
 זז־ האס של ההלוויה בשם הכותרת תחת
גדולה.
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נ מארקס כתב השישים שנות במחצית
 של שנים מאה סיפרו את וחצי שנה פשך

ש משום קשה, תקופה היתד ״זו :בדידות
 טובה, תקופה גם אך כפף. לגו היה לא

 •טהרו־ כשראיתי הרף. כלי שכתבתי מפני
 למר־ אמרתי מעצורים כלי רץ שלי מאן
 ההגשה לו־ היתה לכל.׳ תדאגי ׳את :סדם

כ כיותר והחכיב החברותי האדם •שאגי
חו 18 כחדרי כלוא שהייתי למרות עולם,
ו יצאתי האמת, למען תמימים. דשים סנ  נ
 נותרה שלא לי, הודיעה מרסדס אחת. פעם
 המכונית- את למשכן יצאתי פרוטה. לנו

 : לה ואמרתי למרסדם הכסף את נתתי
 הספיק זה שנים.׳ לעשר לד יספיק ׳זה

 כדיוק״ חודשים לשלושה
 כתיבת את מארקס שסיים ביום

 ל־ מרסדם עם הלך בדידות של שנים נזאה
 למו״ל כתב־היד את לשלוח בית־הדואר,
 הדפים 700 את שקל* הפקיד בארגנטינה.

 פזו. 83 הוא המשלוח שמחיר ואמר
 מארקס מרסדס. אמרה ,״45 רק לנו ״יש

 ״שקול חלקים. לשני כתב־היד את חילק
 פזו,״ 45ל־ שתגיע עד האלה הדפים את

 הספר מחצית את שלחו הם לפקיד. אמר
 מרסדס האחרת. מחציתו עם הביתה ושבו
 כל את מישבנה שם לבית־העבוט, הלכה

 מייבש־שי־ תנור־הסקה, :מבשירי־החשמל
 הם פזו. 50 תמורתם לה נתנו ומערבל. ער

ה המחצית את ושלחו לבית־הדואר חזרו
 פזו. 48 עלה המשלוח הספר. של שניה

 לכיסה, העודף את מרסדס הכניסה כאשר
 — אחד דבר רק חסר ״עכשיו :אמרה

 גרוע!״ יהיה חזה הארור שהספר
 של שנים מאה של הראשונה המהדורה

 נמכרה היא עותקים. 8000ב־ נדפסה בדידות
 ימים שלושה תוך התחתית. לרכבת בכניסה

ב הספר נמכר השנים במשך מאז, אזלה.
 ליותר ותורגם עותקים, מיליון 4מ־ יותר

שפות. מעשרים
 של שנים מאה של המדהימה הצלחתו על

 שמספרים מה ״לפי :מארקס אמר בדידות
 כשקוראים מוזר. ,כוח שלי לספר יש לי,

 אותו מציעים עליו. לדבר מתחשק אותו,
 אותו נותנים אותו, קונים אלה לידידים.
קו של שרשרת נוצרת כד עליו. ומדברים

 200 שלי ידידה קנתה הספר הופעת עם נים.
 לחג־המולד. כמתנות אותם וחילקה עותקים

 חטובה השנה זו שתהיה לי, אמרה היא
 על כשיחות שתעבור משוס כחייה, כיותר
בדידות׳.״ של שנים ׳מאה

ד הסת■!  ש
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 אנהל מיגל שהסופר ■אחרי שנה עשרים
 טבע נובל׳ פרם חתן הוא אף אסטוראיס,

 הקודרת דמותו את הנשיא כבוד בסיפרו
 פירסם טיפוסי, דרונדאמריקאי רודן של

 הפטריאך. של הסתיו סיפרו את מארקס
 בן חסר־שם, גנראל הוא הספר של גיבורו

 ילדים, 5000מ־ יותר לו יש שנה, 232 או 107
ש אשד,־ציפור, של הבלתי־חוקי בנה והוא
מינזר. של סיפו על בסערה נולד

