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הדפוקה הציפור
 באר- ביותר החמד. הספרות שערוריית
האמרי לסופר נוגעת השנה. צות־הברית

 מי קושינפקי, יז׳י פולני, ממוצא קאי
ש קושינסקי, פא״ן. אירגון נשיא שהיה

 הצבר הציפור השואה על בסיפרו נתפרסם
 מדעי־המדינה, כאיש בפולין דרכו החל עה,

 מעמד בהדרגה לעצמו ביסס .1957 ואחרי
בארצות־הברית. סופר של

 ווילג׳ הניו־יורקי העיתון מכתבי שנים
 בכך, קושינסקי את באחרונה האשימו וייס

 מחבריהם למעשה היו שלו שעוזרי־העריכה
 ספריו רשימת מתוך ספרים שלושה של

 לעברית). בתרגום גם (שברובה הארוכה
 סירב אך אלה, האשמות הכחיש קושינסקי

 סטוקס ג׳פרי העיתונאים, שני את לתבוע
ה שני לדין. סרימונט־סמית ואליוט

 נכבדים חלקים כי וציינו, הוסיפו עיתונאים
 קושיג־ של ההרפתקנית הביוגרפיה מתוך

 המציאות. פרי ולא דמיונו פרי הם סקי
להד״ם. המחבר: השיב שעליה טענה,

העיתו שני צירפו אלה, לטענותיהם
 הנודע סיפרו את שתירגמה האשה את נאים

 לאנגלית הצבועה הציפור קושינסקי של
באנג הספר את חיבר כי טענתו (למרות

 קושינסקי של סירובו זאת. עם יחד לית.)
בסי מעמיד אלה. עיתונאים לדין לתבוע

 אם שהרי כסופר. ערכו את גדול שאלה מן
י האמיתי מחברם מיהו לספריו, ערך יש

 ספר לעברית בתרגום ראה-אור באחרונה
 הכותרת תחת קושינסקי, של מספריו נוסף

הוא הספר של גיבורו תאווה•. נזישחק
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קשה). (כריכה

הישראלית החווייה

 במישחק סוסים ורוכב סייס פאכיאן,
 יחד ארצות־הברית ברחבי העובר הפולו,

 ומשמש ענק, קרון בתוך סוסיו צמד עם
 פאביאן לארצות־הברית. מעוותת מראה

מאשר פחות לא הפולו למישחק מתמסר

קושינסקי סופד־שעדורייתי
לאמריקאים דה־סאד

ממדי עובר הוא המיניים. חושיו לשיכלול
 ה־ מישחק לאירועי בהתאם למדינה, נה

השונים. פולו
 מתחילה קרנו צעיר. עוד אינו פאביאן

לה קושינסקי מתאמץ ובשקיעתו, לרדת,
 על ארצות־הברית של לשקיעתה משל ביא

 לפאביאן שלה. האינסוף מרחבי תרבות
 כיכיון ״הרים :כמו מוזרים, חיזור סוגי

 באותו ניירות. כמחזיק ששימש אינדיאני
 השמאלית, ידו בכף השולחן על הלם זמן

נמהרת אחת בתנופה פשוקות. אצבעותיו

 קצה את וחתך מטה הפיגיון את הוריד
 האצבע נגדם פרץ דם יזץ. של הקמיצה

פני על התגלגל הנקטע שהחלק בזמן
השולחן...״

ה יוצאת לדמותו מודע שהקורא אחרי
בעק למסע יוצא הוא פאביאן, של דופן
 נשותיו בעקבות דיוק, ליתר או עברו, בות

סי את מספר הוא העבר. מן ואהובותיו
 שהפכו (גברים הטראנס־סכסואליות פור

 לבחון ביקשו ״אלה מאוד) יפות לנשים
 ואלה נרכשה, עתה שזח נשיותן את עליו
 באמצעות המופגנת נקביותן את לחזק

 היתד. מאלה אחת נוסף...״ וגבר פאביאן
 את לבחון לפאביאן ״שהניחה :טנואלה

ה שדיה החלק, וצווארה החושניים פניה
 שדיו ורגליה ירכיה, מותניה, את בתוליים,

 מנהל כאן וחיטוב.״ עיצוב של שלמות
 מתאר שאותה מטורפת, אורגייה פאביאן

 בחלק נגעה לא כמו ״ידה : כך קושינסקי
 שכה, זה מחלק חוששת עודה שבה. הזכרי

 נקביותה. את יבטל כגבר שנירוייה מכד
 את במגעיה להגביר ביקשה זאת במקום
 לגירויו שותפת להיות פאביאן, של הנאתו

