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המערב השפלת
 נאי־ סוראז׳פרסד וידיאדהר של ■הדרכון

 אומות עם נמנה שהוא למרות בריטי, פול
 למישפחת בטרינידאד נולד הוא רבות.

ב החשוב כיום !ונחשב מהודו, מהגרים
 23 ובמשך1 ,45 בן הוא הבריטים. סופרים

 בפרסים שזיכוהו ספרים, 14 פירסם שנים
 אחר מסופר יותר משל רבים סיפרותיים
 כאדם עצמו מגדיר נאיפול ו.ס. בן־זמננו.

 ונטול יוחסין שושלת כלא עבר, ״ללא
 מתאר שהוא אנושי מצב כלשהי״, מסורת

כה. עד ספריו בכל
 לניק־ סמל באנגליה משמש נאיפול ו.ס.

 התרבות על הבריטית האימפריה ילידי מת
 בקבוצה והבולט החשוב הוא הבריטית.

 גחלת על השומרים ״ילידים״ סופרים של
שבלע הבריטית, הסיפרות של החיוניות

פרובינציא סיפרות הופכת היתד, דיהם
 וביניהן רבות מסיפרויות הנחותה לית,

העברית.
 ספר לראשונה אור ראה אלה בימים

 בעיברית*. נאיפול !ו.ס. של עטו פרי
 מתרחשת ועלילתו גרילה, אנשי הוא הספר

 יצריהם מתמודדים שבו שטוף־שמש באי
שחו הודים, לבנים, של עולמם והשקפות

 הילב- במהלך מעורבים, גזעים ובני רים
מהפכנית. במערבולת דותם

 גרילה באנשי המרכזית הפועלת הנפש
 גיבור־מחתרת לבן, גבר רוש, של זו היא

 שנמלט לוחם ליבראל מדרום־אפריקה,
 ומצא באנגליה, תקופת־מה חי מהכלא,

 בעיק־ הקאריבי. בים באי מיקלט לבסוף
 ג׳ין, ד,אנגליה, פילגשו לאי מגיעה בותיו
טיפוסית. מהפכנית־של־טרקלינים שהיא

 שעורכים במסע נפתחת הסיפור עלילת
המוכ האי, ברחובות במכונית, הזוג בני

אל כפיסי, ״שחור :כמו בסיסמות תמים

 תרגום: גרילה״, ״אנשי נאיפול, ו.ם. *
 נזודן״, ביתן ״זמורה־ הוצאת אמיר, אהרון

רכה). (כריכה עמודים 201

 נגד מזימה הילודה על פיקוח תצביעו,
 ב־ לבקר נוסעים שניהם הכושי״ הגזע

עמ ״קומונה שהיא י תראשקוס״ ״חוות
 על־ המנוהלת והמהפכה״ הארץ למען מית
 בידי ומופעלת (חאג׳י) אחמד ג׳יימס ידי

 ג׳יימס האי. בני שוליים נערי קבוצת
 בן מהפכן של טיפוסי דגם משמש אחמד

ה־ דימוייו את שבנה השלישי״ ״העולם

*
נאיפול ו.ס.

האימפריה ילידי ניקמת

וגו הלונדוני, השמאל בטרקליני מהפכני
מגונה. מעשה בשל הבריטיים מהאיים רש

שמש החווה היא תראשקוס״ ״חוות *
 שהוא תוך גבהים״ ב״אנקת היתקליף כיר

 קרוי שמה שעל בטירה להתגורר מעדיף
ברונסה. אמילי של המפורסם סיפרה

 וחוויותיו קורותיו את מתאר ,..:מד ג׳יימס
 בדוייה, תכסית בעל אוטיוביוגראפי ביומן
 נאיפול של סיפרו בגוף המהווה יומן
רומן. בתוך רומן

ומר מפעימה אחמד בג׳יימס הפגישה
הב הבינוני המעמד בת ג׳ין, את גשת
 על־ הזה, האיש אל נמשכת ״אני : ריטי

 כו״,״ מכיטה כשאני אורות עיני כורחי,
המי במשיכתה ג׳ין של חיוניותה עיקר
הגיבו גלריית מתוך לדמויות העזה נית
 היא כך במוחה. החיים המהפכניים רים

 ברוש, בלונדון ווה,תאר,■בד, בשעתו, פגשה
 ספר זפירסם מדרום־׳אפריקה שנמלט שעה

 שבו הקאריבי באי שלו. הכלא חוויות על
שיה מרוש ג׳ין מצפה העלילה מתרחשת

 מאכזב הוא !ואילו מישטרו, ואת אותו פוך
אותה.

 וג׳ימי ג׳ין מגיעים ז־,שני במיפגשם
 מ־ ג׳ין של ציפיותיה למיטה. אחמד

 ג׳ימי של והמהפכנית הפראית״ ״גבריותו
 מעבר מסתבר, ר,ירד,וריר, מתוך נמוגות.

