
בלו סול
נוש־כה־מישפטית

יז האיטלקי, שהחוק לכך גובוהה סבירות
 שכזה זיכוי קומנצ׳יני. לואיג׳י את מה

 התני לראשית !פלו סול את ׳להפוך עומד
 במערכה שהסתבך לסיפריות נובל פרס

משלו. סיפור על ׳בעלות על מיישיפטיית

מודרנית אנתולוגיה

לואל רוגרט מאת:

 ערב בעשר נפתחות שלי ההוצאות־להורג
 שחר. עם ומסתיימות

 המלכותי עץ־האלון בצל יושב אני
 כמה ומאשים מכל, יותר הגדל

 — למישמר־שלי בלתי־נשמעת בלחישה
 השנים שש״עשרה הללו׳ השנים שש

.הללו . .
 אבדה. הספירה משנה, לא וזה

 העירנות על לשמור הצורך מלבד
 ן אהבה של תבליט מלבד החיים מהם

 — לים רוח היא למוח אהבה
.דו־לשונית אשה לקדוש, כיאות . . 

 המשמש בעל — אהבתי אני גם
 מת. לדמיינו יכולות הנשים שכל

חורץ־דין, אני בהם אלה בימים

 ובלתי־משתנה מגונדר נראה אני
 — ומוזהבת יפה חליפה לובש אני
 אותי מאווררים עבדים שני

 בכורסת״ענק אותי ונושאים
 זרועותיהם, בין המתנדנדת

 הפסיעות את מונה אני שבה שעה
 .23 ,24 ,25 :מכס־מלכותי מטה כלפי שלי
. נמלט אני .  הכל .

 שוכח אני לסירוגין.
 מתכתי, חום אי־סובלנותי, את

 היום את מדהירים חשדותי
 ולפרוש. לשקוע... החלטתי ואני

 הנאשם עצמי, את לבחור בכוחי
 החינוכית. הסמכות בי, שאחז השיתוק עם

 לי חיסכו ליליות הוצאות״להורג
המבכירה. הזריחה יגון את

ד.ע. עברי: נוסח
 והיה 1917 בשנת נולד :ליאל רוברט

 בארצות־הב־ הבולטים המשוררים אחד
ה הוא האחרון בעשור רית.  מראשי הי

 וביקר בווייט־נאם, למילחמה ההתנגדות
 משיריו וקרא בארץ שנים כמה לפני

העיברית האוניברסיטה באודיטוריום

 הלך אחדים שבועות לפני בירושלים.
לעולמו. לואל רוברט

־י)
לואל רוכרט

המבכירה הזריחה יגון

אינו שערורייתי. אינו העיברית בסיפדות הראשון הקוקסינל׳ .והרומן
המוכיח ומשעמם. גרוע ספר סתם זהו - כלשהו עדך כעל אן סיפדותי

מילבד כלשהו סיפרוהי שרון י33 שלו המחברת את חנן לא שהטבע
הספר את לאוד להוציא פועלים־־ ית הוצאת..ספד״ את לשכנע הבישרון

ו ת ח

1

״ יא — ה עייפ ני ״א תי ח או
 על אלד׳ בימים עובר בלתי-מובן וכמעט מוזר תהליך

 להיטותם שברוב פועלים, ספריית הוצאית־הספרים עורכי
 האחרונות בשנים ׳שני׳שלה הפרטות בימיו״לות להתחרות

ל מוציאים החלו מבכורתה, ההסתדרותית המו״לות את
 המכבד פרטי מו״ל שישום עלובה מקורית יסיפדות אור
 — שכאלה בכתבי־יד לעסוק טורח היה לא עצמו את

 למחברי ומישלוח־בחזרה מיעון ביול, של לפעולה מעבר
לספ כוונתי מפרסמת. החלה פועלים שספריית כיתבי־היד

 משל והחתך טל־שיר עמוס של מחוברים כלבים כמו רים
 ב־ אור שראו שפירא, שרון יבשם-ר,עט הקרו״ד, מחברת
יונתן. נתן המשורר בעריפת סידרה

 להקיף הפלתי־נילאים מאמציה למרות החתך, מחברת
אי סיפרותית, שערוריח של בבקפוקוני־בושם עצמה את
המוד העוברית האות להידרדרות נוסף מאפיין אלא נה

 עי־ על לשמור האלמונית המחברת של ניסיונותיה פסת.
 חוסר־ את הכרתה מתוך הסתם, מן נובעים לום־שמה
 חשוב אנושי בנושא עיסוקה ׳מתוך ולא הסיפרותי כישרונה

עצ המכנה הגברת מזיקה בעילום־ישטה ישנם אלא למדי.
 גבריפ/נשים לאותם לנושאי־סיפורה, שפירא שרון מה

״קוקסינלים״. בפי־העם המכונים
 מוטב בעילום־שם, או האמיתי בשמן צעירות, סופרות

 ״יואב :כמו מישפטים בסיפריהן תכתובנה שלא להן
 שלהן יואב שאותו מאחר רחב.״״ כפישוק־רגליים ישב
 ולדשדש העיברי, הדיקדוק מן כחלק עצמו לחוש עלול

השפה. של בחוקי־הפיסוק ברגליו
בסליחה, לעבור ניתן החתך מחברת של יומרותיד. על

 אך העבריים. והשפה הסיפרות כלפי פשעיה כל על וכן
 גורמת שהיא הנזק ועל שלה, התיאור יכולת דלות על

