישות,
שכיריםבריוניםשלהתפערותבראיות,שירותיחוסרשרירותיים,

ארפררםרניסםיםמפניאימה ,הממרס mבא·כעל·יירמשוסים

בהםהתאניםהםאלה-עצמםהערליםמקרבצהומחיםמופקירם
רר,גשתהאתמביעההדמיוותאחתברומן.המעבהריושביחיים

 :כן
שאוהארץ·נהריםדהיותאתפקהדלאבבלגלותמאז .• 2 , "

ידהותארתהל"כאלה.בימינוארתהשפדקה ·כשאוהנוארהכה
צחיחותאדמותעל·פניופוזרהעפרעדנרמסהואנורהעתיקה

 ,) 51 (מעברות"הקרויותרמררפשרת

נשתכחהכל •••נתערבבהכלנרמס.כבדונו .•• ,, :אחר rרבעני

איברהמוסרהכל,המעדמ,המשפחה,שםהיחוס, :הבריותמלב

מתל·אביבבדרכומה'רהראחרגיבור ,) 52 ( "•, ,אברתמוסראותר

ישוביםאנשיזוסערה.ידעהלאתל·אביב .•• ,, :המעברהאל
ועתרבנייעדוהסערהאתעלהים.טובהורוחםהחמיםבבתיהם

חיםישלעומקםתוךאליםילםת mמנחלםתעקרםתזו.

האמנם •••עלייתומיםוחלאותיוחלפועינוילנדג •••קדורים
אינטלקטואליוסף, "· ••ז"קצרכהזמןבפרקאברחואלהכל

הקרבאתמהרהרבכפיועררללאעלשנעצרעיראקמעלויעציר

 :המעצרשל
בפיוערמותצורבתמרירות ••• 1הנתדפוחלומותכמה .•• ,,

אחרולהיותאדריכלותללמדושאיפתואתבזכרונובהעלותו
לידמחסןכשבנההמעברה.ברפשששקעחלום •••ארצומבוני

שליבהוהאי,הארשון,הארמוןאםבניתיהנה :לאמואמרבדונו

 ,) 166 (לז?פערתיהדרורונתנהלקרן·זויותפשרהלצלiדוח,ההילא

למארהמובטליםשנישלבשיחתםגםמתבאטתהתסכולתחשות
 :עופותבללוידלוקותחשמלנורות

חי'אמת,בחשכה."מגששיםאונולהןהלדיקוחשמלנורות ... ,,

כל ••• 1הכלוזא,רישי.בשביל'הכלמהחבורה.אחראשירנפשיי,

אמי·טוביותרחיותלשהםהתרנגולותאפילובשבילם,הרמינה

זהמהאותנו.'רימונעמן.אביהרגעיורוחן',•אתרןתנ'ו,

 "זיצורחשאתהלןיעזור
פרי·אנשים"אתם :שונההאיהמעברהמנהלשלגירסחוואילו

ימאכל.לםמייות"רושווים"שוויםהאויותרעדרערםז
נבילכפיקיפוחתחשותשלמהרזעקההאוזר,ומן

רוסוסמאז-עיארקיצואיזהברומן-המזרח,עזות

כיסומיהסאץרשלהתעופהבשהרבנחתםם..בר.ז

הימםי).ששתממלמחתהזים(ברקעהרומןכתיבתתקפותעז ..

הציידים
21 ~ . 
כמובן.חשבונןעלביהר.לשתותרב,חודותאתלוקחיםהם

יוצאיםוכשהםמיאתיקחמיביניהםמסכמיםהםבינתיים

שמישהיולפניהבחורות,עםלשוחחמתחיליםהקפהמבית
בכיווןאחרכלנעלמיםהםבדיוקקודההממבינהמהן
הנמוך.עםוהשביחהגבוהעםעצמהאתמוצאתואחתאחד,

