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קריאת־קיץ
חזרה אין

 האחרונות בשנים נחשב פורסיית סרדריק
 המתח. בנושא בעולם העילית מסופרי כאחד
 וכלבי הכוונת על נשיא אודסה, תיק ספריו,

 ותורגמו עותקים במיליוני נמכרו המילחמה,
רבות. ללשונות
 סיפרו לעברית, בתרגום אור, ראה אלה בימים

 כולם קצרים, סיפורי־מתח של קובץ חזרה*, אין
מדהימות. בסיומות מאופיינים
 במידה מזכירים פורסיית של הקצרים סיפוריו

 רואלד הסופר של הקצרים סיפוריו את רבה
 לא בסידרה בטלוויזיה, בארץ, שהוקרנו דאל,
 ; תחת בספר, בעברית, ופורסמו יסופר כי ייאמן

 הפתעה**. סיפורי הכותרת
סיפור סיפורים. עשרה פורסיית של בסיפרו

פורסיית מחבר־מותחרנים
באירלנד נחשים אין

 איל־הון של סיפורו את מביא חזרה אין הכותרת
 הוא בעלה. את האוהבת באשה החושק צעיר,
 אשת אך הבעל, את לרצוח רוצח־שכיר שולח

 אותה רוצח והוא בשעת־מעשה אותו מגלה הנרצח
עפעף. להניד בלא מייד,

 מביא באירלנד, נחשים אין השני, הסיפור
 הודי סטודנט בידי נחש, בעזרת רצח על סיפור

 בחופשתו. לעבודת־כפיים היוצא לרפואה,
 הנרמס בנק, פקיד של מעולמו נתח מביא הקיסר

 מביאו מדגאסקר במיימי לילי ששיט אשתו, בידי
ממנה. לניתוק
האירי, למרד סיפרותי ספיח הוא ימים... יש

,ירינדאל תשקיג תחגדה נושעניי סיפור י ־
 המפתיע. סיומו את לקורא לקלקל ושחבל
 שאשתו גבר, של סיפורו הוא סחטנות הסיפור
 מתפתה והוא מדוריה, אותו הירוותה לא מעודה

 האיש, סחטנים. מחבורת כחלק המתגלה לפרוצה
 סמל היה מילחמת־העולם, בימי כי שמתברר,

 מיטען באמצעות אותה, לרצוח דואג חבלה,
מאולתר.

 המישטרה את הופך ראיות חומר הסיפור
 שנהרס, בניין קירות בין עצמו. של לקריקטורה

 חשוד הופך הדירה בעל אשה. של גוויה נמצאת
 שנים. לפני שנעלמה אשתו ברציחת מיידי

 חוקרי על פורסיית מלגלג שבו זה, בסיפור
 רוצח, של זהותו בדבר דיעה המגבשים המישטרה,

 תהלום שעדותו על־מנת שביכולתם כל עושים
מפתיע. סוף יש זה לסיפור גם דעתם. את

מקור
אחימאיר א אב׳

 תרמיל, בסיפריית ראה־אור באחרונה
שראל המשורר שבעריכת  של סיפרו" הר י

 אב״א הימין־הישראלי, מנהיגי ראשון
ר, מאי בחור של רפורטז׳ה הכותרת תחת אחי
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 ; סיפרות יצירת בבחינת שהוא סיפרון *,,,ישיבה
יוצאת־דופן. ערך בעלת

 הביריונים ברית מייסד אחימאיר, אב״א
 רצח־ במישפט העיקריים הנאשמים ואחד

 עט בעל כמחבר זה בספר מתגלה ארלוזורוב,
 מהמעלה ספרותיות איכויות ובעל רגיש

הראשונה.
 בכלא שהותו בימי עוסק אחימאיר של סיפרו

 מהמעולים יומן, בבחינת והוא הירושלמי,
בארץ. שראו־אור

 שלא מעולם פרק רגיש בעט מתאר אחימאיר
 תמונה פורש שהוא תוך שכזה, בכישרון תואר
 שבה ארץ המנדטורית, ארץ־ישראל של רחבה

היהודי־ערבי־בריטי. במשולש החיים התנהלו
 אחימאיר של סיפרו בכותרת הישיבה

 לישיבה באותה־עת שרווח לכינוי מתייחסת
בבית־הכלא.