 של ׳נ״תוה ועברו גברים !בעבר שיהיו נשים אותן לציבור
 במים־ מכובד קיום למצוא אי־יכולתן מפאת מינית המרה

בשתיקה. לעכור אין — הקודם מינן גרת
המצטר !והמילים למילים, המצטרפות האותיות מתוך

 מאד מעט ללמוד ניתן משובשת, בע״ברית למישפטים פות
 ועל גבריס/נשים אותם של ׳ועולמם עולמן אודות על

 בבארים ורק אך מתנהלים המחברת תיאורי שלפי חייהם,
 הדחוקים בארים יפו, של חשוכות בסימטאות השוכנים

 הושאלו כמו !והנראים הישראלית המציאות מן ביותר
אמרי טלוויזיה פירטי מתוך החתך מחברת של בעזרתה

 ביש־ את שהזינו וחמישית רביעית מדרגה וצרפתים קאים
 אותן של הדיבור לשון גם המחברת. של הלא-יזצר רונה
מבולבלת תערובת היא שביפו ובבארים בקופות נשים

 תת־תיקנית שפה עם ההשכלה מתקופת עיברית לשון שיל
 כמו: בקטעים שפירא, שתן של עטה על־ידי שאומצה

 מזרחי...״ ניב הבליטה אוחתי, יא — עייפה ״אני
 שפירא הגברת של הסיפרותיים תיאוריה עליבות את

שמ דמויות הנייר על להעלות כישרונה אי־יכולת ואת
 היותה לעובדת לזקוף יש השטוח, הקרטוגי לממד עבר

 זאת עם יחד אך כלשהו. יוצר כישרון לחלוטין משוללת
 קטעים לתרגם או להעתיק, מינימאלי כישרון בעלת היא

רפו פריודיקה מתוך סיפרה של הנושא עם קשר בעלי
 להגיח ״יש :כמו פסוודו־רפואיים, לקטעים כוונתי אית.

 שגרם הוא וכלתי־מדוע, מולד קונסטיטוציונאלי שגורם
 בסיפרות הידועה הטראנס-סבסואלית להתפתחות אצלה

לרי גיתן לא זה מצב בפסיכיק־הרמה־פרודיט. הרפואית

כפסיכיאטריה...״ שנקבע דבר פפיכותראפיה, על־ידי פוי
 בחלל פועלות שפירא שרון של הפועלות נפשותיה

במח הנמצאת מנפשותיה אחת למשל, וריק. מלאכותי
 שאינם הורים, לה יש לנקבה מזכר ההמרה שלב צית

 והגפש־הפועלת בנם/בתם. שעובר לתהליך כלל ערים
 שזה חושבת ״היא :האם של מחשבותיה את מתארת
 בשכאה שערות... מגדל הצעיר אחי בי כבה, מודרני

דו אני הארוכות השערות שעם אמרה באן, אותי לבקר
 הגב־ ממנה...״ יפה יותר הרבה שאני רק לאחותי, מה

ש השדיים שלמראה ההנחה מתור יוצאת רת־המחברת
הי ,זריקות־ד,הורמונים בשל הנפש־הפועלת, אצל תפחו

מו שזה חושבת ״היא :בסיגנון משהו האם תגובת תד,
וגבי לכן מרוב שדיים מנדל הצעיר אחי בי בכה, דרני

אוכל.״״ שהוא שווייצרית נה

כפפה״ שהופכים ״כמו
 לחנו־ וירוצו ייחפזיו ל!א זה מאמר שקוראי על־מנית
 הוצאת את ויעשירו החתך, שיל עותק לרכוש יותיהספרים

 הדפים בגיבוב שמצויים תקווה מתוך פועלים ספריית
לתו כלשהו פשר או מיניים סודות אי־אלו יודע מי הזה,
פי את בזאת מביא מטה החתום הנד, המרת־המין, פעת
מתו ׳שהוא כפי להימדת־המין, הניתוח תהליך ■תיאור רוט
 שפירא. שרת של הפועלת לנפש המספר רופא בפי אר

 הפוטנציאליים לקוראים לחסוך היא מטה החתום תקוות
 של הוצאה אחרי עליהם לבוא העלולה עוגמת־הנפש את

 יצלח שלא נייר ׳תמורת ישראליות, ליריות עשרות כמה
 על־ידי הם אף המבוצעים ביותר בסיסיים לצרכים אפילו
:׳ונשים גבריים

 שכאגן החיבור עצמות שתי מול הוא — ראשון ״חתך
 כדיוק מקום כאותו חיבור־האשכים. של במקום התחתון,
מכ מחדירים אנחנו לשם הנשים. אצל נמצאת שהפות

 ומשקיעה אצבע מכניסה שאת כמו ממש מיוחד, שיר
 בין שם להפריד על־מנת פלסטלינה, גוש בתוך אותה

 לוואגינה. מקום וליצור התחתונה, הבטן כחלל האברים
 בבלוטת לפגום שלא כמיוחד נזהרים זו פעולה כדי תוך

 כתהליך מכריע תפקיד לה שיש (פרוסטאטה) הערמונית
 על עגול שני חתך מעבירים אנחנו אחר־בד האורגזמה.

שול אנחנו הראשון החתד מפתח ראש־הפין. סביב העור
 קודם. אותו שעטף העור ללא בבר כשהוא האבר את פים
 — השני החתך מקום על שוב תופרים הריק העור את

 מן ריק. ארוך נרתיק צורת מקבלים כך על־ידי העגול.
מקצ־ והרקמות, מהשרירים חלק מסלקים העירום הפין


