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 רצוף־ ,הטראגי התפקיד את טרסר מסמל
 במלחמות רבים יהודים שמילאו הסתירות,

 העם ושל אחרים עמים של ובמאבקים

היהודי.
 כשליה טרסר פעל השניה במלהמת־העולם

 זאת, עם כיהודי. ולא הסובייטית רוסיה
 רשת־הריגול מראשי הגון שחלק היא תמיהה

 הצליחה, זו רשת היו. יהודים שבפיקודו
 באותה אנטי־גרמנית רשת מכל יותר כנראה,

 השלטון ולמרכזי לברלין הדרה היא עת.
שהע בידיעות אירופה. בירות בכל הנאצי
 של עדותם לפי לרוסים, הועילה בירה

 אוגדות. מהרבה יותר הרוסים, ושל הגרמנים
 טרפר שדווקה לחשוב מקום אין כלום

 אנטי־ציונים יהודים הקומוניסטים, וחבריו
 ותרמו בנאצים נלחמו ואנטי־״לאומיים",

 שנשאו "נאמנים" מיהודים יותר לתבוסתם
 ן ובפזורה בארץ־ישראל ברמה לאומיותם את

ש. כ.

בני״גיתי כל בשם

 תרצו, אם או, "ספר־שואה". עוד לכאורה,
הגדו חיים שמאחריו גבר של אוטוביוגרפיה

 סבל ומכאובים, הרפתקה צעיר מגיל שים
 ואושר מנוחה סוף־סוף מצא שכאשר וגבורה,
 ושלושה אהובה אשה עם בנווה־חמד, ורווחה
 והציגו אכזר גורל בו ניחת שוב ילדים,

 אהוז־ייאוש שרוף, שכול, אלמו, : ריק כבלי
 דבר כמעט עוד לו באין ורדוף־ביעותים.

ושגעונוילחיים. כוח-רצונו מלבד
 —שלפנינו הספר היה בלבד זה רק לו אד

 ספר חיבר לא שקודם־לכן אדם של וידויו
 לסממניה חכמת־סופרים לו וזרה מימיו

 לא עתה כי היה בלבד זה לו—ולגינוניה
 הבדל בלי קוראיו, לב את רב בכוח סילטל

 כאש־קוצים בשורתו פשטה ולא ומוצא, יקע
תורגם. שללשונה ארץ גבל
 כמדומה, לעמוד, בה אין התחכמות שוס

של זה כגון בלתי־אמצעי כוח־חדירה בפני

 )גרשם בני־ביתי כל בשם :גריי מרטין *
 !אמיר אהרן :תרגום גאלו(; מקס כידי

 ׳עמ. 328 ; 1972 ירושלים, וניקולסון, ייידגפלד

 סיפורו. ושל גריי מרטיו כיום הקרוי האיש
 כמין וכל־כולם הם, אחד וסיפורו האיש

 בעי־ מהמם בעצמתו, קמאי מחודש, אישור
 שתרבות־ ראשוניים ערכי־יסוד של רומו,
 בהם מתעמרת החכמגית־המתחכמת זמננו

 קליפותיה, לשלל מתחת זאת, ועם לתיאבון
 ערכים הם אלד, אליהם. נפשה יוצאת כמו
ועק ־סבל כושר ועוז־רצון, גבורת־רוח של

 וחוסן־עמידה משוש־התמודדות גאה, שנות
 ריבונות הכל ועל ואושר, להצלחה ותשוקה

 אלים. ומול גורל מול אדם של פרומתאית
 האתוס לתחומי מעבר הם שלכאורה ערכים

 הם, אין בלום—זאת ועם באחד, והאסתטיקה
 ו והצדיק והיפה הטוב תכלית במיצוים,

 גדיי מרטין פורש וכמגיד־מוסר כמטיף לא
 עלילות הרבה שאין וחייכם עלילתו, את

 הבשלה, בחכמתו אבל כמוה. גדושות־עלילה
 אין ואהבה, ושנאה תלאה הלמודה הבוגרת,

 בה, המקופל בלקח מלחוש אטום הוא
 מנםיון־ההיים הזולת אל הקורנת בבשורה

 כמוהו. מאין והאישי והקשוח, הדחוס הזה
 נודע, אלתרמני פסוק של בשינוי־גירסה אכן,

 משובחים יש כי זה ספר על לומר אפשר
במוחו. משובח איו אבל—מטנו

מ. י.