 את לקורא מעניק אחימאיר אב״א של סיפרו
 בית־הכלא בתור החיים של העומק מימד

מתאר כשהוא ,30ה־ לשנות נכון הארצישראלי,

 עברית: חזרה; אין - פורסיית פרדריק *
 201 (שישיש); שלקן תוצאת חשביה; אריה

רבה). עמודים(בריבה
 הוצאת הסתער; סיפורי - דאל רואלד **

קשה). עמודים(בריבה 253 ביתן; מורהז

 נוהגי גינוניהם, למוות, נידונים של נרחבת גלריה
 בין הכלוא האדם, מצוקות שאר וכל בית־הכלא

כתלים. דל״ת
 הוא אחימאיר של סיפורו מגיבורי אחד

 השודד המנדטורית, ארץ־ישראל של הרובין־הוד
המחבר: מתאר שאותו אבו־ג׳ילדה,

 השודד אבו-ג-ילדה, את ראיתי הבוקר
 ביגדי כבר לבוש כשהוא שכם, מהרי המפורסם

ך סתם. אסירים בין ועומד רגילים אסירים  מ
 בזברונך, נחרט שהדבר במידה לדקלם, מתחיל

 זה עוף .האלבאטרום*. בודלר של השיר את
 הצליחו הנה אבל הים, פני על מילין אלפי חוצה

 מוטל והוא האלבטרוס, את לשבות המלחים
 מנסה כשהוא מראהו, דל מה הפיסח. על עכשיו
 תכלת את חוצות שהיו הכנפיים, ואותן לצעוד,

 על לשמור רב בקושי עתה מצליחות השמים,
שיווי־המשקל.

 אחימאיר: מביא אבו־ג׳ילדה של נוסף תיאור
 אבו■ שירת נשמעה בבוקר ההקורזל בשעת
 שודד של שיר שלו. הזינזאנה׳ מתא ג׳ילדה
 יש בך אהבה, שירי של טיפוס שיש כשם ערבי.
האופרה של גדלותה שודדים. שירי של מחזור

 בחור של רסורטזיח - אחימאיר אביא •
 (בריבה עמודים 164 תרמיל; הוצאת ;ישיבה',

רבה).

 השירים השוד. עם האהבה בשילוב ,,כרמן
 השודדים. שירי היו ברוסיה ביותר הפופולריים

 כדי תוד ראזיל?** השיר,סטינהה את שר לא מי
 בשבי נמצא שהוא אבו־ג-ילדה, שבח שירה

 היא שירתו ספורים. ימים רק לו ושנשאת
 חמסין בצהרי בקריסה היושב שודד של שירה

ישימון... פני וצופה סלע צוק על

אחימאיר סופר
אידיאולוגי לא ספרותי

 שב ואחימאיר ביודכלא, הוא שבית־כלא אלא
 בסיפרו. ועמוד עמוד בכל כמעט זאת ומבהיר

 בהחלט, לשכוח יש סארקזם: במעט כותב, והוא
 על המחשבה את מלובן, בברזל המוח מן לבער
 שמעבד השמש, שפע עם הרחבים, החיים

 בדרכו, בקצרה מעיר, שופמן ג׳ האלה. לכתלים
 בהוצאת לאור שיצאו הספתס בעזרת כי

 שופמן גי בסוהר. שנים לבלות אפשר ,.שטיבל
 יודע, היה זאת אילולא רב. זמן בסוהר היה לא

 בו הקריאה אשר הספר, אותו נכתב לא שעדיץ
 שלילת־ דבר את האסיר מלב להשכיח תוכל

החופש.
חיבר, יותר, מאוחר ששנים מי אחימאיר, אב׳׳א

 דוסטויבסקי הערך את רבים, ערכים בין
 סיום לקראת משרטט העברית, באנציקכופדיה

 ראסקולניקוב הכותרת תחת פרק סיפרו,
 פרק בירושלים) המרכזי, לכלא (כינוי ב,מרכזיה;

 לראם־ המקורית הפרשנות ממימר מעט בו שיש
ועונשו. החטא גיבור קולניקוב,

 תמונה מצטיירת אחימאיר של סיפרו למיקרא
 בכישרונו העוסקת תמונה למדי, מעציבה
 להקדיש שהעדיף אחימאיר, אב״א של הספרותי

 ברית נוסח לדיברי־הבל שנותיו מיטב את
 סיפרותית, ביצירה לעסוק במקום הביריונים,

 בצמרת נכבד מקום הסתם•, מן לו, מקנה שהיתה
 זה, ספר שבסגנון גם, מה העברית, הסיפרות

 היתה שלא חיוניות קיימת ,30ה־ בשנות שנכתב
עת. באותה אחרים סופרים של בכתיבתם קיימת

 תעודה הוא ,,ישיבה בחור של רפורטזיה
 על במעט לא המעיד ספרותיים, ערכים בעל וספר
 איפיינה אשר הגבוהה האינטלקטואלית הרמה
 כמעט כיום, שנותר הישראלי, הימין את בעבר
 איכויות לתרופה. לשמו, ראוי איש־רוח בלא

