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ר1מק
כפפות

 פרי מעולה, ספר קראתי רבות שנים לפני
 ברקל דוקטור הכותרת תחת צלקה, דן של עטו
 יהדות שרירי את מתאר הספר ס. מיכאל ובנו

 והווה, עבר בין המיטלטלים השואה, אחרי ורשה
 האחרים הספרים לחוות. הספיקו טרם שאותו
 מנופחים לי נראו מאז צלקה פירסם אותם

 ממש של ספרותי ערך ■כל חסרי ומזוייפים,
הישראלית. הסיפורת באינדכס

 את פורש כפפות צלקה דן של החרש סיפורו
 בחצי מפולין עולה שאפראן, טולק של סיפורו

 חובב, מתאגרף השלושים. שנות של השני
 המתאגרפים לקבוצת להצטרף עליו שלוחצים

 עברית לומד כפועל, עובד הוא ת״א. מכבי של
 וחבריו, החורג אביו עם קלפים משחק ואנגלית,

 אותו שמגלה עד שיגרה חיי וחי נשים עם מבלה
 לפניו ומציג ת״א מכבי של מאמנה צ׳אמארקו.

ספורטיביים. אתגרים

 של המעולים מהמיפויים אחד הוא כפפות
 של מיפוי — השלושים שנות בסוף תל־אביב

 להעלותה הצליח אך בה, חי לא שהמחבר תקופה
 תשע מהשבועון מודעות גיזרי־עיתונים, בעזרת
 בשנות הזה העולם של הקודם (שמו בערב

 מצליח צלקה הארבעים). וראשית השלושים
 הנפשות־הפועלות גלריית באמצעות להביא

 אותה של הבלתי־הירואית האווירה את בסיפרו
הראשונה העברית מהעיר שהפכה תל־אביב,

מיכאל; ובנו ברקל דוקטור - צלקה דן *
קשה). (כריכה עמודים 156 מסדה; הוצאת

 עם - לעם הספריה כפפות; - צלקה דן * *
רכה). (כריכה עמודים 258 עובד;

 והווי, בתי־קפה פולניים, סוחרים של לעיר
 היטיבה לא כלל הארצישראלית שהסיפורת

 והציונים בעלי־הבתים של תל־אביב את לתארו;
 פרבר היתה כמו הנוהגת תל־אביב את הכלליים,
 תל־אביב זו היהודית, ורשה של חדש שיכונים

 של בליל היא ברחובותיה שלשון־הדיבור
 מחבר כמו שצלקה (עברית־פולנית) ״עיברולגית"

בכפפות. וכלליה דימוייה על מחדש, אותה
 תמציתית, עניינית, צלקה, של הכתיבה לשון

 בין והדיאלוגים — מילולי שומן חסרת
 שראתה מהמעולים הם הנפשות־הפועלות

 כפפות האחרונות. בשנים הסיפורת־הישראלית
 עם אנטי־גיבור צלקה מצליב שבו ספר הוא

 להתרחשויות אטום הגיבור מצב־אנושי.
 אדם הוא ובעולם. בארץ־ישראל ההיסטוריות

 של מהדמויות אחת ולא אמיתי,
 הנושאים מגד־שחם־ברטוב־שמיר־יזהר,

 היהודי והעם כולה תבל משא את בחד־מימדיותם
 מבינות הזועקת בחד־מימדיות כתפיהם, על

 אדם הוא שאפראן טולק סיפריהם. לעמודי
 את שהופך מה — תלת־מימדי אך פשוט, אמיתי,
ומעולה. אמין ספרותי להישג כפפות
 אומר הוא מפרקי־הפתיחה באחד כבר

 ״אני לקרשי״הזירה: להשיבו שחותר לצ׳אמארקו,
 בעד אני אם בוקס, אוהב אני אם יודע לא אפילו

 יתוש־הבוקס מתנחל מהרה ועד בוקס...״ נגד או
 של המרכיבים שאר כל חשבון על בראשו,

 בשקט, לי חי .,אני מתאר: הוא חייו את אישיותו.
 גיז, שומע אני בשבת אחד. לאף מפריע לא

 בעוד כדורגל. משחק רוקד, בגלינה, קצת שותח
 רוצח לא אני טוב. רדיו לי לקנות אוכל שנח חצי

 ממיר הוא לחכות...״ רוצח לא ואני אותי שיכו
 צ׳אמארקו, בעיני טוב־יותר, בעולם אלה חייו את

