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אמאדו
בבר הסוסרים מחשובי אמאדי; ז׳ורז׳

 ילדותו קרקע על כתיבתו את טיפח זיל,
 שהוא אמאדו, שבצפון־ברזיל. בבאחייד.

 מדו- של למענם .מגויים״ קומוניסט סופר
מו ארצו, של חאי־שוויונית החברד. כאי
 חברה של עוולותיה את ספריו בכל קיע
 בני של עולמם את מרומם שהוא תוך זו,

 דונה סיפרו אור ראה באחרונה דלת-העם.
 מבוסם שעליו סיפור בעליה•, ושני פלור

שהוק שם, אותו הנושא ברזילאי סרט גם
בישראל. רן

 פדור .דונה :הוא הספר של המלא שמו
 והמרגש המוזר סיפורה — בעליה ושני

הבי לאמנות מנוסה מורה פלור דונה של
ה של כינויו ואדיניו בעליה: ושני שול,

 מא־ תיאודורו דוקטור השני ושס ראשון;
 הרוח בין הנורא הקרב או ;רוקח דורירקת,

 אמאדו, ז׳ורד בידי מסופר החומר, ובין
 ריו־ורמליו, בשכונת היושב ציבורי, כותבן

 דה־באהייה־די־סודוס־ סאלוואדור בעיר
 אנה, סנטה רחבת בסביבות אוס־סאנטוס,

הימים.״ מלכת ימאנדה, שמתגוררת במקום
 במותו נפתח בעליה ושני פלור דונה

ה של הראשון הבעל של ר, דונ מנה פלו
 :וריח טעם הבישול לאמנות בית־הספר לת

 פלור, רדנה של הראשון כעלה ״ואדיניו,
 בכורך, קרנבל, של אחד א׳ כיום מת

 באי־ של בתחפושת וקיפץ שריקד כשעה
הסת ואדיניו הוגנים״. להקת כקרב אנית

בעוד באחייה...״ של מהקרנבל לנצח לק

בע ושני פלור דונה — אמאדו דורד •
זמו הוצאת טבעון; מרים עברית: ליה!

 462 ״מעריב״; קוראי מועדון + ביתן רה
קשה). (כריכה עמודים

נמ אשתו, מיטת על עירום מוטל ואדיניו
ח שך ח  באים למיניהם וידידים הקרנבל, ב

 שהם תוך הצעירה, האלמנה את לפקוד
 של מעלליו את ועליצות בצחוק מספרים
 והזונות הספרות בחוגי בינתיים, הנפטר.

 מי בשאלה פולמוס מתפתח באהייה, של
 ה- ״שור את והפיץ חיבר העיר ממשוררי

חס- של הסופי למותו מיספד אלחכדח-  ו
 הזונות כפי ואדיניו םעטום־גימאראיים,

 תיאורים בשורותיו שמכנף שיר והידידים,״
 על העיר כבאחייח ירד ככד ״אכל :כמו
 כל על דומיה דקה וקלעו... כושית כל

ת כולן מצוה־ת־הכושת המלטות, תלו  מ
 יעוחה...״ משמיע מתפלץ תחת כל כלי־זין,

האל ימי ראשית סיפור מובא בהמשך
 של ימים ״אותם על פלור, דונה של מנות
ש של זמנים זכר ועימם ככד, ואכל צער

 על וחתונה; חיזור על ואכזבות; איפות
 פלור, ודונה ואדיניו של הנישואין חיי

 כשאמה קוביות״.״ ושל אסימונים •של חיים
 חתנה על מררתה מוציאה פלור דונה של

 ההתאהבות סיפור גם מובא זה בפרק המת.
 של עולם ואותו פלור, ודונה ואדיניו של

 עימו. נימנה שואדיניו מטורפים מהמרים
 המקום את גם בחסרונו ממלא ואדיניו

 תחייה ״איד פלור. דונה שבמיטת הריק
 שוב לה ימצא־ מהיכן בלעדיו, בלעדיו?
 וההפתעה.״״ השעשוע

 מובא ואדיניו, על האבל ימי תום עם
 בהתנזרותה. פלור דונה האלמנה חיי סיפור
 ונחשקת, צעירה אשה של הנודדת שנתה

 הש־ חתונתה אל דבר של בסופו המגיעה
 להכביד התחיל כבר המת נטל כי .נייח,

 דוקטור הרוקח עם חתונתה כתפיה. על
ה ״הודתה :תיאודזרד  שהיא פלור תנ

מנו נ׳נטלמו, הרוקח. כלפי אדישה אינה
 לעיניים; תענוג נאה, נכר מכובד, מס,
ככות שהיה קולנוע שחקן לה מזכיר הוא

 הוא אכל קלוש, אומנם הדמיון רות...
 עם יחד חיבתה.״״ את לעורר כדי נספיק

 השנייה החתונה ״לפני המחבר מעיר זאת,
 נאד זה אין כי הארכה, משחקי רק חסת

בפתחי א רחוב כפינות תוזטזמז שאלמנה

 שם, תפוס פול, חטוף חיבוק, נשק, בתים,
 הפקרות לירכיים. גולשות כשדיים, ידיים

 כתולה, אצל למבול אפשר כאלה ופריצות
רציניות״.״ הטדזר של כוונותיו אם

 את שינו לתיאודורו פלור דונה נישואי
 המירה ההימורים עולם אנשי את עולמה,
 הרוקחים, הווי שמרכזו מסודר, בעולם

 כגון דברים ושאר חובבים של תיזמורת
 השני בעלה עם המין תשמישי גם אלה.

