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מקור

למניין עשירי
ב שאל אביר?׳׳ עם דיברת ״באמת

 ליפשיץ. אברהם עצומה פליאה
 אנדה.״ זו אין תרצו ״אם
 שאל?״ מה בירושלים? נשמע ״מה

תו כבר אם לדעת רוצה ״הוא מ  את ב
 ככה? עלי מסתכלים אתם מה רמש?...

 הביתה?״ לחייג תנסו לא מדוע
 ?די־ צעד לצעוד הראשון היה אלברט

 הגדוד מרכזת השפופרת. את וליטול מר
 עמת סבול שניות. כמה תוף לו ענתה

 מילה. לכל מקשיבים רתכה. בצפייה
 מספר נתניה• את לי לתת יכולה ״את

 חריתות נשמעו המכשיר כתוף ?״67356
 של אוזנו אל הניע ואחר וציפצופים

 הוא מונית. של המוכר ?ולה אלסרם
 עורף הפנה הפומית. על ככף־ידו סוכר

 אלברט. אני ״זה ולחש: כחצר לאנשים
 אותף.״ אוהב שאני לד, לומר ר? רציתי

כי הרגיש תשוכתד״ את תלט כטרם ועוד

עצ ראו לא שוב הצפון. בחזית שנלחמו
 שמא החרדה אולם בודד. אי על מם

 מל־ חדלה לא שנית התווי התשר ינותת
 מרים מישהו היה פעם מדי בלס. כרסם

 אומנם שחתו להיווכח כדי השפופרת, את
חי...

 יום- בצהרי רבות, שנים לפני פעם׳
 פיל- בהיר ביום כרעם פרצה הכיפורים,

 הפיכנסיים עם שלפה אופה שתפסה חפה,
 קבוצת גם לכדה פילחפה אותה לפטה.
 שברפת־הגולן, פורטוגל בפוצב חיילים
 ל צדד פכוחות שעות מאה בפשן־ פנותק

 רמת־ פקידפת פבוהלת נסיגה שנסוגו
הגולן.
לאינ הביאה ששת־היפים פילחפת אם

ופי שרופפו וספרים אלבופים של פלציה
 הספרותי שהיבול הרי הפילחפה, את ארו
 דל עדיין הינו פילחפת־יום־הכיפורים של

לפדי.
העי של סיפרו אור ראה אלה בימים

 למניין*, עשירי סריסטר רומן תונאי
 הפוצב חיילי של עולמם את שמביא
 החיילים ים בלב לכוד שהיה הנצור,

 והמערכת. קירטון צפתי בין הסוריים
השתק הוא פורטוגל הפוצב של סיפורו

 לעיניהם מבעד פילחמה, אותה של פותה
רצה שלא (״החייל צדיק יוסף של

״פורטוגל״ מוצב על הסיפור
״טהורה' ספרות נכשלה שבו המקום

 עולה חום של וגל טסמיתות שלו הלחיים
השדרה. בחוט לראשו

 כנראה יפועגחו לא הטלפון מסתורי
 מפתיעה ביתר שעת מאותה אבל לעולם•

 האפשרות ״פורטוגל״ לצוות היתול שוב
 היה, נדמה כעורף. יקיריהם עם לשוחח
והאב השיחים כת המתפתל הדת שהחוט

ערב צבאות כל מצור על נכר נים,

 אברהם ;מת״) של תקן על להיות
 בשטויות האמין שלא (״הצעיר טוויטו

 ניצ׳ג־ אהרון כמילחמה״), מוסר כמו
השבוי גם כי שסבר (״החובש סקי

!למניין עשירי — פריסטר רומן •
תן; זמורה הוצאת  (כריכה טמודיס 200 בי
קשה).

 אבירן גיסים לעזרה״), זכאי הסורי
 מדברים איך לדעת שרצה המוצב (״סמל

 עגיב עמוס התדוש־כתר־הוא״), עם
 זלל מי לדעת שרצה מרגמות (״מש״ת

 צלליבין בועז האננס״), לפתן את
 בית־ עמודי שם על שנקרא (״המיתלען
כין שמואל סגן הטיקדש״),  (״אומרים י

(״הרץ הירש יעקב ירד״), שהדולר

 זו הנצחונות חשבון כי שחשב החייכן
מחורבנת״). מתימטיקה

 לפורטוגל הגיע פריסטר רומן העיתונאי
 את ששיחררה החרמ״ש יחידת עם ביחד

 שהיו פורטוגל בלוחמי פגש הוא הנצורים.
 בניגוד הפילחמה. בהלם נתונים עדיין

 רגע של סיפור המחפשים לעיתונאים,
בלו לפגוש פריסטר המשיך אחד, תהילה
 שהוא תוך הפילחפה, אחרי רבים חמים
 כפי ביניהם, הלחצים מורכבות על עומד

