
רעו בסדרת נוספת חוליה שי מכ

ל א חי
 ולצליה לאפיה החדיש התנור

 את אידיאלי באופן המשלים
 במטבחך. הבישול מערכת

 על המבשלת בית עקרת לכל
 לאפיה לתנור וזקוקה — כיריים
ולגריל.

־ ולגריל לאפיה
ויעיל נוח ״רויאל־
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 בארץ וסוכנויות סניפים 150
 ,34 אחו־העם :הראשי המשרד

תל־אביב

י ו נ י - ש ת ב ו ת כ
 להר נזוזבספז כדזבחד, אוז הנזגנונגז הוזינגי

 טבתויים וזנזינוייגז לוזוזלסוזי בך <זל רי<\
.בנזפזלדזז. עיכגבינז ו<\1לוז ברי נזראטז,

ספרים
שירה

הבא לעשור משוררת
 דליה מאת (שירים זהכ. תפוח אהבת
 68 לספרות, מחברות הוצאת רביקוביץ,

 של הראשון השירים ספר הוא עמודים).
 ואפשר ),23( צעירה ישראלית משוררת
 מלבד ישראלי. ספר־שירים כעל עליו להצביע

 לקובץ, שמו הנותן השיר הדהב, תפוח אהבת
 שלפחות נוספים, שירים 27 בספר מצויים

טובה. שירה בגדר הם מחציתם
 מגיל מאביה ויתומה רמת־גן ילידת דליה,

 הראשון השער את לפחות מקדישה צעיר,
 שירה דרכים. בתאונת שנספה לאב, הספר של

 פגישתה שיר הוא בקובץ ביותר המרטיט
 שבשיר המת, האיש עם הצעירה הנערה של

.״ קודם  על לבניו לספר / לביתו .שב .
 הדבר / למשמע בניו יחרדו לבל / מותו

הזה.״ הנורא
 האיש בלילה הכביש על ״עומד השיר:

 / שלי. אבא הימים בשכבר שהית / הזה
 מפני / עומדו למקום לגשת אני וחייבת

. הבכורה הבת הייתי שאני . . ו של
 / סכנה חשש ישנו עומד שהוא ״במקום

 / מכונית. אתו ודרסה בכביש שהלך כביום
 שוה / סימנים בו ונתתי אותו הכרתי וכך

שלי. אבא פעם היה עצמו האיש
 / אחת סילת־אהבה לי מדבר אינו ״והוא

 / שלי אבא היה הימים שבבבר למרות
 / שלו הבכורה הבת הייתי שאני למרות

אחת.״ מילת־אהבה לי לדבר יכול אינו הוא
בשי הטובים ועופר. אדומה שמלה

המש בשירי מהטובים אולי דליה, של ריה
 אותם הם הישראלית, בשירה הצעירה מרת

 הפש־ באמיתותם המקרינים אישיים, שירים
 לכל השוות ועצב אושר חוויות טנית־כמעט

. הקטנה האשד, אודות שירה נפש. . .עשש״
 הכדור / הארץ כדור את / לערש לה תה

 היתה שכרה(״לו העליצות שיר כמו או הגדול.״
 שמחירה / האדומה השמלה את משגת ידי

 על מדלג עופר לי יהיה ולו / מאד, יקר
 נתלים היינו / גבעות על מקפץ / רמה

 כנפי את קושרים והיינו / הבתים בגגות
 / ומסתבכות מסתבכות שהיו עד / הרוחות.

 דוגמה מהווים חומים.״), של פקעת כמו
 שירי בכשרון להפיק שאפשר למה טובה

הצטעצעויות. כל ללא
 ספר־ את מאכלסים מעטים לא שירי־בוסר

 עדיין סובלים מעטים לא שירים הבתולים.
 מצויינים, לרעיונות שירי ביטוי מחוסר

 שיר שכתבה משוררת כי לשער קשה אולם
 תצליח לא מלכים, מתנות כמו מגובש כה

ומוצ יותר מקוריים כלי־בימוי לעצמה לגבש
 מהמשוררות לאחת להפוך כדי יותר לחים

הבא. העשור של הישראליות

תרמם
ריק בחלל בזבח

 פברי׳ יוהן מאת (רומן תערובת בן
עמי הוצאת שניצר, שמואל מה.לנדית ציום,

 נכד קאמפאהום, בונג הוא עמודים) 224 חי,
 ואשד, ביאווה ש הכיב! בצבא הולנדי לסמל

 במובנו התערובת, בן מוסלמית. מאלאית
 של לדעתו סמל, גם הוא המושג, של הרחב

 לטרגדיה ההולנדית, הודו באיי שגדל הסופר
 של מלא מיזוג העשרים: המאה של הנוראה

 והנכסים התרבות של קיצונית הפרדה הדם,
החומריים.