 לירכה ירדה כעלה של ״ידו :שונים היו
הוא ;לאיטרה עד לכותונת, מעל ולרגלה,

אמאדו סופר
מגוייס סופר

 שתשתחרר תיפתח, פלור שדונה חיכה לא
התח את הפשיל אלא צניעותה, טמעצודי

להפ כדי זמן לבזבז וכלי והמלטלה, רה
ה שיט ת  בליטופי א כעצמו, ולהתפשט א

 מכוסה עדייו זונות, מיטת של פריצות
 בחדווה אותה כעל ומיד עליה עלה בסדין
:אלה מסודרים בחיים ובעונג״.״ ככוח

 כדיוק בלילה, כעשר ושמת, רביעי ״כימי
 דוקטור היה פחות, דקה א חתר דקה של

 בשרני בלהט אשתו את בועל תיאודורי
קבוע.״״ ובעונג

 המרתק הפרק מגיע הספר, סיום לקראת
 של המין להזיות ואדיניו שב שבו מכולם,

 כמו עירום הברזל, ״במיטת :פלור דונה
תו שראתה ה א  א׳ יום תו באי פלור תג

 הקכז־ חברת כשאנשי כערב, קרנבל של
א רה  לו שכב הגוויה, את לה ומסרו הבי

 דונה וכאשר בנחת.״״ מחייך ואדיגיו,
 שבעלה לואדיניו ואומרת מתייסרת פלור

 משיב אותו, ויראה לשוב עומד תיאודורו
א ״טיפשונת... :הראשון א יראה לא ת

״ לראות יכולה את רק תי,  וממשיך אתי״.
 קצת, נצטופף אנחנו אם ״אבל : לה ולוחש

לשלושתנו.״״ מקום יהיה
 הרוח בין נורא קרב אותו נפתח כאן

 שני עם פלור דונה חיה שבו החומר, ובין
 :לעיתים טוען ואדיניו כאשר בעליה,
 עם את שלי. צדיקה יותר, חזק טי ״נראה

״ א שלד, והגאוה הדוקטור בשעו אי...
ל ואדיניו של רוחו עוזרת הפנויות, תיו

 על בסכומי־עתק הזוכים המהמרים, חבריו
 ואדיניו שרץ שלידם הרוליטה, שולחנות

 שבת או רביעי מימי אחד אחרי בחייו.
 לה מעיר תיאודורו, עם פלור דונה של

הדוק זה ? זיון קוראת את ״לזה :ואדיניו
הדפי מלך הזונות, מורה הכל־יודע, טור

 לא פעם אף מותק? הזה, האפס קות?
 שדונה עד משעמם״.״ כל-כך משהו ראיתי

 מחייה להסתלק ואדיניו את מאלצת פלור
 על הסיפור ונשלם תם ״וכאן וממיטתה

פר לכל שתואר כעליה, ושני פלור דונה
וחידותיו״.״ טיו

מהספ אחד הוא בעליה ושני פלור דונה
והעלי העצובים המרגשים, האמיתיים, רים
המ ספר זה אי־פעם. שקראתי ביותר זים
 כתיבה בסיגנון חיים ת8פי לקורא ביא

 של אמינות עם יישורי-לשון, בלא מרתק,
ה קריאת אי-אינטלקטואליזם. החיים, יצר
הקו את המאלצת הוויה, בבחינת היא ספר
עד ממנה לפרוש ולא אליה, להיכנס רא

ח החוויה אלי שר ה מההי ה? טנק ז פ פר י שוקה• ע ות
 פירסם מילתמת-הלבנון פרוץ לאחר מעט

 במוסף קניוק, יורם והמחבר העיתונאי
 הכותרת תחת רשימה מעריב של השבועי

 בבחינת שהיא רשימה, יפה? טנק זה מה
 ומסתו־ החי אדם של תקדים חסר שיר־הלל

ר לאלוף הישראלית, התרבות בצל פף ש י
ל אל  להשתיק כדי שלו. המרכבה ולטנק מ

 ,,אין בקביעה קניוק פותה רעות, לשונות
 קניוק הריגה״.״ מכונת לפאר בא זה מאטד

 אחד על מייגעת באריכות ומספר ממשיך
 לי ״יצא באירופה התרבותיים ממיפגשיו

 אמריקאים קצינים ספח עם לשולחן כ0לה
 ואז אגי מנית שאלו חם גאט״י. טמיסקדת

 שאני לחם אמרתי לצה״ל. חשיחח נסכה
 לחבל- לא מזמן וכי כצבא גדול נצמחד לא
טי מאוד מילים ככול אמרו דם אכל תי.
 המרק־ הצד על דיברו הם צח״ל. על פות