ם חיי ם־יו שראל יו  בארץ־י
הי״ט במאה

 תחום לאותו שייר יום־יום חיי של תיאורם
 מיגזר החמרית", ב״ציכיליזציה העוסק מחקר

 הוצאת החברתית". "ההיסטוריה של אחד
 ספרים תשעה כה עד הוציאה הספר" "עם

 למרכזיו העתיק העולם על ששה—בסדרה
 בהוויתה קטבי־ומן שני על ושלושה החשובים

 והמאה התנ״ך תקופח :ארץ־ישראל של
הי״ט.

 יסודות כמה )לפעמים( חסרים אלה מחקרים
 מדויקים הם ההיסטורית, הכתיבה של חיוניים
 אך מאד, יבשים ופעמים האפשר במידת

 באר׳ן־ישראל יום־יום חיי :אביצור שמואל *
 + עט׳ 370 ; 1972 הספר, עם ;הי״ט במאה
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םירפסו 78

ה עידיל רתויב בושח דממ םיפיסומ םה
ה מוד "םוי־םוי ייח" לש רקוחה .תירוטסיהה
א והשכ והשלכ םוקמב רקבמה רבוע־עסונל
ת ומשרתה םשורו ןורפעו ןטק סקנפב דיוצמ
, םיקוושב ןוזמה יריחמ :טלחהב תיאזורפ
. רכו תיבה־ילכ ,הרובחתה ילכ ,שובלה יגוס
ה פי ררבתמ רקחמה אשונ רוציבא לש ורפסב
, ןועמ רמולכ ,םייח תוחרא : םיקרפה־ישארמ
, ןתמו־אשמ ;רוצייו הדובע ;שובלו ןוזמ
חתו הלבוה יעצמאו ; םיפילח־יעצמא רמולכ
.הרוב
ה בורמ תוצירחבו הדיקשב ךרוצ שי יאדו
־ רמוחמ תושורדה תועידיה תא טקלל ידכ
ו זש םג יאדו .ףיקמהו ינושארה תויודעה
ת ויושע היתואצות ןיאו דאמ הרופא הכאלמ
, הרסח תירוטסיהה העידיה הידעלב ךא ,קתרל
ר קוחה .תוילאירה דסמ תא ,רבד לש ופוסב
י ביטקייבוא ילוא אוה "םוי־םוי ייח" לש
ר קוס אוה ;רחא ירוטסיה הקוח לכמ רתוי
־ גיא״ה) יאצמה תא ראתמו קדובו הנומו
, העד תווחל בייח אוה ןיאו םייקה ("רטנוו
ק פס ילב .תואצותו תוביס שפחל וא ךירעהל
ת מאל וא דירפהל ורקחמ תואצות תויושע
־ אטימו תוטשפומ תוירוטסיה תוללכה הברה
ה פוקתל עגונב תולבוקמה טעמכ־תויזיפ
.הינב לש םהייח־תוחרא לעו הנותנ
ה נורחאבש הפוקת ,ט״יה האמב קסוע רוציבא
ם יירוטסיה םירקחמב הל שרדיהל םיברמ
י כ שיגדהל שי ךא .דבלב םהב אלו—םינוש
י מעטמ ט״יה האמה לא הנופ וניא רוציבא
ה שיג לש םימעטמ וא ןאכמ היגלטסונ
־ דחאה ודיקפת .ןאכמ תיטילופ־תירוטסיה
ב רימבו תומלשב ,הכלהכ אלמתמה—דיחיהו

