
—
 המות כל את לשנוא התחלתי אמיתי...

 דרף כאותה נמצאות שהן שראיתי כגילי,
 כתחתית אותן זיהיתי כה. הלכתי שאני

ו תשיש המנסות הקטנות את ,וכ,סאונד׳
נרקומ־ כמו להתלכש ניסו שככר טריפ,

 וה־ השתים־עשרה כנות את ותיקות, ניות
עשרה...״ שלוש־

 להזדקק כריסטיאנד, מתחילה מרידה עד
 ומתחילה שילה ה״איטש״ למימון לכסף,
 בחוף־הרחצה זקנות מגשים ארנקים לגנוב

 לזריקה ממתינה היא שבו למצב, ומגיעה
 פועל החומר ״כהרחה :שלה הראשונה

 פטיש. כמו משפיע הוא בהזרקה לאט.
 אני לאורגזמה, פעם זה את השוו האחרים

 לרגע אפילו לחשוכ מכלי זה את רציתי
המוחלט...״ הבוץ לתוך הכא הצעד שזהו

 דטלף, מחברה, מקבלת היא הזריקה את
אכל פטיש. כמו פעל כאמת ״זה : ומעירה

 כצורה לעצמי תיארתי אמיתית אורגזמה ן
 עם אחד כראש הייתי עכשיו אדרת...

נשוי. זוג כמו כיהד־כיחד, היינו דטלף.
 היה לא ככלל שכבנו. שלא מזה חוץ

 הרגשתי עדיין זה בשכיל מיני. מגע כינינו
 את קיבל ודטלף מדי, צעירה עצמי את

 ודטלף כריסטיאנה מנסים מהרה עד זה...״
 בחנויות לגנוב הרואין, לסוחרי להפוך
 דרך את לממן על־מנת והכל — כולבו

שלהם. ההרואין
 צאתה ולאחר בצהבת, חלתה כריסטיאנה
הפך דטלף כי מגלה היא מבית־החולים

ה ״לא :״משדל״ * תר מושג לי ת  מה כ
 לא גם מה לדבר הזה. השידול פשר

 רק ידעתי נוספת. מחשבה להקדיש רציתי
 להומואים סיפוק נותנים הם שאיכשהו

 ומקבלים בעצמם, דבר שום להרגיש כלי
 הולכת כריסטיאנה כסף.״ הרכה זה כעד

 :משדל הוא שבה לתחנה דטלף עם
 הפתם, השחורים, החתיכות, ״היצאניות,

 זו הגועל־נפש, כל השיכורים, הנוודים,
 הצהתים כין שלי הטבעית הסביכה היתד!

 שדטלף מפני למקום שייכת הייתי והערב.
שם...״ היה

 דטלף, עם קשרים של שנה חצי אחרי ,
פיכחים, להישאר אחת שבת מחליטים הם
 כריס־ של בתוליה את יבתק שדטלף כדי

מאוד. רב זמן זה את זה ״ליטפנו :טיאנה
 הדגשתי בקושי ואני קצת, אלי נכנם הוא ־§*

 כזה הרגיש דטלף לי, כשכאב זה. את
 רצה לא דטלף אכל מילה... שאמרתי מבלי

ע לי. להכאיב ת  לגמרי היינו מסויים כ
 אחכה אותו אהבתי רגע כאותו ביחד.

המין, את מבינה כריסטיאנה מטורפת...״
 מקבלת מהרה עד ה״שידול״. עולם את

 אותו המפורסם, ה״טורקי״ את .כריסטיאנה
ב הרוק יום להרואין, מכורים של רעד

השפתיים. קצות
מוריד כריסטיאנה של התמכרותה תהליך

לפני מעמידה שהיא ההגבלות מיפלס את ::
 לגבר באוננות בוחלת אינה היא עצמה.
 :מכונית בתוך מארק, 100 תמורת מבוגר,

שיע מקור... וקפאתי גועל-נפש ״הרגשתי
 הגבר היה: זה כן, אם :מאזן מעין לי תי

 פחות ארבע־עשרה. כת את שלך. השני
 את ועכשיו הבתולים. את איבדת מחודש
 הדרך רחוקה לא מכאן לככיש...״ יורדת
 ״הורדתי :בתור הבאה המינית לחוויה

שוט. לי נתן והוא שלי הטריקו חולצת את
 אני הייתי לא כקולנוע. כמו היה הכל

אמיתיות. מכות נתתי לא כהתחלה עצמי.
לו. להכאיב צריכה שאני יילל הוא אכל

ברצינות״. להכות התחלתי מסויים ברגע
מת שלו הגוף על הסימנים איך ראיתי
 שלו העור ואתר־כך לרגע, מרגע נפחים
 ממוט היה זה מקומות. ככמה התפוצץ ממש

