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ראשון ספר של פר1ס עם פגישה
 הוצאת חדש. ישראלי רומאן ימים. סחף

 כדאי אם תדע לך צפופים. עמודים 489 מעריב. י
 שם כתוב ימים סחף ליד לקרוא. להתחיל בכלל ,

 אולי כזה. סופר מכירה לא שלמון. בנימץ המחבר:
 צעיר אחד לא. מהמתחילים. מהצעירים, מישהו

במכה. עמודים 489 מרביץ לא ן
 ואור־ לונדה לבנותיי, הקדשה: הראשון בעמוד

 שלושה אקרא עצמו השם בשביל לונדה? לית.
הח תענוגות .מכל מוטו: השני בעמוד עמודים. ;

 עצמה והיא האהבה, רק המוסיקה מן נעלה יים
 עמודים שישה ארקיי. פושקין. חתום: מנגינה'.

אקרא. אני
וס סוציולוגיה לכלכלה, סטודנט כוזרין, דוד

 חיפושים .1949 שנת של בירושלים טטיסטיקה
 ושופר קמצניות זקנות אצל עלובים חדרים אחרי

 גישר טחדסנטה. בניין עטרה. קפה רות־מוסר.
 בשנת בירושלים חייתי אילו אהבות. אחרי שים

 דפי־הס־ בין עצמי את מוצאת הייתי בטח ,1949
 עצמי. את מצאתי לא אז אז, שם חייתי לא פר.

 הרבה בעיקבותיו. והלכתי כוזרין דויד את מצאתי
 לשם חייבת שהייתי ,עמודים, לשישה מעבר
פושקין. של ולמוטו לונדה

 גושכת, בועטת,
מכאיבה הורסת,

 מטריד שבאמת מה בירושלים. סטודנט י ^
 בנות, ההשכבה. אתגר הוא 20 כבן אותו 1 1

מי? אלא
 הרצאות, השכבה. עבודות, תרגילים, לימודים,

 בובר מרטין של שיעוריו דפיקה. בחינות, ניירות,
 השוד שווים, לא בץ רב־שיח בהרחבה. מתוארים

 בער הנפוצות בדתות הדומיננטיים היסודות את
 אסתר, כשברקע במיוחד להבנה. פשוט לא לם.

 מהאולימפוס אהבתו. את שדוחה ,15 בת נערה
המישגל. בעיות אל הפילוסופי

 לונדון כך אחר .1949־52 של בירושלים ככה
 בערו. הזמן וכל בדרכים, איתו הולכת ואני וגלזגו,

 עלי־ עליו יעלילו שלא אותו, ירמו שלא שיצליח,
 תערובת איזו טוב. בחור כזה, יפה בחור לות־שווא.

והגון! קשוח סקסי, אינטלקטואל של מרתקת
 ,20 בת כבר עכשיו אסתר. שוב למתן. שוב
 ואת הרכות את דוחה אהבתו. את דוחה ועריץ

 לעיתים לגייס יכול שהוא הבודדת הפתיחות
 אסתר שיר. כותב מתייסר, אוהב, כחרין רחוקות.
מכאיבה. הורסת, נושכת, בועטת,
 תפשתי כי לעזוב, ואי־אפשר ,200 עמוד כבר

 שלנו. לנצחון עד הלאה, ללכת צריכה ואני צד
ההגונים. האנשים של ושלי. כוזרין של

 את ממציא הוא לבגרות נערות בץ אי־שם
 הן קשות שהתאכזב אחרי זה ה״אלקטיוויזם".

