
מפוכח משוטט השכרוןאבישי מרדכי
 מל« קאיזר חלי, on-on האיזזססע הקץ■

 סן U "קיו האחיין. כססרו מוי למסירתו, קנים עקר
 טסו נכתב הקץ■ מותי. לסני הטז »וןו תוקוך־, רוסן

 ימים וממד לסתא חלה כתיבתו אחר יהם ו. 900 לסאי
 אל ■מניאים כחס זה מיד לאולמו. הלד סאסיס

 / לספר לא מוסב שאולי / כאלו אל / כאלו שאות
 .tv משה חה / שיד אל נשנדיס חחיוודיס // אותן

 זואקיס אפילו / דוממים מדאם / נכראיו הבודק //
 xTVBn/1 חם / - שסיים גדרות / פרזץ אד האסים

 ■־ כך ולא כד / מפוכח סקוסס אזסו השיכרון / - חה
 אם שהתחרו / לילדות תמה תפילה מתפלל הייתי //
אמד". לא אם / לא אס לא

 אד - שכן אפשד מותח את המקורר חוה האם
 כל לאודד אלא יו,״סקייזוס יק לא האסתא המוות
 תשר, כלייזשיף, מ והפר מ הסר חלפי סירתי. שנוח

 אל המשתלמת המוות לאימת נכנא שלא כלבד ה לא
 מיו כדברה שמורגשת כלבד ה ולא דמם תאיהם

 אלא הבלתי־נמנא. אם פילוסופיתת^דית הקלסה
 כחיים רגיל, דבר מל המוות אל מרבד שהוא גם נראה

 גודם כאל הסוות אל אלה, מתייחס אף הוא אזסנג
המסתורין. סן דבר מ שאיו יאנו▼־,

 מייחודו חלק ודא המוות לנוכח ה שקמה אסירה
 מתופאח התר בקנילו הוא המוות חלפי. של השדי
 נהסד יאה מסח בדיד - כש׳י סאלסנס התר ודאי סב/
 לבגרותו, המשודר, של לאנושהתו לסבתו אלה •תש
 נם ו,מ״סוף-י אד רבה בהאלהה יה במבחן אמד והוא

 לכל ליבו־ אל ו״דיבר אלוהים ,אס התווכח כאשד
 - בני ■לא הסווה: ביד• לשבויים ברואה את •הפין■

 סרקוריו / איני אל קשקש סיייב של אודם תמותה/
 הי• בגי־תמותה// ולא לא בשלה אני שתר./ אד

 תחי/ הוא ואין כאודד מסייעו אני/ אוב ויד סל סבא•
 לוקה אהט ולנאה הניחן/ / אלוהים ודוד // הי. אל
 ליבו./ אל ההם תבדת•//התג אלהדם p אל כ• / -

 מוסרם לספר בסוסו ולא־. לא כני־תסיחונ לא כ•
 האופייניים ב־אאו, שנכתבה מהסה מתון■ הש מי• 1

 אה ־ליסו חלפה של הקסומה הפיוסית לאאבות מאוד
 ודי./ מעץ פגי/ נושרים ממני./ מהר רץ הוא פנאי/

אינני."
 המלווה המוות, אס המתמשך המפגש למרות

 יש שדתו, בכל הניכרת כיותר, מוחשית אאבות
 רבד, חהנהת חלש אברהם של האחרונים כשדה
 ט מראים אלה שדים ולחילון. למוות ניגוד המתרה
 יש אמנם כתיבתו. אל להשתלם מאלתר אתו ודאוש

 שראה מ• של ותינה אולם פנאי נשל אורב מכאוב נם
 טייז״נס כאילו נחלץ הוא אך הרבד- והבין תרבה

 המרה של שתייה את סף או ו יאוש בתוך מהשתסאות
 החלום אל חלש של כמיהה שאותה ייתכן, .השחורה

 הננח הקסם וכל ילדים ופחדם שנים אל ורפת
 הדכחם אל מיותרת בודדות הנוסכת היא באולם

 ואחד. ההומאניים חסודות את לפתח הדלה אחה
 כד גבולותיה להרחיב "להתפשסי. תילסוד מאפשרת