בועו תיתטיש היצמרופניא רוסמל—קוידה
ו רפסב אוצמל יושע ארוקה יכ רורב .תיתד
ך א ,םיעיתפמו םייטנקיפ ,םינוש "םיקומיצ"
ר זע אוהש ,רפסה לש בושחה וכרע הזב אל
ו נצראב ט״יה האמה לש הירוטסיה ןיא בושש
ת וילכלכה תורומתה .וילע רתוול הלוכי
ה אמב לארשי־ץרא תא ודקפש תוירמחהו
ואצות רשאו ,תוביקעב לבא טא־טא ,ט״יה
ן יב האוושהה ןמ קר רוריבב תולגנ ןהית
, ןאכ תולבקמ ,התירחאל האמה לש התישאר
ם ייוניש :יאזורפה־ילאירה דממה תא ,רומאכ

־ לקנו ץוחה ןמ םיאבה ירמחה ףונב םינטק
ה ורישכי ומכו לארשי־ץרא לש התיווהב םיט
א ובל תשגרתמה תישממה הכפהמה תארקל
.ןכמ־רחאלש האמב הילע

.י .ש

יניס
ם יאנטוב ,םיגולואיכרא ,םירייס ולכי זאמ
ם תצק ,םילארשי םבור—םייעוצקמ םימלצו
ן ומישיה יבחרמב םהינרפיצ ץוענל—םירז
195־ב יניס לש רבדמה־תואנבו 6 / ־ יצח לחה 7
ל ש ותעדותב סופתלו בושל בלמ חכשנה יאה
ז אמ ילוא עדי אל והומכש םוקמ םדאה
ארב .תיניטנזיבה תורצנל תונושארה תואמה
ם ירקחמ אופא ולחה 60־ה תונש תיש
ה ינמרג ,הילגנאב עיפוהל יניסב םניינעש
ה פיסוה ,ןבומכ ,1967 זאמו ,תוצרא ראשו
ע בק לש יפוא השבלו םידממ העפותה
.טעמכ
, הכ דע יניס עיפוה םיילארשי םימובלאב
ת וכרעמ לש ןרואית תרגסמב קר ,םצעב
ו א םייאבצ םימלצ ידיב ומלוצש יפכ ,ל״הצ
! ושאר םובלא אופא אוה "יניס" .אבצ־ירורג
ך ותמ שגומו ירבע להקל דעוימה וגוסב
ר חאלו .תבהואו החונינ דיב ,"תיחרזא" הייאר
, ותוושהל רשפא יכ הארנ ריהזו ןותמ ףודפיד
ה ריצי וזיאל ,הריתי המזגהל ספתיהל ילב
ם צמוצמ) לילמתה הבש תילאקוו־תילקיזומ
" הקיזומ״ה ,ןולא הירזע תאמ (ינוכסחו
ב וציעה־ינמא יריחבמ) ןורוא רשא תאמ
ה מרב םוליצ־ינמא—"םיעצבמ״הו ,(לארשיב
ו ימוליצ תאז־לכב ,וניוצי דחוימב) ההובג

. (ןבל־רוחשב ןה עבצב ןה ,בוש םקימע לש
ק ר ,םשו־הפ ,יב ררועמ תוגייתסה לש הדימ
ה רימאב חתופ אוהשכ ,לשמל ."לילמת״ה
י לונ יניסב" :ןוגכ ״תיטארטיל־תימואל״

ה ירזע י״ע ראותמ ;םימודקה רבדמ—יניס *
ה ירזע ,יקסבורטסוא יחצ : םימוליצ ;ןולא
; בוש םקימע ,ברע ימע ,םע־רב הכימ ,ןולא
׳ הפיח ,הנומקש תאצוה ;ןורוא רשא : בציע

.׳טע 1972 ; 168
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