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הצטרף ים, לסב■ יחסית
1ת א־ ושכב ן ה י אל

את פיוסם ועתה, ^
הפהוייט האהבה מכתבי

:הס 1 ידידתו, לו שכתבה

הם חסי י 1 או תיארה

 מסיפרו שהתרגשה לאחר שנים, שלוש ני
ה בין שהתפתחו היחסים כמשל. החיים
 במלואם ושפורטו שמאז, בשנים שניים

ב ומיוחדים מהרים היו אליו, במכתביה
מי מבחינה הן נפשית, מבחינה הן מינם.
 שדה, אומר לפרסמם,״ ״כשהחלטתי נית.

 להתקפות, עצמי את חושף שאני ״ידעתי
אינ חומר לרשות־הרבים שהוצאתי על

פרטי.״_ באופן אלי שנכתב טימי,
כו —היסורים' בכל לעמוד החליט הוא

 השליחות בגלל — הנרחב הפירסום לל
״בשו — חבצלת של במכתביה שראה

 אל צינורות לה שיש מאשה אמת של רה
מע מתוך הפורצת בשורה והנפש. הטבע
נבואיים. מקים

 היחידי הסיכוי זהו היום, של ״בעולם
 האמת. את לשמוע לבני־האדם שנותר
או אמיתית, אהבה עדיין יש כי לשמוע

אמיתי.״ שר
מו בני־האדם, אל זו אמת להביא כדי

 פירסום בתוצאות להסתכן שדה היה כן
 ״המו״ל אותן: צופה שהוא כפי הספר,
 התהילה, את חבצלת הרווחים, את יגרוף

ההשמצות.״ את ואני
¥ ¥1 ¥■

יסו עם ואפל, פראי איש היה לא עוד
 זיין יהודי, מחפש־אמת ושל נאצי של דות
 כשהוא וגס, רחמי בתוליות, אוהב כזה,

ב ומעלה ושורף ושובר עורג עייף, לא
שלך. הסכינים וחד, מהר וחותך אש

¥ ¥ 1 ¥

 אבא שאתה כמו ויקר אהוב שלי אבא
 שלך אמא כמו ואני בעצמך ילד אתה שלי
 מדברת כשאני לי חם חלמתי אחות וכמו
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בה אל כמו הלילה אלי התייחסת אתה
 זה עכשיו. עד מרגישה אני הזה את מה.
וחזק. ממשי היה זה חזק. היה

¥ ¥ ¥
 אותך רוצה אני אותך. רוצה כל־כך אני

 איתך שאני הרגעים פנחס עכשיו. כאב עד
 כל בגופך. בגופי בי נוגע שאתה הרגעים

ל אוהבת שאני מה לך, עושה שאני מה
 כמו לי. עושה שאתה מה כמו לך. עשות

או תברך אלוהים לי. מראה שאתה מה
אותנו. תאהב תנו.

¥ ¥ ¥ 1
— בעוצמתה מפתיעה היתה סערה ף*

 שעליהם מי־המנוחות, רקע על בייחוד 1 (
ימינו. של העברית הספרות חיי מתנהלים

ש החדש הספר — התמסרות היה לוא
בדלי הכל לשיחת ושהפך לסערה, גרם
 פירסומו היה נוסף, סטאלאג איזה — לה

 נגרמה ההתרגשות תשומת־לב. ללא עובר
הנ האירוטיים, שהקטעים העובדה בגלל

 על- פורסמו שלהם, בגילוי־הלב דירים
ה הספרות של מעמודי־התווך אחד ידי

שדה. פנחס הסופר — המודרנית עברית
חב שדה. איננו התמסרות מחבר אמת,

 הוא שדה אולם המחברת. שם הוא צלת
 פיו־־ שיזם הוא הספר. של הרוחני אביו
התמסרות. מורכב שמהם המכתבים 21 סום

 מאחורי כי העובדה הסערה את עוררה
 — גלויית־הלב והנפשית המינית החשיפה

 יחסי־מין לסביות, חוויות תיאורי כולל
 יש — מאזוכיסטיים ויחסים משולשים,

אנ של ומפורשים, גלויים שמות שמות.
 או מאחורי, במלוא־קומתם הניצבים שים

וחבצלת שדה פנחס :מעשיהם מלפני,
חבשוש.
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 בי והבטת ושתקת בכורסא ישבת אתה

