תרומתם של יוצאי עיראiכ

כארץ .

לספרות העברית

יוזכר רומז זה שרב במהלן

לב חקק
יהדוי עיארק ,כ 125000-

שמערן בלס את הרומן "התבהרות" )ספרית פועלים (, 1972 ,רומן
חיי ישארל בימינו שהנאשו הרעתי איבר מופעי בו ,וסמי מיאכל
כתב את "סופה ביו הדקלי"ם )עם עודב ~  (1975מחיי היהודים

במספר ,עלה

ר ובם המרכעי של
לאת בשנים .1953-1948
משכליים רבים  -רואפים ) (, 490מהנסדים ) , ( 224
מחנכים )  (, 716עוסקים בספרות שמספרם מגעי לכ·
 .1500ב" 1969היוו יואצי עיארק אבת  ,חיד עם בניהם שנלודו
ל,יהי זו הבאיה עימה

כאן ,כ"  9%מהאוכלוסיה היהדוית

בעיארק אות "חסרת" רומן מחיי עהרבים אבץר המאתר את · חב·

עירת וא.שייות ,הפלויטיות והחברתיות לש יהדוים עורבים חביר
א.רגון שאמלני בשיארל אות היחסים בין חבריו .הן אצל מסי

 .מיאכל והן אצל שמערן בלס מסתמנת התחלה לש כתיבה ,ברומן

"כ) (. 222,SOO

הערות בה ,אוnר·כן מעבר לנשואים אחרים ,בהם הסופרים אינם

להישגים שיעמדיו אותם בשורה אחת עם החשובים ביותר מבין

מעורבים בה עמקו אשיית ,ונארה כי מרחק העמורבות מתווסף

היצורים שקמו אבת .עם אזת ,המתעלם מיצירםת הספרותית של

אכן להמשך בשלןתם של סרפדים אלה לוכן יצירותיהם האמוחרות

~אצוי·עיראק בשיראל מתעלם מחלק חיוני בספרותנו•
הרומנים  mספיורים הקצרים שנכתבו עיל·רים ממלאים חלל בסם·

יותר בעלות ערן אסתיםי רב ירחו מאלו המוקרמות.

ב"המעברה" תאיר בלס את חיי עלו~ עיארק בעמברות ,האו תיאר

רותכו .דרםכ אנו לרמים כציר תופס סופר; בן עחת המזרח ,את

מערכת הערכים

משוסים

1

עקרםת

מבוני

,.

שמעון בלס )"עם עוביד' ,ת"א,

"שווים ושווים יותר" אמת סמי מיכאל )"בוס·
)מעטמי סעם סוב ,לא

תרומתם של יהודי עיראק לספרות

העריבת והעברית בדורות האחרוכ;ם משל פרופי שמואל מור'iו
ולב

 .תל·אביב לא ידעה סערה .אנשיזו ישובים
 mיםילםת

מנחלםת

אל

עומקם

תוך

לנדג עינוי חלפו חלאותיו מיםו

קצר " ז •• "·

של

עלייתו •••

חיםי

האמנם

יוסף ,אינטלקטואל

הנתדפו ••• 1

מרירות צורבת

ערמות

בפיו

בהעלותו בזכרונו את שאיפתו ללמדו אדריכלות ולהיות אחר

תן" ,ת"א" (, 1974 ,קפה גבדרי" אמת יד'ר דדו רבי )אל"ף_,

•

המעברה •• ,, :

נתערבב •••

גיבור אחר מה'רהר בדרכו מתל·אביב

כל אלה אברחו בפרק זמן כה

בה :

מתוך מחקר מקיף על

אותר מוסר אברת ,•" ,

)(, 52

ב"  ,1961אחר·עשרה · של המעצר :
 ••. ,,כמה חלומות

א רעבה רומנים נכתבו על·ריי יאצוי עיארק שעניינם
יחסי הרעות אבת וקליטתם של יואצי עיארק

ארצו • ••

בדונו אמר

חלום ששקע ברפש המעברה .כשבנה מחסן ליד

לאמו :

הנה בניתי אם הארמון הארשון ,והאי ,שליבה

לא ההי לצלiדוח ,פשרה לקרן·זויות ונתנה דרור לז?פערתיה )(, 166
תחשות התסכול מתבאטת גם בשיחתם של שני מובטלים למארה
נורות חשמל דלוקות בללוי עופות :

,,

 ...נורות חשמל הלדיקו להן אונו מגששים בחשכה' ".אמת ,חי

הציידים
.
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בינתיים הם מסכמים ביניהם מי יקח את מי וכשהם יוצאים

מבית הקפה מתחילים לשוחח עם הבחורות ,ולפני שמישהי
מהן מבינה המ קודה בדיוק הם נעלמים כל אחר בכיוון
אחד ,ואחת מוצאת את עצמה עם הגבוה והשביח עם הנמוך.