שהםלומדמתכוונתאניאותן.מקסימיםנמור mהגבוה
צידך.עורהמובכללוים.ולילה.יכולתם.כמיטבעשוים
הגבוההמשוגע.ששמוןאתדואיםשלווהבחוהרהגבוה
ריבד"אלחים :אומדששמוןזשלומן""המלשמשוןצועק
הגבוהמבינה.לאהבחוהרגשם".ירדשלאואמדאתי

מטורפים.שכולEנואומדהגבוהאלניגששמשוןמתרגם.
לכם".מגיעלאכיגשםידרולאבסדר.ואלחיםאני"דק

שמשוןאומדמאמין"לא"אתהכן"."כן. :חמייורג,בוה
מאת",הכלאתי.ריבדשאלחיםתרעדקבתחת.לישק"אז

מבין.לא mשהגבשמהוצורח •וצורחמתרחקשמשון
חושבהואאותה.מחבקהואמבוהלת. .דיבדאיתהבחורה
לשתות.כסףלוישמאיפהירועאלחיםשתה.בטחשששמון

חושבל-עצמו.מחייוהואחברים.רם.הדיכימאלהים,בטח
לאמהחבר'האחרשאףחבלודקרהעלאבירחהחיתהשזו

 .הבחוהר.עםלהתעסקחוזרהואכךאחדשמע.
הואחולצתה.שרווליאתמקפלתהבחורהבחוץ.מארחם

נבוך.חיוךמחייכתהבחורההחולהצ.אתלהסירלהמציע
שהלילהחושבוהואהיםחוףאליודריםהםכןאחר
בחוף.הםבפנים.ולאבחץולהיותטובוכהמ ,התחילדק

"בטחז"אותיאוהב"אתה :שואלתהיאבבחוהר.נוגעהוא
בחושן·,חולצתה.אתלחסידלהועוזרלהעונההואמותק",
ואפשרהזה,בקץיהזה,ביםחזה,הגמורבחוםהזה,רג,מוד

אפשרכזה.שמהואואותהאוהבבאמתשהואלחשובאולי
לחשוב.

עלמשהומסבירמדחוקהשמוגעששמוןאתשומעהוא
הגשם.ועלאלחיםועלהקומוניזםועלרוסיהשלהפוליטיקה

הואשבוהאופןאבלשמשוןמסבירמהבדיוקמביןלאהוא
שהואבמהלהתרכזמשתדלהואאותר.שמעשעמרבד
כהת·ישררואההואזהאתגדול.בסירןאיןלבחורהעושה.
לאפעםאףמלרכסמבורגית.לצפותאפשרכברמהטובחלה.
אינהשלוכסמבורגיתמסבתראבללרכסמבורגית.עםהיה

שמשרןאתשומעהואהשכיר.האחרותהבחורותמכלשרנה
בבהלהבונוגעתהבחוהרמחריר.ברעשעובדאופנועצורח.

m נסתיים.הענייןשכללפניערומכאןלכדוחאידחשוברא
הנחו·צעק.הוא •שתלןממנהביקשהואהלכה.לאהבחורה

חולעל 'שיברג,ברו,המכונהסרריסהואליהלהכ.רה
 •ובכה

(שםוהייחודיות."מוסכמות,הפורצתהאישיתההבעהמרת,
 ) 10עמ'

לכן,מביהאגם"אמנות"המונחשלומרכזיותו"עתיקותו
חברותלמירארוכותתקופותבהגדרות,השונישלמרות

שלמסויימתפילוסופיתתיאורהילאץמהצלחיולמיררבות
בעזרתופורהיאמיתיתלקומוניקציההגיעווכןהמושג

 . .) 11עףנ(שםברוהר."קומוניקציה

ההמוניהיצורסכנת

חדשניותאוניפורמיותבצלאמנות
17 ~ 

האמנותמונחעםרמעמתרהאוונגרדתופעותאתעפרת

מהתאבנותלהימלטהרוציםאמניםההיסטוריים.בהקשריו
שיאצמורצוישהיא,כללאןניפורמיותיצירתםושמיעבדו

