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מקור

שוויצריה :
ר אלי• י ב ) שליי לי תו ח  ■מסתובב אינו (
 או.בבתי־קפה העברית, הספרות בטרקליני ■

 נמוך,־מזוקן, דיזנגוף. ברחוב משוררים ׳.•של
 מחבר:ספרים הוא בעיניים, כבוי ברק .עם

המפוב־ רבי־המבר לרשימת מגיעים שאינם
 בתוכניות מופיע אינו צה״ד, .גלי של רקת •

 י יהיה לא ובוודאי ישראל קול של הספרות
 .מקדם-שירת־עצמו העיתונאי של אורהו
 .התר- בשיעמומון <קליבנוכ) דול משה

וחצי. שמונר. הטלוויזיה •של בותי
 שרייבר(חתולי) של הראשונים ספריו שגי י

 והכל ביתן) (בהוצאת בעל־סום בקרוב
 כימעט זכו לא פרוזה) (בהוצאת שקריס

 עיתוני של במוססי־הספרות להתייחסות
שישי. יום

 של השלישי סיפרו ראה־אור באחרונה
 :שוויצריה*, הכותרת תחת (חתולי) שרייבר

 . בפוטו־מונטאז׳ נראים עטיפתו על כאשר
אח תל-אביב, של המרכזיים מבנייניה כמה

(חתו שרייבר של סיפרו רעידת־אדמה. רי
ש החברתי הניוון על פשוט ספר הוא לי)

 שוויצריה! — (חתולי) שרייבר אלי •
 (כריכה עמודים 199 פלד; דליה הוצאת
דכו־ו).

הנמו במישורים כתוב הוא בישראל. פשה :
 שבה עלילתית, במיסגרת המסר, של כים
השחי למבוכי מבעד גיבורו את מוליך הוא

 החברה של העצמית והרמיסה הציניות תות,
הישראלית.

ל כינויו את המעניק שזויצדיה, גיבור
 מקום חסר לא-יוצלח. של דמות הוא ספר,

לי, שחברו עצמו, את בו להניח  לוקח ד
 ■ •תוקפת,או- ושם לילה, ללינת לדירתו אותו

 כאשר וילי.(״עתה״ של גיסתו בשנתו, תו.
 .מתחלק לפת, •אותו הזד, שהגוף חש .הוא

 לופתת שידו. מוחו קולט לאברי־מישנה,
יד״).
 ■ הלילה של אחרונה באשמורת מגרשו וילי

 ; בית אלי להגיע מנסה ושוויצריה •מביתו,
 שנטשה באשתו נזכר כשהוא הזקן, אביו
 הוריה לבית ושבה ילדיהם עם יחד אותו

 מלכו־ כל את מתאר שוויצריה בבלגיה.
 מקבל הוא בינתיים לו. שהיו הנישואין דות

 י אותו נוטלת ייסורים ואחרי בבטנו, כאבים
 הוא שם לבית־החולים, .מישטרה ניידת

 זה כל בלשונו. נוגסות ושיניו מתמוטט,
 • יותר או (״פחות בבוקר חמש בשעה קורה

ל שוויצריה של אפיו נחנק •בה השעה
: טוות׳׳).

 שוויצריה, של אביו תיאור בא כאן
מלה, במפתיע י מגיעה שלדירתו  אשתו פ
 את לחפש (״כאת שוויצריה של הנוטשת

 כעדה אותה .מחתים האב ?״). שלך האפס
 דירתו את מוריש הוא שבה צוואתו, של

 חפדאי. שיפרה לדיירת-המישנה-שלו.
לשווי מתברר בבית־החולים, י בינתיים, י

שלוותה ד״ר בידי נתפרה לשונו כי צריה

לתפוח׳). ■לו מרשה לא.הייתי (״כפתורים
 רחוק לא שוויצריה שוכן שבו בית־החולים -

ב ־בתי־חולים •מכמה הגרוטסקי בתיאורו
 שהוא זה, בית-חולים ישל יתרונו ארץ.