 תמורת והכל שעה...״ כמעט ונמשך מגעיל
מארק. 150

ל־ כראוי להתלבש החלה כריסטיאנה,
שחורות חצאיות לנו ״קנינו :משדלת

 לבשנו מתחת התחת. עד חריץ עם צרות
 על רצועות. עם שחורות חגורות־גרכיים

 ביריות התייחטו. ממש הפראיירים זה
 הגזרות לכך ונוסף רצועות, עם שחורות

 כריס־ שלנו.״ התינוק ופני הילדותיות
 כאשר ק״ג, 43ל־ במשקלה ירדה טיאנה

 כת שאני ״לחלום :אחד חלום בראשה
 של בפירסומת כמו עליזה, טיפש־עשרה

קולה׳.״ ,קוקה
 של בדרך כאשר מתרחשת, ההתפוצצות

 היא כי כריסטיאנה של אמה מגלה מיקרה
ה את להציל שואפת האם סמים. נוטלת

 רצתה ״היא :תם שאלות ומקשה בת,
להרואין.״ הכסף את השגתי איך לדעת
 השידול הכביש, : מייד תפסה שהיא מובן

מנסה דטלף, של אביו עם ביחד הלאה. וכן

 מן רטלף ואת כריסטיאנה את לגמול האם
 מזיעה לגמרי רטובה ״הייתי :ד,הרואין

 נזלה הקרה והזיעה ורעדתי, קפאתי קרה.
ה הזיעה לעיניים. ונכנסה הפנים על לי

 שעלה הסירחון אימים... הסריחה זאת
 כל משלי. נורא יותר עוד היה טדטלף

 שלנו...״ מהפרחון מלא היה וקטנטן החדר
 הצעירים שני נגמלים ימים שבעה אחרי

 שוב הם שבועות שלושה וכעבור חלקית,
 גם מובא כאן ההרואין. עולם אל נופלים
המס כריסטיאנה, של האמא של סיפורה

 בתה כי גילתה כאשר חוויותיה על פרת
נרקומנית.

 ״כאותו : וידוייה בראשית אומרת והאם
 הדם כתמי את ראיתי שכו ראשון יום

 כריס־ של חזתע את ובדקתי באמבטיה
 מהלומה היתד זו עיני. נפקחו טיאנה
 אפשר אם לפני, הציגה כריסטיאנח כבדה.

 שלי, החינוך שבצד השופר את לומר, כך
 לי התברר עכשיו כו. התגאיתי שכל-כך
לח רציתי שלא משום ורק ככל, ששגיתי

 שלי...״ אבא שעשה החינוך טעויות על זור
 כריסטיא־ גם ובעקבותיו לשדל, שב דטלף

 ביחד שניהם היתה. כלא וד,גמילה נה,
 אצל באורגיה, תשלום תמורת משתתפים

 רק ״יורגן :יורגן ברלין, מחשובי אחד
 הוא דטלף, עם ששכבתי כזמן הסתכל.
 כשהלכנו מסויים, ברגע לעצמו. שיפשף

 הכיתה, לחזור צריכה שחייתי מפגי משם
 כדרך־אגב, לגמרי ליד, לדטלף דחף הוא

 הפראייר נעשה יורנו מארק מאה של שטר
כדרך- כי־סססואלי. היה הוא שלנו. ןזקבוע

 מטפלת הייתי אני ביחד. אליו הלכנו כלל
קי פעם כל מלמטה. ודטלף מלמעלה כו

זה...״ כעד מארק מאה בלנו
 כריס־ שפיתתר, המסוממים״ ״כלכלת על

 ליום מארק ״מאה :מציינת היא טיאנד,
 ההוצאות עם ,דופ׳. כשביל רק הצטרכתי

 אלפים לארבעת הוצאותי הגיעו הנלוות
 ואותם לימת), אלף 380(ר־ בחודש מארק
ל :חשבתי להרוויח. גם צריכה הייתי

כ מנהל אילי מגיע נטו אלפים ארבעת
 כגיל אלפים ארבעת עושה ואני חברה.