הגבוה  mנמור מקסימים אותן .אני מתכוונת לומד שהם
עשוים כמיטב יכולתם .ולילה .וים .ובכלל המ עור צידך.
הגבוה והבחוהר שלו דואים את ששמון המשוגע .הגבוה
צועק לשמשון "המ שלומן" ז ששמון אומד " :אלחים ריבד

אתי ואמד שלא ירד גשם" .הבחוהר לא מבינה .הגבוה
מתרגם .שמשון ניגש אל הגבוה ואומד שכולEנ מטורפים.
"דק אני ואלחים בסדר .ולא ידר גשם כי לא מגיע לכם".
רג,בוה חמייו " :כן .כן"" .אתה לא מאמין" אומד שמשון
"אז שק לי בתחת .דק תרע שאלחים ריבד אתי .הכל מאת",

שעל חזה חצץ בינהים .עיקרו של הרומן בעציוב עממיק של

חיי הנפש של דרורי ,גבר ששתיקותיו מקשרת ל ,סובביו לציור
קשר עמו m ,תנהגרתו החציונית גורמת לכמה מהם לחשוב שהאו
 .שליו ,בסרח בעצמו ובלתי· nדיר .לשונו לש בלס ב"התבהרות•
עשירה ,והוא מצליח לתאר ברומז רמות מורכבת

ביותר ,דמm

שהמלחמה ניפצה את האשליהי על החופש האישי לשה והעמדיה

אותה מלו בדידותה ומול הצורן להיחלץ מדבריות זאת.

"שווים ושווים יותר" ו"חסות"

לסמי מיכאל

נפשיי ,אשיר אחר מהחבורה' .הכל בשביל זא,רישי .הכלו  ••• 1כל
תנ'ו,

•אתרן

רוחן',

הרגעיו

יעזור לן שאתה צורח

אבי

נעמן.

'רימו אותנו.

מה

זה

עזות המזרח,

זי "

-

ברומן זה יצואי עיארק

-

מאז רוסוס

בר.ז  .ם .בנחתם בשהר התעופה של אץר כיסומיהס

"אתם אנשים פרי·

 ..עז תקפות כתיבת הרומן )ברקע הזים ממלמחת ששת הימםי(.

שונה :

הוא נוגע בבחוהר .היא שואלת " :אתה אוהב אותי ז" "בטח
מותק" ,הוא עונה לה ועוזר לה לחסיד את חולצתה,· .בחושן

מרת ,ההבעה האישית הפורצת מוסכמות ,והייחודיות) ".שם

אולי לחשוב שהוא באמת אוהב אותה או שמהו כזה .אפשר
לחשוב.
הוא שומע את ששמון השמוגע מדחוק מסביר משהו על
הפוליטיקה של רוסיה ועל הקומוניזם ועל אלחים ועל הגשם.
הוא לא מבין בדיוק מה מסביר שמשון אבל האופן שבו הוא
מרבד שמעשע אותר .הוא משתדל להתרכז במה שהוא
עושה .לבחורה אין בסירן גדול .את זה הוא רואה ישר כהת·
חלה .טוב מה כבר אפשר לצפות מלרכסמבורגית .אף פעם לא
היה עם לרכסמבורגית .אבל מסבתר שלוכסמבורגית אינה
שרנה מכל הבחורות האחרות השכיר .הוא שומע את שמשרן
צורח .אופנוע עובד ברעש מחריר .הבחוהר נוגעת בו בבהלה
 mרא חשוב איד לכדוח מכאן ערו לפני שכל העניין נסתיים.
הבחורה לא הלכה .הוא ביקש ממנה שתלן• הוא צעק .הנחו·
רה הלהכ .ואלי סרריסה המכונה רג,ברו ,שיב' על חול
•
ובכה

עפרת

חם מאר בחוץ .הבחורה מקפלת את שרוולי חולצתה .הוא
מציע לה להסיר את החולהצ .הבחורה מחייכת חיוך נבוך.
אחר כן הם יודרים אל חוף הים והוא חושב שהלילה
דק התחיל ,וכהמ טוב להיות בחץו ולא בפנים .הם בחוף.

בהקשריו ההיסטוריים .אמנים הרוצים להימלט מהתאבנות
ושמיעבדו יצירתם לאןניפורמיות כל שהיא ,רצוי שיאצמו
לעצמם את מדנית מסקנותיו ובעיקר את הדברים הבאים :
"מעבר לוויכוחים אסתיטיים אני מניח שנסכים כולנו ליחס
למושג האמנות את איכרת היצירתיות  -המקוריות המת·
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על נערה אהובה שאשהיר עביארק ,עבלרתר לארץ ,לאחר לצהשב

הרמינה בשבילם ,אפילו התרנגולות לשהם חיות יותר טוב אמי·

שמשון מתרחק וצורח • צורח שמהו שהגב mלא מבין.
הבחורה בדאית די  .מבוהלת .הוא מחבק אותה .הוא חושב
שששמון בטח שתה .אלחים ירוע מאיפה יש לו כסף לשתות.
בטח מאלהים ,כי הדי רם .חברים .הוא מחייו ל-עצמו .חושב
שזו חיתה בירחה לא רהע ודק חבל שאף אחר מהחבר'ה לא

.

