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פוגל דוד של הסיפורת עם
 הים. נוכח פוגל: דוד

 קרי• סימן ספרי נובלה.
 ניומן. ם• והובאה אה

קרי "סימן ליד סידרה
ל מעורב רבעון אה",

 מנחם בעריכת ספרות,
 תשל״ד. תל-אביב. פרי.

עמי. 75 .1974
ס — מו״לים, של ההגזמה מ־רת

 לאיבוד מביאה שהיא בכך כנתה
 על שכתב מי הנכונה. המידה חוש

 "נוכח הנחמד: הספרון של כ־יכתו
 הסיפורת שביצירות הטובה הים,

 המקסימות הנובלות ומן פוגל של
ב נכתבה העברית, דיסרוזד שידעה
מו היא — כספר 1932ב־ פאריז
 שאינו או — לראשונה״. עתה פיעה
ני ו״חיי המרפא" "בבית את מכיר

 היה שקשה או פוגל, של שואים"
 המחניף, הרושם מן להשתחרר לו

ה ביצירות הטובה היא זו שיצירה
העוב מסרח רק פוגל של סיפורת

 "סימן ספרי בסדרת שנדפסה דה
קריאה".
 — 1891) פוגל לדוד הים״ ״נוכח

המר "בבית לאחר נכתבה (1944
ה את נתתי נישואים". ו״חיי פא"

 מ- שאתה לבחורה לקריאה ספרון
ומ העברית, בספרות ביותר צוייה

הקרי תחילת עם תגובתה עניינת
מ הזה הספר — שאלה היז< אה•

ן מקררי או תורגם
ש המקום ז לשאלתה גרם מח
 קיט כפי־ בסיפורו, מתארו פוני
 מניצה, רחוק לא התיכון■ הים לחוף
 העברית, בספרות רגיל נוף אינו

 הארצישראלית. בזר שלא ובוודאי
 ביטויים על שוסרת פוגל של שפחו

 ומתורג־ מקורית לפרוזה אופייניים
 והשלושים, העשרים משנות מת

 צמר" של בלנר "מלופפה כמו:
 צהובה" "חפיסת־סיגרטות (,7 )עם׳
 )ענו׳ "ששר־השפתיים" (,8 )עמי

9,  באספלנית" לקרקף היה .דבוק (
,10 )עט׳  דומיננטי זה לשון ורובד (

ספ שחובב מי הסיפור. כל לאידך
 במיוחד, פוגל ואת עברית, רות
 מעיד ואני בקריאתו, מופרע אינו

 ובהנאזז בסקרנות שבלעתי עצמי על
ס של הקודמים הפרוזה ספרי את
 לשוני. רובד באותו הכתובים גל,

 מותי• אם הממוצע, הקורא אבל,
ב פוגש כשהוא בטעמו, להתחשב
 נרתע הוא מיד אלה, נמו ביטויים
 תרגום מפני כמו הקריאה מהמשך

 בין ההבדל וכאן ולא־מוצלח. נושן
ש סיכוי יש תמיד ותרגום מקור

 מחזה תתורגם לא״מקורית יצירה
 קרובי לשוני בלבוש לקירא ותימסר

לע חנוטה מקור יצירת ואילו לו,
הסו אין ואם תקופתה. בלשון תים

 וקולאז׳( )צבע החרמון על הקרב / ברנר צפורה
תערוכות( במדור רשימה )ר׳

 כ־ בשפה, משלו עז חותם בעל פר
סו יצירתו נמצאת ברגר, או עגגון
 אי־אפשר שהרי מהתיישנות. בלת.

