
 לאירופה ציני הספד הוא אתמול של העולם
 מילחמת־ לעבר מוליכה שדרכה השוקעת,

 החולנית שהלאומנות אירופה העולם־השניר*
 עוד תהיה לא שלעולם אירופה, אותה, מאפיינת

תרבותית. לנאורות מרכז
 בקיסרות רבים ליהודים בדומה צוויג,

 עצמו את ראה ובגרמניה, האוסטררהונגרית
 בכבלי הכבול כיצור ולא העולם, כאזרח

 מוליך בהדרגה, תהיה. אשר תהיה הלאומנות,
 לעבר הקורא את אתמול של העולם

 מילחמת־ היא הלא הראשונה, ההתמוטטות
 הביטחון עולם את המחריבה העולם־הראשונה,

 צוויג את המוליך הרס — היוצרת והתבונה
 והומאניסט. כפאציפיסט לעמדותיו הבוגר

 במרכז מיעוט עמדות בבחינת שהן עמדות,
הגואה. הלאומנות של אירופה

 מילחמת־העולם־הראשונה, תום לקראת
 ספר שהוא ירמיהו, סיפרו את צוויג פירסם

 היהדות של השלום ערכי את הכורך פאציפיסטי,
 ביחד פאציפיסטיות. מעשיות לעמדות (השפויה)

 מנהל דולן, רומן הצרפתי הסופר ידידו, עם
 השלום, למען בינלאומי מאבק מציריך, צוויג,

 צרפת שבין הדם עקובי שדות־הקרב למרות
 עוז עמום את לעצמכם תארו לגרמניה.
 הפ־ דרויש מחמוד עם יושב הישראלי,
 כנגד נאבקים הם ויחד בקפריסין, לסטינאי
הישראלי־פלסטיני. העימות
 בטירה צוויג התיישב מילחמת־העולם, אחרי

 טירה בזלצבורג, הקפוצינים הר על קטנה
 מכיוון אירופה, וילה היה 20וד בשנות שכינויה
 ג׳יימס למן האירופים, אנשי־הרוח שמיטב
 טוסקאניני ארטורו מאן, תומם דרד גזים
 צוויג, של ספריו בה. התארחו בארטוק ובלה
 במיליוני נמכרו בשיא־תהילתו, אז שהיה

בבתי־הספר. נלמדו הביוגרפיים ספריו עותקים,
 שלא כפי פאסימי. ציניקן היה המצליח צוויג

 שיבוא מתמשו בשלום ,1917 בסוף האמין
 .1933 בשנת אפשרי בשלום האמץ לא כן לעולם,

 שר־התעמולה גבלם, שד״ר בדבר, פלא היה לא
 קודם פושה, צוויג של סיפרו את קרא הנאצי,
 של ספריו שאר ושריפת שריפתו על שהורה
צוויג.

 הפוליטית, הציניות התגלמות הוא פושה,
 הדד נוסח שר־מישטרה של נפוליאונית גירסה
האפשריים, המישטרים בכל השורד בורג, יוסף

 מתרחשת החלה רבת־עניין, סיפרותית תופעה
 ספרים של שלמה סידרה האחרונות. בשנתיים
 תורגמה 40וה־ 30ה־ בשנות לעברית, שתורגמו

לעברית. מחדש
 פוליטיים־ בנושאים עוסקים האלה הספרים

 השרירים הם אלה ספרים אידיאולוגיים.
 שאיפיינה האידיאולוגית, הלבה של האחרונים

העולם. מילחמות שתי שבין התקופה את
 חוזרים ,1984ו־ 1983 של הספרים מדפי אל
 אתמול; של העולם מאוריציוס; כפרשת שמות

 — פחם והמלך זיס היהודי המתים; אוניית
 של הקוראים דור על מאוד שהשפיעו שמות
.50וה־ 40ה־ ,30ה־ שנות

 יעקוב כמו: בחלקם, נשכחים סופרים
 אם־ טראוון, ב. סויכטוונגר, ליון וסרמן,

 של החדש הדור את גם מרגשים סינקלר, טון
הקוראים.
 לעברית, תרגומים־חוזרים של זה גל מאחרי