 ב־ המהפכה משמשת שלגביה ספק, לכל
ה לפורקנה קטליזאטור השלישי״ ״עולם
 אנינויותיה את משמרת שהיא תוך מיני,

המעמדיות.
 הסיפור, את ׳להפוך מצליח נאיפול ו.ס.

 של קטאלוגי אנאטומי תלאור בהדרגה,
 המהפכה שגורל הדמויות גלריית תיסכיולי
וכ לבנים בהם, תלוי השלישי״ ב״עולם

 כאשר מגיע, אלה כל של מייבחנם הים.
 נהרג, אחמד ג׳ימי של מבני־טיפוחיו אחד
״סיטו מותו את להפוך מנסה הוא בעוד
 הפי- של ניסיון ההופכת מהפכנית״ אציה

אמ מסוקים במיתקפת המסתיימת כת־נפל
לקדמותו. הכל המחזירה — ריקאית

 משמשות שבה זו, מהפכנית פארודיה
 כאחת, חלולות הסיסמות והפרחת הציניות

 העייף, ׳והליברל המהפכן יתש, את מביאה
מחלי ג׳ין ללונדון. לשוב שעליו למסקנה

 את עוזבים שהם לפגי אליו. להצטרף טה
 בחוותו אחרון לביקור ג׳ין נוסעת האי,

ההומוסכסוא שנטיותיו אחמד, ג׳ימי של
 גוברות, ה״מהפכניים״ נעריו כלפי ליות
 הטבע, כדרך שלא ג׳ין את בועל ג׳ימי

מעו ולבסוף רקוב״, כשר ״את : ומבאר
לטבוח המופרע ובן־חסותו אהובו את רר

 המערב, השפלת של ברור כאקט אותה,
 לייבא מתאמץ שהוא המהפכה וגם ערכייו,

השלישי״. ל״עולם
 ביותר, מעולה ספר הוא גרילה אנשי

ריק את המטבע צידי לשני מבעד הבוחן
העש למאה השיבעים בשנות האדם נות

 בין קטנוניותו את חושף שהוא תוך רים׳
 להוקיע, מצליח נאיפול ההיסטוריה. גלגלי

 והלעג הרהב את מרתק, סיפור בעזרת
העו פני לשינוי המהפכניות הסיסמות של
 והמעולים הכנים הספרים אחד זהו לם.

 וזאת האחרונות, בשנים לעיברית שתורגמו
 ז היומרני־מדי ה״סיפרותי״ תרגומו למרות

אמיר. אהרון של

מומלצים ספרים

שורשים
ש מהגרים חברת של המאפיינים אחד

 הוא הפוליטי, גיבושה תהליך את השלימה
ה של שורשי־ו־,תרבות אל לצאת הניסיון
או המרכיבות השונות האתניות קבוצות

 המקורות, ואיזכור שימור של במגמה תה׳
 — מיסחורו בשיא — נעשה שהדבר כפי

חיילי. של בשורשים
 וברמתו, באיכותו ביותר חשוב מיפעל
וה התרבותית המורשת הבאת שתכליתו

 במערב השונות ישראל עדות של רוחנית
 עובד עם הוצאת על-ידי נעשה ובמיזרח,
ישראל*. עדות בספר שטאל ואברהם

היהו הקהילות על פרקים מכיל הקובץ
 תורכיה עיראק, מארוקו, בגרמניה, דיות

 בעזרת מוצגת קהילה שכל תוך ותימן,
ש שלה. ותולדות הווי פירקי סיפרות, יצירות

 ביהדות עוסק בקובץ הראשון הפרק
המ ומעשים עובדות תיאור תוך גרמניה,
מעו־ זו, יהדות של איכויותיה את שקפים

 הווי סיפרות, פירקי ישראל, ״עדות *
 כרך שטאל, אברהם בעריכת והיסטוריה״

(כרי עמודים, 450 עובד״, ״עם הוצאת א/
קשה). כה

גלות
 עיתון־ — פרוזה של החדש בגיליון

 שיבעה אור רואים ),21 (גיליון ספרות
 אחד קינן. עמוס מאת קצרים סיפורים

במלואו: רצ״ב גלות, מהם,
 אמו. מזרועות נעקר יחוא שכע, כן

 ככפר כשכי, אותו לקח אשר הכשדי,
הר הרחק אותו הוכיל שומרון, ליד קטן
הרחוק. הצפון אל לאט, לאט חק,

 הוא לנו. נודע לא הכשדי של שמו
 הממושך, הצכאי שירותו על כשכר קיכל
 מוריק קטן כעמק ככפר, קטנה נחלה

ה נהר של ממוצאו הרחק לא וגשום,
חדקל.

