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 ולא החומר עם המשוררת התמודדה זה
 את לדחוף ליצר־המלים־וההמצאות הרשתה

רוח. לכל שיפזרוהו ולפסגות למורדות השיר
ג. צ.

מי־זרדים
 מצבים לתאר באים תלפז גדעון של סיפוריו

 הנפשות על ללמוד יש שמהם מוגדרים
 לרכז מתכוונת התיאורית דרכו הפועלות.

 המחזיקים חד־פעמיים, באירועים הזרקור את
 ובלתי־ חלקית לעלילה המפתח את כתוכם

 בידי מסייעת הקצרה האפיקה מושלמת.
 את ולהסביר היריעה את להרחיב תלפז

 רבים. גובים המלאה לאווירה בנוסף כוונותיו,
המעו זכרונותיו אל מפליג כשהוא—לפעמים

 את משחזר הוא—הארצישראלי כנוף גנים
 את עזים בצבעים ומצייר ילדותו מראות

 העוסקים בסיפורים הימים. מאותם תחושותיו
 אותם ועושה רגעי־משבר תלפז מעלה וה1בה

איש ולניתוח הדמויות לחטיפת אבני־פינה
 אשר שבקובץ הסיפורים סוגי בשני יותן.

 הוא ויודע ניכר כשרון תלפז מגלה לפנינו
הקצר. הסיפור של רקמתו את לרקום

 את להתאים המחבר משתדל עלילה בכל
 בתיאורים ולפעילותן. לדמויות הסגנון

 של להווי נאמן הוא נשאר ממחוז־הילדות
 "שעון־ הסיפור של הפתיחה עצם פתח־תקוה.

 ראשית של וקולות מראות כבר מלאה החול"
 המקיפים מוות, ושל חיים של אחרית, ושל
 מפזזת, אור קרן שחרית, "רטט העלילה. את

 כמו זוהרת ותכלת גדולה שמש זהב, כתמי
 בשמיים. דם דמדומים, וכבר עד־בלי-קץ,

 בלב. וצמרמורת חשכה אימה קדרות, וכבר
 הד כחלום. נמוג, אוזל, האור. כלה כר הנה

 הארון ציפור־נוד, כנסי משק רחוקים. בשדות
 מעדרים, נקישות מדי. מהר מורד הוא גם

 תחוח. שחור, רגבובי, נהי־קולו. נותן העפר
 כפתקי־ ,צהובים מפרכסים העלים עפר־מוות.

המרג פרחי־הטדם, על וצנוח רחף ניחומים,
המיית־רוח. אבלה, בעמידת־דום רובים לים

)סיפו מפורט־סעיד מי־ורדים :תלפז גדעון *
 ; 1972 ירושלים, שלם, אגודת הוצאת רים(;
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 שבלולים שלכת. ראשון. גשם מתכווץ. סתיו
 תוכל שוב וגחליאלים, עורביום וחלזונות.

 כבר אומר זה מבוא החול". שעון את לשמוע
 הדם הלילה. ואת היום את מבשר הוא הכל.

 המוקד הוא חנוהרת, התכלת בלב שבשמיים,
הדמויות. בלב אשר החריפות לתחושות

 בהגיונה העלילה מתמשכת זו פתיחה לאחר
 הטראגי. הקץ אל באה שהיא עד הפנימי,

 של דרכו בכל שלטת זו טראגיות אין אד
 פונה כביכול הדעת את להסיח כדי הסיפור.

