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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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