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 שוכני־הטחלקה, יתד ובפני בית-החולים׳
 זה, לרגע שעד — זו אריסטוקרטית י גברת
 אשה המחבר, עדות לפי למעשה היתה

 רגע מכל בעצב פלדה אשר (!)פריג׳ידית
 לחלוטין, מתמסרת — הוא באשר מיני

אצבעו למיזמוזי פשוטה רחוב כנפקנית
 שסופר היתכן !בערוותה רייגהולד של תיו

 הכיקו־ לחוש בל־כך וללעוג לשטות ינסה
 פרועה,, המצאה בתארו ?וראו, של דת

 ׳התלק־ ,ובכלל כזו? אשר שלוהת־דמיון
 והסבמתה זו, תמרה של המהירה חותה׳

 של הבעילה ואופני מעשי־הזימה לכל
של החטופים מישגליו ולכל ריינהולד...

 ובסי- ספורות, דקות כתוך נעשים עיתים
 הדעת, על מלהתקבל רחוקות כח ^זואציות

ה מ׳אחודי חפוזה חשתגלות אותה בגת
 בגן המישגלים או תרתי־משמע... י פרגוד׳

 פצועים־ כמוכן בו שסובבים כית־החולים,
 אותו — ביותר הנועז והדמיון מחלימים,

 הגברת, של כיתה כמיטכח חטוף מישגל
*<!!) החג לסעודת הדגים טיגון כדי בתוך

שחר דויד
בלבד משולח אבר

 ממתינים ואורחיהם אביו שבעלה, ובעת
 הישג-שיא ייקרא לזאת אבן כסלון. לה

 שאין פרועה דמיונית וכפנסציה כמישגל
הימנה.״״ למעלה
 עינוגיו להבהרת כ״ץ גב׳ מוסיפה ועוד

 ״ואשר :שחר דויד של המיניים ועיסוקיו
 למעשה תמרה את שהדיח הוא למעשה
 מפיק בעודו שלהם, העגכים — הבגידה

 וההמצאות ההנאות מירב את מאהובתו
 פרוורטיים, מזמוטי־זימה של המופלגות

 את שמיצה ולאחר למיניהם, ועינוגי־מין
 זאת, כל ולאחר — אפשרויות־המישגל כל

 כניקיון לפתע לו רוחץ זה, בגברים גבר
 צידקנית העמדת־פנים ומתוך בפיו, את

 ו׳יפה אציל כיצור עצמו בהשימו להפליא,
 של כעלה על לב׳ ככל ׳מרחם — נפש׳

 לאל־ חפץ אפילו (הוא הניבזית׳, ׳הבוגדת
הבוג ברעייתו לטפל עליו ביצר לקח פו

 או אנושית׳ ׳חמלה אותה וכשם דנית)
 הריהו צרופה, גברית׳ ׳אחווה מין מתיר

להכו ואפילו תמרה את להעניש מבקש
 מה כל מוגות־לב, שמתוך אלא תה!

 לחשוף זה הרי באמת, לעשות מעז שהוא
 ומערומיה ערוותה את ׳ולעדות קלונה את

 הריהו הזה ובאופן כל, לעיני האינטימיים
 !...ממעשיה סלידתו את ומבטא מוקיעה,

 מופרית וצביעות שיפלות תיקרא כיצד
 גברי שוביניזם במין אולי שמקורה זו,

ועלוב?...״ נקלה
 עם ומתתשבנת ממשיכה כ״ץ והגב׳

 ״הריהו אבריו: עם והפעם שחר, דויד
 שקיווה מזו ההפוכה התוצאה את משיג

 האנושי, צלמו את המאבד הוא הוא :לה
ל מתגלים כגבר שלו וערוותו ומבושיו

גבר זה אין כי מתברר ואז כל עיני

 גב׳ קובעת מאמרה שבסוף בהערה *
״מענ :המחבר של מבושיו נושא על נ״ץ
מבו חשיפת של הזה המצב עיצוב כי יין

