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 ן שד מסיפור כותרתו את נוטל *, קידרון
 הקצר הסיפור בתחרות ראשון בפרס כה
 | ומורד בירת )1080' אחרומיז ידיעות של

 אחד שכל קצרים, סיפורים תריסר קידתו
 מתוך נתח תיאורית ברהיטות מביא מהם

הישראלית. החוויה
קט שני בין נעים מלמד של סיפורו

 1 להינתק מוכן אינו שהוא עבר, של בים
 | מד של בהדרגה הנמחק העבר — ממנו
 , גירוש של והעבר (פתודתיקווה) שבה

 | לו נעה אלה קטבים בין אירופה. יהודי
סי כבר מלמד. של תיאוריו מטוטלת

ב קשיש מעמת דחפורים, הפתיחה. פור
 לעקור המנסים הדחפורים עם מושבה

 במושבה. הוותיקים כיכר את עבר, פיסת
 מתאר קידרון, במורד ברם סיפור־הכותרת,

 במילח־ בנו בנפילת להכיר המסרב אב,
כ הבן, עם קשריו בניהול וממשיך מה

 בעימות בזה זה שזורים וההווה שהעבד
מאור בטיול הוא העלילה ומוקד מדהים,

ה נפל שם בירושלים, הקרב לאתרי גן
בן•

 מביא המתות המגבעות אנשי הסיפור
 ששרדו עקורי-השואה של מעולמם מעט

מגי שבערירותם אלה לישראל, והגיעו
 מתממשים שאינם שניים, לנישואים עים

 אלג־ בין לונדון את לשתות זה. בסיפור
 היוצאת נערה, של עולם פורש והים בי

 ר יתד תוקעת היא שם ללונדון לטיול
ממאפיי אחד — ליורדת בהדרגה הופכת

 — אלה חדשים סופרים של הנושאים ני
ו ערכיה, עולם משתנה בהדרגה כאשר

יו ומאוחר לנוצרי מתמסרת היא תחילה
לש להתמסר מוכנה יאוש בשעת תר,

חור.
ה מהשטחים סיפור הוא והדם השקט
 אל־סוכון, דיר בעיירה שעלילתו כבושים

 — הכפר שוטה האחרון ברגע מציל שבה
 חיילי חיי את — בחייו כך על ומשלם
 סיפור אותו. ומשקים המאכילים צה״ל,
חיי נקלעים שלתוכו המילכוד את הפורש

מב שהם מילואים במשימות צה״ל לי
 הוא במחתרת הסיפור בשטחים. צעים
 איש־ של עולמו עם להתמודדות נסיון

 סיוט כין אחד, (״לילה לשעבר מחתרת
 סרדם־האשכו־ אל האיש ישוב לחלום,

 בטח־ חראשון לילד נחוסקין. של ליות
 הוא במחתרת הנפילה׳׳). אחרי תרת,
בפ הגיבור את המוליך מעולה, סיפור

 מן ,,וכיום :המחבר מסקנת אל סימיזם
 גבעדת־ד־ מאחורי ילדיו, יקימו הימים

 זהו הרכיעי.״ הכית את המפוייהות, אכו
 לא מעולם תש״ח דור שסופרי נושא,
בו. לעסוק העזו

 מתל־ הרחק הסיפור הוא מעולה סיפור
 אנשי לעולם הקורא את המחזיר אביב,

מי של כסיפור־אהבה ומתנהל המילואים,
 החושף סיפור צפונית. בעיירה לואים
במי בה מתל-אביב הרחוק מעולם מעם

 הספרות של מעיסוקיה מרוחק שהוא דה
 אני שחורה הכותרת תחת הישראלית.

