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 חורגץ יעקב ,כ נכתב, זה ספר של העמיסה ע על
 סופר ישראלית... הארץ הספרות מאבות 'אוד הוא

 של הדכר אחרית והושכת־ שנשכח ומעולה חשוב
 להישכואתו, הסיבות את מסרסת בר־יוסוי חמרסל

 נתת, וארגיז של לחשיבותו כאשד השיפוס אולם
 לקרוא מאוד נעים ריארא. כידי דבר, של בסופו

 רמה כעלי חם כאז המובאים סיפוריו כל אולם נזארגיז,
 הדבר לינארית. ולהתפתחות לריאליזם עמודים אחת,
 כהכרח לא אד וארגיז, של הסיפורית יכולתו על מעיד
 בנוסח לב שובה משר! יש חשוב. לסופר אותו הופך

 מתיאפת רבים ספרים המזכיר וארנק, של כתיבתו
 לקורא אולם ובתושביז. הארץ בגוף שעסקו הנערות,

משהו. שסוחה חורגיז של כתיבתו נראית מבוגר

 האחת, חורגת. של לזכותו עומדות נקודות שתי
 כסיסור שהוא. כמות ולחושני לסיסי התייחסותו

 את ואדניו מתאר השבץ, נקרא שסו שעל הראשון,
 השכונה. בקעה בודד קסז. ־בית ליאונרדו: של ביתו
 הבהיקו יו מקרנות ישתייס ושם פה נחשף האדום לתא

 כבוד בתי שימשו הם זתגד, מעלה חשוד, דשן, כשחוד
 ועוסק חושף חודגיז ושביס־ לעוברים זיבורייס

 האדם האדם. של דרכו את כמזינות בתאוות במאוויים,
 הרזיונל סך־תאוותיו. הופכו כדי עד מאוד מונמך

 כורח ספני העידה נדחקים או כנמזא, אינם והאידיאל
 שיי הגריססקית כדמותו כמובן, הוא, השיא הקיום.

 הנגינה את עושה ליכל ליכל. בעזם ששמו ליאונרדו,
 ומשתמש שמו אח בו לפאר לכלי בכינור שלו העלובה

 למעשד, אימו. ושל שלו הדלות על להתגבר כדי בה
 יותר רהדבה יחבריז מסוסקניני לו אכפת מאה־ מעש

שובעה. יודעת שאיני מקיבתו,

 מאוד עמוק מעוגנת וארגיז של כתיבתו ,P כמו
 האכסיחינב מקשאות בה מתוארים הארץ. בנוף

 מהגב העולה התחושה על ההרים, מדרונית הכפריס,
 של הסוחף המסר או הקיץ, של והמועקה הואם היא אם

 נוף אלא ריוייסרליות, או מזועזע נוף כאז איז החורף.
 זאת, עם בספרית הרבה קייס שלא ארזישראלי,

 העדכימ בתיאור היא וארגיז של העיקרית הגע״ו.
 הוא התיאור בה אפיים', הררי "ביז כגוכילה אפילי

 למשהי מתגבשות הערכים דמויות איי חתר, מפודס
 ססייאוסיפיית סקיזות כגדי נותרות אלא כדוד.

 ספרות של השפעה משום בזה יש אולי לדמויות.
 בין מהשוואה להימנע קשה שכז, החשע״עשרה. המאה
 של בספרו מגיסרדע הגיבן של לדמותו הסריס ח־אלר
 הקיום למען יק החיה מעוותת. ת1דמ זוהי הוגו. ויקסור

 באות הערבים דמויות שאר הזעירה. הגערה של
 מתרחש דומה דבר מספק. לא אבל נכת והכל והולכות,

 שבשניה□ ו׳כגיא', ־סונירד,־ הסיפורים כשני
 אינם גס רלכז מאדי קלושות ערכים רסתות מופיעות
סיבים. סיפורים

 ־כאגף דווקא הם כשבז והכאבים החוקים הסיפורים
 על המכיססיס ככולנו־, אדם היה ו־רוסכאס השכדיים־

 כאז, התורכי. בזבא כמתוי־גמז ואדייז של שירותו
 כסיפיד. המשמעותי המרכיב אינה העלילה כאשד

 אל רמזים קשיתב דמויות, שר מגויז ר מעל וזאדגיז
 עוזבה־ כעלי סיפורים שני נגלים סעתים, עבד סודות

 רועאאז תמונה מעלה השבויים* "כאגף הסיפור ואיכווב
 הומוסקססזי. רופא ובו שדד, ואלים בית של חדה

 אח ודה מלקת בו נושא אשד ארמני. כרופא הכיחלף
 פזדע מגיע וזאליס בית יל בארסניס הסכת מעשר,
 חסרות בו בסיאם חיים של זיק המכניס זעיר, תורכי
 אחד דיה ־תא ואדגיד שכותב כסי או. עת. ככל שת־ה
 יורי שכנו. הגדול אולי שלנה העובדים מחבר

 אחכה לדיפשד. אתר תאק האחרונה יאינססנזיד
 הראשי. הרופא כמו וקפוץ חפור ייגנז ואי אליו. פנה

 יהמנועיגב" החולים אח בודקים הרופאים •ת גא וכשער
 אות□ על החלסתו את יאבע המתת. החב אף החת

 אח מתיר הסיפור ־ שסו את חאתם חכדסיסיס
 שעה כד, המתרחש השינוי ואת במחנה היתירה
 בי לדאבונו. המגלד, הזעתר, השבוי של אביו שמגיע
 להוסיזי כדי ודמ״זב משכבר שונאו הוא הארמני הרופא
 כד הוא הזעיר שהשבוי סתבדד, העלילה את ולסבך

 התנגשות של חבר. כמובז, תודכי־ארמני תערובת,
 הוא אחד, מוע עלם בתוככי חכחיאיב כיז א אדירה

מתח. - אחד

 וארגיז כיאבץ. כיותר תאב הסיפור אז בעיני
 העלוב בי! התמידיים הניגודים מעל בו מתעלה

 המזרחי הםאן של הגשמיות התאוות לכיז והגחססקי
 בסיגריה חסמת החשיש גרגר הזחלתי, הערק העשיר,

 המזרחית הנהנתנות על גם אכל הגזודת. וחגרג^לו•
 שכחני כסעס כאן הרי חסד. לי לשמח־ זריך רואת

 ס* קם לא ועדיין חשיש. מגרגר ליהנות שאפשר
וחפוי. החומוס חדוות את שישודר•


