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 קורא שעשוי הלקחים אחד אולם למדי, רבים
 שעלול הוא המלחמות מתולדות להפיק זהיר

מוטעה. לקח להיות זה
 •תרומה־בעתה הוא יאנג של "מלחמתהעולם"

 ספר של חסרונו "מערבית". הוצאת של
 מלחמת־ קורות על וטוב מקיף תמציתי,

הור צבאות, בין כהתמודדות השנית, העולם
 בא שעתה ויפה העברי, הקורא על־יידי גש

תיקנו. על זה חסרון
ש. י.

הראשון במדור
 מיכאיל כתב לעולם", נשרפים אינם "ספרים

 במוסקבה" ב״השטן מופלא, סופר בולגאקוב,
 בספרו כותב סולז׳ניצין אלקסנדר ואילו שלו>
 ולא בחיפזון ללשוננו תורגם )שעתה־זה השני

על על לגבור "אי־אפשר כי יתירה( בהצלחה
מסוי בני-אדם של המוזרה הרוחנית יונותם
 נשרפים שאינם הספרים—אלה שני מים".

 כלי" הם—בני־אדם של הרוחנית ועליונותם
הסוביי הטוטאליטריות נגד במאבק הנשק
טית.

 במערב הקוראים נתפסים קרובית לעתים
 של הממשית הפוליטית בחשיבותם להפרזה
 לכל הם כיום. המשטר נגד המוחים הספרים

י־ של שעליונותם לכך חותכת עדות היותר  בנ
 שאינם בספרים ביטוי לידי באה מסוימים אדם

 השונים האלה, הסופרים שני לעולם. נשרפים
ל־ ,יצירתם ובמהות חייהם במסיבות כל־כך  בו
 לאותם ספק בלי שייכים וסולדניצין, גאקוב

מסוימים". "בני־אדם
בי הדמיון ומסתיים מתחיל בכך רק לא אך

ה מן מבקשים במערב קוראים אותם ניהם.
הנא עז־נסש גלאדיאטור להיות הרוסי סופר

לכאו בכך, ומגשים השלטון מפלצות נגד בק
 ספרות. של העיקריות ממטרותיה אחת רה,

 של טיבה את לשפוט אותנו מחייבת ההגינות
 ולא האמנותי טיבה על־פי ספרותית יצירה
 מאבק במסגרת תופסת שהיא המקום על־פי

תר 1 הראשון במדור :סולז׳ניצין אלכסנדר •
קב! ואברהם ברוניסלבה גום:  הוצאת בךיע

עם׳. 569 ! 1970 שיקן,

מ יצירה גם כך כלשהו. פוליטי או תרבותי
 צריך הסובייטי המשטר להגנת הנכתבת עולה

ה הראויה ההערכה למידת שתזכה "ריאלי ל
 אך המשטר את לשרת יכול סוציאליסטי" זם
 וסול- בולגאקוב עליו. כלי־התקפה לשמש גם

 שמקורו פיקפוק כל מאתנו חוסכים ז׳ניצין
המ משום קודם־כל נתפרסמו שמא בהירהור

 "השטן פוליטי. במאבק ממלאים שהם קום
 כל בלי נמנים הראשון" ו״במדור ממוסקבה"

מי וממילא הרוסית, הספרות מיטב עם ספק
 שהם לומר צריך ואין העולמית, הספרות טב

הזאת. המאה של הספרות ממיטב

 בתי־הכלא לספרות משתייך הראשון" "במדור
הירי מתרחבת שכאן אלא ומחנות-העצורים.

 רחבת־ רוסיה ארץ את מקיפות והחומות עה
 השפל מן מאזרחיה, אחד כל ובולאות הידיים
 ענק בבית־כלא העמים". "שמש ועד שבהם

שהיחי הפאראדוקס הוא הגיוני כזה ומוחלט
 המתהלכים אלה אינם מחירות הנהנים דים

 במחנות־המעצר הכלואים דווקה אלא בחוץ
תי שמא הפחד מן •משוחררים הם השונים.

