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עמ: 378 ,אנגליתמחדורה
 43מקוצרת.עבריתמחדורה

עמ'

אמנססישלהשנתיהדו"ח
הקופותלידמונחאינואינסרנשיונל

ואינוססימצקירשתשלשמותוהר
הספריםשלרבי·המכרברשימתמככב

בוסיםספרותייםמוספיםהנמכרים.

שנתקלתיליזכורולאממנולהתעלם
שלהלאקוניתברשימהנהולאחרוב

פיעלואףבמערכת.שנתקבלוהספרים
שלנדיראנושימסמךמהווההואכן

מעודבחשיבותונופלשאינותיעוד
במקצהנוסףמפירסוםאושירה,ספר

יפה.הספרות

אתלהפנותמנסה ' 97לשנתהדו"ח
המחריפההעולמיתלבעיההלבתשומת

עשורבמהלךהפליטים.מצוקתשל
והוכפלכמעטהפליטיםמספראחד
 15מ·למעלהעלעתהעומדוהוא

להפרתפליטותביןהקשר .מיליון
שהרילהוכחה,זקוקאינואדםיותוזכ

אנשיםהגדרתםמעצםהםפליטים
אינםששובמאחרממדינותיהםשברחו

ממשלותיהם.הגנתעללסמוךיכולים
שלבמצבםהחמורהגורםזאתועם

שלהשבילקצהדווקאשייךהפליטים
לאחראליהם:שנקלעוהמצוקהלולאות
הפרותשלקשותמנסיבותשנמלטו

מעשיהתעללות,הכוללותאדםיותוזכ
ניצביםואונס,רושיג ,המוניהרג

הגםסגורות.דלתותבפניהפליטים
להגןהתחייבוהכדורמדינותשמרבית

מנסותהןהאו"ם,באמנתפליטיםלע
הקשחתבאמצעותמאחריותןלהתנער
מדינותאלפליטיםוהשבתהנהלים
מוות.סכנתלהםממתינהשבהן
שנחשבוסקנדינביהארצותאפילו

לעתיםנוהגותמקלס,כמקומות
צריךהמחסה.במבקשילבבערלות
כדיהפרסייםהסיפוריםאתלהביא
בנתוניםהמגולמתהאימהאתלהבין

למשלהנהכוללניים.סטטיסטיים
איוניאזרחשעברה:שנהסוףדיה,ושו

מארצונמלטטאלהיאראקאוהבשם
אתדחתהשבדיהקשות.שעונהלאחר
שהאישלמרותשלוהחסותבקשת
נוספיםלעינוייםחששלונשקףועונה

 .במולדתו
מזאירפאוליןשניה:פרסיתדוגמה
פוליטית,פעילותבשלבארצהנעצרה
ילדיהלעינימחזוריבאורחנאנסה
איימוהשלטונותאךודיה,ולשוברחה

למולדתה.להחזירה
ואלכסנדר'אנהאחרונה:דוגמה
הגיעו .צ'צ'ניה ,גרוזניתושביארמנים

בקשתםאך ,' 93בסוףלקופנהגן
נדחתה.

אירגוניםשלהתערבותםלאחררק
האנשיםזכואדם,לזכויותבינלאומיים

פליטיםשללמעמדהללופיםוהרד

 214•••••גויון
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גרוזגיבחורבותפליסים

הדרמההומניטרי.לסיועהזכאים
לאמתרחשתהפליסותשלהעולמית

היאהעולםשארשלעיניבזירהאחת
ותענוגות.טיוליםנסיעות,שלבימה
התעבורהואמצעיהתעופהשדות

משסרתילפיקוחנתוניםהבינלאומיים
אחתלאההגירה.רשויותמסעם

חברותעלכבדיםקנסותמוטלים
המסמכיםבלאאנשיםהמסיעות
שלושהעצמםמצאווכךהדרושים
מורדיםכשהםרומניםמקלסמחפשי

אלסיוואניתספינהשלמסיפונהלים
חלקיכשרקהנאורה,קנדהחופימול

אינהישראללמותניהם.קשוריםקלקר
במרחבכפייםבקירןשלמחוז

אותןמצדהבינלאומית,ההתעללות
אדמתאתשחילקורשעותשלממלכות
הלאומית.המדינהלגיסארתהעולם
מעודדתהזריםהפועליםאימת