 מירשם חיפש מהקפיטליזם. והן מהקומוניזם
 של הכלל, ושל הפרט של הנאות לקידומו יעיל

מצא. ולא חיפש האנושות. של ומדינות. חברות
 מירשם הקורא, איתך יחד המציא, הוא אז

 כלכליים מודלים פי על חברות־האדם, בקידום
 תוך — והתאמות צרכים לפי — אקלקטיים

 מפרות והשתחררות חדישה בטכנולוגיה שימוש
 האלקטיוויזם. נולד כך קדושות. אידיאולוגיות

 שלא לקורא בעיקר ואולי אפילו, מאוד, מעניץ
״כלכלה". המילה אחרי מסתתר מה היום עד מבץ

 כבר כוזרין דויד ד׳ר תל־אביב. ,1977 שנת
 העמודים. בין אי־שם התחתן לילדים. אב נשוץ

 למיכשור ניסן חברת בעל ולמה. מי עם סופר לא
 נס־ העצמאיים. מילחמות שקטה. בורגנות מדעי.
 לא אף־פעם חו׳׳ל. של לשוקים פריצה ימות

 מכשיר מכירת בעניין ומתנים שמשאים ידעתי
 אמריקאית לחברה מתוצרת־הארץ אלקטרוני

 זה המו״מ. בגלל לא זה מעניינים. להיות יכולים
 מ־ סוף־סוף, נרגע, מעניין. איש כוזרין. בגלל

 מדעי. מיכשור יצרן פלוס, 50 בן עיסקי־נשים.
 אז שלי, חבר הוא אבל פיתאום. משעמם כמעט

 מסובך יומרבערו.־ אני
קד<א ופחות

 לפרד נכנס הוא במצולות, ישקע שלא די ^
 מפלנקטון. נפט יצירת של מהפכני ייקט **

 בחצי לברר. זמן אין יודע? מי סיינס־פיקשן. אולי
 הפלנקטון, אחרי כוזרין רודף הספר של האחרון
 באילי־ פוגש אוסטרליה. בערבות אי־שם הנמצא

 אל~ בדרכו אוסטרליים סיניים, אמריקאים, ממון
התרג אולי הפלנקטון, אולי מה? אל יודע מי

 רק המלך. בדרך 50 בן איש מחודשות. שויות
כבוד. וקצת ומישפחה עסקים

מג הוא לאוסטרליה, דרום־אפריקה בין ושם,
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אי שאל כוזרין; מר מניע, לדעתך .מה
לפ להתמסר המדענים -את פיאו, תור

וממושך!' מסובך גח רוייקט
 .זהו הרהור, לאחר דוד השיב .לדעתי',

 וכל וסופר קומפוזיטור שחש הדחף אותו
 עגור אישי משהו ליצור המנסה אדם

הרחב." הציבור
 מקדונלד הקשה זהד דחף מין .איזה

פיאו.
 באל- לזכות כרצון להגדירו .אפשר
 באצבעו הקשה תוך דוד הפטיר מותיות",

 פחות שאינו אימפולס .זהו השולחן. על
ושנאה*. בצע אהבה, מקנאה,
 מקדונלד המשיך כמוך", אדם מניע .ומה

 כזה! פרוייקט של בארגונו •לטפל בחקירתו.
 של רק אלא ממציא של סטטוס לך אין הרי
ארגון". איש

 דוד החזיר בפוליטיקה*. במו -במחקר
 הנהנים באנשים תומך -אתה דק, בחיוך

 יתגלגלו לאן מראש יודע אינך מאמונך.
 הינו פוליטי, צעד כמו מחקר, ולכן הדברים,

 אלה של והימור החוקר של הימור הימור.
בו'. התומכים

 בו הפציר מהמרד אתה בדיוק מה .על
 ומרים לפנים גוו את מטה כשהוא מקדונלד,

עיניו. גבות אח
 השיב לי', מובנת ששאלתך משוכנע .איני

 זאת: אוסיף .אבל שפתיים. במצמוץ דוד
 הזדהות. של אקט גם היא בחוקר תמיכה

 שאיפותיו, עם מטרותיו, עם מזדהה אתה
 מה על התבוננותו עם - שיקול-דעתז עם

אפשרי". שאינו ומה שאפשרי
 בתחקיר, טקדמלד המשיך קורה", ■מה
 בשיקול- ספק להטיל מתחיל אתה .כאשר
החוקרד של הדעת