 שבין סיר־הלחץ בתוך התפתחו שאלה
 ובין בינם עצמם, ובין הצעירים החיילים
 כולם ובין חסר־הנסיון, אך הנצור מפקדם

שאפ כדי ליום ש״קפץ בחור־ישיבד, ובין
 יום־ בתפילת מניין לקיים יהיה שר

הסוף. עד הנצור במוצב ונשאר כיפור״
 אחר, מסוג ספר הוא פריסטר של סיפרו

 עשירי של מוסר־ההשכל סיפור. הוא
 הספל קובע שאותה קביעה הוא למניין
 כשהייתי ״אתמול, האומר: אבידן, גיסים
 חכם הכי האדם שאני חשבתי צעיר,

 יכול אינני משהתבגרתי, עכשיו, בעולם.
 מאחרים.״ חכם להיות לעצמי להרשות עוד

 של לנישמתם להיכנס הצליח פריסטר
סי דרך ולהעביר פורטוגל, מוצב צעירי
 את לקוראים. המילחמה נוראות את פורם

 אל־ של בדבריו פריסטר מסיים תיאורה
 הספר: של האחרון במישפט האומר ברט,

הנע את לחלוץ לי מתחשק מכל, ,,יותר
האצבעות.״ בין ולהתגדר ליים

נכש שבו במקום הצליח למניין עשירי
 באמצעות ״הטהורה״. הסיפורת כה עד לה
העלי בתוך המשולבות דמויות, כמה של
 להעניק פריסטר הצליח ההיסטורית, לה
 מילחפת של האנושי העופק מיפד את
הכיפורים. יום

תרנו□
אמלין

גודבר. מיפגש מחברת רוסגר, ג׳ודית

מעו המביא ספר אחרי שוב. זאת עשתה
 בילויה את המוצאת נכה, צעירה של למה

 ובפרשיות־אהבד, אפלים בבארים וסיפוקה
 קולנועית לגירסה שזכה ספר מפוקפקות,

 לפסע הבא בסיפרה יצאה היא מעולה,
 שעברה, המאה בת אשה של נפשה לתוך

ממצוקותיה. מעט לא חושפת כשהיא
• הכותרת תחת רוסנר: אומרת אמלין

 שלפני מושר, אמלין של סיפורה ״זה
מסי נשלחה הארבעה־עשר יום־הולדתה

 לפרנסת לעבוד מיין שבמדינת בחווה תה
 מאסא־ במדינת כותנה במטווית משפחתה

 ...״1839 היתד! השנה צ׳וטס,
 את רוסנר מתארת אמלין באמצעות

 ארצות־הברית, של הלבנה העבדות עולם
 מעולמן רחבה יריעה פורשת שהיא תוך
ה במטוויות הכימעס־כפייה עובדות של

 אכסניה, בספק מתגוררת אמלין כותנות.
 יומה שעות רוב כאשר זול מלון ספק

והמיחו הקהים (״הכאבים במטוויה הן
 לפני-הצהריים לה שהציקו הקלים שים

 את עזבה כאשר הנראה, ככל נעלמו,
 בשעה במהירות חזרו אך הניפוץ. אולם

 נכרה ועוצמתם לעבוד, התחילה ששיס
 מזחע כעת עברה כאב של רצועה מהר•
 צווארה, אל עלתה נכה, על־פני אחת

 התנפחו רגליה האחרת. הזרוע אל וירדה
 עמדה כאילו וצרכו כנעליה, יותר עוד
 חמות...״) לכנים על

 במאגוויר, אמלין פוגשת במטוויה
 של לבתו הנשוי שלה, העבודה מנהל
 תחת אותה נוטל הוא המטוויה. בעל

 יחסים מערכת בהדרגה ומפתח חסותו
המת מערכת אמלין, עם למדי רגישה
 ״...אך גופנית: לקירבה במהירות קרבת

 היא מצחה• על לה ונשק התכופף הוא
 אותן. נשק והוא עיניה, את אליו נשאה
 לה היה שהוא לו לומר פיה את פתחה

הת היא שפתיה. את נשק והוא כאבא,
 כלשהו, תומד על שנשענה כאילו נודדה,
 זרועותיו את כיד הוא ממקומו. שהוסט
 הוא בחוזקה... יותר אותה וחיבק סכיכה,

 על ושוס סנטרה, על לחייה, על נשק
 ריסיה, על דבר, של לאמיתו או עיניה,

 מרוחק ממקום עצומות. היו עיניה שכן
 שככלות לה, שאמר קול כקע כלשהו

לע שעליה כדבריו, לעשות עליה הכל,
 בלעדיו.״״ וללכת סוסו, על לות

ומאגוויר שאמלין אחרי יותר, מאוחר

 :עברית ;אמלין — רוסנר ג׳ודית •
תן; זמורה הוצאת אריאל; שולמית  בי

רכה). (כריכה עמודים 264

משועבדת משוחררת אמלין,
הלבנה העבודה


