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 מכץ דרוקסן חיים ח״ב + במיטבו אפדפלד אהיח
 יורה שוב דאזר איציק בר־ניד טוראי־נפש + אינקחידציה

ת1בח עברית סיפרות ת1שנ 100 -*ך אש״ף יינצח שבו ם1הי מידים אחת בד

עשןמקור
 הישראלית הסיפורת של הספרים במדף
 אהרון הסופר של סיפרו נחשב המקורית
 ביותר. המכובדים הספרים אחד עשן(*) אסלסלד

 ספר של שלישית מהדורה אור ראתה אלה בימים
במיטבו. אפלפלד את הכיר שלא הדור למען זה,

 מאז אפלפלד של מיצירותיו מתרגש איני
 יצירותיו .1962 בשנת שראה־אור עשן,

 חזרה בבחינת הן אפלפלד, של המאוחרות
 לא ובצלילים דומים בהרכבים מוסיקאלית,

בעשן. שנחשף אימה עולם לאותו שונים,
 ומלואו עולם חושפים בעשן הסיפורים תריסר

 המובחרת, באירופה תמיהות מלא נער של
 עולם מילחמת־העולם־השניה. של אירופה
 את המעלה תמציתית, תיאורית ביכולת המובא
 אפלפלד, גבוהה. ריגשה של לעמדות הקורא
 המילים אחרי נסחף אינו לשואנים, בניגוד

 של הכתיבה ז׳אנר את המאפיינים והמליצות,
 בפיוטיות זה עשן עולם מתאר הוא השואה.
ומזוככת. רגישה
 מגבש הוא שלושה הפתיחה בסיפור כבר
 ביער: אכזרית במילחמת־קיום דמויות, שלוש
ה, ההתנסות, מאחוריהם. היה בבר הכול ב ר ק ה  ה

 השלושה המוצלחת... ההימלטות - ובסופן
 בגרזינים, גויים שני תוקפים הם לטרף. משחרים

 הסיפור שלהם. במילחמת־הקיום נוסף כפרק
 טראום, גברת של עולמם את פורש פיצויים
 הפיצויים מקבלי של ועולמם פרוס, דוקטור

המישפטי עולמו מילחמת־העולם. אחר מגרמניה

 203 עכשיו; הוצאת עשן; אפלפלד: אהרון (י)
רכה). ;כריכה עמודים

 הניצולה, של זיכרונותיה שק מול המישפטן של
 אפלפלד הירושלמית. הייקים שכונת ברחביה,

 ובין הזיכרונות בין השוכן דימדומים עולם חושף
חומרית. מציאות

 מרבית של למאפיין אפלפלד שב קר באביב
 באיחור המילחמה: תום ברגע המתרחש סיפוריו,

המילחמה... סיום על לנו נודע ימים שבוע של

אסלסלד סופר
המוסיקלית והחזרה הזכרונות בשק

וה הבונקר, מתוך דמויותיו נחלצות והפעם
 בעולם מסע שלהם. הרחוק למסע יוצאים ניצולים

 מפורר, עולם היהדות, חוסלה שבו המיזרח־אירופי
 מבקשת אינני צייטל: אומרת שעליו עולם
 בימי כמו ביחד, כולנו שוב שנהיה אלא יותר,

 ומוכנה עימנו, נמצאים וברל יצחק ור הבונקר
סופו. ועד העולם מסוף ללכת אז אני

 האפל־ החוויות אחת מוצגת ברטה בסיפור
 אותם מיון של ביותר הגבוהה בחשיפה פלדיות

 עולם זהו עוד. שאיננו מעולם שיברי־זיכרונות
 עולם עוד. שאינם אלה וכל ומכם, ברמה של
 אנשים של עולם ספק־הזייה, ספק־מציאות של

 ובניסיון בלאן גם כך מזיכרונותיהם. הניזונים
רציני.