 ואפילו קיים, אינו שוכ הכפר המם
 אז, אכל חורבותיו. על מתנשא אינו תל

 כנויה נאה טירה ככפר היתה ההם, כימים
האג כאחד האחוזה. אדון גר וכה אכן,
 ונערות. נערים עשרות כמה היו פים,
 המעלה, רמי לאורחים מסופקים היו אלה

 הממלכה. כעסקי למקום מגיעים שהיו
 טוב או לו רע אם כלל ידע לא יהוא

 אף כן, פי על ואף חייו. היו אלה כי לו,
 — לו טוב או לו רע אם ידע שלא פי על

 או לו רע אם יודע שאינו ידע לא ואפילו
 כו עולים היו לפעם מפעם — לו טוב

ככירים. עזים, געגועים
כש שוקע היה הגעגועים, אותו כתקוף

אכריו את מלטפים היו אנשים תיקה.

 הוזה היה הוא שלהם. כבתוד בו ועושים
הסל כין מפכה מעין חולם זיתים, כרם
 חורש אל נפה נבהלה איילה רואה עים,
 המעיין מן עולה צעירה ואשה אלונים, של
 אשה שאותה ידע הוא ראשה. על כד עם

אמו. היתה צעירה,
כר היו המוריק, כעמק הנאה בכפר גם

 צעירות ונשים מים, עינות והיו זיתים מי
 ראשן על מים וכד המעיין מן עולות היו

 אל נסה נבהלת איילה היתה ולפעמים
 היו הזיתים אכל העכות. האלונים חורש

 הצעירות הנשים מן אחת ואף אחרים,
אמו. היתה לא והצמה, העין שחורות
 היה ככר לכרוח, יהוא החליט כאשר
 המף היא היכן היטב ידע הוא מאוחר.

 מעכר ומערכה, דרומה הרחק, הרחק לדת.
 הגדול למדכר ומעבר אדירים לנהרות
 כלל לו אפשר שאי ידע גם הוא והנורא.
 את למצוא שניסה מי ושכל לכרוח,

 ונשמתו כלונס על מוקע היה מולדתו,
 פי על ואף קשים. בייסורים יוצאת היתה

 מאוחר. היה שככר אלא לכרוח. החליט כן
למילחמה. צכאו את גייס המלד

 ויהוא אכיר, סוס על רכס הכשדי אדוניו
 כמו נעו הצבאות הכלים. נושאי עם היה

 וטיפסו נהרות צלחו עצומים, ארכה נחילי
 הארץ. טוב את אכלו וכדרכם הרים על

על שוכב יהוא היה הכוכבים, כלילות

ישראלית אנתולוגיה
 הרחוקים, הכוכבים לילות את והוזה גכו
 פלו־ חצתה אחד יום הרחוקה. המולדת של
 שזה לו ונאמר קטן, נהר הכשדי של גתו
הירדן. נהר

 כרמי עטורות גבעות היו לנהר מעכר
 יכול לא שוב מוכר. ריח והיה זיתים,

 מסכים מתפשט היה הריח להירדם. היה
 היו כיום כו. לעמוד היה אפשר ואי

 היו אותם. לעצור ניסה לא איש הולכים,
 היו הגדרות ועל קטנות אכניס גדרות

איי יהוא ראה אחד ויום גפנים. מטפסות
 ואשה עכות, אלונים חורש אל נסה לה

 המעיין מן עולה וצמה עין שחורת צעירה
 נער הלד האשה ליד ראשה. על מים וכד

שכע. ככן קטן,
 למראה והפך הנצח נעצר זה כרגע
 מותו. את יהוא ראה ובמראה קפואה,
 את נתן וליהוא הא־טה, את לקח האדון
יהוא. את הכירה לא האשה הקטן. הנער

לה יהוא חדל כחייו, הראשונה כפעם
 שום ריק, היה מוחו ריק, היה ליכו זות.

 עלה, ממולל היה הוא כו. היתה לא תשוקה
 כהיסח ארצה ומפילו אותו, להריח מנסה

הצב לפתע, הסתיימה המילחמה הדעת.
 כמקום צפונה. מצעדם את החלו אות

 הכשדי האדון אד מצב׳ חיל כרגיל, גותר,
 כמה מת הוא הרחוקה. נחלתו את העדיף

כמדכר, הירדן, את שחצו לאחר שבועות

קינן עמוס
מולדת לו שאין ידע הוא

 החדש האדון חדשים. אדונים לו היו ועתה
 לא ליהוא החדש. הנער את לעצמו לקח
 או לו טוב אם ידע לא והוא אכפת, היה
 או לו טוב אם יודע שאינו ידע ולא רע,
 הדכר את ככירור ידע עכשיו אכל רע,

מולדת. לו שאין ידע הוא ימיו. כל שחש