ארבע־עשרה...״
 גיל־ שאר כל מתיאור היריעה קצרת

 בסופו שהצליחה פ., כריסטיאנר, של גוליר,
ו מדרך־ההרואין, עצמה למלט דבר של

סי בהמשך הנורמליים. החיים אל לשוב
 ל־ בבית־מרפא תלאותיה מובאים פורה

 מיני ושאר הסיינטולוגיה של מסוממים
הסופית. לגמילתד, עד ויסורים, סבל

 גיבורת־ בבחינת היא פ. כריסטיאנה
ר, שוורתר מידה באותה דורנו, עי  הצ
המאה.ש גיבור היה גיתה, של גיבורו
 ועדת־ טוקמת כאשר ׳אלה, בימים עברה.
 הישראלית שהחברה במה המטפלת כנסת,
 ומפקד הנוער, אצל סמיבו עבריינות מכנה

 אלד, הערכות מעריך תל־אביב מישטרת
 פ. כוייסטיאנה אני, כי דומה אחרות, או

 לא כלל כי והיא, אחת. עובדה מלמד
 בעבריינות אלא נוער, בעבריינות מדובר

ב החברתי. העיוות בפשעי החברה. של
הוא פ. כריסטיאנה אני, מחרידים. פערים

 מעט לפתוח בכוחו שיש מדהים, מיסמד
 בישראל המטפלים האטומים הראשים את

 כריסטיאנה אני, והבוער. הסמים בנושא
 שתורגמה מעולד״ יצירת־ספרות גם הוא פ.

טורי. גדעון של מעולה בתרגום לעברית
. לכל ביותר מומלץ ספר

שירה

ראב
 הפתודתיקור המשוררת ראב, אפתר

 טובה, בשיבה השנה לעולמה שהלכה אית
 ובין משיריה, לפרסם הירבתה לא מעודה

 הזמן. לו התארך שיריה של לקובץ קובץ
 ילקוט יחדיו בהוצאת ראדדאור אלד, בימים
 המשוררת של שיריה מיבחר ובו *, שירים

שוהם. :ראובן מאת מבוא דיברי בצירוף
 הבליטה לא מעודה ,1894 ילידת ראב,

הארציש יה,שירד, הסיפורת בעולם עצמה
 שימש שבה אחת, תקופה למעט ראלי,
 בתל- ולמשוררים לסופרים בית־ועד ביתה
 ראובן של ההקדמה דיברי הקטנה. אביב
 את אכן ומקיפים תמציתיים, הינם שוהם

 תוך המשוררת, של ותולדותיה שירתה
של למדי, ברורה תמונה מעניקים שהם

.צבא מדי ולא . .

העש המאה במהלך בארץ המשוררים חיי
 שבו ,1923 משנת בשיר נפתת הקובץ רים.

 יום חוגג טערומיך ״על :ראב כותבת
 פתיה כח...״ והעשירה הדלה את / לכן,
 משוררת של עולמה מיבלול את מציג אשר

זו. ייחודית
 הינו בקובץ, הראשונים משיריה אחד
כו היא ובו בירושלים, קדושות טבחות

 זכו־ / כירושלים, קדושות ״סכתות : תבת
פור ופרדסים סמדר ריח / :עליי תגן תכן
 כפות / ;השקיתי אם חלב עם / חים

ממש לוהט כחול / כידיים רכות / רגליים
 טעוני / פתעים ואקליפטוסים / ; שות

 תכבו...״ לי ערש שיר / ודכורים צרעות
 של מרכיביה כל את בקירבו ר,חובן שיר

ואנ נוף של שיר ארץ־ישראל־הישנה,
 יצירת של ויכולת רגש של שיר שים,

 בקאהיר, שנים כמד, שהיתר, ראב, תמצית.
 והתימצות התיאור יכולת את ממחישה
 ״קחי• :כותבת היא כאשר שלה, השירית

 שווא / ופרוטה, כלה זונה / !קהירה רה,
האפ ומחכואייך / מור, שייכים יקטח

 כצל תעלי, / הטובה הקהווה ריח / לים
 קפול־רגליים / עצל אללה / מםגדייד־הוד

ישב...״

 מיבחר, !שירים ילקוט — ואב אסתר *
 וראובן בן־טזר אהוד :ומקורות עריכה
 הוצאת שוהם; ראובן מבוא; שוהם;
 — רכה ם(כריכה עמודי 160 יחדיו!

