
ספרים

 ?אלקינדמנדלהיהמי

ו
אלאדם :שחםנתן

 ;עובדעם ;עצמו
לעם;ספריה

תשמ"ב.

בעמודיםכברכיעצמי'עלמעידניא
מחיצתנפלהשחםשלבספררהראשונים
הקוראביןלפעמיםהעומדתהבדיוניות
-הבדיוניותמחיצתרקלאנפלהלמספר.

ותקופותאנשיםואפיוניהצרדהארגוןלשרן'מחיצותגם
והורה,עברשהיאמרתקת,למציאותוהפכוהותכו
 .הקוראשלזמנושהואאחד,בזמןעתיד,ואפילו
ברקוב,אביגדורגבררר,שלחייועדרתהואבספרהנושא
לברית-המועצותשחזרהעבודה","גדודחבר

"דיההיהודייםהפועליםבחרותוהתיישבכקומוניסט

עםלישראלברקובחוזרהשבעים,בשנותנרבה".
משפחה.רבניחבריםופוגשהחדשההרוסיתהעליה

עלכותבשהואביומןומשתחזריםהולכיםחייו
 .העברמאורעות

החלוץשלזר :ראיהזרויותשתיבסיפוריש
הרוסיתהמהפכהאלששבהקומוניסטהאידיאליסט,

שלבמשטרמהרהעדעצמוומוצאפנימישכנועמתוך

אלהחוזרהוותיקהקומוניסטשלרזווטרור,דיכוי
הציוני-הלהטבהששכךלאחרימינו'שלישראל
שעברוידועותדמויותשתיערלותבזכררננרחלוצי.
 _רליארפרלדברגר-ברזילי-בחייהןדרמהדרךכברת
ראשהמרגליםרבבשמר)ברומן(הנזכרטרפד

מןשחזרבנאצים,שנלחמההאדומה","התזמורת
הכפור.

החייםעלילותכלאתהמלכדברומן'המרכזיהמרטיב
-העדותמרטיבהואהגיברים,תחושותרובואת

פסיכולוגיתברתית, mהיסטוריתומשפטית,אישית
 ,ראי-התקופההיאהיבטיהכלעלהעדותוספרותית.

בכפלמבוטאיםמושגיםהרבהכאחת.ואטוםשקוף
עליהוהיחלצות,חלוציותוהתוודות,וידוי :לשרן

משפטוגולה,גאולהוטוטליטריזם,קומוניזםוירידה,
לשתיזוכההעדותמרטיבגםומקרה.גורלומשפח,
כעדותדשניה,ברקוב,שליומנוכעדותהאחתהאדרת,
בארץ-ישראלהחייםשלרצופההרריהשלבמובנה
עד,נרדף,חושד,חשוד,נאשם,להיותהכורח .וברוסיה
חייםתפקידי-חתרןסרר'שומרבכוח,מלשיןמרעד'

שלתפקידיוובעיקר'הרומן'גיבוריכלעלהמוטלים
כלבחיים.להישארכדיוללמדםלשננםשישברקוב,
משוחקיםספורים,בתרךספרדיםשלכבתבניתאלה,

 .ופליטשרידשלכעדותוברקובשלביומנו

שמרנו"כאשר :הענייןאתלהבהירייטיבומובאותשתי
לאנקראו,שלאחברינומפני"הקיבוץ"סודרתאת

שקיבלנוהאמנובכחש.אותםמסובביםשאנחנוחשבנו
לה.מסרגליםאינםעדייןשהםאחריותעצמנועל

אחדבערלצרארםהכניסוהכול .לעצמנוטובההחזקנו
אתלפניהםנפתחהיוםבבואבשניים.אנחנו-

כאשרגםחשתיכך ..מפורענותאותםונצילהמחסנים
הקומוניסטית."למפלגהזיקתיאתמחבריהסתרתי

אבלהרומן.מתחילתהשניה,המובאה .) 151(עמ'
יחדכורכתהזמן'רצףמבחינתהסירםלקראת

אתכעדות,היומןכתיבתאקטאתספרדיםבמשפטים

אתצפריה,לאשאלהכללקראתהמורגלתהדריכות
ישראלעלהביקורתואתחקירה,מפניהרתיעה

הסובייטיתהאידיאהלערמתההורהשלהחומרנית
הבעתעמדהובעיניובמחברתיהציץ"הוא :שהסתאבה

אתה"מה .לבטלניםאנשי-מעשהשרוחשיםהזלזול
מניהמוכנה.תשרנהליהיתהלא .התבלבלתיכותב?"