בשדהגזעניתאפליהשלמדיניות
אנשיםכאשרגוריון,בןע"שהתעופה

ארץארהצבע,הדת,בנישאינם

·אנושיתתליחסזוכיםהנכונההמקור
מוצאם.לארצותומגורשים

השנתיבדו"חזוכהישראלואולם
בעוולותדחוסיםעמודיםלשלושה

 1600לפחותכמה.פיגרועגודלמסדר

 ,בסחונירקעעלעצוריםפלסטינים
שיסתיתעינוייםמדיניותהמשך

קיוחגיבוימתןתוךחקירות,במהלך
המתוןמהסוגפיסייםללחצים

 80לפחותשלוחיסולםוה'סלסרלי'

"בנסיבותאזרחים 60כוללפלסטינים,
ללאלהורגהרצאותעלהמרמזרת
שמפס".

במציאותהבולסיםהחידושיםאחד
היא'השלום'הסכמישלאחרהפוליטית
פלססיניפנימיסרורשלהופעתו
מסתברהרשות.שלעצמיתמתוצרת
הגיעההחדשההמדיניתשהישות

זהבתחוםדווקאמופלגיםלהישגים
זוועותעמוסיעמודיםלשניזוכהוהיא
עצירים 1200לפחותעצמה.משל

אישום,ללאשוחררורובםבסחוניים,
חודשים 11עדבמצערשהוחזקולאחר
שעריםלפחותמצפון.אסיריזהובכלל
וכלהוגןבלתילמשפטהועמדואנישם

הואעציריםעינוישבהבשיסהאות

מתראנשיםארבעה •פופולרינוהג
לפחותעינויים.לאחר 3כוללבמצער,
הביסחוןשידרתיבידיחוסלועשרה

המרמזרתבנסיבות"חלקםהפלססינים,
 11משפס",ללאלהורגהוצאותל.ו
גזרי·דין 2ורקלמורתנידונואדםבני

בהחלס ,הכולבסך .הומרומוות
שלבהיססוריהלציוןוארייםהישגים
מדינהאינהשאפילוצעירה,רשות

משכפלתהיאיחסיתקצרזמןושבפרק
שהופעלוהעוולותאתרבהבחריצות

גילוהפלססיניםהמעניםנגדה.
ההתעללותבאמצעייצירתיתמקרויות
ביןכוללותעליהםהחביבותוהשיסות

המסת ,חשמלבמכותשימושהיתר
בוערות.וסיגריותהגוףעלפלססיק
מחדשעולהההז,השנתיהדו"חלמקרא
מתבקשת:והקצתהמציקההקושיה

העוולותתעשייתשלשיכפולההאם
 ,ביתהמודרהלאום'מדינתהקרויה
הדרךהיאנוספתמדינהבצורת

אנושיותבעיותלפתרוןהראויה
האדםזכויותכיבודשבהםבאזורים

רחוקה.•שמוהעבגדרעודוהבסיסיות

שיאלי
 " 03 • 5603357סל.ולפרסים:להזמנות

 03-5603391פקס

הסרטלוי:פרימו
והספר

ספרלפיסרסבעירשמוצגליכשנודע
 .לחפשומידיצאתילוי'פרימולש

העיר":ב·עכבראותומצאתי

"לשובפאר'קולנוע·אביב,תל
ספרעלמבוססהסוס .הביתה"

אתמתארלויפרימושבואוסובירגרפי
אתשחררושהרוסיםמשעהקורותיו

לכיתר.לאיסליה,שחזרועדאושוויץ
"ההפוגה".הואהספרשםבעברית

בשוררתהסוססוכםהעיר"ב"עכבר

האיטלקיהשחקןלסובהצויןמועסות,
סורסורוג'ון-לויפרימואתהמגלם

המבקר'הערכתמופיעהובסוף-

רדו.דמודגשת:באות

הזראיתי.הסוסואתקראתיהספראת

כאןישאם .ומרשיםרגישנפלא,סרס
ורקאךזרהרירדוד'משהו

הכעיסההיאהמבקר.שלחוות·הדעת
עודלקרואשהחלסתיכל·כךאותי
הרשימהאתולכתובהספראתםעפ
הזו.

