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 מוליד המיניות חוויותיו את .50ה־ הולדתה

 רוחו ״האם :עבודתו נושא לתוך דוגין
 פתוד שק*: לורנס, ד״וז של אדושת־הזקן

 הפוקדת היא חייו, את המחלל לביוגרף כח
 חוויותיו אל ;?ם?״ לשם הזה המקום את

 קי־ של מחוויותיה אחת דובין מצרף אלה ■־־■
 עם הסתבכות על לו המספרת אשתו, טי,

 בילה שדובין בעת העיירה, מנערי אחד
התכ ״לא :כי עצרה אותה חוויה בוונציה,

 מישהו עם בסרשת־אתכיס להתחיל וונתי
 שאתנצל בזוז שנה כעשרים סמני שצעיר

ה ועל שלי התחת שעל סיטן־הלידה על
שלי.״ הצמוקים שדיים

 את בעיירה דובין פוגש שוב לפתע,
 ״היא :לעצמו מגדיר הוא שאותה סאני,

* שחיו המיתולוגיות לדמויות הצטרפה בז
תשוקתו, את שולל שהוליכה היא :רונו
 חם־ יפהפיה טין כלכד, התשוקה את לא

ל־ המתכוון האני של המצאה רת־רחסים,
 הריצות באחת ואז, כעצמו״.״ התעלל י

עי ועובר פאני, את פוגש הוא שלו,
 ואת מוחו את ששיעבדד. החודר, את מד,

מקט החס, הדשא על צנחה ״פאני :גופו ׳
 זה תחתוניה. את שפשט שעה ירכיה, רת

 בער כלבו, דוכין אמר החשמן, את סאון
האכזר...״ החורף
קשרי־ את לבסס מתחילים ודובין פאגי

 הוא בניו־יורק• מבקרה דובין כאשר דים,
 אד ספריו, כל של עותקים בדירתה מוצא

ד ידעה נכרים ״כמה :נודדת מחשבתו  מדי
 מאה שמונים? חמישים? — הצעירים

כ שחקה טפעות־גומי כמה וחמישים?
המיניים? חייה של מחס הקצרה תקופה
 במחיצת דובין, בילד, אותו ימים ושבוע

 :לתחושה אותו מביאים פאני, של גופה
 דת את לזרנם, את להכין היטיב ״עכשיו
 שהם ככשר, כדם, אמונה :שלו המיניות

 זו מערכת־יחסים השכל...״ מן חסמים •
ל זאת לתרגם דובין את מביאה פאני עם

 מתב ״עדיין :לורנס על שלו ביוגרפיה
 האיטי מטעם כעת ופרידה לורנס על היה

 עלי יחד; שכחתו אחרי אירופה, כיכשת
יו ומאוחר והולכת...״ המעמיקה אהבתם

 הביוגרפיה ״פתיכת :המחבר מציין תר,
 כעובדה בהתחשב מתם, היטב התנהלה
 *?■ני יותר מושלם מיני יצור שפאני,
כמכש רככה בטהשמתיו, קיננה צ׳טרלי,

שכתב...״ מישפט כל על פה
 נעלמות אינן רובין של אלה הרפתקות

 את ״כשהכאת :אשתו קיטי, של מעיניה
 אותם ששאגסה כשמל האלה המין טישזזקי

 לד שהיחד; להתערב מוכנה אני איתר,
 קיטי מגלה יותר ומאוחר כתורה...״ אז

״הר :מדובר במי יודעת היא כי לרובין,
•  היתד כשהיא לחיים מתעורר שאתה גשתי ו

כאן...״ שעבדה קיץ באותו ככית,
 להתגורר באה בירושה, שזכתה פאני,

 זאת עם ויחד דובין, של לביתו קרוב בבית
 שכדאי חושכת לא ״אני :לו מבשרת היא

וי־ קוותם, כמו אונן■ לשכב אמשיך שאני
שלי...״ החיים את לחיות צריכה אני ליאם,

 השליטה יכולת את רובין עובר מהרה ועד
 עוקב הוא מציצן. זהופך שלו, העצמית

 המגלה פאגי, של בביתה המהלכים אחר
 שריגלת אתה שוד! יודעת ״אני זאת:

ב* מסתיים ניסיון־פרידה אמש...״ אחרינו
צעי־ עם היא הצרה, במיטתה נאבקו ״הם

 פאני כשהניעה תחבולותיו. עם הוא ;רותח
 עיניה עצמה היא ;פיה נתרפה שאז לשיא

כשתיקה...״ ונטרה מאמינה כלא 1*
 ליהפך רובין של ניסיונו מסיבת אחרי

המסעי המיניות החוויות בעיקבות לגבר,
 למציאות דוכיו מוחזר לורנס, ד״ה של רות

:כושי גבר על־ידי המעוברת בתו, ׳בעזרת
 דובין שהוד״׳ ילד שאלד להיות ״יכול
 האומרת פאני, עם אחת דילמה עוד עובר

 יעטה שדזבין היה שכדאי אמרה ״פאני :לו
אשתו...״ עם וארפע־ז איתה יטיס שאשה

 של הצעיר ידידה באשר מתחמק, דובין
 ח־ ♦*ר־כסף של ״בציא ממתין קיטי

 תבין כ״כשעאל מסתיים הספר נזעי...״
 מחזיק ירח, אור השקוי כככיש כריצת

 כ־ אוגתו לטחצזז, הקשויה בזכרותו כידו
אהבה..״

רב־ היותו למרות דובין, של פוקי־וזייס
 גם טוב, ספר אינו בארצות־הברית, מכר
 של כהלכה, עשוי ספר זה גרוע. ספר לא

 כמה כתיבתו במהלך ד,מחמיץ מיומן, סופר
שלו, אחרות להתמצות בחמד, אפשרויות,

דיזל שואן
והמתקדש המתגדל

המור הספרותי הנסיון הקודמים. בספריו
 של המינית רוחו את להכניס הגם, כב,

 אינו — דובין של גופו לתוך לורנם ד״ד,
 של העברי התרגום הצורך. די משכנע
 לראשונה — קריא הוא אמיר אהרון

רבות. שנים מזר,

ויזלפיליה
 הוד סוכן הרומן של הראשונה המהדורה

 לידי. הגיעה לא שחר*, דויד מאת מלכותו
 של שניה מהדורה ראתדדאור באחרונה

ה את וקראתי אחר), מו״ל (על-ידי הספר
 הביא מה להבין מבלי שחר, של רומן

ב תהילתו את לשיר רבים כד, מבקרים
ארוכים. מאמרים

 תעודת- מהווד, אינו מלכותו הוד סוכן
 זה, ספר הישראלית. לסיפורת כלשהי כבוד

רא בין אירועים של חוט לקשור המנסר,
 — 70,־ד שנות וראשית 40,-ד שנות שית

 השנה שלושים מילזזמת של בנוסח משהו
 יוס־ וסילוזמת השנייה העולם מילחמת בין

 בעיק־ לעיתים, בלשי מסע, חוד — כיפור
העי הנפש־הפועלת שהוא אחד, גיבור בות

הספר. של קרית
 יימצא כי ״והיה :כותב ששחר למרות

 אשר או דומה, כשם ייקרא אשר אדם
ח יאמר, כליכו  נם אירע וכזאת כזאת ׳

פרו שטציאות־חייו אלא זאת אין - לי׳
 שבעמוד הרי הבידיון.״ מן יותר הייתה עה
 שלדברים ומסתבר הבידיון לו נפסק 251

שחר. יש — שחר כותב אותם
 שחר של בסיפרו מופיעה 251 בעמוד

 דריזל, אייבי מכנה הוא שאותה דמות,
 ה־ של בן־דמותו ספק כפילו, ספק שהוא
 ולכו־עור וגבוה ״דק ויזל: אלי שואן

 וכיחוד — ותווי־פניו קיטעה נטוי וראשו
 טיו- ת בתמי* מעלה בלפי הנשואות עיניו
 פרצוף אוו שמזכיר משהו בהם יש — סרת

 תיאור הטעונים...״ הקדושיס של פניהם
 ינאי מאיר שרשם התיאור את המזכיר

 אלי על שטיינמן אליעזר לש מפיו
 קורע שהיה נדול הזן היה ״כרוסיה :ויזל

תפי בעת סי עליו טיפת בזיטרתו. לכבות
כט ראשו עוטף כשהיה גדרי,׳ ׳כל לת

ה פיו. לתוך סוכריות משרכם היה לית,
ש כשעה ונאנחים כוכים חיו מתפללים

 מלכותו! הוד סוכן — שחר דויד *
(כריכת עמודים 372 ירושלים; כנה הוצאת

 כד נוהג ויזל אלי גם פוכריות. כלע החזן
 וכינתייס דמעות על כותכ הוא לפעמים.

