
189 שטיין יוסל ביר

במאמ מתגלה האסירים של אנושיותם טר".
 את ולהציל המכשיר פיתיח את להשהות ציהם

 מחנה־ של האימה מן בבית־הסוהר הכלואים
העבודה.

 הענק הספר את כתב סולז׳ניצין כי להבין יש
ש כדי חיפזון, בולמוס. ומתוך בחיפזון הזה

 לפני לכתוב ביקש אשר כל את לכתוב יספיק
ל כדי ובולמוס, הכתיבה. את ממנו שימנעו

 אפשר הכל־מכל־כל. זה בספר ולהכיל הספיק
 דוגמת רבות שנים הספר על שקד שאילו

או ומרכז היריעה את מצמצם היה בולגאקוב
שב הרושם את אחת לא מקהה הגודש תה.
 וה" החיפזון יצרו בה־בשעה אולם ליצור. קש

 רחבה פאנורמה שהיא יצירת״מופת, בולמוס
 סאטירה, פרקי הגות, פרקי הכוללת ומעמיקה

 פ־יק, אחר פרק והמעלה, ועוד, ליריקה פרקי
 קרחון־הגיהנום של ראשו אל מודרך כמסע

 באופי שונות דמויות של רב מיגוון הסובייטי,
 הראשון" "במדור של במקרה חברתי. ובמוצא

 המחבר את האופפת הגבורה הילת השתלבו
 הגבוהה האמנזתית רמתו עם האישי ומאבקו

ספ ליצרת״מופת כל־כולו היה וכך הספר של
 הספרותי התחום מן הרבה גם החורגת רותית

 של הרוחנית עליונותם על ספר זה הרי הצר.
 נגד האדם של מאבקו ועל בני״אדם מספר

ובתוכו. סביבו המצויים ובורות־כלא חומות

ל. נ.

בירשטיין יוטל
 בספרות מקומו את לו קנה בירשטיין יוסל

כמ ייחודו שלו. בסיפורי-המעשיות אידיש
 לו, האפיינית הסיפור מדרך לו בא ספר

 הישנות המעשיות מן וחדש. ישן הממזגת
ה ה״ז׳אנר" ואת "מוסר־ההשפל" את נטל

 ועצמאית נפרדת מציאות עיצוב של מיוחד
 זו בדרך הממשית. הכללית, המציאות בתוך

 רו" של הראשונה נסיעתו :בירשטיין יוסל •
 נסים תרגום: סיפורים! שני ועוד לידר
 רישומים שמונה )עם בירשטיין וי. אלוני
 ; 1970 פועלים, ספרית !ברגנר( יוסל מאת
עם׳. 138

 מסביבתם גיבוריו את לנתק מצליח הוא
 רק אשר משלהם, בסיסי־קיום להם ולקבוע
 עם אותן קושרות וחלשות מעטות נקודות

במצי זו חלשה אחיזה האחרים. האנשים
 יוסל של לדמויותיו לתת בה די היומיום אות

ב ■והזיות. לחלומות מרחב־מחיה בירשטיין
 אין אך לה, ומעבר חיות הן החברה שולי

 תודעתן־העצמית כל־עיקר. ערטילאי קיומן
במפו יודעת מהן אחת וכל מבוטלת, אינה

הולכת. היא ולהיכן באה היא מניין רש

 "נסיעתו בסיפור רולידר, הראשי, גיבורו על
 מאד. מעט אנו יודעים רולידר", של הראשונה

משו לאידיאות הנתפס נע־ונד, מין זה הרי
 הקיר; את בראשו להבקיע מנסה וכמו נות

 ואילו במשק אשתו את המשאיר חבו-קיבוץ
 כדי ביזמתו, באוסטרליה לו יושב עצמו הוא

 לארץ שיבואו ולא־יהודים יהודים לגייס
 שרולידר דבר של פירושו אין אך ולקיבוץ.
 מאד, פעיל הוא אדרבה: חלילה; מתבטל,