במפ אחר, או זה ברגע חירותם מהם שלל
 בובי־ האסיר בחטף. מספיק, טעם ללא תיע,

 לפגוש שבא אבאקומוב, למיניסטר אומר נין
 לפני ממני גזלתם חירותי "את בכלא: אותו

 שאתה מפני בכוחך, אין לי ולהשיבה רב, זמן

 אומד אחר ובמקום בן־חורין". אינך עצמך
צ בכלא לפחות "הרי :פריאנצ׳יקוב האסיר

 אינו הכלא כי־כן, ?״ חפשי להיות האדם ריך

ונוק שרירותי וסדר-יום גבוהות חומות רק
 הפחד אף הוא הכלא מזה. למעלה או שה,

 שעות של ורגע רגע בכל התהומי, היומיומי,
 רי־ כמין בספר השזורים פרקים בכמה היום.

 חריפה באירוניה סולז׳ניצין מתאר פורטאז׳ה
 חומות בתוך הכלוא סטאלין, את וחדה־כתער

 המתאפ־ תבונתו הדועך, זכרונו ובתוך חדרו
וטירופו. פחדיו המשתקת, בדידותו לת,

 האסירים מתמצה. הפאראדוקס אין בכך אולם
 האסירים, של ה״עילית" הם מאוורינו בכלא

 אותם כלא שהמשטר במקצועותיהם מומחים
 הם־ כישוריהם. את לנצל כדי נוחים בתנאים

 המהלכים כנגד המשטר של כלבי־הציד הם
מיו עליהם מוטל שפיתוחה וההמצאה חפשי,

המש־ "אויבי של חשיפתם את לאפשר עדת
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מאמב הלגתמ םיריסאה לש םתוישונא ."רט
ת א ליצהלו רישכמה חותיפ תא תוהשהל םהיצ
־ הנחמ לש המיאה ןמ רהוסה־תיבב םיאולכה
.הדובעה
 קנעה רפסה! תא בתכ ןיצינ׳זלוס יכ ןיבהל שי
ש ידכ ,ןוזפיח .סומלוב ךותמו ןוזפיחב הזה
י נפל בותכל שקיב רשא לכ תא בותכל קיפסי

" ל ידכ ,סומלובו .הביתכה תא ונממ וענמיש
ר שפא .לכ־לכמ־לכה הז רפסב ליכהלו קיפסה
ת מגוד תובר םינש רפסה לע דקש וליאש
וא זכרמו העיריה תא םצמצמ היה בוקאגלוב
בש םשורה תא תחא אל ההקמ שדוגה .הת
י  הו ןוזפיחה ורצי העשב־הב םלוא .רוציל שק
ה בחר המרונאפ איהש ,תםומ״תריצי סומלוב
, הריטאס יקרפ ,תוגה יקרפ תללוכה הקימעמו
, קי״פ רחא קרפ ,הלעמהו ,דועו הקיריל יקרפ
ם ונהיגה־ןוחרק לש ושאר לא ךרדומ עסמכ
י פואב תונוש תויומד לש בר ןווגימ ,יטייבוסה
" ןושארה רודמב" לש הרקמב .יתרבח אצומבו

ר בחמה תא תפפואה הרובגה תליה ובלתשה
ה הובגה תיתוינמאה ותמר םע ישיאה וקבאמו

פס תפומ־תרציל ולוכ־לכ היה! ךכו רפסה לש
י תורפסה םוחתה ןמ הברה םג תגרוחה תיתור
ל ש תינחורה םתונוילע לע רפס הז ירה .רצה
ד גנ םדאה לש וקבאמ לעו םדא-ינב רפסמ
.וכותבו וביבס םייוצמה אלכ־תורובו תומוח

.ל .נ

ןייטטריב לשוי
ת ורפסב ומוקמ תא ול הנק ןייטשריב לסוי

מכ ודוחיי .ולש תוישעמה־ירופיםב שידיא
, ול תינייפאה רופיסה ךרדמ ול אב רפס
ת ונשיה תוישעמה ןמ .שדחו ןשי תגזממה
ה "רנא׳ז״ה תאו "לכשהה־רסומ" תא לטנ
ת יאמצעו תדרפנ תואיצמ בוציע לש דחוימ
ו ז ךרדב .תישממה ,תיללכה תואיצמה ךותב