 כמיהת אל הנינה הארא■ המכאוב מן המאבד כד, או
 נגד במאבק לנו לשיא האשד ולפלח, לנאלה התמת־

חלש. של השר• באולמו מכד הוא הודים קשיי
 חלש האנושי, הסיום סשיי למרוח מכך, יותר
 יחי כאיש ניישי־של־אזלם להאמין כשחי ממשך
 כאשי גס האלוהי, חסחי בקרישת להאמין המושף

 ויוון: ייתמר אל אותו הדוחפים ספקות בו אורחם מת
 תחדהס אל שדים / ח־כלבי והגודל / האולם ־יפה

 / ואלוהים // האולם ייפה / בקרני מתהפכים
 הפאם מעוסק / שסי «ז לוסכיד לי מתבסש שלפאנדס

המלים אלפות אי / - חחי של וחידדה תאחז הואת

החמישים שנות אווירת

 חיים האם
 הוא סבתו

חדש״ז "כוכב
 קריאה" "שסז אל שח למנחם שנחו הוויכוח

 בכוונתנו ואח תשלם תם אתרים כתביעת ׳1
 הקורא סן לסגוא אפשר א אך נו, לזססייך
 שהגיד ממש, של נילחם לומר שלא הרשית
 שאבר השנוא פן נ״ושנושוד׳ המארבים לשולחי

 ביו נולן נסכי מאת משנאת שאנו
הלקין:

 שש כוכב הוא סכתי שחס השפר האס
 אגגון האכדית הספרות של הששה ־התשה
 "שדת את פח האח באין■ כד הספרדי־

 ב״סיכזן שפורסמה סכתי וחס שב של הביכורים"
 לשקורת יכו כבד אלה תנוחות האתיון. שקנה"

 שמכרה מה אבל ׳.ב,ואווי שש ייאל1גב מפי
 מרובד שש בכוכב שלא העובדה חא וה כסיפור

 שנדפסו שפודים אותם מכוחם בשרת ולא
 של וזע מלחנות הופיאו כבר שקוה־ ב״סיסז

 האתון מקחקד אש שנתיחג לפני •האופה־
 ימהשי סבתו לרב שפנה פח פחם׳ לפני שגם

 בפינו חבל הספרותי. האת נכתב משש למיססס
 ־סימן קידאי בפו■ הוזנו לא אלו שאובדות

 וזושוב הנסאוי מאודך וחת• מאפה שיאה".
 אל ל״האופי־ א. אוסרה כשנריים. אשלי ליס,

ד ראשונים ונוח שסודר פנים כל

נורא. המוסח■ וכל אה הירי לשון כאן אד

 החודש מלאו שנים עשר
 המשורר של לפטירתו "

 אחרון בשיר חלפי. אברהם
 לפני ספורים ימים שכתב
 בספרו ושקובץ מותו

 העזובה" מן "שירים האחרון
 אל "מגיעים אומר: הוא

 / כאלו אל / כאלו שעות
 אותן לספר לא מוטב שאולי

 שיר אל נשברים החיזורים /
 המוות השיר". מעשה וזה /

 זה, בשיר רק לא העסיקו
 ואף יצירתו, כל לאורר אלא

 איננה המוות אימת כן פי על
בהן. שליטה

 / אחד לאב כניס יכולנו / רפה יפה הוא והאולם //
 הקיאו של הקמיימית מתו ניקו מתגלגל והאולם
אתי- אף שפס איננו «ד / ־. יאי / השניא•

 וה "מה ממן ואחו המשודר מחקס□ אחת לא
 אולס - ולמות״ פתאום לכרוע חיינו באמזע לפתא

 וכאור כסמל חדה אל לשיר להוסיף באח סונא וה אח
 תמימי־יפיס', ־פחדם אל הנקנית כפשטותו בלילה

 "חיית אל אדם". פני מול תקוותיתסיד "פני בהם סיס
 שהם חח, ואל כתוכו, הקיימת הפראית', התקרה