לקורסתיקונים-חשבתי"ואני ."יומן" :עניתירביה
 ".התבדחהקצר,"

שאיןכך'כדיעדשלמההקריאהבעתהספרמןההנאה
 .הרומןאתהתוחמותכלשהןבמגבלותבמהלכהחשים

אפשרויות,מסתמנותושלישישניבהרהוררק

יותרטוברומןליצירתלהביאעשויההיתהשהגשמתן
אסתטיקה,עלאינםאלההרהורים .שלפנינוהטובמן

שלחלקהעלהיאהתהיה .המציאותתיאוראולשון
הגיבור' .וברומןבהיסטוריהכעלילההביוגרפיה

אישפנימי'להט'בעלחלוץהואברקוב.אביגדור
ביטויככוחניחןשהואהגםדבריםאישולאמעשה

הכשרהשלבכוחהמקצועואישלמחצהמשכילבכתב,
ישאך .גדוליםניתוחוויכולתהתבוננותוכוחעצמית.

סימפטיכאוראותרהמציגותומזג,אופיתכונותשתיבר

 :הרומןשלהספרותיתעוצמתראתלמעשהמגבילותאך
שלהרווחהטיפוס .כצפויאיננו'ימיובערובברקוב

גםברקוב,נשאראלהעלנוסף .המאוכזבהקומוניסט
אתימירבסוףהרואהאופטימיאדםהאישי,במישור

עשרותלאחרכוודאות.אליואשתושיבתאפשרות

אחרים.לגבריםראשהאהובהוהיותהפירודשלשנים
היסטוריוכלקחהסיפורכגיבורברקוב,שלדמותו

 :במובאהמסתכמתהרומן'שלהספרותיבקונטקסט
אוליכילמסקנהמגיעאניבדברמהרהראני"כאשר

מתוךהלכתימקרםלכלפרטיים.חייםליהיולאכלל
לעצמםזכרתשראואחרים.שלאר(שליהתלהבות,

הלכתיכך .היסטוריציוויאיזהלקייםגורלי)אתלחרוץ
שנסירנרתיספקאין .לרוסיהחזרתיכךלפלשתינה'

יותרזמננושללהיסטוריהשייכיםהיבשתבמזרח
היאלישראלהחזרהאפילו .חיילתולדותמאשר

אשרגמור,יאוששלמחוה .גלאיזהעלהינשאות
שלבהתעוררותארתהמפרשיםמקצועייםציונים
 ,, .תקורה

שעלההוולגה""משמרחבר(אפותי),אפרוסיהודה

ההיסטוריותהכרוניקותמןנעלםירד,ואוליארצה
 .הספרותדפיביןמחדשנולדשהואיתכן . 1922בשנת
אפותי, :שמותיראתהנושאותדמויותשתיברומן

אותופוגששםבתל-יוסף,היושבהאינטלקטואל,
 .לישראלהסופיתחזרתועםמחודשתפגישהברקוב
ומומחהדתיאפרת),(פרופסוראפרוסהואהשני

בביתברקובשלעמיתווהואהעכשווי,בגלגולוסינרלרג
כברקוב,כמוהרלשעבר,מר"פהואאפרוס .האבות
רובאתבהועברדיאלקטיכאורתודוקסלרוסיהששב
אנטיתיזרתשתיואפרוס,אפותי .הגיהינוםמדורי