 קריטית ובשעה כל, לעיני המחבר של שיו
 בספר, מעולה אומנותי ביטוי מקבל מאד,

 שבסיפור החלום בקטע המתוארת בסצינה
וחלום׳...' ׳מילחמה

לסובולפונקט ״צינור־דויד״
 המחודש פירסומו את בסיקורה גונדי, רות העיתונאית גילתה מרתק פרט

 בימים אור שראה ורפל, פרגן? מאת מוסה־דאג״ של הימים ״ארבעים הספר של
 לא והסיגנון בא, חדש כתב הולך, ״כתב־מדור בונדי: כתבה עובד. עם בהוצאת אלה

 מאז הארץ. של הספרות במדור נוסף אישור לגילגול־הנשמות נמצא השבוע משתנה.
 במבקר המעשיה עלתה ורפל, פרנץ על השיחה שנסבה פעם בכל בעיתונות, דרכי ראשית
 ׳ארבעים של העברי התרגום הופעת אחרי שכתב טועה), אינני אס גורליין, (שמו הארץ
 הגיבור של בשיבחו ליכטנכוים), יוסף (בידי 1934 בשנת מוסה־דאג׳ של הימים

 של תשומת־ליבו את אז היפנה מדבר שורר חיים דאג. -מופה הארמני הלאומי
 חדשים, ספרים על המקובצת בסקירה השבוע אדם. לא הר, הוא שמוסה־דאג לכך המבקר
 של ״סיפרו :כתוב דאג׳... מוסה של הימים 'ארבעים של החדש התרגום על בקטע

 ממושכת מרצון גלות לאחר מולדתו בארץ לשורשיו החוזר כאגרדיאן, גבריאל
 הלאומיות לגיבור וממילא דאג, מוסד, של נפשו את המחרף למגינה ונעשה בפאריס,

 יוחנן בן־זמננו, הספרים שסוקרן הוא, מציינת, אינה מנדי שהגב׳ מה הארמנית...״
 ו•0> הוכחשה שטרם בן־אמוץ, דן כקביעת ברונובסקי, יורם המבקר הינו רשת,

 דרמתית לסידרה הטלוויזיה ליצני להעניק עומדים זה כינוי והבורקס הכורסה תיאטרון
 הפולקלורי סיפורו על המבוססת ובניו ספרא עזרא מישל הכותרת תחת חלקים בחמישה

 שאינו זה, סיפור מולדתו. ארץ מפולקלור לקבץ המרבה סוריה, יליד שמוש, אמנון של
 הביא מבקרים, כמה בידי בחומרה גונה ואף בארץ, הספרות ביקורת בעיני כלל נחשב

 והבורקס' הכורסא ׳תיאטרון אחרי הבא ״השלב :לומר לספרות נכבד ירושלמי פרופסור
 לאשכנזים...״ והחמין הכורסא תיאטרון במיסגרת אוסטרופולר הרשלה את להעלות יהיה

במילים: דויד כינור לפרס המועמדים רשימת על הגיב מיקצועי, ממורמר מחזאי
 שתרומתו סובולפוגקט, חילל יהושוע המחזאי השנה יזכה ׳צינור־דויד׳ ״בפרס
 מדור משוררים שני שניהלו בשיחה 9••! ...״,והחיקוי התיאטרוני, הקיפאון את מייצגת
 בן* מגד, אהרון יהיר, ״עכשיו האחד: אמר תל־אביבי, בבית-קפה הפלמ״ח, משוררי
 נבחר ״הוא הראשון: השיב ״הכיצד?״, לשירה, רעו שאלו כאשר למותו״ עד אלמוות
 מטעם שפורסמה זו, ידיעה העברית...״ ללשון באקדמיה כחבר ימיו כל למשך לשמש

 ידוע היה שלא מאחר הלשון־העברית, שוחרי בלב רבה, תמיהך, עוררה האקדמיה,
 הצרפתית לאקדמיה חברה־אחות להיות הפכה העברית ללשון האקדמיה כי ברבים,

• אלמוות כבני חברים קבלת הוא שלה, שסימן־היכר  מוסיגזון ליגאל שנערך בערב •
 דבריו: שאר בין ציין כאשר בקהלו, במקצת, המחזאי תיעתע בירושלים. הסופר בבית
 את לתת נאלצתי בציבור, רבים פולמוסים בזמנו שעורר הנגב בערבות המחזה ״על
 כיוון בן־גוריון, עם להיפגש וסירבתי כן־גוריזן, דויד דאז, ראש־הממשלה בפני הדין
 ממאזיניו מוסינזון שהחסיר מה כזה...״ ז׳דאנוב מין הראש, על לי שיעמוד רציתי שלא