 הנחרות נתון• כדואב היולד אדם אל סמנו, הוק-ם
 ואץואודאץ-ושד,נסאסואא ושמיים •לחם והואר
 הוא חלם* אברהם אתרים אנשס אס גוו לאי ואלך

 לחם שלה שהוא בדכח־השלום אל השר משודד,
 לשלום הבוכה לארץ ברחוב. האונחס לאנשם החדש,

 ולניסוחם. נוקם הוא שבשמותיהם םתזביבי ללחם
 החיחד. ארניותכס "וזד אל אתת לא פונה וזא בשיחו

 רנות. שאלות אל תשבות א הודיב ותיק סכר כאל
יםהואל אס אינטימי ושה שג בשיחו לו •ש כן כסו

פוליס איזה

 .כקנסתגסי•, זסניע דיי טסאר־ א•*—סי־ *
1M9 ן«רית זתגי. rrvz סאנבליז/

 רק לא נהנית ססאר/ סיוריאל הבר־סיז/ הסופרת
 סהערכד גס אלא המריכים סחשדה סיל של מחיבתו

 פופולארייט שסופרים הסדעניכג יש המבקרים. מד
 כלל אך פופולריים אינם טובים יסיפר^ב טובים אינם

 וכגימד קלה בנגיעה לגביד- תומס אינו מראד• זה
 ריו/ ומתמז! דמויות היא סעעבת מכורתה, הומדדיססית,

 אתה כקוסדית יבידס לא שמקומם ובעיות מבכים עם
 זמנים •היד סיפורה הוא זה לבשרמה הדוגמאות

לעברית. עתר. *הודגם כקנסיעסיד.
 ט מקו ועל כזסן זעק1 ו על מרמזת .שער ז סתרת

 שהיד כסי כלדנדדן, קגסינגסזז רובע הוא הלוא השריתי
 של ממרחק . 1*54/5 ב*נה מתרחשת העלילה כעבד.
 הזקינה נאנס* הסיפור. גיבורת מעלה השמונים שנות

 רכורחיד ל1א כסו זו כימות נעזרתי- זכרינות אה
 *סינידגרפ״מ שויס ניכרים ספארי* של האתרוה

 מדים כנשואים גהגסתד קאתוליה. היא גאגסי
 אלא מופרד/ לא אמנם הספרי/ לעולם וחודרת

 שלושים של בו. מפרספקס׳ 4פריע0 בהונאת כעורכת
 הסתמקד ,אתמול של העולם *ת היא משחזרת שנה

אריזת המעסיקים המו״לי/ ובמשרדי מגוריה כבית

והנמזד הנינתי המעמד
 את המשקף מיקרוקוסמוס. הוא כקגסינגסדן הבית

 העולם מלחמת כתום הנסוך. הבינוני המעמד חיי
 הפר יי׳משפחה•. החד. הסינים. שכיבית הבת/ השנייד-

 לכל משיהפים שיחתים עם להשכרת רידדת לבית
 שינים, טיפוסים נוי/ כתיבה כסו בו, נתקכנו הדיירים.
 רמי בדלי. ושדחו^ הרת באלת זול: לקיכון הזקחדס

 ססחינט *זיק »לנח. תוסרת הנגנז/ ומתו ומכון
 דדי ינץ סיפורס tv המספרת נ«נסי, וכן לדפמה

סיבוב וקכנות חכרזוז סל חתדס נקסר־מ הבית
 בספרד מתמי־ ססותף, רת •ל חסה חד־

 האגנליס־, "באקבות לסינט חדיס קל ה«סוביונרפי
 ונולה בפרס קטלדה לע/1» להודיס בת לסינט

 ללונדון בבמה «מתח m *״. גילתה בדחויזק
 פזא־ באח ניכרו אד~ז קנה מכתה .1ז« כקנת

 ובתים הריסות קל נרחבים קסחיים ן מוז נד מלחמת
 וחסרתי קסן לילד on נרוקת דחינג ופגחרס בלחם