ברומןמשניותדמויותהםוכריעותיהם,בקורות-חייהם

רקאותנומעניינתהמשנייםהגיבוריםשלוהגאלריה
 .ברומןהגלםחומרישלמדגמיתכבדיקה
פתוחכספרהיותקופהארתהשלהיסטורייםמקוררת

 .כיוצרהואגםחש ,סיפוריאתלעצבבבראושחם.לנתן
יוצאתדמותהואאלקינדשמנדלכקורא.כמרניממש
המנוחהחסרהמתמדת,המהפכהשלחלוצההוא .דופן
הדילמהמןמסקנותבהסקתביותרקיצוניונחת,

הבולשביקית,המהפכהשלאחרהסוציאליסטית-ציונית
 .והאנטי-ציוניהקומוניסטיהקצהאלהליכהכדיעד

-מוראמעורריםברהטמוניםוההרסהבניהכוחות
ישירהבהקבלה .וכמורה-דרךכמנהיגוראשוןראשהוא

אפשרעגום,משחק-מיליםותרןאחרתאישיותעם

 .במהפכהשארכלבוערסנההיהאלקינדשמנדללומר,
האופיקריכלמלכתחילה,בר,נטבעולאהאם

גם ?גבוההממעלהספררתיגבורשלהחייםותהפוכות

היחידהגבררהואראלקינדכאמור,בכך,חששחם
שבעצם '"מנדל :פניועללוטופחתשהמציאותברומן
מכתבכתב(ואףלמפלגהשיצרפרהרביקשההםהימים

קיבללאכלרם-עליושימליצווביקשבארץק.פ..לפ
גינהלאכלרם ?בשליחותהנכבדתפקידעצמועל

עמוהביאלאכלרם ?החלוציתההתיישבותאתבפומבי
פרוגרמטייםנאומיםרJשא?)היהורבגדולקהללרוסיה
ההגשמההיאנרבה""דיהשלהקומונה :דרךומתורה
 .החלוץ"רעיוןשלהנכונה

עסקןלהיותאלקינדהלךהמתפרקתהקומונהמן
בשנתולפתעלפניו.הפוליטיעתידוכשכלמפלגתי

 .מאחוריועתידוכלהיהסטלין,שלבניד-עפעף , 1936

בין(בדיונית)אחרונהפגישההמתארהרומן,קטע

אלקינד,אומר ,) 85-91(עמ'לאלקינדכרקוב
דברהיתההיהודיםשלהאוטונומיתשהקומונה

אלקינדאתשחםמאפייןשברהאפירן .זמנואתשהקדים
חשוברגםיפהרחוב,בקרןפגישהשלזראחרונהבשעה

יהיהמההלבנוןארזיבנפול-דרמטיתמפנהכנקודת
בטיהורלוודאי'קרובנרצח'אלקינד ?הקיראזוביעל

מרתוודברהמפלגהבשוררתשנהבאותהשנערךהגדול
בערפל.לוטה

אמתשלמירקםונאותרהמבניות,האפשרויותבמכלול
שלדמותועיצובהיההבדיונית,שבעלילההיסטורית

עשוימשניכגיבורולאראשיכגיבוראלקינדמנדל
 .כזרמונומנטליתדמות .הרומןממדיעללהוסיף

מציאותהאתברנההיתההטראגיים,באילוציה

לנצחהנודדהיהודיכסמלמורכבותה,כלעלהבדיונית,
 •ובארץ-ישראל.בגולה

לשםגיורא

גרמניהמול
גופוסביבשיר-מסעעל
היטלרשל

ו
 ;יעוז-קסטא.מתא
במת-עקדהצו'

ייחד.