 :הבאיםהדבריםאתובעיקרמסקנותיומדניתאתלעצמם
ליחסכולנושנסכיםמניחאניאסתיטייםלוויכוחים"מעבר
המת·המקוריות-היצירתיותאיכרתאתהאמנותלמושג

והחוiםהרצוןאתלעוררברדעועלהיןשהצבענוהדוגמאות
מהר,שמתמסריםבאמנותחדשנייםבסירנותפעםרמילחבון

האינדיבידואליתהיציהרשלהמתמדתחיותהלהבטיחכרי
להס·הנוטותקבוצותע"יהאמן·היחירשלביטולוולמנוע

מחייבות.לאופנותולחופכןאמנותיותבארניפורמרתחגר
המת·לחדישוואינריווירואליותדרכיםלחפשאיפואשי
סותרזהדברואיןההיסטוריבמרבנוהאמנותמושגשלמיד

הדל·ומדורניותאוונגרדיותאמנותיותליוזמותאפשריוות
 •לזמננוררנטירת

עצומאתלמצואהיחידהאמןעלולאחר,זמןמבכליותר
בסר·משולבולהיותהתעשייתיתהטכנולוגיהבעמגלישברי
החרשהלקרתנותהיפההמוני,ייצררשליחירדחסרותרות
אחוזאותר-האינטלקטואליהאמנותילמימסרגםכמר
 .) 11.10.77(מרלטיוריזציהשביטעמיעלכןכלהנערץזעום

"מקרםלפיתויימגובשים,לקונצפסיםהאמןשלכניעתו
תש·ברנהמיליטנטיות,אמנותיותולאיריארלוגירתבצמרת"

מכשדונותומרבעתהאמנותמושגאתועמוותתרוחניתתית

 •הפועלעלהכרחמןלצאתבאמת,טובים
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ה·המהפכניהצמחשל(כינייחחדראסאתלעודד
סיחרוןחןהזחהמחקרשלתוצאותיושיגדל•חדש),

שחחדראסעדהשכניםליבוליוהיזדקקותבביתעז
שםלפשרנות•זקוקאינושהנמשלדומהפרי•ישא'
כמעטצ'ונקין,איבןהחיילהרפתקאות-הספר· .

החייל-אחרתסאטיריתיצירהעםהשוואהדורש
-זאתעםלפניו•חרבהשנכתבהשווייק,האמיץ
שווייק :חללוהסיפוריםשניביןההבדליםרבים
חוץכלפיטיפשותהפגנתשע"יפיקחאדםהוא

הואבההחברהאתללעגולשיםלהסתדרמצליח
באמת,פשוטאדםהואלעומתוובקיןצ'איבןחי·

לעבודחרוצההרוסיהאיכראתשמייצגתדמות
ההרפתקהאתמחפשששווייקבעודבשקט·ולחיות

החרפת·ובקיןצ'אלחרינדודים,חייחיגםכןועל
סףעל 1941ב·שזמנההעלילה,וכלבאותקאות

אחדבכפרמתרחשתרוסיה,עלהגרמניתההתקפה
קראסנויה·-קטן

צ'ונקיןאיבדהחיילהרפתקאות
אר.דצבימרוסיתתרגםווינוביץ,ולודימירמאת

עוב.דעםהוצאת
' ! 

ב·המשטרנגדהמכוונתפוליטיתסאטירהזוהי

עודנעההיאאיו"עתה :הארמוןמחדריבאחד

כדימורם,וראשההקיראלוגבהיושבתאלא
מת·האורשבקרח.האוראלמבטלתיישיושתוכל

 .פתאוםשכן ...אשמתמלאומתחילוהולךגבר
להבה,'.כולוהחדרהוצף

-.ה,,ארמוןפיעל(לפחותוסוסטארישלכתיבתו
 .כתיבתשלביטויוכוחבחיוניותמצויינת ) 11קרח
השירהכוחפרוזה.כתיבתשלהיקףוראייתשירה
קורכמוקדמונייםיסודותלפתחלומאפשרשלו
אחריםכותביםשבובמקוםכךכלטבעיבאופןואש