פובריות.״ כולע
 הוד בסוכן ויזל/דריזל של נושאת־כליו

דלמן, לילי היא מלכותו  את המכנה פי
ל לא אם סיממו, ״מצפון־העולם : אלילה
״מזה מעלה  ימי במהלך מגיע ויזל/זדיזל !

 כדי התעלה, קו אל יום־ד,כיפורים מילחמת
 ויזל/ הגיבורים. צד,״ל חיילי את לפגוש
ו טלוויזיה, צוות עם למקום מגיע דריזל
 לא הראשון ,,הצילום : זאת מתאר שחר
לל שנחפז הכימאי, של דעתו אוו הניח
ו מכאן אייבי. של אוזניו על משהו חוש

 וכיוון ענוותנותו על אייכי התנכר אילף
 לא ועיניו המצלמה, פני אל הישר פניו
ני אלא מטה, כלפי מבטיהן השפילו עוד
השמיים.״ כלפי חרישית כתפילה שאו

 ויזיל/ את שהביא מישרד־החוץ, איש
 יום־ה־ מילחמת בתיאטרון לצפות דריזל

 בו ״רואים :למספר עליו מספר כיפורים,
 רוחני מנהיג רק לא מוסרי, אדם סתם לא

 אלא דעת־הקהל, על רכה השפעה כעל
הצ אחרון את — לזה ומעבר מעל משהו
 — כף להתבטא אפשר אס ואפילו, דיקים

 עלי האלוהות התגלמות את המשיח, את
אדמות.״

מס כך אדמות, עלי האלוהות התגלמות
 האדם, כבל מיניים יצרים בעל הוא תבר,

את החיילות בין פוגש שוויזל/דריזל ואחרי

מוקד עורך
משוררים וטיפוח קידום

•המזמי בעירום, השוטות ממעריצותיו אחת
 באופן עצמו מתקין הוא לחדרה, אותו נה

 מתקין ״החל :ואלוקי משיחי בין שהוא
 גופו את הביקור. לקראת בקפידה עצמו

 כלבד, בחלוק־במז עטף לגמרי העירום
 כל את החביא כשמים, כמיני גרונו נירנר

 את החליף כארון, המשומשים הלבנים
אז המיטה סדיני  מגבת דניה הכר, ציפת ו
 שלאתר־טע־ קינוזז לשם רמיסה על נקיה
 את רק ושייר גורת־המיקרה את כיכה שה,

 כאהיל־אטום, המעומעמת נורת־השולחן
* לקרבו הערה ואפיא קו של לגימות כ

 לקראת רוחו את לחזק כדי צרפתי ניאק
 ניצבת זמן באותו לו...״ הצפויות הטסות

 ויזל/ של בחלונו ומציצה פידלמן לילי
 לפתור אייבי טתחול איד ״וראתה : דריזל

 אטה לאותה המציקה שאלת־חאלוהות את
טי וב המיוסדות פניו כסכר ילדותה... *
 מעלה כלפי ידותסחב אלות המזג עיניו

 תמשמעז שלא שעד היטב הסכר לה המכיר
 המתגדל כשת להט את היטב ותחיש היא

 ה־ דברי את לשמוע תוכל לא ומתקדש,
מפיו...״ היוצאים החיים אלוהים

 זד, בפרק מתרחשים מצחיקים דברים עוד
 : למספר מספירת הנערה כאששר שחר, של

* נ*א־שקר. לא אפילו ״הוא  דריזל איי
קוקה־ פירסוטת של סוכן :ניבזה סתם הוא

 ערוותו את שחר חושף שבו זה, פרק
 דוד בכתיבת המעולה הוא ויזל/דריזל, של

סאטי קטע זה שלה. הראשית מימי שהר,
המש ויזל, של בן־דמותו את החושף רי,
 לענייני הבית־הלבן כיועץ במציאות מש

 פרק בשל אולי ושרק. כתל ללא שואה,
 של סיפרו כל את לקרוא הראוי מן זה,

שחר.