 בני את סס ופנקה איני נקלונת דקתכנד אסזזרס

 את ותמאותח, סאנותח את לפנח שסח הוא במהלכו
 סובן וסי - ממנו מבקש הוא ותפילותיו. בקשותיי

 ווחר, אנוש לחות - כוי מפנייה לחלש חתר וסנאי
 לנדל אי השכורה, החרסינה רסיסי את יאסוף כאשי
 העיוורון. מתוד כעיניים אלו ש׳ כדי בתוהו פחדם
 כני / פנים תסתיר ״אל כואס נקסא הוא שדי ב״סתם

 אל חוור הוא ישוב אבנים": לא / אליד סדפר־ם אדם
 למאן לבקש לשכנא הנישיז אל המפייסת הניסה

 הם הח / להם ־איור להם וחרד אוהב שהוא האנשס
 אנס• אל // אסג / שמחם / הם כנח הי• / המונח
 / משיבות נפחם / תם לד חדי / הושיבם אילנות
 מנסש לא / רזוז־ס לנכות בנייני לא / סקסית
 איור // מאחי. נודאיס כימים / ומחלות / סליואת

 כיסויים •ס• / הים ינכו סדיא / שסתם. אנא, / להם
 המוני אל / שסה תשל ימריא / סה אל // לאח.

 הר• / להם אווז■ / לאח חוסים כגב־יס הרשם אדם
נזלסו.־ הד• // המונח הם

 אל בבית סקתסקוח הסופחת קת• הנסוד. הסאסד
 דומנליין. בחכרה כסויים רובד קל כדנם ד~חו,

 את בקדבה נדקסקן לוז הסלחמה יאוחד קאפ-לו
 מתבטאים הרכילים הכריחו זן י המאסר וחלזקן:
 פרסי׳ כל אל דוחס באורח הדיבור, בסגנה נלקה.
 אה דקתכני. קט הבלוי, כרת סזאה לא לסינג תריס

 אלא ומכופתד. מאופק ,קריסת אנגל' קל הקליקאד
 נם אבל נאליסות. סתפרז-ם יזד־־ס סאוד אנסים

 חודט לאותד. בטאי. לחתרזות. ונחים חסי־לב
 אח פלו. לי •קודא־ם יכיח: באלת מפי חדיס קוסאת
 אל לקמה־ זדיכד לא rv איתנו ח. לו לקרוא חייבת

 סמארק סיודיאל אזל היבריס חילוף מותק". סקסיהב
 אבדתי. קבו נסקה־ אי בנית אתי אחד סל כסו ^לי,
 קה-יח■ פי אל אף הפרסי. בקס• ל• קדודז לא סאולס

 אל■ פנו תמיד וקמונת אקחס בת זאח־ד. אקה
 ונגיאד מאוד. סבא• ל• נראה וי! הוקינס בדזדס בתואר

אות•-" לסובבים מאוד סבא• נס חה

תונותי פילוג
 ספיליג אלא עעדכנ כלכלי מפעי נובע אינו זד. שדני
 ידשקפה ומתנהגות דפוס• על המשפיע תרמתי,

 m ״לגמוי־ ריס—הד מתקשמן כקגסיגגסח גס 4עולנ
 בודעייע נ״מוס״ס על מוותרים הם איז אכל התח־ש־,

 כל ..-,מיל של "כביתה מילרוי/ לעעסם סיגלו אותם
 של וכהכפלה כחילוק ובחיסור, כחיבור עסקו ועייירים
 את ששמר האדיה, לדוגמא, הרף*. ללא שונים סכומים

 גד, ־*?מוס־, סססד ועליהן קסגות בשפסאת חכמי
 במראהו ,‘אגדי נרמזת המהוגנת תדחשת שתות׳,
 ברזל שעד מאל/ טובים יידם y שיו הכית של ';דלגיני
 •ח אמנות זכוכ-ת של ריסתדם עם מיסה דלת ממען,

יעוד.
 כתור המספרת עעמה מעיגה הפתיחה כפרק
 כהמשד רק אכל חרקינג', מ״ס״ה מלחמת ־אלמנת
 שסדגה־ כגיל נשראיד על הדיבור את מרחיבה סיפורה