מבחינהניתןממשי.לדברלהגיעבליבהםמשחקיםשנחשלרנרמההיה
וליוצריםלוהמשותףאתמאמץללאלזהותזו,קררמהבוררנותאותרחרקו
נובעתשכתיבתםאירופה,צפוןארצותבניאחריםרנרכחשנותהביטהרא

יוצרים.הםבההארץונוףלאקליםמאיץ·מקשרתוכחשנותחבוטחרא

עוברתהכתיבהשלהשיריתעוצמתהכילצייוחובההבאשהברעאמצעזשה
בכךלהבחיןקלצווית.אידהשלבתרגומהיפה'אמרחראורצה•הזזתו•מאר

שלהשניתהגיבוnבאתהמציגהפתיחהבמשפטשוחה!•אותר•לחטרtן
בחר·חותרצעירלבןמצח 11 :סיסהילדה Iהסיפורלואיסשלבסיפוריופהפתחוןלהםמוצאיםים

l •סיס,,.עשרה.אחתבתילדהשן.ודחוףחיוניצורךהיאהעצמיתההתבטאותוול
ומרשיםלמרתקהסיפוראתשהופךהשניהיסודוהדוממיםבעלי·החייםהאדם,בני-הדמויותלן1
ההשאלה,דרךעלדומה,הואהרב-גוניות.·הואשואלים,נואמים, :מדבריםרובפיעלבסיפוריו.-

גיבוריוהקרח.ארמוןשלהרביםבחדריולהליכהזהכדוגמתמוזריםשיריםשריםאוחידות~דים
ומתגלימתחלפיםגםאךלעצמואישאישקיימיםהסקירהלצורכישתורגםזה,בשירגםאבג,.לפנינו.
הדודהכמומשניותדמויותגםבשני.,אחדגליםהמצערהיחידהדברלמדי,חופשיבאורח~קצרה

אינןסיסשלמכיתתהוהילדההילדאואוןשלאינוהבא"השבועש"אמצעהואהשירגיבוראת
שתישלנפשןלבחינתוהשתקפויותמידהקנירקלדבר.•כול

עצמן.בפנישלמותדמויותאלאהראשיותהדמויות"עליזהאתרקמכיריםבארץהקוראיםמונית
חולףהואוסופי.אחדלרעיוןחתירהבסיפוראיוהספריםהוצאתלעברית.שתורגםהפלאות"אsרץ

Vintagt רבותובנקודותפסיכולוגייםמציאותיים,במישורים .מכלולאתלהכירלמעונייניםמאפשרת
ומסתורי.טבעיעלגווןמקבלגם~ולהתוודע(אנגלית),המקורבשפתקרולשלע~בודתו

M אמיתית,שירהככלוחיוניותו,יופיועיקרכאמור,סילוויחכמוהזחהסופרשלנוספותיצירותל. 
וב·הראשוניותבתחושותישרנוגעשהואבכךהםציידשלמעלה),השירנלקחשממנו(סיפורוברונו

n בלבד.כלוואימתוסףהרעיוניועומקורגש,הסופרשלהמצאתופרידמיונית,(חיהסנרק
באב·וכרישנחשהשמותשלמיזוגםעם,נוצרה
שנפ·בעיותחידות,שירח,קצרים,סיפוריםלlית),
 •••וכו'מקובללאבאופןתרות
מופ·ועולמותמ-טורףהגיוןועוליםחוזריםאלהמבל

שאינם-כאחדלנווקרוביםרחוקים-לאים
למיאףכדאילכןאחרת,לשפהלתרגוםניתנים

קרולכתביאתלקרואאנגליתבקריאת,מתקשה
-(מהדורהרכהבכריכההופיעהקובץבמקורם.