בי שעות. לכמה מיטה לשוויצריה מעניק
שווי אחרי במסעה מטלה ממשיכה נתיים
 צופיה לחברתוילשעבר ומגיעה צריה,

 *הב הוא אפ *תו ■שאלתי כמיטה. .(״היינו
של* .ומנר לשקר. יודע לא הוא' •*תי.

לי אני ללכת. .טמנו ביקשתי .  *מללה *
 אצל מגלה סטלה פושטת־יד״). לא אבל

 .(״הבוקר אסון ׳לשוויצריה שקרה צופיה
 לי היתה פת*ם. התעוררתי בערך, בחמש

אליו״). בקשר. טובה לא התשה
שווי כאשר לבית־החולים, שב התיאור

 ■הרופא את מכנה שסוע־הלשון צריה
 סילוקו את המביא כינוי כמגלה״, ד״ר״

 נכנסים שאז אלא מבית־החולים, הקרוב
השוטרים.. למקום

 בחשד שוויצריה את עוצרים השוטרים.
 הדיירת מצאה המת אביו את אביו. רצח

 למישטרה. מייד. כך על שהודיעה שיפרה,
 כיפה (״הוא השוטרים על־י׳די נחקרת היא

 סטלה מגיעה בינתיים ?״). *תך להשכיב
 וילי, לחברו שוויצריה אחרי בחיפושיה

א' והוא  שבו בבית־המלון אותה לבקר ב
 כמה . עד לסטלה מגלה וילי שוכנת. היא
 . את לוקח וילי שוויצריה. את שונא הוא

 ש־ להם מתברר שם לבית־החולים, סטלה
 • ב־ ׳אביו. רצח על בחשד נעצר שוויצריה

 :סטלד, את וילי בבית־המלון.תוקף חזרה
 ה הסיטה ןל7 מותה משכיע. הוא

את לוחץ לאחור, את,ידיה מכופף כפולה,

ב״דות על ביותר העצוב השירהימחיכוו־ח החווייה

 □כרכיו ירכיה מת. סצסית לכוומרה^ רמשו
*תה״). ז*נם
 י שיפרה, אצל להתגורד נכנם מהרד. עד

 שירשה שוויצריה, של אביו, של הדיירת
ש חזן, יוגה השוטר הדירה, את ממנו
 הרצח.. בחקירת לכן, קודם למקום הגיע

 בבךד,זקונים שוויצריה נזכר בבית־הכלא
 (;,אתה בתאונה שנהרג מטלה, ושל־ שלו

 הרגת.- פושעת רשלנות מתוך חני. את הרגת
- ־•■• *־' ..... יא״׳). לי

 מעצר להארכת שוויצריה מובל כאשר
 מבחין. שוויצריה׳׳).הוא נגד (״המדינה

 • במהלך באולם־המישפטים. היושבת בסטלה
׳ה סטלה, לתמונה נכנסת השופט חקירת
 (״היא צופיה את לחקור למישטרה מציעה

 להקת• שכדאי לי נידמה מטורפת... די
מהשופט סטלה תובעת במקביל *תה״).

 של שירו מתפרסם )1982 יוני-יולי ,2-1( מאזניים בחוברת
 אהובתי; ביירות פידגשכס.•״ ביירות קבאני ניזאר המשורר

 בביירות שהופיע באהבה .הנקבה... לביירות מחזור־׳שיריו מתוך
.1976ב־

 האזרחים מילחמת לראשית מתייחס לאחרים. בדומה זה, שיר
קבאני היה שבעבר למרות כמולדתו, קבאני רואה שאותה בלבנון,

הטורי, הדיפלומאטי ■בשירות מועטות לא שנים שירת ואף סורי,
 שאליה עצמה, ובביירות מדריד פקץ׳ בלונדון, סוריה אה וייצג :

 לימי מתייחם זה שיד ספרים. הוצאת ייסד ושם בה השתקע היגר,
 מתוכו, ששורות.רבות ודומה בה, מילחמת־האזרחים הראשית-של

 של החמישי הבית למעט לעכשיד, גם טובות האחרונות, בעיקר
• מורח. ■שמואל בידי תורגם השיר השיר.