 שכזה ז׳דאנוב מין אותו למען חיבר יותר, מאוחר שנים ששבע הסיפור, הוא הירושלמיים,
 ההסתדרות בין הקשר יהודק הכותרת על הזה העולם כנגד לכלבים אותו זרוק את

 המהדקים את יספק ״ומישרד־החינוך נודע: ירושלמי משורר הגיב הסופרים ואגודת
והמענקים.״

בחטף  מין בלבד... משולח ׳אבר׳ אלא כלל,
 כבעילותיו, מאד המוצלח ׳קטו׳־גדול,

מאו אין לזד מעבר ואולם המתואר ככל
מה...״

 דויד יצירת של זו להתפתחות הסבר
 כל :בקביעה כ״ץ הגב׳ מביאה שחר,
 וולגרית, זולה עסיסית פורנוגרפיה אותה

 כישרוגו מיטב את לה מקדיש שהמחבר
 לשם אלא באה לא כולה וכל האומנותי,

 אובססיה מין מתוך אולי כלבד. עצמה
 (אולי הסופר של נשלטת כלתי אירוטית

 עטו, את לנבל שלו) את עושה הגיל גם
 (ושמה ׳הצהובה׳ הספרות של כדרבד,

 מתוך ואולי כיותר. הגרועה ׳הוורודה׳?)
 להתרברב — לריסון ניתנת בלתי תשוקה
 שלו, חרב המיני ובידע ובנסיונו בכושרו
 המעמדים של עיצובם באמצעות המתגלה

התרב שבספר. יוצאי-הדופן והמישגלים
 להקניט באה אחד, מצד — זו רבות

 הנוכחי, קוראיו ציבור של קינאתם ולעורר
 חמון־של-גכרים־מז־ אלא אינו שבמשוער

 ש־ יותר, או למחצה אימפוטנטים דקנים,
 עריץ הנ״ל מהסוג גסים הירהורי־זימה

 דמיונותיהם את ומסעירים בליבם מפעמים
כפתר...״

באה מסתיימת כ״ץ הגב׳ של ביקורתה
ל מעניקים מבקרים שמעט ובהבנה, בה

העצ ׳ההגשמה זה כספר ״האם : סופרים
 היא לעצמו שחר שביקש האמיתית מית׳

 קיומם בנזיד נפשו׳ ׳משא כמכירת דווקא
 הגדולים ותאוותיו דחפיו של והגשמתם

 ׳לנקזם׳ ככדי כפייתי, כאופן בו ששלט
הנו חריצת־הדין כמחיר ולו־גם החוצה,

 אולי אכל עצמו... ועל כתיבתו על קבת
 מתוך הקיז שלאחר תקווה קיימת זאת בכל

 שנרפש, שלו דם־הנפיט תמצית את עצמו
 האמן — הבא כפיפת — להיות ישוב
כשהיה...״ הטוב והסופר העט, כרוך

 להתרגש העלולים הקוראים :לסיכום
ולח כ״ץ, הגב׳ של מציטוטיה ולהתפתות

 להם מוטב מעורר, בספר שהמדובר שוב
 כ״ץ, של הציטוטים במחרוזת שיסתפקו

 בלתי־ ערבות משתרעות שביניהם, מאחר
פולקלוריס ותיאורים מילים של חדלות

 ספרותי, ערך כל משוללי משעממים, טיים
יהא. אשר יהא או אירוטי,
 ממלמלים ירושלים, של הספר בחוגי

 היא כאן, שתוארה שחר—כ״ץ המטרכח כי
 יבואו הבאים והפרקים ראשון. פרק רק
 רכילות היי על עליצות וישפכו הסתם, מן

ירושלים. סופרי של המין

 מהממת, פתיחה בעלי שהם ספרים ישנם
 וסיום גומי־לעיסה, כמו שמתמשך המשך
 לסופו עד להגיע מהקורא שנבצר צמיג,