זנישפעי כהאו זה על חייו ,לכל היותר האו נזכר שכחאר חשוב

ז ערם עדר יותר האו "שווים ושווים יות"ר לםמי ימאכל.

רג,מוד הזה ,בחום הגמור חזה ,בים הזה ,בקץי הזה ,ואפשר

הם לוקחים את רב,חודות לשתות ביהר .על חשבונן כמובן.

1

וא.ץר ,ערל רקע המתחולל בסביבתו הסיריית של יעקב דרור•.
בעיותיו של עיקב דרורי אינן קשורות ליחסי דערת כלל  ,לוברגcש
זה אין זכר ברומן זה ,שדמיוותיו הן אינריבריאוליססיות לר lt
נערח ליציג עדרת וסלמות .מואצו העיראקי לש עיקב דרורי אינו

זר,ומן האו זעקה מהר של תחשות קיפוח לכפי נבי

ואילו גירסחו של מנהל המעברה האי

חקק.

שמע .אחד כך הוא חוזר להתעסק עם הבחוהר.

במרכזו של הרומן השני של בלס" ,התבהרות"  ,עומדת זמרות

של יעקב דרורי ,מהנדס כבשיים בן שלשוים אורעב ,גרשו אוב
לילדה ,שבמהלן מלחמת ששת הימים האו לודמ להכיר את עצומ
יותר וכן מאתפשר לו לאצת מרבריותר .ציאיתו ממבוכה לחנתה·
רות נפשית מסתמנת ל ,רקע אמורעות המלחמה ושהפעתה על

הכל נשתכח

עציר מעלוי עיראק שנעצר על לא עררל בכפיו מהרהר באת הקר

//המעברה" ו"התבהרות" לשמעון בלס

(1975

שם המשפחה ,המעדמ ,הכל ,המוסר איבר

קדורים • • •

"המעברה" רל"ר

לאחיו" ; "םm

 .יאצוי עיארק באת ובהם נשמעת מאחה על עמרמם בה.

בבתיהם החמים ורוחם טובה עלהים .את הסערה יעדו בני ועתר

תעש שנים לאחר באוו ,שולמה זמיר

ו"האמיצים" מאת ר'ר לב חקק

רבעני  rאחר ,, :
מלב הבריות  :היחוס,

 ••.כבדונו נרמס .הכל

 .זו

מערבית

לעבירת >"בעיארק היינו לבא-ל·לב אושי עזר

רמררפשרת הקרויות מעברות" ) (, 51

אל

בניבים

צוירופי

לשת

המתורגמים

מודברת

בנו שבר את גב"ר( " ,המעברה" האו רשאון הרומנים כשבתן

עתיקה ואנורה נרמסה עד עפר ופוזרה על·פני אדמות צחיחות

ס את ארשוני סיפוירו כבר בארשית שנות החמישים ,אחרון

(, 1964

אלה הם התאנים בהם

כה נוארה כשאוה · שפדקה ארתה בימינו אלה .כ"ל ארתה ידהות

בעברית מזסל עולי עיארק תוך זמן צקר .כן  ,למשל ,פרסם ניר

"העמברה"

ארפררםרניסםים

שימוש

כן :

רבים מעולי עיארק ,וביחידו שכבת היצורים ,לרמר עברית כבר
~ולה ,המעבר משפת ציירה אחת לאחרת היה קשה ,כשעל
הקשיםי המקובלים התווספו תנאי החיםי החמורים של עולי
עיארק בשנתו החמשיים וריכוזם יחד ,שגרם לכן שהערבית
ענתה על צרכי תקשרות רבים שלהם .בלכ זאת אנו מאצוים יצירה

אמת_ ,,,,

-

מפני

;

י

לשילוית מבני הרעה ,נאצמ נחמן גילויים ריגלםויביםי ,גבלל

"  •. 2,מאז גלות בבל לא פקהד את דהיות ארץ·נהרים שאוה

שהמשיכו ליצור בערבית בלבד ,אחרים ,כמו שלמה זמיר ,שלםו

שנים לאחר

-

תיאור מעשיהן ,הליכותיהן ,מארן החציוני ,סיבבתן ותדלור

תיהן .העימות ביו העבר להו mמגריל את תאיור וא.כזבה אבזר
הנכספת ררא,הרבה .רא. ,יזרן משוג ברומן על·ריי תאיור דמתויו

חיים יושבי המעבהר ברומן .אחת הדמיוות מביעה את רר,גשתה

ומערביםי.

באוו.