 הבטחה קיום הוא הפטריאו של הסתיו
ח של נפילתו אחרי מארקס. של ונצו רי

 לכתוב הבטיח 1958ב־ חימ״ז, פרס אלה
ב חי מארקס של גיבורו רודן. על סיפור
 ונטוש, ענק ארמון של הגדולים חדריו

 מיסטי, מיתי, ספר זה בבעלי־חיים. השורץ
 של זה גיבורו הגזמות. רב סוריאליסטי,

הארו חייו מימי יום בכל המשמיע מארקם,
 הוא כאב, מנגינות והבלתי־אפשריים כים
 סיד־ את לשנות אף המסוגל אגדי כוח בעל

 לאמריקאים למכור חפץ הוא בראשית. רי
ויע יתקנוהו, שהם כדי הקאריבי הים את

לאריזונה. מימיו את בירו
 : מארקס אמר קודמיו ועל זה סיפרו על
 תהליד של תוצאה הם שלי התמאנים ״כל

 כרימת׳ של שנים ל׳מאה ממושד. פנימי
 ׳הפט־ שנה. 17 ככושר רשימות הכינותי

שנה...״ 15כ־ במשך אצלי הכ׳טיל ריאד׳

ה כ פ ה מ הקובאנית ה
 (ראה* הפטריאן של הסתיו פירסום אחרי

 העתונאות, אל מארקם שב בעברית) אור
 של מקום לכל טס מרחקים, גומא כשהוא
מום- של פעילויות חוקר ומהפכה, מהומה

 במדינות ההתרחשויות על ועומד דות־ביון
השלישי.* והעולם דרום־אמריקד,

העי נחלת עוד אינן שכתבותיו אלא
ה עיתונות של אלא הקולומבית, תונות
 פירסם בוקס אוף רוויו ניו־יורק עולם.

 סי־אי־איי פעילות על כתבותיו סידרת את
 מהומה שעוררה סידרה בדרום־אסריקה,

שאו אחרת סידרה בארצות־הברית. רבתי
 הקובאנית למעורבות מתייחסת פירסם תה

י באנגולה.
 מחוייבו- עובדת את מסתיר אינו מארקס

במובן שמאלי הוא פוליטית. לדיעה תו

 גבול על שהיא היצירה, הלאטינו־אמריקאי.
ה תולדות את מתארת והספרות, התיעוד
 סו־ של מנקודת־ראותו הקובאנית מהפכה

 רד הריח של נפילתו דרך פר־עיתונאי,
עליי דרך כאטיסטה, ולחנסיו קובאני

ב משבר־קובה ימי קאסטרו, פידל של תו
 ועד קגדי פיצג׳רלד ג׳ון אינשה ימי

השבעים. שנות לסוף
 הקד המהפכה פרוץ בימי נפתח זה ספר

 ישבו ובני־מישפחתו מארקס כאשר באנית,
 כדי להוואנה, מיהר מארקס בוונצואלה.

 קאס־ שילטון של הראשית לימי עד להיות
 של המיתולוגיה את מציג זה ספר טרו.