 מאלפת הרצאה שמעו איך וסיפרו צועי,
ל טל. האלוף כמי ת תו של חאםטרטגים נ
, השריון רת תו ת  חזכי־ הם לו. קראו הם כ
 וייצמן״.״ ועזר שתן את וגם טל את ת

אפו לשיר־הלל הופך קניוק של מאמרו
 מהיום נשמע לא שקולו טל, לאלוף לוגטי

 במילחמת־הלב־ הראשון הכדור נורה שבו
מתת הזה, היום עצם ועד נון  היותו ל

 וחמעמיקים המבריקים המוחות אחד ״כעל
 במסע קניוק. כמאמר מפיר״.״ שאני כיותר

 עם הלאה קניוק יוצא טיל, את רוממותו
ומבהיר: יפת? טנק זה מה כותרתו

קניוק סופר
יפה טליק של הטנק

 שהוא במני יפה טנק הוא טליק של ״הטנק
זה. טנק נכון למה ברור לא נכון.״״ טנק

 את קניוק כותב מאמרו סיום לקראת
אנ ״שלושה :במילים שלו האדמה שירת

 בארץ־ישראל עובדים ממושבי אדמה שי
 שתן חאהתנה. המילהמה גורל את חרצו

 פתל־ האיכר רפול טל״ל, מכפר האיכר
 ממש מבאר־מדביה.״״ האיכר וטליק עדשים
ובעי לבבות, ומפעים דמעות מזיל פתטי,

 מולדת אדמה, החסרים אלה את משכיח קר
 טליק. של יציר־בפיו הופנה מולם ושם,

 טנק זה מה קניוק של שרשימתו ספק אין
 רשימות, לאלפי בדומה — מייצגת יפה?

 עוד — בירבורים ומיליוני שירים ספרים,
 התרבות גיבורי של המילולית לאוננות פלט
שאח לתרות שהנחילו ,1948 מילחמת של

קניוק. ישר-כוח, ותדלא. מילחמות ריהם
 טנק זח מה על לכתוב מגיע הייתי לא

 אלה בימים המשלים יתד, אילמלא יפה?,
המתמק ספרותית-אקדמית, עבודת-מחקר

 הישראלית. בעפרות מיליטריזם בנושא דת
 בסיפרו גם השאר בין מתמקדת העבודה

 בפניני הרצוף ותשוקה• עפר קניוק של
מחרי ומטבעות־לשון ישראלים, מיליטריזם

 47 קבוצת בני שסופרים אלד, מסוג דות,
 גל, היינריך גראס, (גינטר בגרמניה

 תגר עליהם קראו ואחרים) לנץ זינפריד
הגרמנית. בספרות

 הוצאת !ותשוקה עפר — קניוק יורם *
רכה). (כריכה עמודים 265 ;פועלים ספריית

 אלה לשון מטבעות של מיקבץ להלן
 כדם .׳נשכעו ״חם :קניוק של מסיפרו

 לבוא ״אכל )9 (עטוד תקום ידלודזז ואש
 זאת ״חיתה ; )12 (עמוד האומה״ לב אל

 שנה אלפיים של חלום כאשר גדולה שעה
 ישראל ״עס ; )23 (עמוד לערוף״ נהפך
 לדפוס ייהפכו אלה שמילים עד שוב. יינצח

מחי את ידועות. המילחטה תוצאות יחיו
עי בכאב״ נדע רה  בנער עצמי על חושב ״

ם הלוחם ת  חשוף ואיני מילחכה כאותה ע
ל ונשוב ״;נצח ; )226 (עמוד לאש״ עוד

 טיל־ נוסף. קיצים זר ידיח המוות חיים.
 לקח. ומשולל מחלים עיקש, דכר היא חמול

 לקחום מומחי ויהיו — הוא היחיד הלקח
מיו תמיד שהיא — המדלחמה אחרי רכים
 כלתי־נמנעת״ אכל בלתי־רצוייה, תרת,

 ה־ מיזבח אל נערף ״היגון ; )226 (עמוד
 בל לוחמי חושלו עליו הסדן זהו קאסטל.
ת ח ת  ועוד ; )229 (עמוד יבואו״ שעוד ה

ש המעידות שכאלה, מטבעות־לשון מאות
 זה מה לשאלה התשובה זו ותשוקה עפר
7 יפה טנק

יו של ותשוקה ועפר יפה? טנק זה מה
 פלדה לתרבות מאפיין רק המם קניוק, רם
 לו שהיה כל את שאמר סופרים, דור של

ה כאשר תש״ח, של בשדות-הקרב לומר
חקו ומילותיהם נפלו שביניהם מוכשרים

לס נותרו מוכשרים והלא אש, בגווילי קות
זה. דור של האמיתית המפלה סיפור את פר
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