 הטראגדיה ואז צדדיים, לעניינים תלפז
 אחר ממין לאירועים מקומה ומפנה מוזחת

 באמצעות נשמר העלילתי הקשר לגמרי.
 הוא רחוק שלכאורה אהוד, האח של דמותו
 למעשה אך בעלילה, המרכזית הדמות מהיות

 מותו והמחשת והגלוי, הנעלם גיבורה הוא
 העלילה של ובראשיתה בסופה מוצגת כטייס

עז־רושם. באורח
 בסי־ שמור "עתיק" ארצישראלי הווי אותו

 ריחותיו שבהם תלפז, גדעון של פורי־צפת
 יודע האווירה. את מבשמים הישן היישוב של

המודר כתיבתו עם אותם "לערבב" המחבר
 חיות, דמויות בהעלאת בהם ולהסתייע נית

 קצר־ "סבא העלילה. את המעשירוח ערניות,
 זאת ועם ונוקשה, מוצק טיפים הוא אפיים"

מעורר־חיבה.
 למרחקים תלפז מפליג האחרים בסיפורים

העומ אנשים כנראה( )מנסיונו, לתאר כדי
 המקום צביון אדמת־נכר. על לגורלם דים

 נפתו־ בהעלאת חשוב תפקיד כאן גם ממלא
 איו אלה שבגופים אלא דמויות, של ליהן

 שולט שהוא מידה באותה שולט המחבר
 כאן מתעורר פעם לא שלו. ארצו בנופי

 ואת גיבוריו את עיכל לא שתלפז הרושם
די-הצורך. עלילותיהם

בעיר מוקדם אביב
 הקודמים מספריה ידועה שטארק ואלריה ד״ר

 במחנות־ מוות ועל חיים על ומסיפוריה
 בעיר" מוקדם "אביב בספרה נאציים. השמדה

בעיר מוקדם אביב :שטארק ואלריה *
עט׳. 278 ; 1972 עקד, הוצאת >רומן(;



175םליאה תיב

ת ילארשיה תואיצמה םוחתל הגילפמ איה
ינמ ,דבלב תחא הרוביג תדחימו וננמז לש
. הרבע לש םימיאה־תויווחל ,תונחמה תולוצ
ל ש הריוואב תומשונו תויח תורחאה תויומדה
א לש ,תישארה הרוביגל ץוחמ ,ביבא־לת
ו רבע התודלי תונש ךא תונחמב םנמא .דתיה
ה אושה .המחלמה ימיב הירגנוהב הילע
ת חתמ תרבחמה לש יוושכעה הרופיסב תמייק
ל ש םויקה־תויעבל תיתשת איהו חטשה־ינפל
.ונרודב םידוהי
ת וגוזה תעברא לש םהייח םיארנ הרואכל
ת ילמרונ הירלקפסאב ןמורב םיראותמה
עמלש אלא ,םיבר החפשמ־יאתב תלבוקמה
, ידוהיה תיבה .רבשמב םייורש םלוכ הש
ה נורחא הרודהמ היה ,םיחאה־םינבה ולדג וב
ם ויקה .וסרהנש םייתרוסמ םייח־יסופד לש
ם ירוהה תושרמ םיריעצה תא איצומ ינרדומה
ר תויב חילצמה ןבה הקוודו .םלרוגל םדימעמו
 ךשמנ .רתויב לודג ונולשכש אוה—אפורכ
ת א םרוהו ונממ םיקזחה וירצי רחא אוה
ז  אטחי אלש ןבה השעי המ ,ןכאו .ותיב
ן יאו ,םיססות וירציו ירבגו הפיו אוה ריעצ
ת ארקל תענמנ־יתלב הכילהמ ומצע ענומ אוה
ת בהואה ,ותשא לש הייח ןברוחו ותיב סרה
.השפנ לכב וירחא הכורכו ותוא