וא וניגשתי התפשטי. :אמרת ופתאום
 ואמרת לי. וסטרת טוב גוף לך יש מרת

 ואני תביאי לכי אמרת כך אחר זונה. לי
ל ומתחיל החגורה. .את והבאתי הלכתי
 שאמרתי עד והצלפת בי והצלפת החשיך

כואב. 'שזה
¥ ¥ ¥

הח והמישגל והמלקות שלך הסטירה
 דבר שיגעון. היה זה ככה. צעקתי זק.
 משוס פעס אף יותר לך יקרה לא כזה

בעולס, אשה
¥ ¥ ¥

 זה סימנים שלי הגוף על לי השארתי
 הרבצת כחול. כתם לי ונעשה לי שורף

באמת. לי

לפרנס 'העובדת חכשוש, כצלת ך{
 במישמרת- בדואר, כפקידת־מיון תה 1 (

לס־ לראשונה שדה פנחס את פגשה לילה,

הארוטי הספר

מיו
גיבורי שדה, ונשס חבצלת עם מיוחד ראיון

שד חגיגה
"י
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 שהחליט הנודע הסופר ה ד 111
 מכתבי־האהבה את לפרסם 11 1111

ספר. בצורת הוציאם אליו, חבצלת של

גבר של זה ור צ 71 ע "1111 ך. ה
111\ 11X11111 עמד אשה, ראש בעל 
איה. עם יחסים בקיימה חבצלת, עיני לנגד

ץ ך ךן ן ן■ ו  התל־אביבית הצעירה ן
 של לאהובתו שהיתה 11

המכתבים. לפירסום הסכימה שדה, פנחס

 בבית-מגו- וסוערת, הפוכה ירה
 במרכז תל-אביב. בלב מודרני רים 1

תי השטיח, על יושב, רחב־הידיים הסלון
בניר נרגילה מעשן לבן־זקן, ישיש, מני
 חב־ חבצלת של אביה זהו עילאית. וונה
 בסערה בדלילה שיצאה ,22ה־ בת שוש

ש לאחר האומה, פני מול אל מאלמוניות
(ה פנחס הסופר של כאהובתו התגלתה

 מכתבי 21 וכבעלת שדה, כמשל) חיים
ב לאור, עתה שיצאו המדהימים האהבה

התמסרות. בספר שדה, יוזמת
מל במשפחה. בת-הזקונים היא חבצלת

 בתבלינים סוחר האבא, לחבשוש יש בדה,
 ספק אולם ילדים. חמישה עוד נדירים,

לחבצלת. להידמות יכול מהם מי אם

 את שפתחה מרגע דבריה, ואלה
 הזה״, ״העולם כתבת בפגי הדלת

בע הלבוש, מרושלת הצעירה של
 ההופעה־שלא■ הסתור, השיער לת

והעי היית־מסתבל־בה־פעמיים,
:המדהימות הענקיות, ניים

ביתי. זד. חומותי? מבעד פרצת הכיצד
 לנסות מעיזה את איך הסגור. עולמי זה

דרכו? ולחדור

 על ילדי, על פרטים לדעת רוצה את
 רוצה? את קפה איזה ילדתי? אותו ספרי

 הכנסת־ במצוות אפשע לא שבאת, עכשיו
אורחים.

 לחדר. תיכנסי אל הספר? את קראת
וקראי. שבי מילה. איתי תדברי אל

כמו בחורה איך לדעת, רוצים כל ך*
 — כזה מסורתי תימני מבית תי, ! ן

ל פגשה כאשר בתולה, שהיתה בחורה
 מגיעה איך — בפנחס ,19 בגיל ראשונה,

 כולל כאלה, יחסים למערכת כזו בחורה
ומאזוכיסטיים. לסביים יחסים
 אלה בכלל? מדברים אתם מה על אבל

חגיגה. היתה זאת התרחשויות. כלל היו לא
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