 "קרבנות" מחפש הוא ובכובד־ראש ברצינות
 משעבד והוא עצמו, על שנטל לשליחות

 מדמותו הרבה בו יש חייו. כל את לרעיוני
 כביכול עמד שהלה אלא "מנחס״מנדל", של

 ואילו ■והעסקים המסחר בעולם רגליו בשתי
 מכתת להלז, ונכד נין שהוא זה, "מנחם־מנדל"

 נפשות לעשות ומנסה באוסטרליה רגליו
שלו. ל״אידיאה־פיקס"

ה במרחבי הם רולידר של האמיתיים חייו
 אחיו עם ■והקובעת הראשונה פגישתו חלומות.

 ותיק קופאי של בהלוויה בבית״הקברות, היא
מכ את פוגש הוא כאן היהודי. התיאטרון של
 וימיהם ארץ״ישראל את שעזבו היהודים, ריו

 רולידר של ימיו לארץ. עזים געגועים מלאים
 טיפוסים עם בפגישות חולפים באוסטרליה

 עמו מביא הוא לארץ שובו ולאחר מוזרים,
המ נכדם ואת "יורדים" זוג של ארונות שני

 דו־ אחרים. "עולים" לשני בנוסף החי, אומץ
 המלים בקיבוץ. ימים האריך לא זה לידר

 :מותו את כבר מגלות הסיפור של הראשונות
 עלה חלה׳ לצמיתות, הביתה רולידר "כשחזר

 קצת בכה לקיר, פניו את הסב מיטתו, על
ומת".

 במקום היו רולידר של שחייו ללמדך זה כל
לו נגזרו לא בארץ באוסטרליה. גלותו,
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תמ ןייטשריב לש "לדנמ־םחנמ" .ללכ םייח
סעה ומת .ולש "ריוואה־יקסע" תוכזב םייק
שהו ןויערה :רדילור לצא) "םנזיב״הו םיק
ת ינרוחא ךלוה רבחמה .םייחה ומת—(תוחיל
שכ ,ץוביקבו הילרטסואב םייחה תא ראתמו
במ .הזב הז םיבלטצמו הזב הז םיבולש םה
יחא ידיל עיגהל ןייטשריב חילצמ וז הניח
ת א עבטח־ךרדבכ תטלוקה ,תירופיס תוד
ת ונושמה תויומדה תאו ץוביקה לש םירוביגה
.הילרטסוא לש
" המ״ה וניא ןייטשריב לש וירופיסב רקיעה
א וה ךיאו רפסמ אוה ךיא—"ךיא״ה אלא
ל כ הבש ,ולש תדחוימה הריוואה תא רצוי
. ..ומקו ולפי עבש ,םילשוכו םיכלהתמ וירוביג
ן מוי תואיצמה תייארמ תעדמ םלעתמ רבחמה
. םדו־רשב לכ לע הליטמ איהש תולבגימה
ו ליאו ,רקיע םה ומצע םע םדא יקבאמ ולצא
ם ניא הרבחה ימוחתב ומוקמ־יא וא ומוקמ
ט וקנל ןייטשריב לסויל ול יאדכ .וניינעמ
א וה וכרד יפ-לעו ליאוה ,וז תידדצ־דח השיג
ל ש הירלקפסאב טרפה תא ראתל חילצמ
ו תייאר ןכ-יפ-לע־ףא .דבלב םיימינפה וייח
חרו רעצב־תופתתשח ,געלו רומוה הכורב
ם ינממסה לכמ .תוימומרעו בל־םות ,םימ
ה חלצהב ותחקרמ תא ןייטשריב חקור הלאה
ה ריכזמ וירוביג יבגל ולש הינוריאה .הבר
י לדגמו ,שידיאב םירפסמה יבוט תא םימעפל
ר זכא תויהל אוה עדוי ז םשארב םירפס־רכומ
- דמילכו השוב אלמ ילככ םגיצהלו םהילא
א וה ,ןכמ־רחאל וא ןכ ינפל דימו ,ךכ ךותב
ד ימו ,בל־ בוטו םימחר הברה םהילע ףיערמ
זומה םיסופיטה לא ארוקה לש וסחי הנתשמ
ם הינפל ןייטשריב הלעמש ןפודה״יאצויו םיר
.ויטהלב