ביתן. זמורה הוצאת בעיקר, ניצבת,
 שראו־אור אתמול, של העולם מסיפרי כמה על

נייר. של נמר מדווח באחרונה,

צוויג
 של העולם צוויג סטיסן של סיפרו

 המשמש אוטוביוגרפי, ספר הוא אתמול(♦)
 שהיה עולם על המספרת תקופה, של בתיעוד

עוד. ואיננו \
 אתמול של העולם של הראשונים בפרקים

 האוסטרר הקיסרות בירת וינה, את צוויג מתאר
 בעירבוביה, חיו שבה עיר עוד, שאיננה הונגרית
קראום. וקארל הרצל כתיאודור דמויות

 וממשיך ,כתלמיד עולמו בתיאור פותח צוויג,
 בתיאודור ומיפגשו הראשונות, רשימותיו בחיבור
 ומאמץ שלו, הראשץ הציוני בפרק שהוא הרצל,
 של פומבית להתנצרות להביא באפשרות עריץ

היהודי. העוקץ את לסלק כדי אירופה, יהודי כל

 עברית: אתמול-, של תעולס - צמיג (•)סטיפן
 עטודיס 317 ביתן; זמורה הוצאת ארד; צבי

קשה). (בריבה

הישראלית החוויה

בברזיל התאבדותם לפני צוויג וסטיפן לוטה
פסימיסט הומאניסט, פאציפיסט,

גרמניה. של לידיה צרפת את מוכר שהוא עד
 בניץ את שרפו שבו שביום הוא, הגורל צחוק

 כמה של במרחק הוקרן בברלץ, הרייכסטאג
 בימים הבוער. הסוד סירסו משם, רחובות
 שהיו עוברי־אורח, במקום עברו השריפה שאחרי
 בית־הקולנוע של לוח־המודעות ליד נעצרים

 את לאסור הורה גבלס שהד׳ר עד ומגחכים,
הסרט. הקרנת

 על פומבית צוויג התנבא 1934 בשנת
מכר הוא לפרוץ. העומדת חדשה מילחמת־עולם

בסיפרותנו

 הקדים הוא באנגליה. להתגורר ועבר טירתו את
 בידיו הבריטי כשדרכונו צעדיו. בכל היטלר את

 לפטרופוליס המשיך ומשם לארצות־הברית, נסע
שבברזיל.

 60ה־ הולדתו יום אחרי אחדים חודשים
 אשתו לוטה, עם ביחד צוויג סטיפן התאבד

הצעירה.
 פרספקטיבה כלולה אתמול של בהעולם

 התרבות־ של ההתבהמות למהלכי מלאה
 איומה, שואה לאותה שהוליכו מהלכים המערבית,

האירופית. התרבות של לקמילתה שהביאה

סינקלר

תופעה

 למישקפיים מבעד — המיקצועית הקצתה של גם יוצא אחרות, לתופעות־תרבותיות בדומה
 גזע בני יהודים היו ופעם קוסמופוליטיים יהודיים 20ה־ שנות של המקורית העברית הסיפורת שכד
 פציפיסטיים. אך ולעיתים זה), נדיר הנוסטלגיה־הםיפרותית, במהלך מקופח, 30וה*

 של הספרים מדפי על אחיזה לה כובשת שהחלה
תופעה). (ראה: 1984

 בולט יש־ברירה, מילחמת של אלה, בימים
 חדשה מהדורה בחסרון הישראלי מדף־הספרים

א של סיפרי־מילחמת־העולס־הראשונה של
 ובגיהינום הגדול השיגעון המאירי ביגדור

 יהודי קצץ של חוויותיו את המספרים מטה, של
ובשבי. במילחמה

 המלחמה זוועות את המתארים הספרים, שגי
 ברותם ?!ובים עברי״, קצץ של ראותו מ״נקודת

 של חדש כל אין לבמערב האגטי־מלחמתית
רימאק. מאריה אריך

מל הגיוס סיפור את מביא הגדול השיגעון ל
 בית־הספר הפציעה, החזית הטירונות. חמת

 לחזית חזרה פציעת לחזית השיבה לקצינים,
ה מפל  הגיבור, של לצידו הרוסית בשבי ו
 השלושה ובץ יהודיים גיבורי־מישנה שני מצויים

 הנימות מול אותם המעמידה ידידות נירקמת
 הלויטננט הם שלהן הדגל שנושאי האנטישמיות
 והגפרייטר שסורס פחדן קצץ ׳טטובינאק,