 נשראי־סלחמד אלה הוקינש תום למחז. עשרד׳
 בא חייל אלה. כשנים רבים היד שכמיתם נדפרכרת/

 סתכתכיע השניים נעדד, פוגש קגדת לזעפשה
 כא מכן לאחר 4נפרדיג וסיד נישאים הבאה בואפשתו

 בית הקיסד שטרם נערת נפילתו. על המודיע מכרת
 אלסנח־ אלסנת נותרת תתשפט חיי של טעם יטעמו-

 ,אידססרי־ נשים של סמן את ממחישה זעירה מלחמה
 נושא זה הרעדת לכל השנית־.. העולם מלחמת ש־כנות

המייחדת. בדרכה כי מטפלת המחברת אכל .,טראג
 מרלת לr מסי על מרחמת אינו־ החדנס מיסיס

 ומחוז חיתיות טזרעד/ מרץ, מפגינה ודא הוזג נהמד
 את מעוררת לאחרים, משענת משמשת היא עעגד.

 ענייז, ככד אדם לכל לייעץ מומה אי אמונם,
J תי...־5ע ״דדי היא: בפיה השגור כשיעיטדי V-־"•♦

 לו וזישייה האווירה rv סננש שחלש יק
 הללי השונים כשירח חחדיס אלסננדס נאסאאות

 יסאנק. נבון שש של נשחתו לאלמנטים נהפכים
 ייםמודי אליהם סאסרשם כודאי: אם נפשו אם הסח
 ואף לחחגלהכאחג ניקקיס שנם אזסייתם בל שאס

 מאחי כחלק הראשינת הקריאה אס סח. מתסכלים
 הוא כאשר אסון. מאורית אים נלר־ת קחנה •שית
 קשר *וזדים הם המשכיות, של כדרך בדימוייו נוהג
 שגו חלש שכז, השונות. היזקקות סן שחו נין נוסף
 שסואזיות אל מוותר או שדיים יסודות יונח

 איתס לפתה %שף אלא אליו, האהובים וחסויים
 קודמים כשחם אס חדשים ממדים לחם ולשחת

 את לאבוד משאלה ותביא איייים בשביל שמיים חפש
 ניד שמיים קומץ אם ברגליו חס tv לחזות ש חיו
 סתתלד.", ב״שד דווקא חילם נסו הוא שכאן הח

 אל שילאן. המילח בנש ססן, חיס זרוי אס לאבוד
 נקבץ־ק-דיו אם בוה נש חה לו אחר ארץ כחד

 כחובות המשורר מהלן לקראתי" ההולגיס "שנפנה
 ■אחרון לנח. אשליות, נסול סקיאת כאחים ראיי

 חדפים ורואה אחכי־שדלאן־, נ־חזנוח לאזמו־.
 קורננית הס ומחא מה אל ׳חאיס שאינם ונרדפים

 את סגחד הוא האחרונים בשדיו כאן, נס אינה של
 עוויתית אח נוסה ובלשן קשים נשמותיתואר האח

 אח רבתיחמד, ולא דלתחחמיס וחנוקתינשסה
 שש הקודמים משחו נאחד ־זרי־ו. ובשד דורסת
 לאיטר ללכת כיקש כיבד לגלגני ובחיר חן בהרבה
 תקא אריס ושושן זחה אל שמוטה סנבאתו כגשם

 נסם אל קראים אני החשיד־ הימן סן נ־קידיס בחד
 הוא נו החלף ההמון ש אד ל.כבשייווכ שתלסג• כה

 וזלכ-ם המקדים בשני נשאה וללא שם ללא המיז
 אפש ההמון. וכאן חודו־ שס ננקנג לשבח אנשס
 קשח אל הסאחית חנמאות של שפא אוד להביא
 חשנותם חלש. שדת של השונים בישרות והמשך

 יכולתו את בפיאה אלה יפוחת של והתפתחותם
 ואים יו סוסינים לאבו׳ המשוח׳ של המרשימה

 - היזידתי שרז ומאי מחוז ע. מאישי: להם ולהאניק
 אל הקורא סזד כבי הקייס •ודחם־ שן לגזל באת ובה