עכשיו
לספ הוותיק נתב־העת' של 46 חוברת

ה שעורכו עכשיו*, וביקורת אמנות רות,
ל מוקדשת מוקד, גבריאל הוא ראשי
 אלון : הם העורכים־אורחים צעירה. שירה

 ואבי גור*ץ׳ זלי בז׳רנו, מאיה אלטרס,
 בשירה־ צעירים שמות כולם — פלדשטיין

דרכם. בראשית הישראלית,
 הדור של תמונת־מצב מציגה ,46 עכשיו

 האיכות לעיתים כי אם בשירה, העולה
 נר־ סונטה שיר־ד,פתיחה, בה. שווה אינה
 מייצג אינו סומק, רוני של אוויר קיסי
 שני והמשוררים. השירים שאר איכות את

ה כוכב אל בז׳ארנו, מאלה של שיריה
 גם כך מעולים, הם האופטי, הסיב נפש,
 שבתאי, אהרון של שירה על שיחה

 הראשונה ההרצאה שירו מובא שבעיקבותיה
 פרס. שמעון של חיוכיו השיר גם מצוי שבו

שי הם דווידהביץ, סיגלית של שיריה
 כך רגישות, מלאת צעירה, משוררת של רים
פתו במיצערת גדדביץ׳ זלי של שירו גם
ביור. — חה

 דורית א' של השירי טכסט-הפרוזד,
שי זה. בנוסח שלה קודמים קטעים מאפיין

 חיים :מר־ יוסי המלחין עם עכשיו חת
הכו תחת ישראלי, מלחין של עולם חושפת

 מספר המלחין שנזנחו. לפתרונות חזרה תרת
 קטע־ד,פרוזה התרבותי-יצירתי. עולמו על
 וסוכן־ הכחולה השמלה .סדרנו מאיה של

 גב,־ של שיריה רב־גירויים. הוא הביטוח
 שהם תוך מעט, יומרניים אלישע, ריאלה
 שיריו גם הם כאלה חווייתי, עוני חושפים

 עתר יוסי לש שירו בגאי. פרץ של
 שיר הוא הערב באור מעשן מחיפה אחמד

 ואריאציות שתי מבוטלת. לא עוצמה בעל
ני את לייצג ממשיכות מוקד גבריאל של

הישרא בספרות מוקד של הבלעדי סיונו
תי איכויות בעל משולב, טכסט של לית,

 מארלבו־ של הקאובוי ופילוסופיות. אוריות
 על סומק רוני של הבהרה נסיון הוא רו

המבו זו, רשימה בשיריו. מרכזי אלמנט
 לס' סומק הגיש שאותה עבודה על ססת

הישג. אינה באוניברסיטה, יזהר
 תחת ברמה, ישראל של הפרקים שני

אי וארבע שבעים ביולי הרביעי הכותרת
להר העשוייה ספרותית איכות בעלי נם

שחו שטרגיקומדיה בעוד הקורא, את שים
 צימר, שמעץ של אירוסיה ברובה רה

עניין. מעוררת
 את מייצגת 46 עכשיו חוברת — לסיכום
 שנים במשך מוקד גבריאל של מדיניותו

 משוררים וטיפוח קידום של מדיניות רבות,
צעירים.

 עורכים של לעריכתם החוברת מסירת
 כתב-העת, של מרמתו הפחיתה לא צעירים

 הוויזואלי הצד גם רבות. לו הוסיפה אלא
 תצלומיו בעיקר למדי, מכובד החוברת של
 חזותי מימד המוסיפים רורברגר, מיכאל של

בחוברת. המתפרסמות מהיצירות לחלק

 + מוקד גבריאל :עורכים — עכשיו *
 אל־ אלון : 46 חוברת עורבי ;חפץ ברוך
 ואבי •גורביץ׳ זלי בז׳רנו, מאיה טרם,

 202 סתווית; +1 עכשיו הוצאת פלדשטיין;
רכה). (כריכה עמודים
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