לזירת־האיגרוף. שמשיבו האיש
 לאותו מהרה עד נכנס שאפראן טולק

 החיים ארצישראליים, מתאגרפים של עולם־סגור
 חולמים פרובינציאליים, לקרשי־זירה בינות
 הנמצא הגדול, עולם־האיגרוף את בהקיץ והוזים
לים. מעבר אי־שם

 הפנוי זמנו עיתות את המעביר שאפראן,
 בנאווה פוגש הוא שם עברי, לדיבור בקלוב
 ירוחם והמרצה לתנ״ך המורה של בתו קוזילן,
 לנאווה טולק של אהבתו בה. מתאהב והוא קוזיק,
 מול הזירה לכפפות: הקונפליקט את מביאה

 לפני לא הזירה, מנצחת דבר של בסופו האהבה.
 בעוד טולק. של הנפש כוחות כל את שסחטה
 והופך הולך טולק של המתאגרפים שעולם
 הסובב העולם־האחר, שכל הרי ויותר, יותר מורכב
 שתק ״אחר־כך ממנו: ומתרוקן הולך כמו אותו,

על המאורעות, על דיברו הכול והקשיב.

צלקה סופר
עברולנית שפה

 העומד ..אופה״ של בימאי ועל מילחמת־ספרד
לתל־אביב...״ לבוא

 (..אתה וגואה הולך לנאווה אהבתו סיפור
 מבקרת נאווה כאשר טולק...־) נורא, פראי נראה

 אחר את צלקה מתאר טולק, של בחדרו
 את רואה נאווה שבסיפרו. הנהדרים מהקטעים

 (..כך שהוא בעוד טולק, של האולימפית הקשת
צריך היורה בה. כשיורים להיראות צריכים

שראלית החוויה כפחדיה־לאומית האש״ ״עמודהי
 סידרת של הקרנתה הסתיימה כשנתיים לפני

 היחידה האש עמוד ההיסטורית הטלוויזיה
 אחר הטלוויזיה־הישראלית. של פרי־הפקתה

 חיבר אותה מנגינה, היתה זו סידרה של ממרכיביה
 הסידרה, עבור במיוחד לוי שם־טוב המוסיקאי

שלה. כמנגינת־האות
 של תת־שיכבתית תערובת שהיא זו, מנגינה

 עמוסי צלילים עם משולבים סכרינייס טונים
 אותן את המעוררת בגירסה מבושלים הירואיות,

 הסרט מנגינת עוררה שבשעתו תחושות
 שלה בסכריניות אופינית היא . אכסודוס
זה. מסוג ולסדרות הטלוויזיוני למאדיום
 מוסיקלית שיכחה של שנתיים אחרי

 ישראל עם זכה עמוד־האש, של למנגינת־האות
 במהלך למדי מוגזמות בכמויות אותה לשמוע
 סימן זה בחודש הפכה היא האחרון. החורש

 דור־המייסדים שקיווה ולכל לציונות ואות־היכר
 לסמל המנגינה הפכה כך זו. ארץ בכיברת להקים

 אותו הלאומית, התרבותית הדילטנטיות
 ״תרבות אותו המכנים שיש לוח־שש־בש
ישראלית".

 למעמדה ביותר המחדירה ההמחשה את
 הנהלת סיפקה האש עמוד נעימת של התרבותי

 בטקס אותה לשיר כדי מקהלה שהביאה ושם, יד
 תושבי שכל טקס — השואה יום אירועי פתיחת
 כמו ואז, במסך־הקטן. לראותו נאלצו ישראל
כמעט שידרו השואה, יום במהלך הקסם. במטה
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לאומי תרבותי קיטש

 קול של המוסיקאליות התוכניות עורכי כל
 כי שדומה עד האש, עמוד מנגינת את ישראל
השואה". ל״הימנון הפכה זו מנגינה

 צה״ל, לחללי הזיכרון ביום יותר, מאוחר שבוע
 קול של המוסיקה תוכניות עורכי כי דומה

 המוסיקאליות, תאוותיהם את סיפקו טרם ישראל
האש. עמוד של פסי־הקול את לשחוק והמשיכו

 המוסיקאליים העורכים את להבין אולי ניתן
 העורכים על פסחה לא זו ישראל(מגיפה קול של

 שבאינטליגנציה צה־ל), גלי של המוסיקאליים
 האש עמוד כותרת את תירגמו שלהק הרדודה

 של התותחים ועשן המישרפות לעשן
 זו שמנגינה ומצאו בארץ־ישראל, שדות־הקרב

והזיכרון. השכול את והולמת תואמה
 המשיכו מדהים, מובילה פרפטום שבמין אלא

 האש עמוד את להשפיע המוסיקאליים העורכים
 שהם תוך העצמאות, יום שידורי במהלך גם

 לתצוגה ישראל של גלי־האתר את הופכים
 מנגינה מעין לאומי, תרבותי קיטש של מרהיבה

 של בישראל התרבות מצב את המייצגת עת, לכל
1983.