 בסיפוק לזכות שסירבה אף ולסיפוקו.
•טלה...״ מנופה זה

למעו פאביאן הביא לפעם, שמפעם אלא
 היתד. שמנואלה נוספת, מישהי שלו נו

ל מצטרף פאביאן היה ואז אותה, מפתה
הבחו של ראשה ״מאחורי : כאשר חגיגה,

 מנואלה את לראות פאביאן יכול לא רה
 חש רגע בתיד אבל רגליהם, ליד הכורעת

 כביר רעד אבוד. על מגעה הנדמות את
 הוא הבחורה. של גופה אורד לכל חלף
 תנועה כל ח׳ט אליה, וצמוד תחתיה, רבץ
 חש הוא בהתעלסותן. מנואלה ושל •טלה

 כשנפתחה הבחורח, בגוף וזיע רטט כל
 בזמן השניה, האשה של ולחדירתה למגעה

שלו...״ לגופו פתוחה ת לדה שהמשיכה
 ולרוחב לאורך במסעו ממשיך פאביאן

 פוגש הוא ארקנסו, ובגבול,מדינת היבשת,
ה, את שלו, העבר מנשות אחת עוד ל ט  ס

בנעורי פיתה שאותן הפולו מנערות אחת

 מנת על שביכולתה כל עשתה סטלה אך הן•
 כי לה מגלה שהוא עד במעונו, לבקר
 כי יודעת, ״את : הנורא סודה את גילה

 בעצם לבנה, שאת חושבים שכולם למרות
 השער וכל זה כשלג הלבן העור תחת

 נשארת טלה ס שחורה...״ את שלף, הבהיר
 הזה, העולם מן אינם ומישגליהם במעונו

 את אליהם צירפו שבה תנוחה, אותה כמו
 גרם שלהם גופם ״עירדם :מסוסיו אחד
 עירום שהמום לכד מודעים להיות להם

צווא ועד מאחוריז זנבו, ועד מפיו תמיד,
צל אל גבול את ״קשר :פאביאן ואז רו״
ד לאייד זתעז־תיה את מהדק הסום, עות  נ

 הסוס. למותן צמודות חד שכפותיה כך פו
לי כין נח ראשה במ האחורחת, הסום ת

 ניספגים ויחומו חונד האוכף. שנקשר קום
ל יכול זה, במצב כשהיתה עתה בגופה.

 שביקש. מצב לכל הסוס תחת אותה הניע
■האחו תליו בץ אותה ומיקם הזיזה כד

ה. את פישק הסוס, של ריות  ברכו תלי
ל שהגיעה עד ברכה על אט אט עלתה

 ורטוב. ניפתח גופה את חש הוא עדותה.
 הסוס זנב אחורה, עוד אותה משד עתה
 שוב וחלף שדיה ואת בטנה את ליטף
 עם מתמזג הזנב שיער ירכיה, כץ ושוב
 אל והידקוה כה אחד ידיו עדותה. שיער

 וכך מאחור...״ אליה בא ואז הסוס, גוף
תנוחות. גבי על תנוחות הלאה

אח לאהובת־עבר פביאן ממשיך מסטלה
 שאותה סטנהופ, ונפה אל שלו, רת

 :לשונו כאשר בתוליה, בימי עוד הכיר
 שהגיעה עד גופה, אל ועוד עוד ״חדרה

ם אל ד  ביחד אותו... וליטפה בתוליה ק
 במועדון לסיור פאביאן יוצא ונסה עם

 מוע־ מאותם אחד שהוא החלומות, מחלף
 בכל צופים הם שם אמריקאיים, דוני־מין

ל המבוצעים האפשריים, המישגלים סוגי
 שוונסד. עד המועדון. חברי שאר עיני

 בתוליה את מבתק והוא לו, מתמסרת
מו לטיפה כל פניה, את בו ליטף (״הוא
 ו־ בגופה, טבל שהוא דם. של רך תירה

 לבסוף בדמה...״). עשיר אליה •טב ביוצאו
וסי־ מוונסה, מכובד לצ׳ק פאביאן זוכה

מווצמו והמעתיק החשיבות חסו הנישהן, חסו חממוומו,
, אהוד לי ע ־ ן  מבקר על־ידי פעם שהוגדר מלבסי סופר כ
 אינו !״כ״משעמם ככר אהרץ אחרונות ידיעות של הטלוויזיה