 וכל לעברית, פוגל את "לתרגם"
 לעצמו ירשה לא אחראי עורך

 בסגנון, קל־שבקלים שינוי אפילו
כ הנהרג לפי הכתיב מהתקנת לנד
ה רשותו שהיא מלא, היינו, יום׳

עורך. של מלאה
 בראש־וברא־ הינו הים" "נוכח

עי זוג הלך־נפש. של סיפור שונה
מגי וגינא. בארט לא־נשיי. רוני.
 קייצי, ים־תיכוני, קיט לכפר עים

מא אצל שכור. בחדר ומשחבנים
 ע■ חולפות שעותיהם ברמוז. דאם
 על ובשיזוף בים ברחצה לייע
ה השונים הטיפוסים מבין חופו■

 :שניים מתבלטים אותם סובבים
 ו־ השחפת, חולת היפה, מארסל
 האי- אדסו פרנציסקו הוא צ׳יצ׳י,

 או- לכאורה פשוט־ההליכות• סלק־
ומת זו את זה וגינא בארט ר 1ה

ו להבא, גם יחד, לחידת כוונים
ל משפתה. ולהקים להתחתן אולי

 זה לתבבם העשויות סגולות שניהם
 — ועובדה אחרים. ועל זה על

 ואילו בארט, אחר נוטה מארסל
המגו מחיזוריו מרפה אינו צ׳יצ׳י
 הגאה גיגא אחר העקשניים. שמים,

וחבלתי־מושגת.
 בארט. בוגד הזוג מבני ראשון

 גינא בחדר, לבדו חולה, בהיותו

 היפה מארטל באה לניצה, נסעה
 ה־ מארסל, לבקרו. העור ושחומת
 הרחוקה הורה, האלה "זו ליאוניח

 הארץ נדור מלוא כמרחק מתייך
 (30 )עמי יד״■ מנע כדי ותקרובת

 "ואותה — כי עד לבארט קוסמת
 למצות אדם שמסוגל נתברר, שעה

ה תמצית כל בלבד אחד ברגע .רק
ו חייו ימי לכל לו שמונה אושר
 שאר כל אחר־כך, בת ניזון להיות

)שם(. זה". יחידי מרגע הימים,
בפר מתייחדים ומארסל בארט

 של הנפלא מטעמה עמה שיש אות
ל עתידים הם אמנם ה..ד־פעטיות.

בחב אחדות, פעמים עוד התראות
 של מחלתה ואולם ובייחוד, רה

 בארט של מחלתו כך ואחר מארסל,
 חוסר־ את מדגישים כמו עצמו,

 ביני■ קירבה שעת לאותה ההמשך
 דבר בבגידתו רואה אינו בארט הט.

 עם יחסיו לפרשת שייכות לו שיש
 בה ורואה בגינא תלוי הוא נינא.

נא ועל עליה סומך חייו, הכלית
 מארסל עם שאירע ומה לו. מנותה

 מסעיר תבלין כמין רק בעיניו הוא
 החיים־בצוותא, של שיעמומם כנגד

 קשור שחנך אדם עם הם אפילו
נפשך. נימי בכל אליו

חי גיגא. של גודלה הוא אתר
 מרגיזים צ׳יצ׳י של המגושמים זוריו

ש כשם כמעט מניבה והיא אותה.
מהוגנת. גברת כל להגיב צרים־,

מח כלשהו שבמקום משום כמעט,
 הלה, של הלחה תשוקתו לה ניפה

לב כדי כמו אותה. מסלידה וגם
 עם מפלרטטת היא הפיתוי פן רוח

 שהכירה מכוג־ת בעל סהוג, גרמני
 קראפס. ארווין בניצה, באקראי
 יוצאים והם לכפרם אותו מזמינה

 גינא, בארט, — ברביעייה לטיול
 ו־ המהוגן חמורו וקראפט. מארסל
 מעליב אינו קראפס של המעודן

 משום דווקא ואולי ואולם, גינא, את
 לו, להתמסר מסוגלת היא אין כך,
 כך. על לעצמה טובה מחזיקה ואף