 תימצא האש עמוד מנגינת אם אתפלא לא
 ישראל קול של המוסיקליים העורכים על־ירי

 השבועות, לחג גם מתאימה צה״ל וגלי
 (במקום בארר ולי״א לסוכות לראש־השנה,

בתל־חי...). בגליל,

 הבוק ארון על ותוקעו חץ יורה מושלם״) להיות
אירוטית. עוצמה של כסמל הכבד,

 לקרבות בינות טולק את מוליך צלקה
 עם והעדנה הרוך ופירקי שלו ומאבקי־האיגרוף

 מנג׳ר רוזמארין, אל לתמונה נכנס כאן נאווה.
 לגייס השואף מדרום־אפריקה, מתאגרפים של
 אך מסרב, הוא מתאגרפיו. לרשימת טולק את

 שלמותו מיצוי ששיאו למסע לצאת מוכן
 השיא קרב שהוא בונאטי. עם בקרב כמתאגרף

כפפות. של
טולק, של תצלומים בחדרו מגלה נאווה כאשר

 ״התחלת שואלת: היא שלו, כפפות־האיגרוף עם
 זקוק הוא כי מגלה הוא ואז עצמך?״ את להעריץ
 ביחסיהם הסחף מתחיל זה בשלב הקהל. לאהבת

 נאווה, של חברתה את פוגש טולק בני־הזוג. של
 אני אבל קרה, מה יודע אינני (.,בעצם, מידה
 מירה כאשר ממני...״) מתרחקת שנאווה מרגיש
 של שמעיניו אחרי ברישתה, אותו מפילה

 זה רומן של סופו דמעות. זולגות המתאגרף
 שלך החפצים את ״שמתי נאווה: של בדבריה

מירח...״ אצל
 והתפוררות, עימותים של רומן הוא כפפות

 שלו, האיגרוף כפפות טולק, של עולמו
 התחושות. את מנצחות הכפפות כאשר תחושותיו,

 רומן זה לכל. מומלץ מעולה, ספר הוא כפפות
 סיפורת של הסממנים כל את בו שיש קולח,

מעולה.
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וונוגוט
 — האמריקאי הסופר הפך האחרונות בשנים

 מדפי־הספרים על מוכר לסופר וונוגוט קורט
 עם הקוראים של הראשונה ההיכרות ישראל של

 ו״בית־מטבחייס עריסת־חתול יצירותיו
 של ספריו לשאר הקוראים את גירתה חמש״,

וונוגוט.
 הראשון מספריו. שניים עוד ראו־אור באחרונה

 השני: רדור. וברובו משעמם לעתים מבולבל, הוא
 כי. שדומה תיאורית, עוצמה בעל מהמם, מרתק,

 __ ועד הראשונה מהמילה הקורא, את מרתק הוא
שבו. לאחרונה

 * אלופים של ארוחת־בוקר הראשון בספר
 סיפורי קטעי של מילולית דייסה. וונוגוט מביא

 מיליונר האבסורדי, מחברם עלילות מדע־בידיוני,
 אמריקה, של פרובינציאלית עיר־שדה מטורף,
 למאוד) עד ברישומיו(הגרועים המלווה ועלילה

 להתייחס שמיותר היא, האמת עצמו. וונוגוט של
 למה מעבר אלופים, של בוקר לארוחת

 לנקוט אם — זה ספר שהרי כאן, עד שהתייחסתי
 של יצירה מלהיות רחוק — מעודנת בלשון
במיטבו. וונוגוט קורט

 בין דמיון שכל להעיר, המקום כאן
 הוא כלא** לציפור אלופים של ארוחת־בוקר

 מעולה, ספר הוא כלא ציפור בהחלט. מיקרי
 מהפארודיות אחת וונוגוט, של המסורת במיטב

בחלום ועניינן אי־פעם, שהתפרסמו המעולות

אלופים: של בוקר ארוחת וונוגוט קורט *
 ביתן, זמורה הוצאת בר־און; דורית עברית:

קשה). (כריכה עמודים 220
 עברית: כלא; ציפור - וונוגוט קורט **
 עמודים 199 ביתן; זמורה הוצאת נגב; דויד

קשה). (כריכה

54 ^