כאשרוולקוטאלכסנדרמאתהקדמהעם ) 76מאי
מל·המראהובארץהפלאותבארץעליזהסיפורי

טניאול•ג'וןסרשלביצוריוווים

הקרחארמוז
צווית.אידהמאנגליתתרגמהוסוס,טארי :כאת

 .עובדעםהוצאת

בריה"מ•

ייקור·ביןארוכה•חזיתלאורךמתקיפההסאטירה
השיטההחשאית,המשטרההצבא,נמניםבנותיה"

מלמע·שהוכתבההביולוגיהתורתואפילוהכלכלית .
רבלפיגורוגרמהליסנקושלעקרונותיופיעללה

הכנסתומנעההסובייטיתהחקלאותבהתפתחות
היבולים•אתלהגדילהיושעשויותחדישותשיטות
אתלישםגוליאקיןשלנסיובומתוארבוזהקטע

ח·תורתביסודותכפר(שכידועליסנקושלתורתו
בשדה,חמאה)בראשיתעודשנוסחוכפיתורשה
 .כסטירי·ווינוביץשלאיכותו.לנאההדגמהמהווה
בלבמאמיןהכפר,שלהמלומדגוליאקין, .קאן•
יקבלאדמהתפוחעםעגבניהשלהכלאהשע"ישלם
גבעוליוועלאדמהתפוחייגדלושבשרשיוצמח

גודשהואהמדעייםניסוייולצורךעגבניות•יתנוססו
חפץהואבעזרתוזבלשלשוניםבמיניםביתואת

חדש,וגםישן
 .המארחדהקיבוץהוצאת ;חלפיאברהם :מאת

--'--------~ 1--...:..-----'----

פיעלהיאעליךאהובמשוררשירישלאנתולוגיה
להיותרוצהאתההיית :דיוקליתרמרגיז,דבררוב

נדמהגםטעמך.פיעלהשיריםאתולבחורהעורך,
לקוראיותרהרבהקלההשיריםבחירתשמלאכת

מושפעהאחרוןזה . pאותשכתבלמשוררמאשר'
ש·למהבקרבתושקמורםודחפיםמשיקוליםמדי

שניםכמהשיריואתלבחוןחוזרכשהוא·גםכתב. .
לריחו·מהםריחוקודומהלאעדייוכתיבתםאחרי

המשוררהערכתגםכימאמיןאניהקורא.שלקו
מהער·הזמןבמשךלהשתנותיותרנוחהשיריואת

המבחרמהשוואתחיזוקישלכךשירתן.קוראיכת.
ועפר,',כוכבים("מולספריםארבעההמקיףשלפנינו

מקום",כל"בצללקראתי",ההולכים"אינפניו
בהוצאתשיצאקודםומבחרירים")"מאשפתות

רביםהרביעי).הספראתכולללאזה(מבחרעקד.
בשני.נמצאיםלאבאח,דשהוכללוהשיריםמן

נראיתשלו,היסודהצהרתחלפישלהמוצאנקודת
 :מארדפשוטה

עצמיאתצממצםאנו

נקרוהכיר

אלמונית

בגרפיהלטריושלא
מלברירת.

המ·האיששהריכ,דכלפשוטהאינהבעצםואולי
אדםבןאינוודאימלכויותמלהטרידגופואתרסן

פשוט.'

לתתחייביםעליהםהדבריםמןאחדלפחותזהו
הצ·המקובצים.השיריםאתכשקוראיםהע.::זתאת

שירתלאורךומתפתחתממשיכההזאתהיסודהרת'
עצמםבחייםהןאחתבבתנרגעתהיאכולה.חלפי
משירבתיםשניהקוראלמעןאשליםבכתיבה.והן
לתפיסתהנוכחיבמבחרמאדחסרשלדעתיאחד
 :חלפישלשירו-החייםשיר

בקשטשיורואמרארםוש

מורבעת.ררלתכתליםלןר, nביו
תחרמיררליםמרצ

הרעת.ומרחביה

המשתק.הקורתחילה :אותהשטפונחשוליםשו!ני
ברגעיםשקו.רה'כפי-המחיההחרםכךאןחר

ולים". 1
ידיעלהקרחארמוןגילוירגעאתמתארזהמשפט

tl ה·למראהבהמצטלביםומוותחיים ;אוןלידה
a .עמוקמותהלפניחוזרדומהרגעופלא

לרכר.תואתר.םםאתקרוימםשמובית

יגע.שיבהילולעזוברת Iלהפניםשתו
קרחהעטרtןוהאשי

וררע.הכלתא

צמידד.