 של מאמין האני נחשף עשן הכותרת בסיפור
 יד־זיכרון שהוא מאמין, אני - אפלפלד אהרון

 שבא המטמטם העולם בעשן. שנמוג אכזר לעולם
 וגרגרנות, אכילה של עולם השכול, בעיקבות

 השכול ימי של ולמחסור לרעב הניגוד שהוא
והאבדון.

 הינם אפלפלד אהרון של הראשונים סיפוריו
 את שחווה בוגר, סופר של יצירתית מיקשה

 עולם של שרידיו את שנמוג. עולם של המועקה
 הזיכרונות של תהום־הנשייה מתוך מלקט הוא זה

 המקום כאן זאת, עם סיפחתי. גיבוש להם ומעניק
 נושא את אפלפלד מיצה שעבורי להזכיר,
 בכתביו עיון וכל עשן, בקובץ כבר הזה הכתיבה
 מאז שחלפו השנה 20מ־ ביותר והרבים, האחרים

 שהיה - עשן של טעמו את בפי מותירים עשן,
 הסיפרות לטרקליני אפלפלד של התפרצותו

העברית.
 המעולה כמייצג בן־זמננו, לקורא מומלץ עשן

 רק שזכה אפלפלד, אהרון כתיבת של ביותר
 מומלץ ספר לספרות. ישראל בפרס אשתקד
ביותר.

עגום מצב מצלם שירשירה
 זו העכשווית הישראלית התרבות של המצויות מהאיוולות אחת

מצב. מצלמות מילים - ישראל קול של תוכנית־הרדיו
 אחת מילה בה נאמרה לא ד תוכנית של קיומה שנות כל במשר
 כאילו חמה זו, בתוכנית שנאמר השומן נוטף המלל מרבית מצב. שצילמה

 צילום־מצב לאותו שציפו מאזיניו, אוזני על הרדיו תרבות גולל את סתם
שלו. גלי־האתר על נשמע שלא מובטח.

 בתוכנית יושמע לא שלעולם שיר, בגלל באה הזו הממושכת הפתיחה
 שנת ישראל, של העכשווי מצבה את שמצלם שיר מצב: מצלמות מילים

תשמ׳ר.
של מדפי־השיר באחד ראה־אור לאור, יצדזק המשורר שחיבר השיר,

דורומנט

לשבועס. אחת דף־שיר למנוייו המשגר פיוט, כתב־העת
 בו המתפרסמים השיחם אץ עדיין, קטן פיוט מנויי שמיספר מאחר

 מינוי לחתום העבחת השידה לאוהבי וחבל(מומלץ גדול, לקהל מגיעים
 לרמת השבועיים השירים איכות עולה תמיד שלא למרות פיוט, על

העכשווית). הישראלית השירה של איכויות־הצמרת
 מצב' .מצלם שיר לאור, יצחק המשורר של דוקומנט השיר רצ׳׳ב
 ודחקמן גלזד־תעסה הכנסת חבח של חמתם את לעורר העשוי אמיתי,
הישראלית): החוויה (ראה•.

ירושלים. ,37 נן־מימון שדרות איכות; הוצאת תשמיד; פיוס (*)

 מנים יהודים פוגרום על כויניד, ?עניית דוח שהרדיו הלילות ?אהד
אחים, עזרה ??ווזות שיפרוץ לקחן הכיתי הולם ילד ןמו ואני ערכים
•המי,מט ייןד?די יי*והת: כפיס סופוייס ואתם כועדת העירה שיזעק,

 קבו של לאכניו לשכחה, מכער אותו לזכור אהד ערכי על לחשו? התאמצתי
 ;דעתי) לא האמתי שמו את כרוי, עלי(שם את וזכרתי הגדול הקולודאלי האחים

השואה לזכר וגם לכטהוגגו שמתהנו הציוני התיל גיל. והסר לבנים בבגדים
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שגדרה בג:,תו הציצו הו ונם כרויים) ואנתיסאר(שמות אמל ??:ותר, שתים עם
* ' * * £ £ ' * " *,לו' ' ' * * * *4 4-י**** ־ • * * * ♦ ^ י י י י י י י י י •