ל כש ,תורחאה תויומדה לצא תמייק וז הייטנ
ר שואה רחא תפדורו המצעמ תחרוב ןהמ תחא
ן מיסב דמוע ןמויק .םירחא לצא הל הארנה
ם יחונה ,םיינוציחה םיאנתה ףרח העיקשה
ם יאושנה תוגוזה ןמ דחא לכ .רתוי וא תוחפ
ן יא השעמל דא ,ולשמ תיב לוכיבכ םיקמ
. ותליפמ היוצמ חור לכו ,לד להוא וליפא הז
־ אטש ר״ד לש ןמורב תויושחרתהה ריצ והז
ת תל הב יד ןיא דבלב םויקה־תמהלמ .קר
ל כה .םיריעצה תוגוזה לש םהייוואמל קופיס
ר ודה תא תנייפאמה תישפנ הכובמב םייורש
ה יוור תילארשיה תואיצמה .האושה רחאלש
ן ניאו םינפבמ תומסרכמה תושק תויוטבלתה
 םדא לש ותודידבו ורוכינל הכורא תולעמ
ה לגמה הידגארט תכפוה היעב לכ .וננמזב
ן יינמ םישרש ןיאבו ,תימויקה תושילתה תא
ם יחרפ ,םיפנע ואובי ןיינמו ,ןתיא עזג חמצי
ז  םייחה לש םפוג םהש תוריפו
־ שוא "הטינאלפ״ב התזח הרשבמש ,האפורכ

ה עדותה יכובמב הניחבמה תרפוסכו ,ץיוו
ת ולעהל קראטש הירלאו החילצה ,תישפנה
. רודה יעגנמו ונייח תוארממ םיבושח םיעטק
, ידמל יטא הלילעה לש החותיפ תאז םע
קבמ ןונגסהו ןושלה ןמורב םיבר תומוקמבו

.ןיאו—ןוקית םיש

םליאה תיג
־ חרוא תא ףקשמ ינועבט המלש לש ורופיס
־ שע ינפל לארשי־ץראב םינמית לש םהייח
ם ינמיתה־םרכב לדגש ,רבחמה .םינש־תור
י תרוסמה יווהה תא בטיה ריכמ ,ביבא־ לתב
ו יח םה .ןמית יאצוי ברקב רמתשנש דחוימה
ופד םייקלו ףיסוהל וסינו םהלשמ "וטיג״ב
. םיבר תורוד םהילע םילבוקמ ויהש ,םיס
. םהמ תוקזח ויה םוקמהו ןמזה תוחורש אלא
ה פוריא לש החרזמב הלכשהה התשעש המ
ו מכו ,ןמית יאצויל "יבושי״ה יווהה השע
ל ש וצורימ תא בכעל םיצמאמה לכ ולשכנש
ת ונויסנ והותב ולע ךכ ,ןילופבו היסורב ןמזה
ר ומשל הידבכנו הדעה ימכח ושעש םישאונ
ת ירוקמה םתוברת תא םדיב רוסמלו הינב לע
.םאצומ־ץראמ םהמע ואיבהש
ב יבסמ ינועבט המלש רפסמ וז הצירפ לע
ו לע אלש םיאושינ .תחא החפשמ יעוריאל
, ןולשכל ונודנש היה עודי שארמ רשא ,הפי

. דתיה םהייחב םכרדש ,םידלי השולש ודימעה
ה דילמ םליא היה באה .רתויב הרמו השק
 הרמעתהש ,תגרוח־אמא לצא הלדג םאהו

ו צר .תוגרוח תוהמא לש תרוסמה בטימכ הב
ל ש םתייעב תא רותפל םינמיתה םימכחה
י פלש ,הריעצה תא וגויזו םיריעצה ינש
. םליאה ריעצל ,תרגובמ התיה רבכ םהיגשומ
ה לע אל גוויזה ךא ,תובוט ויה םהיתונווכ
ה רכנתהו הלעבב הללעתה .דשאה .הפי
א ללו תיב אלל םידליה ולדג ךכו ,הידליל
ד חא ןב ,הער תוברתל האצי תבה .םירוה
ל ש הלופיטל הכזש ,ינשה וליאו עשופל היה
. ץוביקב ומוקמ אצמ ,תילאיצוס תדבוע
־ חתה םלועה תאלחמ תבה הלאגנ ןכמ־רחאל

; (רופיס) םליאה תיב :ינועבט המלש *
183 ,דחואמה ץוביקה .׳מע 1972 ; 
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