המוטיב.
 אשי ככל כולה חלפי אבדתם של הפנימי העידון

 לכרתת, ודגיש מרע רשי׳־ר היה תא כתג.
 לא מרשכיס־בעה הרסי המאפיינת שהאגיעגסרתת

האחריז rrr עד כרכרת שב־תר קנתה

 רמות גדולה", ־אם של יישם 'עישד חתחסינר השמנה
 כאבי: לאשר בלתי־דעדיד. גם אד מחם־את אמהית

 את לשקם ימליחי מדדת היא י"אטי לאחי •מיי
חייה.

האנגלי המו״לות עולם
 בית כיי נעים החדנס מיסיס של חייה מעגלות

 כעורכת אותר הרעסייךם י־מו׳לים יבישי־י' מגוריה
 זד בהזדמנות כאלת יכ~י« מגיהה סופרים מראיתה

 זד רעיני רהססרדת. המו״לות לעולם להעיץ ניתן
 מחפשים נעזחיל״ם סופרים קום"/ מזווית מתואר

 מסריי־יס חם ם•ח ■כור ב פר- כפירים שיסהכז מר״ל.
 לרעה ורועים טלפוניות בקריאות המו״ל גת<רד אה

 לעומת ישוב. שיב נדחה לאח־ ההועאד תזי־-ד מדוע
 ש״הסרפר הוקינם מיסיס ,שי המעבידים אחר טיען •את

 איז מתים סופרים עם מת' סופר הוא כיותר הטוב
 העדואות ומכעעי ורידשיס שדיז לבעיית *פרש בעיות

לפעמים* מעודדים

 סיפרת של ־מישנה ימרה מופיעה בסיפורנו
 של הבוגר הדיוי! היא שאולי לדי, אמד סעליחד-
 גאנסי ותהילתת פירסימד כים• ספארי* מידדיאל

 יודי*שי". פגכדס מרעאה ־יחזהעו מתעמתות יאמד
 שנעדכד .1קוקסי** !למסיבת כאד■ "אמי הבוגרת אעל

 את עמה והביאה ההדעאד.( של דדשיכות כחדר לכבודה
 יהקסס ההן לעד שלת הקשרתית יאה האגיענשרידת

 נ*0ס מחתאת אינה נאבה כאפרת אפילו שלה* הכובש
 אמד שיפרשד. to אה המערפלת נשית הרלשד.
 to וככל /4כארטי הקסח־ ידיקל. כנאפי תוסכת

 ערי כל החסר ודבורו, אה לפרסם יוחסה ישסעתד
 הנחרעה בת־זגגחתד. נתקלים השנ-ס והגותי. ספרית•

 מי לחשיו• ההזדמנויות rr* רזו החזתס מיסיס שי־
הספרית. עולם של הקלזדם מאחור• מתרחש

 שיי מאיזכח^ם גם עולה המדשדס ית.1ש אווירת
 ברעך שתות כעודזת ה״נאעכתד האק^אליד,

 ▼י לממכר ס הדיח ריסיה מוזמנת למשל כך הסיפרי־
 הביעו ששמעתי "ימולרת הגזו״ל בבית נכוהה חכרה
 סנטיר גרתם כילי על דלהלן- העגייניס עי* דעות

 קינגסל־ ימאה 4בד־סזי ג־יס נאעי... יאלונל מקארת•:
 יהס הממשלוב דהיינו ■הכד, —רב״סכד/ אז שהיה אסים,

 הגדם־ הדבה יעוד האירית w האמר-קניע -
למדי* עד עולם ייאנחני רשאיי חד - אחר/

 —סאס *תואם ספליגה ספארי־. מידריאל איץ
 סתכונגת היא מ־יר. שחח־, יאסור או ארסית פוליטית

 סיפורה קתיית. בתחושה מועלה כדעינות כחיים
 ;־כורתו ע□ רדרהדה *נשי ומעורר בקריאות• •מסיי*

רמקסיביד..
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