 שהיא לעצמה מאשר לקראפט סירובה
 אח תודעתה לירכתי ודוחק נסדר,

 אי- את לצאת, המתפרצים הדחפים
שבתוכה. וחוסר־הנחח השקט

 הרגשניים לחיזוריו התפתוחה
והתמסרו צ׳יצ׳י, של והתאוותניים

 בנוסח הנחל, אפיק בשיפוע לו .תו
 מתרחשת רזזיערן, ציטרלי ליידי

 פאסי־ בהרגשח הזייה, מתוך כמי
 טמטום מיז קרבה "נמס! :בית

 דעתה, את בערפל שהליט בהמי,
 לאחר כבד הימום לאותו דומה

 )עמי חריפים". משקאות בליעת
 איום "משהו שאותו ולאחר (.50

 נעשה כאחד". ממית תענוג וגורם
 כגזרה סיוטים. "כבחלום בגופח
כ להתקומם ואיז לשנותה שאיז

 כי גינא חשה (51 )עמי נגדה".
שכבד. אוחד. עליה• מתמוטט עולמה

קוק של ועידון, מהוגנות של דקה
לתא השתעבדות עסה שאיו טיות

 לעצמה סובה החזקת אותה ווה,
 היכולת גם שהיא נאמנותה. על

אינ על איזון־נפשה, על לשמור
מע נהרסו אלו פל — טגראציה

לחלוטין. תה
מת שותקת. לידו הלכה "גיגא

 יין. כהלומת בפער פעם נודדת
 דבר" חייה. לתוך נתפרץ דבר״מה

 בה יישאר שכבר נורא. זר, מד
 כל והצלה. פזדת לאין עולמית,

 ערכם ניטל מעתה הדברים, יתר
 מישהו היה וכלום זה. אל ביחס

 לא זה הרי ז בדבר אשם זולתה
 מהותח. של סמוי צד אלא היד

לפ שבא עצמה, ממנה אף סמוי
 גורמים באמצעות גילוי לידי תע

 לכשעצמו המאורע לא כי יודעים
 ה״ח אפשר אוחו כאן, עיקר היד!

שינ על-ידי לבסל למחוק, אילי
 חיתח שהיא העובדת, אולם חו"

 נימוק, שים בל• לכך, עלילה
 וה־ יפה שהערב מפני רק סתם,

 ל־ סצוי גפר ואיזה שומם משעול
 אדם להוציא עשויה ז. — יוזז

 אפיי רשאית היא אין הרי מדעתו.
 שאצלה זה אדם על להתבעס לו

 היד■ מודע וכי חמתה. מ לכלות
 הן 1 ז ההזדמנות את להחמיץ עליז
 אשם אין לא, אותה! אוהב ודא
שב נסילות ואותה זולתה! כאן

 1 סר־סעםיחו טסנאם אותו עניין.
עצמהי* ספנית לירוק היתה יכולה

.51—52 )עמ׳ )
 שג־והחו המסעיר הפרק לאחר

 ו־ כאדם שכין היחסים נכנסים הזה
 והתפור־ התפוגגות של לשלב גינא
 לחמשיר מסוגלת אינה ניגא רות.

 שנוכחה לאחר באדי; עם לחיות
 ביני־ הקש־ הוא רופף מה 'לדעת

 לש־ ,כמוהו סומר,. אינה ודא הם.
 ה־ לזדר ולעבור בגידתו אח כוח
 לה שאין למרוח התפתותה, יום.

 ליחסיהם. הקץ בעיניה היא המשך.
 פרידתם. בתיאור מסתיים וחס״פור

 גי־ וגורלית. איטית עצובה. פרידה
לווינה• חוזרת נא

במ שבילו השבועות ששח "כל
 להשי כדי בהם היה אשר זה, ק.,(
הוב ומרנין, בהיר זכר בלב איר
 יפים היו שלא עכשיו. עליהם רר
 מלונל־ להיפך, שהיו, עיקר, כל

יתו במארת מדחיס, בחום כ־ר
 פשוט, כן, בש״עמום, ואפילי שים,

 מ" להשאיר ושעתידים בשיעמום,
 לה־ העשוי סוסם, שום על ר״-וח

 מקום כביסל. אחורנית צילו נדל
ש מבלי נינא. את ממנו גזל זה

 כל היתד. לא ועכשיו, כיצד. ידע
(.70 )עמ׳ תקנה״•