בז ליהנות, יכל קאמפאהוס שבונג בעוד
מת והמאלאי, ההולנדי הדמים, מיזוג כות

 וכח־ ההולנדי הפעלתני האופי של כונותיו
תכו התבזבזו המלאי, של והעבודה הסבל

וה ההולנדי שהכובש בחלל־ריק אלה נות
 של האוכלוסיה רוב על כפו הסיני סוחר
לאינ הפכה יותר שמאוחר ההולנדית, הודו

 ותם־ רוחניים ערכים יצירת במקום דונזיה.
 בשמירה להסתפק קאמפאהוס בונג חייב ריים

 כלח. עליהם שעבר ישנים, ערכים על קנאית
נון. הצעירה אחותו של בתוליה זה: במקרה

 הסיפור שחומי־עור. ירעיב הקדשה
 חסר־ נכדו בונג, אידיאולוגיה: של שמץ כל ללא

 בעיר שמת ההולנדי הסמל של המנוחה
 בטאווי גברבר הינו טרופית, מקדחת מולדתו
 על בפיקוח מחייתו את מוצא הוא טיפוסי:

 גבוהים, דמי־שמירה גביית השוק, תגרני
 הדוכנים ובעלות מבעלי תענוגות ולילות

 בתוליה על מייאשת שמירה תוך הזעירים.
 הופך לרצח, בחשד מסתבך הוא אחותה של

 עם לזנות מתפתה כשאחותו ממש לרוצח
 הכסף את להרוויח כדי זקן, סיני סוחר

המשפחה. כבוד להצלת הדרוש
 פבריציוס יכול לא השיטין, בין אולם,

 את מסיק בשמם, לדברים מלקרוא להמנע
שלמעלה. המסקנה
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העצובות. הנשים ופני הריקות החביות דות

 הש־ באיז׳בו־אימושין הראשון יקירי ך•
 בלב עיר זוהי מדכא. רושם אחריו איר ״2

כשע מרחק המערבית, ניגריה של הג׳ונגל
 תקף צחנה של גל מאיבדן. נסיעה תיים
 עצובים ילדים העיר. במבואות עוד אותי
 המכונית את עצרתי בעפר. מתגוללים נראו

 כחיות סביבה התקבצו והילדים העיר במרכז
 למראה אך רגע. בכל לנוס מוכנים חשדניות,

התעודדו. הידידותיים חיוכי
 בטן ובעל צנום ילד שבחבורה, הגדול

 פה ״אבינג היורבה: בשפת אלי פנה נפוחה,
 ברשותי שהיה מה חילקתי רעב)!״ (אני מי
 — וסוכריות ביסקוויטים חפיסות כמד. —

 שללם את נטלו הם אחד. לכל פני והוספתי
 את ואדרוש שאתחרט חששו כאילו וברחו,
בחזרה. המתנה

 שבפתחו המלך, בית עד לנסוע המשכתי
ב בקשתי את העביר השומר שומר. עמד

הע וזה הבית, בתוך שני, שומר אל צעקה
 במה כעבור המלך. אל הבקשה את ביר

ה עמד בפתח פנימה. לסור נתבקשתי דקות
חייכני, בריא, רחב־מידות, גבר — עצמו מלך

----------- מאת ------------
ר עודה נ ד נ ו ל

גלו בהתרגשות לרווחה. זרועותיו את שפרש
 הושיב האורחים, חדר אל אותי הוביל יה

 בם לימין עצומה, עור כורסת על אותי
שלו. המלכות

 ההתרגשות: סיבת התבהרה דקות תוך
 בביתי,״ ישראלית לארח גדול כבוד ״זהו
האלו בני הם הישראלים ״שהרי המלך, פתח
ה מכל בהם בחר הגדול האל אשר הים,

 מפתיעה בשורה המלך בפי היתה עמים.״
 זורם יהודי דם — עצמי ״אני יותר: עוד

 בו מלנעוץ להתאפק יכולתי לא בעורקי.״
 את להסביר נאות והוא תמהות, עיניים

מקו שהנצרות ומכיוזן נוצרי. ״אני הצהרתו:
 בדמי זורם כי הוכחה זו הרי ביהדות רה
★ ★ ★יהודי.״ דם

מלך בלי שגה 300
 נעי־ הפתעות מלא היה מלכותו וז* **>

 של המלך דויד לו קוראים למשל: מות. | ן
 איז׳בו־ ,שעירו שום על מהי שום על נצרת.

 בה יש אשר קדושה, עיר היא אימושין,
ה אדוק, נוצרי בהיותו רבים. בתי־תפילה

 החליט הקודש, ארץ על והערב השכם חולם
 חי בה הגלילית, העיר בשם לעירו לקרוא

 על־ידי לו ניתן דויד השם הנוצרי. ישו
 כפי האמיתי, שמו חוש־נבואה: בעלי אנשים
 הוא שנה, 45 לפני היוולדו ביום לו שניתן

אדיבוייבו.
 גם הגיע בית־הלחמי, בן־ישי דויד כמו

 בדרך מלכותו בם אל הניגרי דויד־אדיבוייבו
 עבר באיז׳בו־אימושין, נולד הוא הקשה.

ב התפרנס בלאגום, לגור השנים במרוצת
 אחד לילה ולמשטרה. לצבא בחייט רווחה

 אחד לפניו הופיע זה ובחלום חלום. חלם
 שבע בעוד כי לו שהודיע עירו, מזקני
איז׳בו־אימושין. על למלך יימשח הוא שנים

 לדעת רצוי הנבואה, גודל את להבין כדי
ה סיפר איז׳בו־אימושין. תולדות על מעט

 בשם מלך כאן חי שנד, 300 ״לפני מלך:
 אך גדול, מלך היד, הוא טנסי. צ׳יפ אולוקו

את ועשו האלוהים בפני חטאו העיר אנשי