על·ייר

בא·כ mהממרס,

אימה

מופקירם צהומחים מקרב הערלים עצמם

כתב אוהוון זכאי ,עברו במשך הזמן לכתוב בעברית .אף כי

שמעון בלס נדפס

בריר·

תלישות ,הזנחה ,אלימות ,חוסר ארגון ,ערב ,אבטלה ,מעצרים
שרירותיים ,חוסר שירותי בראיות ,התפערות של בריונים שכירים

אף כי  57%מיאצוי עיארק דיברו עברית כבר ב"  ,1961היו יצורים

";,1964

חוכמה של יהידו עיארק .ברוב חלקי הספר יש מאץמ לשוום
על םת אמופק .הדמויות אמופיינות לרוב אבצמעי אפית עקיפםי

כן ,חולים רמרי·נפש המבקשים פורקן בשיכורת ,עור.ד ' ערני,

בנושאים ,בטון וגבישה  :אצל שני סרפדים,,,, ,
זבםו כיו.באל ,חל מעבר מרומן ארש רן . ,נוסה ותקופני ,
את גמעורת דרכי הקליםiד חיוסי הרעות באת ,לציירה מרוככת
יותר ,הדנה אבינריבריאוליססים וגמלה פתיחות גם להלקאה

מפרסם את שיריו בקוץב "הקלו מעבד לענף"

האישי ,

אסרן·תנאי חיהים של יאצוי עיראק לצובי קדיומם

החושף

שm

נמאצ ברומן

בחיים דמוקרטיים" )(, 184
ברואמז לש בלס משוליבם מנהגים ,תאיורי הווי  ,פתגמים אומרm

נים המעמידים עצמם מעל לחרק ומנסים להיתמך במימסד לשם

טסשרו כלוכ

זאכי פרסם את קוץב שיירו הארשון

המסורתית  mהנרג.ה המסורתית.

וביסיביםי; לעולם לא תרעו לכלכל את ענייניםכ ,איו לםכ משוג

קשת דמיוות מגינות  :צעירים אשפתנים ,נלהבים ,המבקשים
להיקלט במולדת השדחה ,ארפררסרניססים המבקשים לנצל את

ביו רעהות .נוסף לכן  ,מאתרםי רומנים אלה את ארץ המואצ
אות חיי היהדוים בה ,אוספקטים חשובים של יחסי יהדוים עורבים
שול התרבות דורך החיםי בעיראק מתאורים בהם על·ריי אלה
שחיו אותם .קריאםת של רומנים אלה אף עשויה להדגים את
ההתפתחות בהישגים הספרותיםי של יוצאי עיראק ואת השינוי

ב",1957

לרגל קבלת ''פרס היצירה"

מאבקם כרי להשיג עבדוות דחק בטוריה ובדעמר ,את התמוססות

המחאה על כמה גמילויי החיםי בה ,וביחידו במשיור היחסים

עצמית דעתית .אבשר ליישרה ,מגלה האי במיטבה מיזוג של

מערכת ה"עתון" מברכת את שמעון בלס

כאן את הלבטים שתאני הקליטה עוררו בערלים רשרח,ים ,את

הרעות וגולדן ,את יחסי הרעות אברץ ,את העליהי לאת והלש"
כרתיה על בני עותר  ,אות המתח שביו אההבה לאת לבין צורן

אלמנטים

ו'

עשניינו מאחה על גורלה של הרעה העיארקית אבת ,יוחסי

ערה גדולה זו רע'יז לא הקימה מקרבה משורר או סופר ,שהיגעיו

מזרחיםי

ההראצה ;

לב חקק פרסם גם שירים

' בנמרת ספרותיות שרנות רסרם כינסם) .נוסף לרומנים אלה כתב

אמנות בצל אוניפורמיות חדשניות
~ 17
את

תופעות

האוונגרד

רמעמתר

עם

מונח

האמנות

עמ'

( 10

"עתיקותו ומרכזיותו של המונח "אמנות" גם מביהא לכן,
שלמרות השוני בהגדרות ,תקופות ארוכות למיר חברות
רבות למיר הצלחיו לאץמ תיאורהי פילוסופית מסויימת של
המושג וכן הגיעו לקומוניקציה אמיתית ופורהי בעזרת

קומוניקציה ברוהר) ".שם עףנ (. 11

.

סכנת היצור ההמוני

הדוגמאות שהצבענו עלהין ברדעו לעורר את הרצון והחוiם
לחבון רמי פעם בסירנות חדשניים באמנות שמתמסרים מהר,
כרי להבטיח חיותה המתמדת של היציהר האינדיבידואלית
ולמנוע ביטולו של האמן·היחיר ע"י קבוצות הנוטות להס·
חגר בארניפורמרת אמנותיות ולחופכן לאופנות מחייבות.
שי איפוא לחפש דרכים אינריווירואליות לחדישוו המת·
מיד של מושג האמנות במרבנו ההיסטורי ואין דבר זה סותר