רובתמהירההעלילהמארםק.בלתידרמאטי,רגשניהדומןנסגרן
a .שוריםבכתר ,שלישיבגרףהכתוב"המעברה",כמרשלאידזוםי"

המרכזי,גיבורוהאומסםר mארשון,גבוףיותר"שוורים

לאתרמיאכל'סמיעבראבץר,הקרוב"להורה-ביסיףוסנתזאלחד

חארהרומןגיבור .) 1975 ,עודב(עםהדקלים"ביד•ספוהרפסכר

יהדוים-בסוכניוומבתונןבסביבתו,עמרובאמיץ,הידריך pנ

שוווים"שוויםמאשריותרמלוטשזהורמזברגשיות.-תוכים

המתחילהעלילהמשלו,עלילהגרעיןמכילבופרקכל ."ד mי
שגיבורםמשרםהןיחדמצטרפיםהופרקיםק,/םרנאותרםןסחיימת

דמויותשישמשםוהןהרומן,גיבורהיהדוי,הנערהאורמ,רכזי

הפרקיםשכלמשוםוהןשורב,שובכורמןהמופעיותשםנה

שלמקיףתאירולדכיומצטרפיםומקרםזמןבמסגרתשקוירם

מרשימההמרכזידג,יבררלנפשהחדירהבעיארק.ההיידרםייח

אבותיו,אברתאתאבותיו,אתמיאכלסמיתאירכאן .הק!'.rכו
נפתחות ,בספרהשמנהעלילותפסח.לאסבאתשלאמהל aJוף

אותוארינושלאלעלוםצהוררקררערתשונים,בפקרםינוטבחת

בהנקדוהבאותהנסגרהרומןהעברית.בספרותאחרתביצירה . 'המתארות,המשפחהראששלהתנררנותראתרהקוראורקבאכז

רהע·העיראקיתמהגולההעקירה-יורת"שוורים"שוריםםרתחהאוכיעדלו,זרה mבמצאילתמוזיכולתורסר mסמכותו•וזבז
 .לאץרליהי .כלילשברדר,םך-ומצליחמכובדאגה,אבעבברהשיהוני-

~cכמחרז·השצטיירה ,תזn ,רהאדהוחיםיעימההנפגשיםאתמזעזעתםץrשלוב"חסרת"מיאכללסמיהיהיותרמכרבדהישגכינו
בסדרתהחידיומ.קרריהרומןהאוזהרומך , 1977עובריי,("עםיאצויהעבר.מןבזכרונותמתנחמיםבההקליטהתבנאי
בעירתמאתרהרומן .) 19Tl / 8שבנתלעם""ספריהשלהרומניםלצעמםמאצמםיבעמברהמנהלייםבתפקדייםהעודבים•יחפה

אוגרןחבריעורביםיהודיםשלברתירת mפוליטיותאשייות, ,אםילרמצויידיםאינםעלוים mהפארים",את"ללדמוסלחיס
סמישלהספרותיתיכולתועלמלדמהספרבישארל.שמאלנימשמיעיםשהםהעלבוןדבריעללהגיבדכימספיקלמיםוםצרד
ההשיגמבחינתהרונמיםכשלשרתהדרגתיתעליהיניכרת .מיכאל .הגבולותאתלפוץררבבעמלהצמליחיםהערלים,צעיריעםד.

יורעהיהשלאמיכאל,שסמיהעובדהגםמרשימהי. mהסםרבבדידותעצמםמצואיםהוטלו,אליהםוהתרבותיםיחהברתיים
חירםעדשנהמאותהפרסם , 1974עדהעבריהקואריםלקהלשקה.