 קודם שרק היהודית מתעב ,,מאדי (טר־ש)
יהודי־מוסר. עצמו שהוא מתברר למותו

 של בבדידות המאירי אביגדור עוסק בסיפרו
 הרגשות גיאות מול הקוסמופוליטי היהודי

מיכלל את בסיפרו חושף המאירי הלאומיים.
הקוסמופוליטי היהודי בדידות ותירהיה ההמוני, הרעב המוות, המלחמה, זוועות

י0̂||||יי||||י|||י|יי^^ 40 ■*

 סיפור* המאירי מנמר מטה של בבגיחינום
 שנסתפחו גויים ושני יהודים שני של נדודים
 נודדים הארבעה הרוסי. השבי של בעטיו אליהם
 למחנות־ ומגיעים הגדולת רוסיה על־פגי

 גיבורו את מוליד המספר בסיביר. השבדים
 האנטישמיות ביצות בץ אוטוביוגרפי, המאוד

 את המביאה אנטישמיות ברוסית החשוכה
 צרותיהם: בכל אשמים שהיהודים להאמץ הרוסים
תנו שולח אבא מאוד, פשוט  לעזאזל, לטבח מ

 לחיילים נעליים בעד מיליונים מקבלים היהודים
 כדי בקוד. יזמים חלינו את ומשאירים
הגרמנים... תותחי בלי מאליהם. שיתפגדו
 של סיגנון המאידי אביגדור יצק ספריו בשני

 לו נמצאו שלא סיגנץ עברי, מלחמתי רומן
 שבתיאורי החדשה, הישראלית בסיפורת יורשים

 תחר חסרת הומוגנית, היא שלא המילחמה
 אלה לשירות עצמה את מגייסת שות־אמת,
במלחמה. ליהרג החיילים את השולחים
 הספרים מדפי מתחילים שבו זה, בעידן
 אידיאולוגית גדושי מאיים באותם להתמלא

 המתורגמים יותר, טוב עולם למען ומאבק
 הדוגמה וגישנית חחרת שוב אירופה, מלשונות
 דוגמת בסיפרותגו, נביא אץ של המכאיבה
 אביגדור של ספריו את ומשכיחה הממשיכה

 בתרבות ביותר הבולט המייצג שהיה המאירי,
הללו. האנטי־פלחמה דוחות של הענדית,

 מחת אחד פחותל או לים■המי כי תיקוותי,
 ועממיות חדשות מהדורות לפרסם לנכון ימצאו

המאידי. של סיפרי־המלחמה של

 כבר עבורי, היו סינקלר אפטון של ספריו
 לרומן נגדית סיפרותית מתכונת נערותי, בימי

 בית־המיטבחיים תיאורי המתקתק. האמריקאי
 לעולם צוהר פתחו הגיונגל(*) בסיפרו בשיקאגו

 עד מזעזע עולם ארצות־הברית, של הפרולטריון
אימה.

 חדשה עברית מהדורה ראתה־אור באחרונה
 שהחזירה מהדורה פחם(**), המלך סיפרו של

 העברית הגירסה בקריאת שחוויתי לחוויה אותי
הספר.(״*) של הראשונה

 בארצות־ 1917 בשנת שפורסם פחם, בהמלך
 במיכרה־פחם שביתה סיגקלר תיאר הברית,
 המגמה בעל הרומאן, קולורדו. במדינת

 הכורים מצב לשיפור הביא הסוציאליסטית,
ימים. אותם של בארצות־הברית

 בן האל, של סיפורו הוא פחם המלך
 להתקבל המבקש האמריקאי, המעמד־העליון

 ס את ללמוד במטרה במחנה־כורים, לעבודה
 מזדעזע מהרה עד עזרה. להם ולהושיט
 1 כפייה בתנאי החיים הכורים, של ממצבם
כ את השוקלות המאזניים למשל: מחפיר.

 ע הג׳וגגל; - סינקלר אפסון (•)
 7 מצפה(בריבה הוצאת ראובני;
 תסלך - סינקלר אפסון ('*)
 הוצאת גליקשסיין; חיים

קשה). עמודים(בריבה
- סינקלר אפסון ;***)
מצפה. הוצאת ברויידא; אפריים