אפשריוות ליוזמות אמנותיות אוונגרדיות ומדורניות הדל·
ררנטירת לזמננו•
יותר מבכל זמן אחר ,עלול האמן היחיד למצוא את עצומ
שברי בעמגלי הטכנולוגיה התעשייתית ולהיות משולב בסר·
רות חסרות יחירד של ייצרר המוני ,היפה לקרתנות החרשה
כמר גם למימסר האמנותי האינטלקטואלי  -אותר אחוז
זעום הנערץ כל כן על עמי שביט )מרלטיוריזציה (. 11.10.77
כניעתו של האמן לקונצפסים מגובשים ,לפיתויי "מקרם
בצמרת" ולאיריארלוגירת אמנותיות מיליטנטיות ,ברנה תש·
תית רוחנית ועמוותת את מושג האמנות ומרבעת מכשדונות

טובים באמת ,לצאת מן הכרח על הפועל

•

סבא

פרא

באחד מחדרי

.סיפורים האחרים של לואיס
דול  -באנגלית

דורש השוואה עם יצירה סאטירית אחרת

הארמון :

"עתה איו היא

נעה עוד

היה נרמה לר שנחש

משחקים בהם בלי להגיע לדבר ממשי .ניתן מבחינה

חרקו אותר בוררנות קררמה
הרא הביט שנות רנרכח

אחרים בני ארצות צפון אירופה ,שכתיבתם נובעת

חרא חבוט שנות תוכח

·מקשר מאיץ לאקלים ונוף הארץ בה הם יוצרים.

זשה אמצע שהברע הבא

' יפה בתרגומה של אידה צווית .קל להבחין בכך

•לחטרtן אותר שוחה!•

הסיפור  Iהילדה סיס

:

~דים חידות או שרים שירים מוזרים כדוגמת זה

 11מצח לבן צעיר חותר בחר·

להליכה בחדריו הרבים של ארמון הקרח .גיבוריו

•כול לדבר.
מונית הקוראים בארץ מכירים רק את "עליזה

הדמויות הראשיות אלא דמויות שלמות בפני עצמן.

אsרץ הפלאות" שתורגם לעברית .הוצאת הספרים

איו בסיפור חתירה לרעיון אחד וסופי .הוא חולף

 Vintagtמאפשרת למעוניינים להכיר את מכלול .

במישורים מציאותיים ,פסיכולוגיים ובנקודות רבות

ע~בודתו של קרול בשפת המקור )אנגלית( ,ולהתוודע

מאי  (76עם הקדמה מאת אלכסנדר וולקוט כאשר
סיפורי עליזה בארץ הפלאות ובארץ המראה מל·
ווים ביצוריו של סר ג'ון טניאול•

.

ארמוז הקרח

כאת  :טארי וסוס ,תרגמה מאנגלית אידה צווית.
הוצאת עם עובד.

אות .p

האחרון מושפע

"בצל כל מקום",
שיצא בהוצאת

ומבחר קודם

אנו

צממצם

עצמי

כיר נקרוה

אלמונית

בגרפי

מלברירת.

ואולי בעצם אינה פשוטה כל כ,ד שהרי האיש המ·
רסן את גופו מלהטריד מלכויות ודאי אינו בן אדם
' פשוט.

זהו לפחות אחד מן הדברים עליהם חייבים לתת
את הע::.זת כשקוראים את השירים המקובצים .הצ·

בריה"מ•

-

זה

לקראתי",

את

שלא הלטריו

!
סאטירה פוליטית המכוונת נגד המשטר ב·

בנותיה" נמנים הצבא ,המשטרה החשאית ,השיטה

הוצאת הקיבוץ

מארד :

פשוטה

מאת ולודימיר ווינוביץ ,תרגם מרוסית צבי אר.ד
הוצאת עם עוב.ד

הסאטירה מתקיפה לאורך חזית ארוכה• בין ייקור·

המארחד.

 .עקד )מבחר זה לא כולל את הספר הרביעי( .רבים
מן השירים שהוכללו באח,ד לא נמצאים בשני.
נקודת המוצא של חלפי הצהרת היסוד שלו ,נראית

הרפתקאות החייל איבד צ'ונקין

'
זוהי

אברהם

חלפי ;

"אינפניו ההולכים

הם בכך שהוא נוגע ישר בתחושות הראשוניות וב·
רגש ,ועומקו הרעיוני מתוסף כלוואי בלבד.

מבל אלה חוזרים ועולים הגיון מ-טורף ועולמות מופ·
 שאינם רחוקים וקרובים לנו כאחדלאים
ניתנים לתרגום לשפה אחרת ,לכן כדאי אף למי
,מתקשה בקריאת אנגלית לקרוא את כתבי קרול

שו!ני נחשולים שטפו אותה

מאת :

כאמור ,עיקר יופיו וחיוניותו ,ככל שירה אמיתית. ,

,נוצרה עם מיזוגם של השמות נחש וכריש באב·
לlית( ,סיפורים קצרים ,שירח ,חידות ,בעיות שנפ·
תרות באופן לא מקובל וכו' •••

במקורם .הקובץ הופיע בכריכה רכה )מהדורה

ישן וגם חדש,

"מאשפתות ירים"(

~ גם מקבל גוון על טבעי ומסתורי.