־ רד לש הנושארה ותעיסנ :ןייטשריב לסוי *
ם יסנ :םוגרת !םירופיס ינש דועו רדיל
ם ימושיר הנומש םע) ןייטשריב .יו ינולא
: 1970 ,םילעופ תירפס ;(רנגרב לסוי תאמ
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ם תביבסמ וירוביג תא קתנל חילצמ אוה
ק ר רשא ,םהלשמ םויק־יסיסב םהל עובקלו
ם ע ןתוא תורשוק תושלחו תוטעמ תודוקנ
יצמב וז השלח הזיחא .םירחאה םישנאה
ל סויי לש ויתויומדל תתל הב יד םוימויה תוא
ב .תויזהו תומולחל היחמ־בחרמ ןייטשריב
ן יא ךא ,הל רבעמו תויח ןה הרבחה ילוש
ת ימצעה־ןתעדות .רקיע־לכ יאליטרע ןמויק
ופמב תעדוי ןהמ תחא לכו ,תלטובמ הניא
.תכלוה איה ןכיהלו האב איה ןיינמ שר

ו תעיסנ" רופיסב ,רדילור ,ישארה ורוביג לע
. דאמ טעמ ונא םיעדוי ,"רדילור לש הנושארה
ושמ תואידיאל ספתנה ,דנו־ענ ןימ הז ירה
! ריקה תא ושארב עיקבהל הסנמ ומכו תונ
ו ליאו קשמב ותשא תא ריאשמה ץוביק־רבח
י דכ ,ותמזיב הילרטסואב ול בשוי ומצע אוה
ץ ראל ואוביש םידוהי-אלו םידוהי סייגל
ר דילורש רבד לש ושוריפ ןיא ךא .ץוביקלו
, דאמ ליעפ אוה :הברדא :הלילח ,לטבתמ
" תונברק" שפחמ אוה שאר־דבוכבו תוניצרב
ד בעשמ אוהו ,ומצע לע לטנש תוחילשל
ו תומדמ הברה וב שי .וייח לכ תא ינויערל
ל וכיבכ דמע הלהש אלא ,"לדנמ־םחנמ" לש
ו ליאו םיקסעהו רחסמה םלועב וילגר יתשב
ת תכמ ,זלהל דכנו ןינ אוהש ,הז "לדנמ־םחנמ"
ת ושפנ תושעל הסנמו הילרטסואב וילגר
.ולש "סקיפ־האידיא״ל

ה יבחרמב םה רדילור לש םייתימאה וייח
ו יחא םע תעבוקהו• הנושארה ותשיגפ .תומולח
ק יתו יאפוק לש היוולהב ,תורבקה~תיבב איה
כמ תא שגופ אוה ןאכ .ידוהיה ןורטאיתה לש
ם הימיו לארשי־ץרא תא ובזעש ,םידוהיה ויר
ר דילור לש וימי .ץראל םיזע םיעוגעג םיאלמ
ם יסופיט םע תושיגפב םיפלוח הילרטסואב
ו מע איבמ אוה ץראל ובוש רחאלו ,םירזומ
מה םדכנ תאו "םידרוי" גוז לש תונורא יגש
־ וד .םירחא "םילוע" ינשל ףסונב ,יחה ץמוא
ם ילמה .ץוביקב םימי ךיראה אל הז רדיל
: ותומ תא רבכ תולגמ רופיסה לש תונושארה
ה לע ,הלח ,תותימצל התיבה רדילור רזחשכ"
ת צק הכב ,ריקל וינפ תא בסה ,ותטימ לע
."תמו

ם וקמב ויה רדילור לש וייחש ךדמלל הז לכ
ול ורזגנ אל ץראב .הילרטסואב ,ותולג
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