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טפריוטיםהם . ,,סרפדזלברת

מבחינהביותרומתנשאיםדגילום

חישורהםאותיאךתרבותית

שהםשהטענהכןלפרוסט

 ·איןמזרחיכתצורממניהתעפלו

מקום.לה

בפרזשכהשמיהטענהלבגי
היהלאובמדליותבעיטוריםסים

 ;'•שיצירותיהאלאשחרדוד

אתותיקנהששיפרההמתרגמת

אגילבבכלאזדהברכןאםשחר:
אניה, mהכבדוכלאתלחמאחל
צרפתעםשליהרומןלה.מפרגן
עםלנסוענאלצתיכאשרנדלו

שםעבדההיאלסררמן.אשתי

בחסטרריהלשחדהוקטוטרעל
היאשדלהחירםהביניים.ימישל

ראשתחיההבאהובשהנפרופסור

ימילשלהסרןרריחהספרבית
ל·אביב. nבארני'.הביניים

הואגםכבתסיווןעמנואל
ופגששםלשודהקןטדראטאת

לשדמהבחורההלאומיתבספירה
שלההמגרעבדות'יצדרךערבית.

 .שילסיפוריםשניתרגמההיא
שאע·מכתעלגינינוהפגשיסיוון.

תשירגמהאחירעבבדותה.להזרד
אותםלשחההיאהספוירםאת

הספוריםליטרר".ל"כרכל
שלדחרןהחלהוכךהתפסרמו

הלךתהלצרפתיתספירם uתר
מעשיה,סיפורכמרנשמעזהטוב.

לאמיתה.האמתזןלא,אך

כתיבתסירםבלשביאניהיום
"היכלבסרדיתהחמשייסיפיר
סוףכלסוףשהבורי'ם.'הכילם
כצרההרדסלשהכרכיםכלציאו
וכעטיפהבארצימסודרתרה

אדחהוטעמיצרוניאחשתשביע

רמז.ודרההציירתעיצבה

הואאמןהואבאשראדם

בחב·לחידתקליותרהרבה .בדדו
נודלתילעשרת,אפשרמהאךרה.
כאלץואנימשונהקצתאדם

השתדלתיתמדיזה.עםלהשלים
ל-ה-בחינהמכלברקעלהבעל

נול!כ'.'נמרירח
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