 Mל יצירות נוספות של הסופר הזח כמו סילוויח
וברונו )סיפור שממנו נלקח השיר שלמעלה( ,צייד
 nסנרק )חיה דמיונית ,פרי המצאתו של הסופר

קטן

 .כת קוראי שירתן .לכך יש חיזוק מהשוואת המבחר
שלפנינו המקיף ארבעה ספרים )"מול כוכבים ועפר,',

קיימים איש איש לעצמו אך גם מתחלפים ומתגלי
גלים ,אחד בשני .גם דמויות משניות כמו הדודה
של און או הילד והילדה מכיתתה של סיס אינן

רק קני מידה והשתקפויות לבחינת נפשן של שתי

-

קראסנויה·

מדי משיקולים ודחפים שקמורם בקרבתו למה ש·
 .כתב .גם · כשהוא חוזר לבחון את שיריו כמה שנים
 אחרי כתיבתם עדייו לא דומה ריחוקו מהם לריחו·
קו של הקורא .אני מאמין כי גם הערכת המשורר
את שיריו נוחה יותר להשתנות במשך הזמן מהער·

שן .ילדה בת אחת עשרה .סיס.,,
היסוד השני שהופך את הסיפור למרתק ומרשים
·הוא הרב-גוניות .הוא דומה ,על דרך ההשאלה,

.לפנינו .אבג ,גם בשיר זה ,שתורגם לצורכי הסקירה
~קצרה באורח חופשי למדי ,הדבר היחיד המצער
את גיבור השיר הוא ש"אמצע השבוע הבא" אינו

הוא אדם פיקח שע"י הפגנת טיפשות כלפי חוץ
מצליח להסתדר ולשים ללעג את החברה בה הוא
חי· איבן צ' ובקין לעומתו הוא אדם פשוט באמת,
דמות שמייצגת את האיכר הרוסי חרוצה לעבוד
ולחיות בשקט· בעוד ששווייק מחפש את ההרפתקה
ועל כן גם חי חיי נדודים ,חרי אל צ' ובקין החרפת·
קאות באות וכל העלילה ,שזמנה ב· 1941על סף
ההתקפה הגרמנית על רוסיה ,מתרחשת בכפר אחד

' מאשר למשורר שכתב

במשפט הפתיחה המציג את הגיבוnב השנית של

וול• ההתבטאות העצמית היא צורך חיוני ודחוף
לן 1הדמויות  -בני האדם ,בעלי·החיים והדוממים
 -בסיפוריו .על פי רוב מדברים  :נואמים ,שואלים,

-

~ 1--...:..-----'----- - ' - - - - - - - -
אנתולוגיה של שירי משורר אהוב עליך היא על פי
רוב דבר מרגיז ,ליתר דיוק  :היית אתה רוצה להיות
 ,העורך ולבחור את השירים על פי טעמך .גם נדמה
שמלאכת בחירת השירים קלה הרבה יותר לקורא

חובה לצייו כי עוצמתה השירית של הכתיבה עוברת

ים מוצאים להם פתחון פה בסיפוריו של לואיס

-

האמיץ שווייק ,שנכתבה חרבה לפניו• עם זאת

זו ,לזהות ללא מאמץ את המשותף לו וליוצרים

•מאר הזזתו ורצה• חרא אמר

החייל

רבים ההבדלים בין שני הסיפורים חללו  :שווייק

אלא יושבת וגבה אל הקיר וראשה מורם ,כדי
שתוכל לתיישיו מבט אל האור שבקרח .האור מת·
גבר והולך ומתחיל מתמלא אש  ...שכן פתאום .
הוצף החדר כולו להבה.',
כתיבתו של טארי וסוס )לפחות על פי ,,ארמון .-ה
קרח  (11מצויינת בחיוניות וכוח ביטוי של כתיבת .
שירה וראיית היקף של כתיבת פרוזה .כוח השירה
שלו מאפשר לו לפתח יסודות קדמוניים כמו קור
ואש באופן טבעי כל כך במקום שבו כותבים אחרים

Vinta ~e Books
Complete Works,
Lewis Carroll

l

.

לעודד את חחדראס )כיניי של הצמח המהפכני ה·
 ,חדש( שיגדל• תוצאותיו של המחקר הזח חן סיחרון
עז בבית והיזדקקות ליבולי השכנים עד שחחדראס
' ישא פרי• דומה שהנמשל אינו זקוק לפשרנות• שם
 הרפתקאות החייל איבן צ'ונקין ,כמעט· הספר

' הרת היסוד הזאת ממשיכה ומתפתחת לאורך שירת

חלפי כולה .היא נרגעת בבת אחת הן בחיים עצמם
והן בכתיבה .אשלים למען הקורא שני בתים משיר
אחד שלדעתי חסר מאד במבחר הנוכחי לתפיסת
שיר החיים  -שירו של חלפי :

הכלכלית ואפילו תורת הביולוגיה שהוכתבה מלמע·
לה על פי עקרונותיו של ליסנקו וגרמה לפיגור רב
בהתפתחות החקלאות הסובייטית ומנעה הכנסת
שיטות חדישות שעשויות היו להגדיל את היבולים•
קטע זה בו מתואר נסיובו של גוליאקין לישם את
תורתו של ליסנקו )שכידוע כפר ביסודות תורת ח·

וש ארם ואמר שיור בקשט

ביו  nלןר ,כתלים ררלת מורבעת.
מרצ רלים תחרמיר
ומרחביה הרעת.

