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ל ן א ו ל ד ח ט ה ל ח ו מ ה
ת  'המסוע, ב. אברהם (מאת חזק* מו

 הוא עמודים) 200 המאוחד הקיבוץ הוצאת
הרי את להפריך המשתדל סיפורים, קובץ

גוס הישראלית הספרותית היצירה כי עה
סת.

 פנחס לאחרונה, נופץ יזהר שס. אחרי
 את פינה עמון וש״י דום, נאלם שדה

הבי כי נידמה כי עד — למבקרים מקומו
 בלתי־תלו־ עצמה, בזכות ביסוי נעשית קורת

 יהושוע, א. בא — היצירה במעיינות יה
 ומגיש בירושלים, לספרות )27( צעיר מורה
בקב פורסמו כבר סיפוריו שכל זה, ספר
ספרותיים- צים

 יודע אינו (איש יהושוע החי. המת
קור חבריו אך בשמו, ב׳ האות פשר מה
 מעבר חורג אינו .בולי״) בשם לו אים

 סיפורים אך מקומיים־מקוריים. לתחומים
 עם יחד כי שפה, לכל לתירגום ניתנים אלה

 וערך חשיבות בעלי הם ״משלנו*, היותם
אוניברסליים.

 עליו זקן, על מספר הזקן מוח הסיפור
 בני־הבית, כל של במותם יראה שעוד אמרו

 של סמל לכולם, אימה מקור שנעשה עד
 וגומרים ם נמנ הם לבסוף שלהם. מיתתם
 היא זאת לעשות הדרך למות. חייב שהזקן
 יהווה שמותו ובלבד חי, או פת לקברו,
 ולהש־ להמשיך יוכלו הבית שדרי עובדה,

 של המוות אימת אותם שתאפוף מבלי תרך
עצמם.
 כולם. מהם להיפרע מספיק שהזקן אלא
 סופד הוא לבית־ר,קברות חי מובל בהיותו
 מותו על להתאונן יכול איש -אין לעצמו:

 אולי פה נשאר שהיה זח, יקר זקן של
לל כאן העומדים כל טל סופם — לנצח

 יזכה כאן העומדים מן איש כל בדרכו. כת
 יובילוהו כן ואחר סמש... כזאת ללוויה

ל מעל עד עפר ויכסוהו לבית־הקברות,
אפי לנשום...״ עוד יוכל שלא כדי ראשו,

הדב נכנסים להמשיך, לו מניחים שלא לו
 של לתודעתו לפחות הקהל, לתודעת רים

 המעו־ שהוא לתדהמתו, לו, מתברר הסופר.
 אותו מזדקן הוא שכן ללכת, החדש תד
 הבריות, בעיני צנינים שהוא זיקנה סוג

שלו האימה אימה. בלי לחיות המבקשים
 הקודם: הזקן של כאימתו גדולה נעשית

אט שמא לבית־הקברות, ללכת נטיתי ״לא
 החדש, מהקבר אדמה לגרוף ובמקום עה,

בו." לישון ואכנס בוד אכרה
שיר נוסח משהו הוא חיום תרדמת

בפ כמלכות כמיפלט, השינה :לשינה ד,לל
,ממיסה בחמדה: נפשק ״פיו עצמה. ני

 לראשונה... חזרה השניה ומן לשניה אחת
יש אלא נחים לא בהן... רובץ אני שבועות

מתר כאן עובד. אני השינה בשביל נים...
 וכשמשתעבדים האמיתיים.׳״ החיים חשים

 נשאר אני חרש, לאט ״לא, השינה: לפולחן
איני הבא... הערב עד הבוקר... עד לישון
פוד...״ עוד שבע...
ם. דגל דו  הוא יתיר של הערב מסע א
 זולת דבר להם שאין אנשים של סיפורם

 ערב. מידי בערב. העוברת רכבת — סמל
לפי והלאה, מהם שמוחשיותו סמל זהו

שעו עד הולך. תמיד — והולך בא שהוא
 כשמשלחים משמעות, לבעל זה סמל שים
 קיומם. של כהפגנה לאבדון, הרכבת את

 את מעלים הירוק הדגל את להעלות תחת
 שבבים נעשה הרכבת וסמל האדום, הדגל

 אסון ככל מאד, עד מוחשיים — שבבים
אחר.

המל על מחקר עבודת סיום — הסיום
מס שנים שבע הקדומה. המטארונית כות
בא היתד, והבצורת בקיסונו, ״הוא״ תגר
 אחד. נהר מי זולתי ימים, נותרו ולא רץ

 ילדים לריק. והסיום תלישות, שנות שבע
 הגליד את ושורפים קורעים טרוף אחוזי

לאחד. אחד נות
 ^ול בספר בו יש החורבן. נביא

סיפו כמו הסיפורים חורבן. של אחיך
 סיפור של בבואה שהם אלא אישיים, רים

שלמד- חברה
 ר,פ־ כי למחשבה להיתפס שלא אי־אפשר
 התפרצות היא יתיר אנשי של גנת־הקיום

תקו ואחרי מוחלט, חידלון לפני אחרונה
 זה לא כלום משועמם. חוסר־אונים של פה
 והשינה לרחובות? מפגינים שמוציא מה

 בריחה של בבואה איננה כלום כמוצא,
 לא כלום :והסיום התרדמה? אל — כללית

 רואה שאינו מי לכל זד, מסוג סיום צפוי
הבצורת? את
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82525 טל. ב, מם׳ רחוב וולובלסקי, מרכז ת״א, בית־החוושת:
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