 דוד החזיר העניין', את אתו מברר .אתה
 מניחים אינם הסבריו .ואם קלה, באנחה

 של בהצלחתו עוד מאמין ואינך דעתך את
 ההזדהות כשנגמרת פורש. אתה - הפרויקט

להמשיך', טעם עוד אין
 לנצל אפשר לאלמוות האדם תשוקת .את
 פיאו ארתור מלמל מטורפות', בצורות

 בנו אל מדוד עיניו מעביר כשהוא בצרידות.
 אדם בשל ומוכהה מופנם היה מבטו וחזרה.

ופגום. נסתר במשהו שהבחין
הבן. אותו שאל מתכווןד אתה .למה

 אמר שלם', עם להפעיל .לאפשרות
 בפות-ידיו את מרים כשהוא פיאו, ארתור

 הבטיח מה רואים! .אינכם אזהרה. בתנועת
 להם להקים לא האם הגרמניז לעם היטלר

לאלף גרמנית אימפריה וליוצאי־חלציהם

למדה על-ידי צילם סולומוךשלמון, בנימין
 את כלומר, הרומית! האימפריה דוגמת שנה,

למי הגרמני העם נרתם לא האם האלמוות!
 להיהפ}* כדי הזה הפנטסטי הרעיון מוש
אור ששינה דור של זכרו כי אלמותי! לדור
 כזה מהפכני חלום והפך היסטוריה חות

 לנצח. צאצאיו אצל חרות יישאר למציאות,
 לקראת קדימה, להסתכל מסוגל אני

 עמים שירתום שמי לכם. ולומד העתיד,
 יכתוב אתני-לאומי, בסיס על כזאת, לגהייה

 האנושית, בהיסטוריה הבאים הדפים את
מדם'. עקובים יהיו והם

גר מטלחמת־עולם שהחשש .נקווה
הא את .ירתיע להרגיעו, דוד ניסה עינית;
מדי', מסוכנת בצודה מלהסתבך נושות
 פיאו, ארתור שאל האנושות!" זאת -מי

משך דוד מענה, ללא נשארה ושאלתו

לעצמו. נתחייך דק ומקדונלד בכתפיו
 -היא פיאו, ארתור המשיך .האנושות;

 שהם יודעים אינם שבניה משפחה כמו
אחים״.

 דוד הקשה המציאות; היכן .אבל,
האשלייה!" .ומהי גבות, בהגבהת

 ארתור השיב המציאות; היא .האנושות
 הוא .והשלום היסוס וללא בקפידה פיאו

המניע". הוא והנסתר - האשליה
 מסוגל היה לא מאורחיו דוד כשנפרד

 הוא שוב; איתם להיפגש יצטרך אם לחזות
 הקצין, כל יכלו אם שאף בטוח היה לא

 של הכספיים מקורותיו כל ויתביישו
 המחקר גודל את למכור ירצה הפרויקט,

 כארתור מסתורין לאנשי דווקא והמשכו
ובנו. פיאו

 הישנה, אהבתו של בת־דמותה מרים. אותה: לה
אסתר. אהובתו של הבת מעולם. הוגשמה שלא

 צנחו והם מיטתו אל אותה משך .הוא
 הגמישים שדיה את חופנות ידיו כשכפות

 היא המזדקרות. ופיטמותיהם והמלאים,
 בכך, חש והוא ממושכת, להתעלסות ציפתה

 1 כשאצבעות וביטנה, שדיה את ונישק וגחן
 ב־ קצרות בלטיפות בוחשות הימנית ידו

אי בחדירה החל ערוותה... קיפולי עי^קי
ו נפתחת שהיא הרגיש לאט לתוכה. טית

לקראתו..." מתרחבת
 מה־ רחוק באוסטרליה, בחיים. נאחז .50 בן

 שנת של בירושלים מההתחלה רחוק מישפחה,
 שלמון? בנימין לעזאזל, זה, מי אבל סיפור. .1949

 ברחוב לידי, ממש לגור יכול הוא כזה שם עם
 מאפו ברחוב אלא רופין, לא אז טוב, למשל. רופין,

דווקא.
 על לכתוב רוצה פגישה. ביקשתי טילפנתי.