 תימני, צעיר של סיפורו מובא ולבנה
 באירופה לטיול היוצא כושרי, עמיאל
 מתאהב בפרנקפורט, מהרה עד ומשתקע

 עמי- בת. לו היולדת גרמניה, בנערה
 הופך ללכיש, מבושרי שמו משנה אל

מצ ביסורי מתייסר אך לגרמני, בהדרגה
 שרוי. הוא שבה הגרמנית בחוויה פון

ב אביו מות אחרי ארצה נזעק עמיאל
 בשל ומחליט חייו, מאזן את שוקל שכונה,

ו לביתו לשוב שלו המילחמה זיכרונות
חיקו. לאשת
 סיפורים קובץ הוא קידמן במורד כרם

א אינה הסיפורים רמת אם גם מעולה,
חוש מלמד של עיסוקיו קשת בו. חידה

 מאשר יותר אותנו הסובב מהעולם פת
ו שלושים על כרטוב חנוך יצירת

ביותר. מומלץ ספר שנותיה. חמש

המאירי
 ישראל מאת הרביעי הסיפורים קובץ

 הוא )1948 בשנת (נולד ** המאירי
 הקובץ, של הפתיחה סיפור השני. סיפרו
 מבני־ חולה־דתי בין עימות מביא מיקי,
 אספן־ ספק מלאך־המוות, ספק עם ברק

מתול- צעיר מיקי״ של בדמותו מצוות,

> קידמן במורד כרם — מלמד דויד *
 עמודים 185 פועלים; ספריית הוצאת
רכה). (כריכה

 הוצאת 1 הרביעי — המאירי ישראל •׳
 (כריכה עמודים 179 המאוחד; הקיבוץ
רכה).

 העומדים החולים לרווחת הדואג תל,
בבחינת הוא כאשר בבית-החולים, למות
משל.

 בבית־החולים, חדר לאותו מגיע כאשר
 שרגליו כוהן, אלדד בשם פצוע חייל

מיקי אליו מביא בפעולת-איבה, נקטעות
הדתי החולה של הכלות עיניו לנוכח —
תע שזו כדי מיקי) (של אשתו את —

\ אחרון. מיני כבוד לו ניק

 ר לסווגו ניתן המידבר, ילדי הסיפור
 כסיפור־ זה, דור־חדש סופרי סיפרות

 את החושפים סיפורים מאותם מילואים,
 זה. דור בני האופפת תחושת־המוות

כ מת, הנפש־הפועלת של חבר־לנשק
במת כאן, ליצור מצליח המאירי אשר
 שלושה סיפור את המסורתית, כונת

חברים.
 שבסיפורי מהמעולים שהוא הרביעי,

 בן־קיבוץ, של סיפורו את מביא הקובץ,
 אביו בצל החי קרבית, ביחידה לוחם

 לארצות־ה- יורד הבן ממנו. וציפיותיו
 שם בחייו מותנע שהוא תוך ברית,

שי במהלך שהתרחש טראגי מאירוע
 בשוגג הרג כאשר בארץ, הצבאי רותו
 מונעת הזה המיקרה תוצאת ערבי. ילד

ה שרוב ברגע גם ארצה מלשוב אותו
 יום־ה־ מילחמת קרי: שבים, ישראלים
באמ הנפשית נדידתו במהלך כיפורים.

יהו נערה עם בן־הקיבוץ מתקשר ריקה,
ב ואחיה. סוזן בשם אמריקאית דיה
 בחינה עולמו, את בוחן הוא אתם יחד

 יוצאים השלושה כאשר לשיאה המגיעה
המס מסע בצפון־היבשת, למסע־קייצי

הצ ניסיון איילים, עופר בדריסת תיים
מהמעו אחד הוא הרביעי ומותו. לתו
בע בארץ, שראו־אור שבסיפורים לים
להע מצליח מחברו שכן האחרון, שור
 את ספרותיים, כלים באמצעות בו, מיד

 בין הנקרע שלם, דור של הנפש הלוך
שלו. הנפש לכמיהות הדורסנית המציאות

 סיפורים קובץ הוא שהרביעי ספק, אין
בצי הקורא את המותיר קובץ מעולה,

 מחונן סופר של כתיבתו להמשך פייה
 אך הראשון, סיפרו את קראתי שלא זה,

ב לתפוס הצליח זה, סיפורים בקובץ

 חייו את מחדש לבנות המנסה חוזר, יורד
 לשוב דבר של בסופו מחליט אך בארץ,
 שמתרחש כל את רואה המספר, לניכר.