ר
דרכםעשר l 9X Iבקץילאירופהמסעשמי

שהוא"נרגן-כלזן",לשעברהריכחממחנה
"אנטי-צמחיהמוקףדבררןפארקעתה

ש ~tרישלרשים .שירהשללשררותבוטנית",
 .ולתרד""לשרבהמשוררלעצמושהתירעדחלפו.שנים

שעה 1944-45השניםביןחלףשבהןנוראותתחנות

 .ההיסטוריהכספרהאירםהפרקאתרשםשהעולם
בשנתדיי;מנכרכברעצמיראיתיבהחיים;כשנת

עליכיידעתידיי;מקשרערדעצמיבהראיתיחיים;

 .עיקברתיעללשרב
הגיעהיטלר"שלגרפוסביב"שיר-מסעבפואמה

שהואתוךשלו,הכתיבהאיכויותלגיבושהמשורר

 ~tחדימימוסביבהשירשלהתמאטיהרובדאתמעמיד
שילובזהרוהקישורהניכור-כבתיבתוכביכול

אלה .שראהניצוליבעירברכיההמשמשיםהעולמות
העכרעולםכיןפרטיים"דיאלוגים"בחייהםהמנהלים

השירהבקבצילקרואשזכינואת .ההורהלעולםשלהם
-,,,, ,עיניים""ירושתבעשן","נוף :המשוררשל

ואחדותהזהויות""מתיך ,כפולה""ממשרתשורש",

יצירתילשיאיחדיומשתלבשלו,הפרוזהמיצירות

הספרותיתהפואמהמסממניכמהכאןניכרים .חדש

נתיכה .אובייקטיביתעמדהמובהק,עלילתייסוד
רמיקצכבאורכםהשוניםכתיבהובגרשירחביםבטורים

 .הדוברשלמהרהרמטוןמושפעזהשבמקרהחופשי
מטענימלאיספרותייםבאמצעיםשזורההפואמה

מביןלהעלותשמנסה"כמידימויים. :כגרןמשמערת

 . "ההכרהלאורעצמואתילדותושלהמודעתתגבישי
אוכלי"פרחיםהעולם""ואקוםמקרדיותמטאפרררת

קוביית" .סמליםואקדמיות".ספררת"כתיבתאדם"
שלעייף"כחלערפל",כג;ן"צעיף ,כחולה"ציאניד

תחושתשנוטעמהרהרטון .הגוף"הישרדות

ספקחלוםספקותחושתהחוויהכלפיאמבירלנטירת
אווירהלקוראלהעבירמיטיבההפראימה .מציאות
מעניינתכצורהבהשתמשהמבהילה.מאיימת.

רעלהקירותעלומקישהולךה"מרחבשלבפואטיקה
 . "אהבהקרוביקולותאשמעשמאחדרים,שלרההתיק

כהםהעושההמשוררשלסגנוןציינימהרריםאלהכל

אימהתחושתבקוראואורגמערשהספררתישימוש

 .האחרת""גרמניהבאדמתשצעדשעהתחושהכאותה

שהואתוךוהןבגלוי,הןהמשוררמעלהרבותשאלות

תשאלשווא"/אךלמחשבהמצעהקוראיםבנרמותיר
הייז.:, /הקרס"וצלוביהכשרעביהנשיםואתהגבריםאת

טן ,uיאותרהנעלם ?הזרועהדורהחלף ?אחרתגרמניה
כמעמקיהואטמוןשמאאר ?ענקיםגרףמכנהבעל

שניםלאחרגםאך, ?העולםפצעההגליד '!האדמה

ןואיראל ~tי .ךהומניזציהשללמצבהמשוררזוכהרבות
 .עצמואתומכהשואלמשיב/

כתורמיםלהצביעלדעתיישחשוביםגורמיםכמהעל
 .אובייקטיביתכלשרןשימושוהםהיצירה.שללעצמתה

מגורלוהמעברולבסוףכנים.סרבייקטיביםמטענים
כילינרמהואכןקולקטיבילגורלהכותבשלהפרטי

היז.:,,ראהלניצוליביטוינתןזרפואמהככתיבתקסט .י.א

כתרךנצררהשלעיתיםכפולהכממשותעימנרהחיים
 • .בלכדעברם

רפאלשמואל

עלחתום

u תוi ןןtןן

הספרבשבועהעתוןבדוכן
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