.פ .י

!דלי חתא ימ לש
 הרזח דימת איה תידליה־תוזוחמ לא הרזחה
ש ,תורפסלו תונורכזל םלג־־רמוח ,תפסכנ
ן יעמ איהש ,תישארה לא הגרעב הרוקמ

/  דבוע םע !דלי התא ימ לש :בוטרב ךונח "
.׳טע 1970 ; 261 ,םעל הירפס

־ ה והז .אווש־םסקימ ףא תופוכתו—םסקימ•
יפסה תורוקמ לא ,הלחתהה לא רותחל ןויסנ
ם לתב תכלוהה וז ,תוישיאה לש החימצהו הג
 למסמש המב תדרומה וז וא ,רוד תלמסמהו
ת ודלי קר הניא לארשי־ץראב תודלי .רודה
ה חימצו תודליב תבלושמ אלא רפסמה טרפה
ה ברה יכ אופא אלפיי אל .הרבחו ץרא לש
ם יירבע םירפסמ ובתכש םירופיסה יבוטמ
־ כז יכ הינורטה .תודליה״ימי ביבס םיבבוס
ומה תישאר ,טדנמה ,םיכרותה ימימ תונור
ה ניא שמושמו שודנ רמוח םה ׳וסו הבש
א צויכו םיברע ,םילגנא ,םיכרות .ןאכ תספות
, תאזה ץראה לש הירוטסיהה יביכר םה הלאב
ו ניא ץראה יווה םעקרש םירפס בתוכש ימו
א ל ןובשח לש ופוסב .םהל שחכתהל לוכי

ש ומישה אלא עבוק יתורפסה םלגח״רמוח
ן אכ תולתיהל אוה רתומלו ,ולוצינ ביטו וב
ו כפהש םירפסמ לש תראופמו הכורא הרושב
.ישונא םומסוק־ורקימל םתרייע תא

ה דבועה יכ שיגדהל ךא ואב ולא תורוש
ב תודלי לע—בוש—בתוכ בוטרב ךונחש
ן יינעמ ז ותבוחל ףקזיהל הכירצ הניא הבשומ
פס םירואיתל התכז הוקת־חתפ הקווד יכ
י ד !הל םינפ המכו—דכ״לכ םיבר םייתור
. י לש הזל בוטרב לש ורואית תא תוושהל
 לע דומעל ידכ ילש "םיגחה ירחא״ב זנק
, הנטקה וז—תילארשיצראה הבשומהש ךכ
— תושודנהו תועודיה היתויעב לע ,תינתרקה
. ןווגמ יתורפס םומסוק־ורקימ תויהל היושע
ת רוקבו הכרעהל יואר םלגה־רמוח אל ,ךכ םא
.תורפס השענ הב ךרדה אלא

י מ לש" .דבוכמ ןולשכ לשכנ בוטרב ,ןכא
ד לי תונורכז לש גולטיק אוה "דלי התא
־ ה המיתה .הרשע־שלשה ותנש דע רגבתמ
. שדח יוטיב לכ ןאכ תלבקמ הניא תיתרגיש
־ יס תמועל בוטרב לש ורפסב דחוימה ילוא
־ יסל ברה ונוימד אוה םירחא הבשומ״ירופ
. הפוריא־חרזמב םידוהי״יצוביקב תודלי־ירופ
ד ליה רבעמ ,הסנרפה תידרט רקיעה ןאכ םג
ת ולגתסהל יקבאמו ינוליחל יתד םייח״חרואמ
־ לכב ךא םנמא חמצ הב הביבס ,ותביבסב
.וירוה תשרומ ,תורז היפלכ שח אוה תאז

" יביטקלוק״ה ןורכזבו ונורכזב רזענ רפסמה
*ה ,ןמחנ טליק םירבד הברה .ותחפשמ לש
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