הסרטן שנת הספר הוא כזה הסיפור. של

הסרטן שנת
האב בעיקבות

באחרו אור שראה טור, אוליכיח מאת
לעברית. בתרגום * נה

 הצרפתי שבועון־החדשות מעורכי טוד,
 הארבעים שנות למשבר מגיע ל׳אכספרס

 זהותו. שורשי אחר לחפש ומתחיל שלו,
 מעוררת והיא נהדרת, היא הפתיחה כאמור
 גילה הוא שהנה רבות, תקוות בקורא

המחר. סופר את חדש, סופר־ענק
 יוצא המחבר, גם כנראה שהוא המספר,
 עם מתמודד שהוא תוך אביו, בעיקבות

 סאר־ פול ז׳אן אלא שאינו הרוחני אביו
הפר מתמשכים סופר, של ומפתיחה טר,
 של להמשך והופכים ויותר יותר קים

 במאדיום לתאר, מה לו שאין עיתונאי
הספרות. של

 איש שכנראה החמצה, הוא הסרטן שנת
עמו 376 לקורא אבל עליה. מצטער אינו
מיותר. זה מחמיצים. דים

הישראלית החווייה

העפילו
 אבנים גל אותו על אני ניצב ״וכעוד
 ׳דמשק! קריאות נשמעו חפיסגה שבראש
עש עמדו מן'המטיילים אחדים דמשק!׳

 כלפי והצביעו ממקומי צפונה מטרים רות
 יאמן. לא והנה׳ עמרם למקום רצתי מטח.

 בה. וגע יד הושם למטה. שם אכן דמשק
 בתוך הבהיקה במרגלית קרובה! כל־כך

 מגדלי צריחי אותה. האופף הירק ים
 התרגשות אחרון. באור הבהיקו המיסגדים

 כל־ קרוכה היא ׳מה? כנו. אחזה גדולה
 קרא לשם,׳ ניגש בואו חכרה! כך?

 חשמל כזרם המחשבה, נדלקה וכך אחד...
 רוצים !לדמשק ׳רוצים :כולנו כין עברה

 כך לסיסמה...״ היתה והקריאה לדמשק!׳
 לחרמון הלכנו בסיפרו טחון רפי מתאר
בהעפלה השיא רגע את ** לדמשק והגענו

עב הסרטן: שנת — טוד אוליביה *
(מו זב״מ הוצאת כהן־כ״ץ; אורה רית:
רכה). (כריכה עמודיס 376 מעריב); עדון
 והגענו לחרמון הלכנו — טהון רפי •*

61 ;המאוחד הקיבוץ הוצאת :לדמשק
תצלומים). + רכה (כריכה עמודים

 ממנו לרדת וההחלטה החרמון, לפיסגת
 אמנה ונהרות דמשק לעבר השני, בכיוון
שמסביבה. ופרפר

סי הוא לדמשק והגענו לחרמון הלכנו
 תנועת אנשי אנשים, קבוצת של פורה

וטיו־ הרים על שהעפלה העולים, המחנות

העולים״ ״המחנות
נוכל יכול כי נעלה, עלה

 יכול כי נעלה, ״עלה :לסיסמתה היו לים
 בשנת שהעפילה נערים חבורת נוכל.״״.

 מיל- בימי יותר, מאוחר שכונה למה ,1933
 המדינה של העיניים יום-הכיפורים חמת

לדמשק. המרחק את בירידה מקצרת
 אגדה כמו הוא מהון, רפי של סיפרו
 עמודיה דלת חוברת בת־זמננו, תמוהה
 מידע של מופלא צירוף מידע. עמוסת

 ואתנוגרפי, סוציולוגי והיסטורי, גיאוגרפי
ארצישרא חוויה באותה כולם המאוחים

עוד. שאיננו לעולם השייכת לית,
 קבוצת של והנשכח המוזר סיפורם זה

ם :השאר בין נימנו שעליהם צעירים,  חיי
 דיין רות כדורי, עזרא אשר, גן־

ו דיין) משה של הראשונה (רעייתו
תש״ח. ממפקדי שריג נחום