עצמו. את לעולם משעמם
 רבים ספרים פירסם שהרי מצליח, כסופר עצמו הרואה בן־עזר,

 במוספים קץ חסרות מילים מפיק קראם, ולא כמעט שאיש
 ונוהג ריח, או טעם לחלוחית, חסרי ביקורת במאמרי לספרות,

עצמו. בעיני לפחות — הישראלית הספרות במירוץ מוביל כסום
 אינו שאיש האישית הידיעה ולמדת עצמית, חשיבות מרוב

 שוב מלפרסם חושש הוא אין בעבר, פירסם שאותם דברים זוכר
 במוסף זאת עשה הוא החודש בעבר. כבר פירסם שאותם דברים

 הדיברות עשרת הכותרת תחת קלים, חיים הארץ, של המודעות
 20( בדבר לכן קודם שנה שפורסמה רשימה המצליח, לסופר
הכותרת. אותה תחת )1981 במרץ

 כבר הספרותיים. לתיסכוליו סכר בן־עזר שם לא זו ברשימה
 ולא בפומבי לא תזדזל, אל ״לעולם מבשר הוא הראשון בדיבר

 הדיבר לרב־מבד...״ ייעשה שסיפרד רצית כי עטיתיד, בפני
 בישראל, הטובים הסופרים כלפי לתיסכוליו מתייחס השלישי
 והוא בן־עזר, של התודבינוניים ספריו על מונים עשרת העולים

 מספר מתר חשוב — חשוב סופר שכתב גרוע ספר ״דע, :כותב
 לחיות הוא כיותר תשוב לכן בלתי־חשוב. סופר שכתב מעולה

הבלותא. דברי ושאר חשוב...״
 מוסיף הישראלי, הספרות בעולם שלו ההמתנה עמדת על
 לכבוד, להכרה, בצינעה תחכה ״אם :השביעי בדיבר בן־עזר,

 מיתקפה ולשווא...״ בציפייתד, תימק — ולתמלוגים לתגמולים
ם של כתיבתו נוסח ספרות סוגי על למדי, מגעילה ת ו ־ י או ר

כן־עזר סופר־ממורמר
תשוב- להיות ביותר .חשוב

 אינד ״אם :מבשר הוא בו התשיעי, בדיבר בן־עזר מביא כני,
 אפדחית בעמדה מראש עצמד להעמיד השתדל מטכעד, בריון

 ולטפחו לו לעזור לגלותו, דצים שרבים מי של כוגעת־לליב
 וילדים, נשים לגבי במיוחד תקף (הדבר טובה. ושיבה זיקנה עד

 ג׳ינג׳ים כגון אחר, או זה מקופח למיעוט המשתייכים וסופדם
 דרגתו תהא לסופר, מכובר לא מאוד דיבר פדראסטים״). או

 אשר והבלתי־מתגשמות הספרותיות תקוותיו ותהיינה תהא, אשר
תהיינה.

 מררתו כל את לשפוך בן־עזר את מביא האחרון הדיבר
 כל אפילו עמיתיד• את תשמיץ אל — ״ולבסוף :ומרירותו

 חסו*־ ,ממורמר מקנא, שאתה רושם להיווצר עלול אמת, דבריך
 רק אבל אחד, טוב דבר לומר לד מוטב חםר־ודטיבות. או כישרון

 — נוכלים (או קדושים רק וזכור, מיריביד. אחד כל על אחד,
 — ביותר) רב לא כיזהע, לעיתים, הוא השניים בין והמרחק
שכזו...״ לגרלות־נפש מסוגלים

 לעצמו עשה הארץ של במוסף־המודעות שפירסם בגירסה
 השחוקות דיברותיו לעשרת צירף כאשר קלים. חיים בן־עזר

 להוקיע שנועדה פחות, לא ארוכה דבר אחרית והמשומשות
ס של האחרון סיפרו את ישיר באורח מו  אחרונה. מנוחה עוז, ע
 אך בו, לדוש חדלה אינה הספרותית הביקורת כי טוען בן־עזר
עוז. של סיפרו שם את בן־עזר מציין לא הפחדנים כמינהג

 עמום למחצה, אלמוני כמחבר בן־עזר שתיסמונת ספק אין
ה שהספרות הוכחה עוד מהווה עוז, בעמוס וקינאה מרירויות
הסו כל את המאכלס גן־חיות, היא השמונים שנות של ישראלית

האפשריים. גים