מדציקותהספרותיתהותפתחותושפוריותוכךרומנים,שלרשה

מקורבעיקובגםאלאכבר,שהישיגלמהתשומת·הלבאתרקלא

להישגיםוהכליםהעיכולתמיאכללסמישישבידיעהמלררה
העלילההיאלמדידלההררמנים-זזקדומים, ·כבשנישלאנוספםי.

רג,יברריםשלהנפשלחייהחדיהרעומקזה.ברומןהחיצונית
• n הדמינהקםושלפניבתקופהבעיראקעיארקהי·•דילשחיהים. 
• u ההתרחקותעצםכיייתכןיותר.ומנרפהעשירהסגנןויותר,רב

שוווים"שוויםאתהאמפיינת"שחור'-'"לבן",שלמהחלוקה

כאשרגםכן'עלדבמיוות.יותרמרוכבטיפולאמפשרתיות'ר',-
אדייאולוגיההבעתשיסודםוההרוריםידאלוגיםמוסרהרומן

המרבעותהעורתמפאתרקלאכורמןהעניןינשמרמסוי;מת,
המער·והרגשותהדעותאתהמביעותלדמויותהדוותגםאלאבו,

מגרומיהםברומןהרביםהקונםליקסיםאלה.וערתבהבעתרבים

הגסהלעמליההבשריהרךהערביאמילאתנמאצכךבו.המתח
פתיח,והשאמלניבאוגרןופעילהחייבשלבתורהתרקםנית,

מבלהשחראיהודיותעםשמותפתשפהמאצוהערבי,המשורר

 ;אוופקיהבהשכלתהםשרטהערביהיהאיארוסתואךבחברתן'
וא.רגןומנמהיגיערבילמואר,נשואהוביסדו·המעלהששונה

אדחערבים,לוארדב.ייהדויםלאחוימתפצליםבניהםדש.מאלני,

יהדותהערובתאתבהמטחיואחרכיהדויעצמורואהמבניר

היהדויתאשמהלנערהמתקשרהבכוררהבן"עוון",הייתהאכילו

 ;צעירלארסטראליבצרפתנאשיה
פעילחארהכיפורים,יםובמלחמתושמתתףלצבאמגתייסמדורך
פתחיומ.שרוראתבביתהמסתירהאושתו.השמאלני'אבוגרן

עקבנגדושתיתנזעמצרפקדותלפילהצעירמאםשחתהנמלט

חזקהלפעילותומשיכתםאבוגרןפעיליםרמג'ייעכלה ;המלחמה

עמלם,מתציתביתם,יפץצואדחשירםהמתמדתמהחדרהיותר
ומרריתיצוריםאוחריםאלהקונפליקטיםזאת.פעילותעקב

עצמן,לביןרכיבןעצמןבתךופנימיםיניגודיםמלאותמתוחות,
רקעעלדבמויותהמתגלההנפשיתבמורכבותמטפלהורומן

 •אלה.קנוםליקטים
יציב"ל"פרססיפוריםמשלוח

 Tתשל"
לליידם""דברומערכתז"ליציבויצחקמירםשםעלחקרן

נושאעללבני-הנעוריםיספורלכתיבתתחרותעלבזאתמכירזות

הארץ,מחיי

 48,000פלויו,עמויד 35 (דפוסגליונותשניבגולדהסיפור,את
כתיבה,במכונתמועתקבעילום·שם,לשלוחישלפחות,סימנים)

תל· , 199ת"דלילידם""דברמערכת :אלתעתיקים,בשלושה

שםיצוינוובהלכבת·היד,תצורףאשרסגורה,במעטפהאיבב,'

זחח.בציוןיסומנווכת-בהידהמעטפהוכתובתו.הסופר

בטבתכ"ב ,'איום :הואכבתי·חידלמלשוחהאחרוןהמועד

ועדת-השופטיםלע·יידשייבחרהיספור .) 1978בינאור 1 (תשלח

לליידם"ביידברהסיפורידיפסכןיציב",ב"פרסמחברו'אתיזכה
ה.פרס,סכוםלענוסףשכ-רסופירם,יקלבומחברו
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