 מקום חברתו, ואחיותיו, הוריו עיניו, לנגד
 קירקס, כספק — הרחוב שלו, העבודה

גדול. אחד מסיכות נשף ספק
 במולדת, הפזורה את מעמת המספר,

 כאינדבידואליסט אותו, הפוליו עימות
 במהלך מגיע. הוא אליה להכרעה להגיע

 מעוותת, תמונה סמו, מתאר התלבטויותיו,
 הבורגנות של ומשעשעת למדי, אמינה

 הסיפור, של הנפש־הפועלת הישראלית.
 יהודי ליצור• הציוני החלום את סותרת
ה מפרקי באחד וכבר לאדמתו, הקשור
 ״יהודי :עעצמו את המספר מציג פתיחה,
מס נזדרני, נודד יהודי כמוני, מודרני

 דזדבד מהו מצב. לכל במהירות תגל
 לחפש כלל צריך אמי לנדוד? שהסכני
 חרותה התשובה שהרי לשאלה תשובה

 מכונית פוסקות, כלתי טיפות בפינקס.
 שמור תדר שדה־תעופה, ככל שכורה

 כרטי־ של הכילה מפוארים, בבתי־מלון
השפות...״ ובעיקר סי־אשראי.

 של הכושל התשרשותו ניסיון במהלך
 במים- עבודה מקבל הוא בארץ המספר

 במיפעל עבודתו ובפרקי עתיר־מדע, על
הטי על המספר מופקד בתפקידו, זה,
 עתיר- מיפעל אותו של בקניינים פול

 דו״חות לחבר עליו. בו תפקיד מדע,
קט מעתיק ״אני :בכוח הקניינים של
 — מפורסמות יצירות מתוך שלמים עים

ב כמוכן, :גיבורים של תיאורי־אופי
 שלי שהדו״חות ואלה קלם. שינויים
 דעתם על מעלים אינם אליהם מיועדים

 אמם כולם, מתעמקים שהם שהגליונות
 אג־ של האפלים סודותיהם את אוצרים

 מכילים אלא ואנשי־מימשל, שי־עסקים
 קאראמאזד־ אובלומויכים, מאודכם, —

 אחרים הרכה ועוד קאסטרופיס, בים,
 הקלאסית...״, הספרות ממיטב הלקוחים

קט המרצף ההומור, על מעיד זה, קטע
 קולח, שהוא סמו, של בסיפרו רבים עים

מושלם. אינו כי אם מרתק,
ה של מרביתם מצויים, מסיכות בנשף

 המחברים כתיבת את המאפיינים מרכיבים
זה, במדור נסקרו שספריהם האחרים,

כן־מדדכי סופר
נושאים של מרתקת גלריה

 ובפועלו משפחתו בבני הגברתן האב
ה של הפתיחה ציר וגולדמן. פינצ׳ו
או אותו של הזקונים אבת הוב סיפורי

ב בידיה. אצבעות שש עם שנולדה פה,
 של מהווי בן־מרדכי, מביא זה, סיפור

 אשכנזי, ממוצא יהודי־ישראלי, פרולטריון
 בעל אריה של מקומית גירסה׳ מ׳עיר

מב היה אומנם תל-אביב. חולות על גוף
 עם זה סיפור להשוות עצמו שהטריח קר,

 - אלא אדוני. גיסים של אופה להיות
 ומחשבת־ רוח רעות קיימת זו בהשוואה

 מוכשר, סופר להרתיע מבקר של הבל,
טובה. מכתיבה

 של תיאורה בן־מרדכי מביא בחיילים
חיילים, שני חווים אותה חוויה־מינית,

ש דור ם של חד ם סופרי בי ת ת. כו ו עברי נ ט ו ק ש
הספרות ני ממותו עבה זהם נ אחד כל של הספרותי

ם ה י ר ב ח ו ־׳ ם ח ש ת : א ל ת ז.ר ..מ ש ט א ר 11ב
ה בסיפורת למדי מכובד מקום עיני,