אתרקלאמספרהסוס,וכןהספר,
מתעדהואגיבורו.שלהאישיהסיפור
איאםיודעתשאיניבאירופהתקופה

הואהבלגןכמוה.אחתהיתהםעפ
עודשניהקרסהאחתרשותסוסאלי.

אבלקסר,ישלפעמיםהתארגנה.לא
רכבת,ישלפעמיםרכבת.קרונותאין
בשדה.שםאינחסמיםהפסיםאלב

רעבים,המחנות,מןבפלסואדםהמוני
אסירובגדימבית,רחוקיםחולים,
אישלוי'פרימוובתוכםלעורם

בדיבור'ממעסכחוש,·קומה,גבה

רשמיו.אתבלבוושומרמסתכל
שאינםפרסיםאי·אלהבסדםיש

דבר'שלבעיקרואבלבספר'מופיעים
שלהיציאהמן<החלההתחלהמעצם
והערפל>,הכפורמןהרוכביםארבעת
בסרסשלמה.בנאמנותנמסרתהאווירה
הסראגית;התחושהביותרבולסת
יסודותשם,איפהאיגם,ישבפסר

ומהומהתוהושלזהבעולםיעשעשמם.
שוניםסיפוסיםעםמתחברלויפרימו

למשל·לחיות".אותושמלמדים
כליו'לנושאאותושעושה"היווני"
לדאוגאדםשצריךקודםכיומלמדו

שיהיולדאוגצריךהואלמזונותיו
זאתמביןאינוואםלרגליו,נעליים
בוסוסשבועכעבורגמור.סיפשהריהו

אךהלא·יוצלח,התלמידאתהיווני
נעצרהואלנפשועוזנושהואלפני
נעלייםזוגמילקוסוושולףזאתבכל

 ,למשלאו'·פרידה.מתנתמוצקות,
בשלב .במקצועוכייסהאיסלקי'צזארה
מןפורשהואלצזארה,לונמאסכלשהו

לאיסליהלהגיעומחליסהחבורה
מביאמגיע,אכןהוא •עצמובכוחות

מבנה,מכתביקר'שיפרימושללאמו
מןובצאתו-ונצורותגדולותמביסח
שלהאופנייםאתגונבהואהבית
מספרשנתיים,כעבורונעלם.אחותו
ברכהגלויתממנוקיבללוי'פרימו
אילסקי.מבית·סוהרלבבית

איננוהספרלחשוב:אישיסעהאל
אישעודאיןאנקדוםות.שלאוסף

שלוהסראגיותהעוולאתשכיסא
תלווהתמידלוי.פרימוכמוהתקופה

שניצלוחייושבזכותההרגשהאותו
הגורלתחושתלמוות.הלךאחראיש

מאשריותרבסרסמובלםתהיהודי
המקרהמתועדבשניהםאךבספר;

במסעםנתקליםוחבריוהואכאשר
המבקשיםרעביםיםמבגרבשבויים

פרימרגםלהם,נעתרלאאישלםח.
מגטויהודיצעיר /דניאלוהנהלא.לוי

בתממשפחהיחידניצולונציה,
מכליומוציאנפש,ואחתשלושים
הואאיןהלחםאתכיכר.שלמחצית
האדמהעלאותומניחהואלהם.נותן

מתפלשיםכשהםבהםומסתכללרגליו
 .בלעולעאשיורביםבעפר
הרהוריואתיותרמבליםהסוס



מבקשהואאיןלוי.פרימושלולבטיו
אושוויץשיש"במקוםבדת.מפלטלו
שואלהוא .אומרהוא /אלוהים"אין
ומההאדםמהו /ושאולחזור /עצמואת
הואכך .לרעהולעוללגלמסוהוא