 בסביבה. פגישה קבענו עניתי. אולי, שאל. הספר?
 אותו, אכיר איך שאלתי לא בבוקר. 9ב־ דן במלץ

 גינד שלי. תיאור ביקש שלא. ידעתי לא עוד כי
שחורים. בגדים על משהו גמתי

 פחות הכי היה כי מייד, אותו הכרתי כשנכנס,
חלקים מיכנסיים מעודי. שראיתי כוזרין דויד

 שערות אופנתי. לא מישבצות ז׳אקט גבוהי־מותן.
 שקצת אפרוח של כמו מצחיקות, כאלה עומדות
מבוכה. רגע הזדקן.

 לד״ר ציפיתי? למה שהתאכזבתי. אותי הורג
שאני. מה זה מטומטמת. כוזרין? דויד

בנ לו קוראים קר. חלב עם פילטר קפה שני
אנג לאשה נשוי מאפו, ברחוב גר סלומון. ימין
דוק עשה ,ילדים לארבעה אב עקרת־בית. ליה,

 18 במשך וייצמן במכון עבד באנגליה. טורט
 כל מזמן. פעם, הפרוגרסיבית, במיפלגה היה שנה.

 ספר. לכתוב אומרת זאת סופר. להיות רצה השנים
ספר. וכתב חופש שנה לקח

 מולו יושבת אני ועכשיו הספר את קראתי אני
 השם החלפת סופר. שהוא בטוח לא עדיין והוא

עכ סופר. אותך עושה לא עוד לשלמון מסלומון
 בחנויות, נמצא כבר שהספר אחרי פיתאום, שיו,
 יצא סיפרות. זה לכתוב רצה שהוא שמה הבין הוא
 משהו זה סיפרות הבנתו, מיטב לפי רומאן. לו

לכ הצליח שהוא ממה קריא ופחות מסובך יותר
 אבל סיפרות, לכתוב רוצה שהוא שלו הבעיה תוב.

קריא. שיהיה גם
 קצת הטיפות. בין יילך הוא הבאה בפעם אולי

מובן. לא וקצת •פור
סיפרות זאת ימים שסחף לו, אמר אחד מבקר

 סיפרות סלומון בנימין של מצירו אמריקאית.
 המבקר של מצירו אבל גמור. בסדר זה אמריקאית

לא. זה זה, את שאמר
 שואלת. אני לונדה? שלך לבת קראת למה
קרא אני זה ובגלל בלונדון. נולדה היא כי פשוט,

חיים חתיכת עמודים! 489 תי
מישהו לצדס

 טובה עבודה לו יש מאפו. ברחוב גר ן־אדם ^
 הוא זאת ובכל טובה, ואשה טובה ודירה ^

 ממציא הוא אז אחר. מישהו להיות פיתאום רוצה
 חוויות איתו ועובר לצידו, וחי כוזרין דויד את

חתיכת-חיים. ועוד וריגושים
 והופך כוזרין דויד את מדפיס הוא אחר-כך

 סר בנימין נשאר הוא ושוב הכלל, לנחלת אותו
 מהדיירים שכר־דירה שגובה מאפו, מרחוב לומון
 שלו לעבודה והולך בדמי־מפתח, שגרים שלו,

צהובה. וגבינה ולחם לבן במכולת וקונה בבוקר,
 חתי־ שוב ולחיות ספר עוד לכתוב רוצה הוא וכבר •

אל. מתת מישהו. לצד כת־חיים
 ואני סיפרות מבקרת שאינני לי טוב כמה

 את שאהבתי לנמק, מבלי אפילו להגיד, יכולה'
הספר.