 למומלץ זה ספר הופכות אחימאיר של הכתיבה
אידיאולוגית. ולא הספרותית מהבחינה ביותר,

נודע. רוסי שודד **

עומר דן

כאן חיה רא בהד מאנסהישראלית המיה
 האשק, ייארוסלב הצ׳כי המחבר מאת שוויק, האמיץ החייל למחזה חדשה עבר*ת בגירסה

ם המעבד, מביא סלג: אומר שבמהלכו דו־שיח. פתיחת בקטע קינן, עמו  אדון שלום לאדי
למאבם־*. אותו ומסרתי גמרתי לוז.בן. משיב וקאפקא המישפטז* את כבד גמרת קאפקא:

 ושוב. שוב שוויק האמיץ להחייל קינן עמוס מנוסח זה ציטוט ועלה שב האחרונים בשבועות
להולדתו. שנה 100 לרגל כדוד, מאפם של לדמותו העברית בעיתונות מאמר־ס סידרת הסיבה

 החייל של הקודמת הגירסה מעבד ברוד. מאכס כמובן הוא בגירסתו. בו זילזל שקינן מאכם,
 שנות־דור במשך ׳שניזון מי שוויק. האמיץ

 חלק שהציל וסי קאפקא סרכין עם מחברותו
 לתביעת (מיגור מכיליון קאפקא מכתבי

בצוואתו!. קאפקא
 30ה־ בשנות איש־תרבות. היה ברוד מאכס

 בתיאטרון עבד אף שנים, ובמשך ארצה. הגיע
בווערת־הרפרמואר. כחבר הבימה

ברוד מאכס של להולדתו שנה 100 חגיגות
שלו הלא־מבוטל לאינטלקט הכבוד כל עם —
 ומעבר מעל הן המודפסת, בעיתונות —

האמיתית. התרבותית־הספרותית לקומתו
 חגיגות של הז׳ורנליסטית ההילולה את
 הישדאלי־גרמני העיתונאי חנך ברוד, סאכס

 תחת בהארץ, ברשימה בן־חורץ שיום
 רשימה לתל־אביב. פראג בין הכותרת
אי־פעם היתה שאם להבין, ניתן שמתוכה

רוד׳״ג מזןגסי״יוידדאישדבי־מוןדךז״•
המציאות. במיבחן כמובן. עומד, שאינו מה

 את עצרו איך הכותרת תחת
 העיתונאית הביאה האוריינט־אקספרס

 יום־ההולדת ממסיבת תיאור הר־שם', ייאלה
 בתל־אביב, שנערכה ברוד של היסס!

 בשם ישראלי־גרמגי בעיתון בהתמקדה
 בביירות, שראה־אור אקספרס אוריינט
 אודות מחרידים אי־ריוקים מגבבת וכשהיא

 הסיבות על וללמוד זה, עיתון מתוך גיליונות לראות תרצה הרישפי. הגברת (אם זה עיתון
 העיתונות אוסף מתוך זאת לה להמחיש אוכל — בביירות לאור להוצאתו שהניאו האמיתיות

שלי). הפרטי
 בעל ברוד מאכס של לדמותו קווים ששירטטה פזי, מרגריטה בשם גברת כתוב הגדילה

 המתמדת כנכונותו ...כמו: איוולת. דיברי קבעה שבה פרופורציות, כל חסרת רשימה המשמר.
 כמיסגדת חדשים, רעיונות להציג בניסיונותיו ובמעשה, בעצה צעירים לכישרוגות לסייע

 לרעיונות לבני־אדס—הסועדת בהתלהבותו ובדאש־וראשונה בארץ. הקיימות האפשרויות
 והתרבות ברוד מאכס של הסיפרותית המציאות ובץ זו הגדרה בץ קישר כל. ולניסויים...
שחר. כל הסרת הישראלית

 קירבתו אחד, דבר בגלל רק בא לו שבא המוניטין שכל הגרמנית, בשפה סופר היה ברוד מאכס
מכתביו. חלק והצלת קאפקא לפראנץ

 בארץ־ישראל חי אכן שר־היהודים. ראובני בשם בינוני ספר חיבר שאומנם ברוד, מאכס
 הגרמנית. התרבות בשולי איישם בארץ. שנותיו כל במשך היתה שלו המציאות אך פיסית.

בארץ. חי לא ברוד מאכס הישראלית, התרבות מבחינת

קאפקא פוסר
ספרותי סוס

 71 עמיקם; הוצאת ר,אשק; יארוסלב פי על קומדיה שוויק; האמיץ החייל - קינן •עמוס
רבה). עמודים(בריבה