שלהראשוןלספרגםלקרואעתיד
זאתעם •אדם""הזהו /גרפיהוסוביוהא

היאשגםהתקופה,לרחשיקשובהוא
תמהבין·הזמנים.שלשעהמעין

ואמונותיה,סמליהעלהמלחמה
יודעו.אישאיןוהעתיד

ומותברליןנפילת /הניצחוןבשורת
איהאיטלקיםחבורתאתמצאה /היטלר

הובאוהם .מינסקלידברוסיה,שם
לעשותמהידעולאהרוסיםכילשם
יפהנטוש.צבאימחנהנמצאושםבהם,

שמחהשלההתפרצותבסרטהיא
בשבילפראות.עמהשאיןספונטנית

נסתיימההרוסים,אלה,חיילים
איןעדהארוכההמלחמהזוהמלחמה,

הםעתה .ארצםאתשהחריבהקץ

באפיסת·בעצב,בשמחה,שרויים

שללחבריוהםדומיםכוחות:
ספינותיהםאתשגררואחרסואודיסיא

ולשתיה.לאוכלתאביםוהםלחוף,
 1בספרגםובסרטגם 1אומדלויומיופר

הרוסיםהחייליםאתאוהבשהוא
ורכי·מזגבמלחמהעזי·נפששהםהאלה,
זובמלחמהניצחווהםשלום,לעת
פנימיתמשמעתבהםשחיתהמשום

ממקורותנובעת ,יותרעמוקה

המכניתהמשמעתמןחזקהפנימיים,

הגרמנים.שלהעבדותיתו
הסוס,אתלראותלכואספר.לאיותר
"עכברשלהמבקרוביןבינינאשפטו
שלהנדודיםמפתאחרתעקבו ,העיד"

רוסיה,לדרוםהיורדתהחבורה,
דרךאוסטריה,הונגריה,רומניה,

נפרצואושוויץשערי .מעבר·ברנר

אותהשלבאוקטובר . 1945בינואר
עירולטורינולויפרימוחוזרשנה

ולביתו.
הכתיבה:בעתליקרהמוזרמקדה
ישמלונדון.שחזרהחברהאצליביקרה

והיאגויןגולדר'סבשכונתמשפחהלה
כדיתוךמזומנות.לעתיםשםמבקרת

לבשמהשבסביבהבפארקיםטיול
לבדולשבתשנהגש,יקש 1אחדלאיש
עמובשיחהנכנסההיאספסל.על

והכיר-הונגריהילידשהואונתברר
עמוהיההוא .ילופדימואתהיטב

שותפווהיהעמושוחרר 1באושוויץ

הקבוצה,מןפרשנכןיבמהארוך.למסע
בעבודההשתלבלאנגליה,כהאיהגיע

לאחרבה.והשתקעההרוסהבלונדון
לויפרימועםהקשראתחידששנים

עמו.והתכתב

"מעידובהערצה.בחוםועלידיברהוא
קודם"שחשבתי /אמר " 1עצמיעלאני
הואזולתי.עלאחר·כךורקעצמיעל
האחדיםעלקודםחשבהואכן.לא-

בן·אדם,היההוא .עצמועלואחר·כך
 ".אמיתי·אדםבן

קטןבשירספרואתפותחלויפרימו
הואבמחנה,בלילה"הפוגה".שמוו

השיבהעלבעוצמהחולמיםהיינו /אמר
דיןעלמגע, /אוכלעלהביתה,
עםהפקודהנשמעהאשרעד-וחשבון

והלבלקום,-"וסטאבאץ"'-שחר
מלאהבסננושבנר'הנהועתהנצבט.
מעטערדאבל 1סיפרנוסיפורנוואת

"לקום".הזרה,הפקודהתישמע
חלוםבתיאורספרואתמסייםוהוא
שנים.במשךאותולפקודמוסיףשהיה
ידידים,ביןהמשפחה,בחיקיושבהוא

בו.ישמועקהאךרוגע,בנוףאו

אושוויץ,שלהבוקרפקודתזרוכבוש,
לקרם,וצפויה:נוראהמלה

 •"רססאבאץ".

לכביתרות

המועקהנמוגה.הסביבהלאס·לאס
תמידיודע,הואופתאוםמתחזקת

לאהיתררכלבמחנההואשובידע:
נשמעחלום.אשליה,הפוגה,אלאהיו
קצרמצררה,לאהיסב,מוכרקול

חלבהגשםאיזהאוי

דררישמחמוד
בנאיפרץ-דרורמערבית:

שלישיני;םהלנהאתפגשתי
 • ·: : ז·:·: ·: ·:-ז

של;שנשעה
: T T T 

ליחסרלהלנה:א;מרוהזר
 • •• T T •: •: : •• ז-:

 ,ם:~~לח~נ;~ן:קךיגרקיס
ל~ה v~נ:י~נ:ינ;ד~י ·.י~~ג~~ ד:י:~"~

הז.פתיםאתתמצאי •••נמי·חל;מ;תינ~
 ...- ." :·ן;י~'ו~~וים·~ד;נכ:י;ן~ל

א;תנ~תעזביאלהלנה!הלנה
 T •:--- ז•:•.• ז•:•:

האינס;פיהשעמ~םשעת
: --• :-T •• : • 

ם wס~ק;ל~ר
נהלנהנח~רהבחברת

::•:--T ::•:ז•

מסע.נעימתה~א
: • --T 

גשם

השמיםגעג~עיאלה,הםגעג~עיםאיזהי iא  ·-ז- .. :-- ." .....-:- ." ..

עצמם!אל
סד~~יםדח;ת )t~לה,סז ת;ח~~י!ה' iא;י
מינם!אל

:• • T 

הכ~רחכמ;יחידים - ··-די : .. :

זהגשםאיזהא;י .. :· ". ". :· 

זהגשםאיזהא;י .. :· :· :· :· 

נלחמתילהלנה:א;מרוהזר
~ן~י ~ק~-~ךלא" T :".ר".:~;ח~ש-י~'~

~ןם~~קיךלא ,:א~י )9tס
ל~ה~ v ·רריד:רי .?i~ע;ךת;רי 9 ~

~'יםה"בכסי~;:זה~אסד~ז~לךס~!~ים
מסע·אתשאהב"א;ליס"היהפראיוכה

: • : • TT 0 T "." -:• --

מסע~נענינינןי;תיואחרהחפ~ש
-• --: T T :•:די ••יד-

 ש;~כז:;ז:יקןת~ל ם~~
 ת;iכ~~~ ij~~זtיק;נ;ת;:ז~ןסב ש;~כז:;

 ?י~~~ס~ן~הק J/~ך~ה-

 ?ך~~~ה )qtסק J/~ך ה~~
הלנההלחםלמ;כרתהזרא;מר

 "."." ·:·:- ·:·::-ז .•

שלrו.הגרבכמ;צרנרח;ב
• : -: -:•:• :• T 

וגשם. ,בלבדשגרתידנ~ר-
 ·: ••• :- : • •די: • •

לrואמרתישלאהדבריםאת
:• -: ' T '." • : - T T 

 ..•לעציםרעבגשם
 ••.לאבניםרעבג~ם

 ·ז-:- .. " ·:·:

שאמרתיוהדבריםאמרתי.
 . :-ז·: ." :-: .די-:

הלנהאבללהלנה.א;תםאמרתילא
• :-T T ::•:•ךזT :•:•ז 

 .א;~ר!ר iJ~~ין~תי;ן~ת
לריחהזרא;מרמהוי;דעת

- •• T T- ••---ז

הגשם,תחתהנשבר
-•: T ---:•:• 

 :;לא;מרתוהיא
חיתהלאס·ר;יהמלחמת

• : :• :• : T די: T 

היתהלאמע;לם,
•• T T : T 

 •..מע;לם
•• T 

הלחם:למ;כרתהזרוא;מר
 ·: ."- ." ." :-ז .• :

ע;להעכשיוהאםהלנה!הלנה,
 ." ז:- ·- "."." ז·:·:

ת 9 ~ר~~לם, ryסל 1jךי ~~
 ...ךח;~ה~~ךץ

 ?"ס~ר~;ה"ך:;ךי~תלסע.נריק:קךי
~ל ן;י:~י::נ f ·~ ם:~ iJע;לים~ם 6

יר? ri ~ ש~:ךרז
זהגשםאיזהא;י .. ". :· :· ". 
זהגשםאיזהא;י .. ". ". :· ". 

זה,גשםאיזהא;י :;לא;מרת ". ". .. ". :· :· ". 
-רחדהר"~לחסאןתרקת"למאד'הפר.הסמז-ורך
?בדר",סשיס~תח;~~רס i ~ד~"

וקפריסיןביררתלונדון.רייס.'אריאדהרצאת
 • 1995ראשונהמהדורה

זה!גשםאיזהא;י .. ". ". :· ". 

 ' 97דצמבר
11 