בקו היומיום חיי את הקובאנית, המהפכה
סי את העולם, מן בידודה בתקופת בה

הקובאני. העם של פורו

ן המציאות ו מי ד כ
 ידוע מוות על כרוניקה האחרון סיפרו

 באנגלית, באחרונה שראה־אור מראש,
 מביא הסיפור תחקיר־עיתונאי. בצורת כתוב

 ב־ הצעירה הבת אנג׳לה, של סיפורה את
 הנאה לבנו הנישאת ויקאדיו, מישפחת

 הבעל של שימחתו ומיוחס. עשיר גנרל של
 שאנג׳לה לו מתברר כאשר נפגמת הצעיר

 שם את למסור נאלצת והיא בתולה, אינה
 האהוב־לשעבר בתוליה. את שביתק אהובה

 כי מתברר, זה ומרגע נאסר, סאנטיאגו
 לרצוח עומדים אנג׳לה של התאומים אחיה

 כולה החברה הופכת בהדרגה האהוב. את
ברציחתו. לשותף

ה את המהפכנית ראייתו למרות כיום,
תהי כוכב עולה בדרום־אמריקה, מתרחש

 בספרות מארקס גראסיה גבריאל של לתו
 ואיכות נושאיו בשל בעיקר העולמית,

ב והדמיון. החיות הצבע, מלאת כתיבתו
האנ השבועון לכתבי העניק שאותו ראיון,

מעט מארקם סיפר גראמה, קובה של גלי

 בעי־ עופק אני ״בינתיים כיום: חייו על
 : מיקצועדת שני לי יש תמיד. כמו תונות,

 את מסיים כשהייתי פעם, וסופר. עיתונאי
היי חצות, לקראת בוזדר־העריכה, עכודתי

 שלי, למכונת־הכתיבד חדש גייר מכניס תי
 הסיפורים...״ את לכתוב מייד ושמשיו

 הוא שאותו והמופלא המיוחד העולם על
 :מארקס אמר ובספריו בסיפוריו מתאר

 פנטאסטית אינה כספרי המציאות ״כן,
ה המאפיינים אחד זהו הדיטיון. מן פחות

 אני בדרום־אמריקה. החיים של עיקריים.
וביי מקום, ככל מופלאים דברים רואה

המת דברים אלה הקאריביים. באיים חוד
 אינם שרכים נדמה אד כולנו׳ כחיי רחשים

 פלאיים, מלא כעולם חיים כולנו להם. ערים
אותם...״ רואים אינם רכים אך

 בנוסף כסופר, עליו שהשפיעו ספרים על
 כ־ צפון־אמריקאיים סופרים של לספריהם

 הכתיבה ומסורת ופוקנר, המיגגווי
שק הראשון ״הספר :הדרום־אמריקאים

 ולילה׳. לילה ׳אלף היה בילדותי ראתי
 אף עצום, חיה עלי הותיר •טהוא הרושם
כריכ שאבדה. ישן, עותק זה שהיה מכיוון

קרא סמר איזה שנים אחרי רק גיליתי תו,
 הוא לקראו, חדל שאתי אחר ספר תי.

אל באת המגיפה׳ שנת •טל ׳היומן  דיפו. תי
 וחשבון, לדין הדומה מוזר, טכסט זהו

 שהוא השבתי רב זמן עיתונאית. לכתבה
ש עד שהיה, מאורע על דיווח רק כאמת

השתו כאשר שכע כן היה ריפו כי למדתי,
בלונדון...״ המגיפה ללה

 1982 לשנת לספרות נובל פרס לסיכום,
 גראסיה לגבריאל — ובצדק — מוענק

 בכתיבתו, מיוחד יוצא־דופן, סופר מארקס,
 מדהים. מימד לכתיבתו להעניק שהצליח

 עולם לאותו בספריו הקורא את מוביל הוא
מט מציאות ספק ספק־הזיות של מדהים
ריפה.

הישראלית החוויה
בל !יפרם -י למוות נו

ן י ג ב ושרון!״ ל
 המערב, של אנשי־הרוח מסורת במיטב

ל להתייחס אלה אנשים המניעה מסורת

ב יצא :מהם, החוקות במדינות מתרחש
 ,1982 לספרות פרס־ניבל חתן אחרונה

מדי כנגד מארקם, גראסיה גבריאל
 כתב במאמרו ישראל. ממשלת של ניותה

 למוות פרם־נוכל קיים היה ״אילו כי מארקס
 שלן, חטיקצועי והרוצח כנין מנחם היי

 זה, במאמר עוררין.״ ללא בו זוכים שתן,
ו הוסיף טל׳ הצרפתי בשבועון שפורסם

אופ כנין, לשלדם, פרם־גוכל ״חתן : כתב
 לא שעדיין שיטתית, תוכנית ביצוע שר

 של ברבארי טבח הוללה ככר אד הושלמה
פליטים...״ מאלף יותר

 הוא כי מארקס, הוסיף זאת עם יחד
 שלוס־עכשיו מפגיני אלף 400 עם מזדהר,

 בלבנון המילחמה נגד שמחו בתל־אביב,
בביירות. התמימים וטבח

 בתמיכה 1947ב־ שזפתה מדינת־״שראל,
ב הפכה דרום־אמריקה, מדינות כל של

 לריאק- ׳המסייעת למדינה השנים רבות
 באותה עלי־אדמות שבשילטונוית ציוניים

 של עתק כמויות מוכרת ישראל תת־יבשת.
המש נשק אלה, למדינות ובבד קל נשק
 מדוכאים לעמים עיקרי דיכוי כמכשיר מש