או ואיש אה־ מגזע ככלל היו׳ כמו גרדו הענקיות
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 הצמיחה השני את ו־־שם
 מערביות כל קרם דב־
חילי לדרישות נכנע דת

 בנותיו את מניה המרב־ מן מיפיע הרז. ועלי ;כקד ?שכת גם הם לק,פה הקולוניאלי הנה״ל
 שלנו חשכת ק,פה כשביל אש מדליק ־ממכה נכנם שיצמחו קטנים רובים היו כאלו לגרר מחוץ
אנתיסאר. ואל אמל א־ החולות, אל והוזר שיאדימו הקטנות בעגבניותיו לטפל ממהר
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תרגום
 המישפחה

אחמד של
 1984 שביתות משונה. כשיגרה החל זה

 נסגרו. מיפעלים ומתפשטות. מתלקחות נמשכו,
 הפועלים לאיגודי להמציא הוסיפה הממשלה
 כדי להפליא, מנוסחים מיני־ויתורים הערביים
 הערביים והפועלים בו־זמניות, הגבלות להעלים
 ובטלים נזעמים רעבים, התהלכו בדבר הנוגעים
מעבודה.

 מישרדי על השתלטות הצתות, מהומות,
 בבנייני־ פצצות הטמנת בינלאומיות, חברות
 הפכה אמצעי״התיקשורת על הצנזורה - ציבור

 היחידי המידע למקור לאוזן מפה השמועות את
 ברחבי ששרר הכרוני ההתקוממות מצב על

המדינה.
 מן הרחק בגדה, מהומות של שבועות מקץ

אלף 50 של לירושלים המיצעד נבלם העין,

לאור משורר
היהודית וההיסטוריה הצבא בפקודת

 גבול על לאומדנים) באשר מחלוקת ערבים(יש
 שחורים אחדים, קורבנות של במחיר המשולש,

 פעילות השבתת על הכריזו הבנקים ולבנים.
בלתי־מוגבלת. לתקופה

 בחיר הפך בביתם, ששימש העוזר אחמד,
 טילים בעוד חייהם. הופקדו שבידיו ההשגחה,

 בואייג במטוסי פגעו חום על המתבייתים
 מנמל־התעופה להמריא שניסו ונמלטים, המלאים

 ישראלי מישפחת בנן את אחמד נטל בן־גוריון,
 מהחושות באחת והסתירם כפרו, אל בריכבם
הכפר. שבשולי
 לאורך במחשבתי, עלה זה ומחריד בדוי סיפור

 המחברת של הנהדר ברומן הקריאה כל
 המישפחה גודדימר נאדין הדרום־אפריקאית

 המאוד אך הבידיונית, שעלילתו יולי(*), של
התקו של בשיאה מתחרשת ואמינה, אנושית

דרום־אפריקה. בערי המונית שחורים ממות
 עם לבן אדריכל נמלט הבו(נרת מיוהאנסבורג

 והנאמן השחור משרתם בעזרת וילדיו. אשתו
מבודד. אפריקאי בכפר מיקלט מוצאים הם יולי

 באדוניו תלוי יולי היה שנה 15מ־ יותר
 הופך והוא היוצרות מתהפכות כעת הלבנים.
הת עם לשעבר. אדוניו של ומצילם מארחם

 דפוסי משתנים הלבנה האדנות מיסגרת מוטטות
 בין המודרני האיזון מופר הלבנים. של חייהם
וילדיו. רעייתו ובין הלבן הזכר

 סיפרותית חוויה הוא יולי של המישפחה
 בנוסח מחרידות, ישראליות השלכות עם מהממת,

זו. לרשימה המבוא
 יולי; של הסישסחה - נורדימר גדין (•)

 131 .כתרי; הוצאת הרציג; ליאורה עברית:
רכה). (כריכה עמודים;