תורשה כפי שנוסחו עוד בראשית חמאה( בשדה,

תחילה הקור המשתק.

מהווה הדגמה נאה ל .איכותו של ווינוביץ כסטירי·

כפי ' שקו.רה ברגעים

קאן•  .גוליאקין ,המלומד של הכפר ,מאמין בלב
שלם שע"י הכלאה של עגבניה עם תפוח אדמה יקבל
צמח שבשרשיו יגדלו תפוחי אדמה ועל גבעוליו

 tlלידה און ; חיים ומוות מצטלבים בה למראה ה·
ופלא .רגע דומה חוזר לפני מותה עמוק

יתנוססו עגבניות• לצורך ניסוייו המדעיים הוא גודש
את ביתו במינים שונים של זבל בעזרתו הוא חפץ

ד .צמיד

ביצירה אחרת בספרות העברית .הרומן נסגר באותה נקדוה בה

מבניר רואה עצמו כיהדוי ואחר מטחי בה את ערובת יהדותה

העקירה מהגולה העיראקית רהע·

אכילו הייתה "עוון" ,רהבן הבכור מתקשר לנערה אשמה היהדוית

אןחר כך החרם המחיה

:

-

1ולים".

משפט זה מתאר את רגע גילוי ארמון הקרח על ידי

a

אכז ורקב הקורא אתר התנררנותר של ראש המשפחה המתארות,

m

'.

m

זרה לו ,עד כי האו
•וזבז סמכותו רסר יכולתו לתמוז במצאי
 וני השיה עבבר אב אגה ,מכובד ומצליח  -דר,םך לשבר,תז ~cהשצטיירה כמחרז· nםץ ,מזעזעת את הנפגשים עימה הוחיםי

כלי.

תבנאי הקליטה בה

מתנחמים

בזכרונות

מן

יאצוי

העבר.

וםצרד למים מספיק דכי להגיב על דברי העלבון שהם משמיעים
חהברתיים והתרבותיםי אליהם הוטלו ,מצואים עצמם בבדידות
שקה.

נסגרן הדומן רגשני דרמאטי ,בלתי מארםק .העלילה מהירה רובת

a

ידזוםי .שלא כמר "המעברה" ,הכתוב בגרף שלישי ,כתר ב "שורים

שוורים יותר" גבוף ארשוןm ,מסםר האו

גיבורו המרכזי,

אלחד וסנתז ביסיף  -להורה " הקרוב אבץר ,עבר סמי ' מיאכל לאתר

שמובית קרוימם .םםאת ואתר לרכר.ת

שתו פנים לה

I

וברת עז ילול שיבה יגע.

והאשי עטרtן קרחה

תא

הכל וררע.

םרתח "שורים שוורים יורת"
ליהי לאץר.
אד נוrרה כי הישג מכרבד יותר היה לסמי מיאכל ב"חסרת" שלו
)"עם עובריי ,1977 ,רומך זה האו הרומן ומ.קררי החידי בסדרת
הרומנים של "ספריה לעם" שבנת  (. 19Tl/ 8הרומן מאתר בעירת

הנמלט מאםשחת להצעיר לפי פקדות עמצר שתיתנז נגדו עקב

 mברתירת של יהודים עורבים חברי אוגרן

עכלה רמג'יי פעילים אבוגרן ומשיכתם לפעילות חזקה

-

•יחפה העודבים בתפקדיים מנהליים בעמברה מאצמםי לצעמם
חיס וסל "ללדמ את הפארים"m ,עלוים אינם מצויידים אםילר  ,אשייות ,פוליטיות

עםד .צעירי הערלים ,הצמליחים בעמל רב לפוץר את הגבולות .

.

נאשיה בצרפת לארסטראלי

צעיר ;

מדורך מגתייס לצבא ושמתתף במלחמת יםו הכיפורים ,חאר פעיל
אבוגרן

השמאלני'  .אושתו מסתירה

המלחמה ;

בביתה את ומ.שרור פתחי

יותר מהחדרה המתמדת שירם אדח יפץצו ביתם ,מתצית עמלם,

שמאלני בישארל .הספר מלדמ על יכולתו הספרותית של סמי
מיכאל .ניכרת עליהי הדרגתית כשלשרת הרונמים מבחינת ההשיג
הסםר mי .מרשימה גם העובדה שסמי מיכאל ,שלא היה יורע
לקהל הקוארים העברי עד  , 1974פרסם מאותה שנה עד חירם

הורומן

שלרשה רומנים ,כך שפוריותו הותפתחותו הספרותית מדציקות

קנוםליקטים אלה.