 הגולה — שמארקס ספק אין בלאו־הכי.
 בהברת במכסיקו -והחי קולומביה ממולדתו

 תת־ של אחדות מארצות אחרים גולים
 זו, לעובדה ער — האמריקאית היבשת
 בדרום־ לסוחרת־המוות ישראל את שהפכה

 ל- בדומה שמארקם׳ ספק אין אמריקה.
 הלאטיגית, אמריקה של אחרים אנשי־רוח

 בין המדהים הפער את להבין מסוגל אינו
 לפליטת שנוסדה מהמדינה שהיו הציפיות
 האומה של -נציגיה הפיכת ובין השואה,

לסוחרי־המוות. הישראלית

מפ של האחרון בשבוע שביקורו דומה,
 (עדיין, אלוף הישראלי׳ חיל-האוויר קד
ה הוא בצ׳ילה, עברי, דויד מיל׳) לא

 סחר של ביותר והדוחה החריף סימפטום
ה מטונף הקשר ובכלי־מוות. במוות זד,

 הדם צמא מישטרו ובין ישראל בין דמים
 שיש קשר הוא פיגושה, אוגוסטו של

 של מעלותיו יתרת את לד,בתים בכוחו
בישראל. היושב העם

 מעורב מארקס גארסיה גבריאל בעוד
 זב־ כאיש־רוח במזרח־התיכון, במתרחש

 ביל־ קיללת את לאמץ אם — ״יפר,־נפש״
 לא שמעולם הרי — בגין מנחם של עם

 נגד ישראל סופרי -של מצידם ציוץ נשמע
 כצ׳יל-ה, בארצות המתרחש היומיומי הטבח

התת־יבשת. מדינות ושאר ארגנטינה,

 העולם־ של במרחקים שם, שמתרחש כל
 כלל מגיעים אינם שהדיו דומה השלישי,
 של השלישי, לעולם זו סגירות לישראל.
 הישראלית, בתרבות המובילות הדמויות

ש מחרידה, פרובינציאליות על מעידה
 הספרותי ובערך בהספק ניכרות תוצאותיה

וחבל. — ישראל ומשוררי סופרי ישל

 ב־ מארקם גראסיד, גבריאל של זכייתו
 שהפרס עדות הוא לספרות פרס־נובל

 החוויה את החיים לסופרים גם מוענק
 לפרובינציאליות מעבר העולמית׳ האנושית

 הייתה שאם ספק, אין ארצותיהם. של
 יותר נפתחת העכשווית הישראלית הספרות

 ערכיה היו בעולם, האדם של למצוקתו
 אבל יותר. גדולה מצטברת השפעה בעלי

 הדמויות רוב כאשר לעשות. אפשר מד,
 אינן גם הישראלית בספרות הבולטות

 לקו־היתק? מעבר במתרחש מתעניינות
 מיגדל־ בתוך והסתגדותם שלהם הציניות

 את ומבטלים כתיבתם את מעקרים השן,
בהם. נותרה -שעוד החשיבות מעט

בעיבוית מאוקס
 גארסיה גבריאל שד ספריו
 בעברית כה עד שראו־אור מארקס,

הם: רית
בהוצ ברירות״ של שנים ״מאה

עב־עובד. של הספריה־לעם את
בהוצ הפטריארך״ של ״הסתיו

עם־עוכד. את
 על ייאמן שלא העצום ״הסיפור
האכז וסבתה התמה ארנדיירה

שוקן. כהוצאת רית״
 אלין״. שיכתוב מי לקולונל ״אין

ספריית־פועלים♦ כהוצאת
 סיפרו ראה־אור שעבר, ובשבוע

 זמורה כהוצאת שלכת״ ״׳סופת
מו״לים. — ביתן
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