.4 ו.
לנו סלחי

 לבדך למות אותך שהפקרנו על
 בורחים. כחיילים מהחדר בבכי וחמקנו

לנו סלחי
 אדומים צדפים כנחלי זורם שראינו הורוד דמך על
 הזנות מעשה את שראינו על

ושתקנו.

2.
 פחדנים וכה היינו מכוערים כה הוי,

 העבדים בשוק ביירות, הוי אותך, כשמכרנו
 והימורים ביין שטפנו התוגה את
 בחדשות־הבית נזכרנו הרוליטה שולחן ועל

 בלבנון לזמן־הרדוף התגעגענו
 הרימון, פרחי ולעונת
הנשים. שבונות כפי ובכינו

3.
 ביירות הוי

 הזהב לב בעלת
לנו סלחי

 הסקה, ולעצי לדלק אותך שהפכנו על
 הערבים בבשר המכרסמים לסיבסוכים

__________________________בריאתם. מאז

שלומר? מה
 העצובות, הפנים בעלת את,
 הים? שלום מה

 הצלפים? בו פגעו האם
 האהבה? שלום מה

 לפליט הפכה היא הגם
 הפליטים? אלפי בין
 השירה? שלמו מה

 ביירות, הוי חורבנו, אחר היש
ששרים? שירה

 אותנו שחטה משמעות, המשוללת זו, מלחמה
 תוכן מכל חיינו את רוקנה
 הרוחות לכל אותנו פיזרה

 מנודים
 שחוקים

 חולים
תשושים

 לנבואות בניגוד אותנו הפכה
נודדים. יהודים

5.
 בנו בגד לא הפעם

ישראל צבא
לדעת. עצמנו איבדנו אנו אך

5 *

(חחדלי) שרייכר. מחבר י
רוצח נראה לא הוא

 לו, לאפשר השופט מכבוד מבקשת (״אני
 בבית־הדין להתייצב המעצר, תקופת תוך

ה הזזליכיס״). את לסיים על־טנת הרבני
 לא לתובע, הערה ומעיר כך על מורה שופט

- רוצת!״ נראה לא .״הוא : לפרוטוקול
 התכתשות, אמרי הרבני, בבית־הדין

 החוק, של מידו להימלט שוויצריה מצליח
 פבית־המלון. סטלה של לחדרה מגיע והוא

אי אותו לקחת לשוויצריה מבטיחה סטלה
לי להמשיך יכול לא ״אתה : לבלגיה תר,
 חבר אצל ופעם סדרנות כחדרי פעם שון

 ומבשרת ממשיכה והיא עליך.״ המרחם
 אחד מכבסה בעל עצרה ״הנדשטרה :לו

 עגלת־נכים בעזרת אביך.״ ברצח כחשוד
ו בנמל־התעופה.למטוס שוויצריה מוברח

לבלגיה. מובל
 בידי להחלמתו עד מטופל. הוא בבלגיה

 של החדש חתנה מניע : רחמניות אחיות
 שוויצריה בך״). לפגוש סקרן (״הייתי סטלה

מח שהוא תוך דירה, אתרי לחפש מתחיל
 לעשות ולהתחיל אופיו את לשגות ליט
 מטרו קולנוע .של הקו©־, ליד רב. כסף
 מהמילואים הישראלי בחברו פוגש הוא

פי,  לפתוח בכוונתו שיש לו ומספר סרו
 סרוסי. להשכרה. דירות שיפוץ של עסק

 שמקורם כספים שוויצריה של בעסק משקיע
 מתחיל בחודש ,,באחד :ואז ברור, לא

 גדדלזת דירות שבע של הבעלים שוויצריה,
 אנטוורפן, שבמרכז ומשועבדות מתקלפות

 אל קטעך והמפותלת הארוכה דרכו את
 חדשים כמה שכעבור דירות, העושר...״

ה לענף מכניס שוויצריה משכירן. הוא
 הימ־ השוחד את באנטוורפן הדירות שכרת

 הוא אשתו־לשעבר, חתונת לאחר תיכוני.
 שבמהלכו לטיול, ילדיהם שני את נוטל
 חיתוך על־ידי וניצל מילדיו, אחד נחנק
 בשל למשותק, הופך אך הנשימה, קנה

למוחו. שהגיע חמצן מיעוט