לעכשיו. נכון ישראלית,

סמו
בול ,1947 בשנת (נולד סמו אריה

 ־ מסיכות נשף השני בסיפרו מביא גריה)
של לחוויותיו עולמו על רומן־חושפני

 הוצאת מסיכות, נשף סמו, אריה •
רכה). (כריכה עמודים 230 פועלים, ספרית

סמו סופר
סופר של ניכורו

ה פגמיו אף על לקריאה, מומלץ והספר
 היה זה, ספר שאם ספק, אין שונים•

 כיצחק מחבר של שם תחת מתפרסם
 זוכה היה - קניו? יורם או אורפז,

הספ במוספי ביקורת, של תילים לתילי
 על שעברה היומית, העיתונות של רות
 שנסקרו׳ האחרים לספרים בדומה זה, ספר

 איזו שהרי דקה, דממה בקול זה, במדור
כ- מסופרים לעורכים, להם תבוא תועלת

יש מלמד, דויד בן־דויד, מישקה
ו מרדכי כן־ יצחק המאירי, ראל

סמו. אריה

כי ד ר מ בן־
 בשנת (נולד מרדכי כן־ יצחק

מש ענינים בקובץ־סיפוריו מביא )1946
 נושאים של מרתקת גלריה * פחתיים

 ענינים מסיפור־הכותרת החל עכשוויים,
 גסיסתה את המחבר בוחן בו משפחתיים,

 הנידח דודו באמצעות, האידיש, ספרות של
 של מנוכר עולם באותו החי המספר, של

 עולם אותו את חושף האידיש, ספרות
 סופר משפחת של תל־אביבי, זעיר־בורגני

ו הישראלית, לחוויה והמכרותם האידיש,
 ב־ יש החיוביים. במרכיביה דווקא, לאו

 לירית רגישות משום משפחתיים עניניס
 מצליח שהמחבר רגישות בן־מרדכי, של

ו מעולים ספרותיים באמצעים להביעה
עמוקים.

 של עולמה מובא האופים אצל בסיפור
רודה בה למדי, מעוותת אופים, מישפחת

משפחתיים, עניינים בן־מרדכי, יצחק *
רכה). (כריכה עמודים 124 יחדיו, הוצאת

 דיוטי. אפטר במהלך נערות, שתי עם
 למאדיום לתרגם המחבר מצליח בחיילים

 בלא בפשטות, חיילית, חוויה האות, של
חוויתית. תיאורית ובאמינות יומרות
 רגישות בעל סופר הוא בן-מרדכי יצחק
 בעיר־הגדד שכבוודהשוליים לחיי מעולה

 הסיפורת מה שמשום שכבות, לאותן לה.
 תוך קיומן, מעצם מתעלמת הישראלית

 סיפור, לכל כימעט להדביק מעדיפה שהיא
 אידיאולוגיות סיסמאות־תלולות, של גיבנת

 ליכולת המחשה וכהנה. וכהנה נבובות
 מצוייה בן-מרדכי, של זו מעולה סיפור

 להעלות מצליח הוא בו זוהרת, בסיפורו
 תל- ערת־סרברים, של חוויותיה מעולם

 האח הפשע, בין במילכוד החייה אביבית
ל אמה ואת אותם שנטש האב המפגר,

 העיר חלקי של והזוהר העושר פיתויי ביו
 בן־ מצליח בחתירה העוני. לגבול שמעבר
 ומרגשות מעולות תמונות להעלות מרדכי

 האלימות התל־אביבי, הפרברים עולם של
 הפשי- אלימות, אותה מרכיבי בו, ששורה

מ ותמימותם, אכזריותם על והזנות, עה
 עם מהתמודדות עצמו, מונע שהוא בלי

אלה. בחיים שקיים התום, מרכיב
 עם בן־מרדכי מתמודד דאק בסיפור

 יורד שי באמצעות היורדים של עולמם
 מחיי זיכרונות של בעולם הלכוד שחזר,
 המגיעה בבתו, התמודדות תוך שלו, הנכר

 שהאב, תוך כאן, עולמה וקושרת ארצה,
 את המגלה לבת, קנאתו ריגשי את חושף

האהבה. גיל
 בן־מרדכי יצחק של שסיפוריו ספק אין
 בעלי סיפורם, באופן למדי מיוחדים הינם
ב ומומלצים ומוכשר עמוק אישי חותם
 ניסוחיהם אייכותם, בשל לקריאה, יותר

 הגרוטסקה בשל ולעיתים חסרי־היומרה,
השורות. בין החבורה