פעילות

עקב

זאת.

קונפליקטים

אלה

אוחרים

יצורים

ומררית

מתוחות ,מלאות ניגודים פנימיםי בתךו עצמן רכיבן לבין עצמן,
מטפל

במורכבות

הנפשית

המתגלה

דבמויות על

לא רק את תשומת·הלב למה שהישיג כבר ,אלא גם עיקוב מקורב

מלררה בידיעה שיש לסמי

מיאכל העיכולת והכלים להישגים

נוספםי .שלא כבשני · הררמנים-זזקדומים ,דלה למדי היא העלילה
החיצונית ברומן זה .עומק החדיהר לחיי הנפש של רג,יבררים

הי·•די עיארק בעיראק בתקופה שלפני קםו הדמינה .
•• nחיהים לש
רב יותר ,הסגנןו עשיר ומנרפה יותר .ייתכן כי עצם ההתרחקות
u
רפסכר •ספוה ביד הדקלים" )עם עודב  (.1975 ,גיבור הרומן חאר
מהחלוקה של "שחור'"'-לבן" ,האמפיינת את "שווים שוווים
נpך הידרי אמיץ ,עמרוב בסביבתו ,ומבתונן בסוכניו  -יהדוים  -יות'ר' ,אמפשרת טיפול מרוכב יותר דבמיוות .על כן' גם כאשר
הרומן מוסר ידאלוגים וההרורים שיסודם הבעת אדייאולוגיה
תוכים  -ברגשיות .ורמז זה מלוטש יותר מאשר "שווים שוווים

משלוח סיפורים ל"פרס יציב"
תשל"T

רקע

•

חקרן על שם מירם ויצחק יציב ז"ל ומערכת "דבר לליידם"

מכירזות בזאת על תחרות לכתיבת יספור לבני-הנעורים על נושא
מחיי

הארץ,

מסוי;מת ,נשמר העניןי כורמן לא רק מפאת העורת המרבעות

את הסיפור ,בגולד שני גליונות דפוס

םןסחיימת נאותר םר/ק ,הופרקים מצטרפים יחד הן משרם שגיבורם

בו ,אלא גם הדוות לדמויות המביעות את הדעות והרגשות המער·

סימנים( לפחות ,יש לשלוח בעילום·שם ,מועתק במכונת כתיבה,

רמ,רכזי האו הנער היהדוי ,גיבור הרומן ,הן משםו שיש דמויות

רבים בהבעת וערת אלה .הקונםליקסים הרבים ברומן הם מגרומי

תל·

הפרקים

המתח בו .כך נמאצ את אמיל הערבי הרך הבשרי לעמליה הגסה
רהתרקםנית ,בתו של חייב ופעילה באוגרן השאמלני ו

ייח ההיידרם בעיארק .החדירה לנפש דג,יברר המרכזי מרשימה

המשורר הערבי ,מאצו שפה שמותפת עם יהודיות שחרא מבלה

".mד כל פרק בו מכיל גרעין עלילה משלו ,עלילה המתחילה
י

שםנה המופעיות כורמן שוב

שורב,

והן משום

שכל

שקוירם במסגרת זמן ומקרם ומצטרפים לדכי תאירו מקיף של

.הק!'r.כו כאן תאיר סמי מיאכל את אבותיו ,את אברת אבותיו,

פתיח,

בחברתן' אך ארוסתו האי ערביהי םשרטה בהשכלתה
נשואה

למואר,

ערבי

אוופקיה ;

מנמהיגי

וא.רגןו

aוף Jל אמה של סבאת לא פסח .עלילות השמנה בספר ,נפתחות

ששונה וביסדו·המעלה

נוטבחת בפקרםי שונים ,רקררערת צהור לעלום שלא ארינו אותו

דש.מאלני ,בניהם מתפצלים לאחוי יהדוים לוארדב.י ערבים ,אדח

בשלושה תעתיקים,

אל :

) 35

עמויד פלויו,

מערכת "דבר לילידם" ת"ד

48,000

, 199

' איבב ,במעטפה סגורה ,אשר תצורף לכבת·היד ,ובה יצוינו שם
הסופר וכתובתו .המעטפה וכת-בהיד יסומנו בציון זחח.

המועד האחרון למלשוח כבתי·חיד

הוא

:

יום ',א כ"ב בטבת

היספור שייבחר לע·ייד ועדת-השופטים

תשלח ) 1בינאור (.1978
יזכה את 'מחברו ב"פרס יציב" ,כן ידיפס הסיפור ביידבר לליידם"
ומחברו יקלב שכ-רסופירם ,נוסף לע סכום ה.פרס,
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