מוזל). מחיר

 הימתיכוני, החום של משוררת היא ראב
 כותבת היא וכאשר קוצנית, צמחייה של

 קוציו / זימנה, קלד״ / האטד תחת ״אני
 על סכה. איר ;זקפתי לקראתך / צוחקת

 אור את הנופים, את חיה היא המרחב...״
 על בכך ומתעלה הימתיבונית, השמש
 היתה שילדותם בשירה, דורה בני מרבית

סגרי ירוקים, ונופיהם במיזרח־אירופה,
 שיתאימו מכדי — ולחים ערפיליים ריים,
ארץ־ישראל. לנופי

 לקוחים ראב אסתר שירי של נושאים
 עייטים שני שירה כמו המיידי, הנוף מתוך

שי דראמה יוצרת היא בהם אחת ותאנה
 / אחת ותאנה / — עיטים ״שני של רית

כלימה...״ על / תלויים
 של והשקופים הימתיכוניים :הנופים בין
 אשד, של גורלד, על גם משוררת היא ראב,

 פורטרט בשירה כמו גברית, מאוד בארץ
 אתן־ היות / : חוכמה ״ראשית :אשה של
 שיר או כאילן...״ הרוח / יהי כאשר —

 אוכל ״לא כותבת: היא בו האלמנות
 טאדץ- זח האחר, כי — לשלום דכרך

להו אוכל לא. / לידי, ועומד כא / רפאים
 על קדושת־הטבעת כי — ידי לך שיט
 כי — תת לך מצחי אף אוכל לא / ידי.

 מעבר־ אל פתוחות ועיני / מנושק, מצחי
מזה...״
 יכולה אינה טובה ארצישראלית שירה
 של ההיסטורי הזמן מימד בלא להיכתב

 ראב: כותבת עצמי דיוקן ובשירה הארץ,
 / שנים אלפי אחר עצטותי תמצאו ,,אם
עצ / :חפיענוח זה / ,מיטצא׳ יגידו אם

 / לאמת עצמית / ארוכות־ישוזת, מות
 / טובה. מולדת כדרכי / נרחב וצעד

 חלק...״ למחשב / עגולה־נקייה גולגולת
 :האישי ביגונה מסיימת היא שאותו שיר

פר לכלובי עם / אכלוהו תולעים ״חלב
 / אבדו. או / וכיסופים־לא־כאו / דסים

 בחברה ראב, של בדידותה אחכה...״ כלי
 שיר להפיק או,זה מביאה אותה, הסובבת

:״חלטתי :כמו גבוהה צלילות בעל
 וטתרתי / ושינאה. / — אפר מכוסה תבל
 : למאכל / גזרים שני לי ואזרע / :לבדי

 ובדל- / ;לבבי לשמח / לבנח ושקדיה
ראשי...״ עליו להניח — עשב

 היא שאותה אוטופיה יש ראב לאסתר
 עציס רוצה ״אני :משאלות בשירה מביאה

 וכותונת• / י מלחמות ולא / — יפים
 / יקירי; לכל / מדי־צבא ולא / פסים

 / מוריקים; ותלטים / גשם רוצה אני
 / לות־בדיתות / ;תינוקות / מלאים ובתים

כש / — וברק ורעם / ו,כיכר־האחווה׳
 / האדמה על / ונשטי-בדכה / ; מים

 מפליגה והיא בנקיקים...״ / ורוד וכרכום
 / בולבולים ״וצהלת :אל השיר בהמשך

 על / וסופדשי־שלום / כעלוות-פרדסיס
 כרי־ של / סתו׳ ו,תמרון / ;ים־חתיכון

אדו וכדורים / בגנים — לבנות זנטמות
 ושרוולי- / בשבילים / מתגלגלים מים

 החבל...״ על / — שלווה, מאותתים תינוק
 ששת־ מילחמת לאחר מעט שפורסם שיר

הימים.
הצ שאלה כפי החיים, מתמונות עוד
 ״אנו והקן: החרב בשיר לראב, טיירו
 פי־ עברי על / חודה־של־מחט מול חיים
 שותלים אנו / — התהום בגבול / ;פחת

 פרי; קוטפים / יאיים, יולדים / גנים,
ופסי / השושן נטועי / אבותינו שבילי

 בידינו / ;ככר זה נטרפו / חשפי עות
 / חדוקי-שן / עלח־זית, — ובלבנו / הרב
 כל / מחכים, חשדות כל / אחמים, אנו

 תלויה וחדב — אפרוחים / מלאים הקנים
 החוויה את המתמצת מעולה, שיר מעל...״

מילים. במעט הישראלית
ב הוא ראב אסתר של שירים ילקוט

 שראו־אור מהמעולים תרבותי, נכס בחינת
 לכל ביותר מלץ נ״ והוא האחרונה, בשנה

שוחר־שירה.

 יביא הבא בשבוע
 נ״ר׳י של ״נמר

 של רשימה
 סיפרי^קריאה

 לקריאה מומלצי□
גדול ־ה בחופש

ראב מנוחה משוררת
ם/ וכותונת פסי

/ ?


