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שבועות. ג ףן
 משה, בין ברחוב מיקרית פגישה 1 1

 הקוקסינל. מלכה ובין אשכנזי, אברך
 ומלכה לתיקון־חצות, בדרכו הוא משה

לבית־קפה. בדרכה
 עצמו את לנתק מצליח אינו האברך

 אותה מוצא הוא יותר מאוחר ממנה.
שנחתכה אחרי ציבורי, בחדר־שרותים

 אן היסטריה, מתוך אותה לחנוק מנסה
 מה להבין ומנסה עחך לשולחן חוזר

לו. הצפוי העונש
 נפגש שבו למקום מגיע האברך
 של וחברותיה הקוקסינל, עם בראשונה

 נוהגת היא שבו הבר על לו מספרות זו
מב היא אך אותה, מוצא הוא לבלות.

לו מודיעה היא לה. שיניח ממנו קשת

 711/ ׳77/7 111/1 7ש ש11/*7 7// 111111!!
שו! 73/17/7 ס /,ג 1(111(1 - ח/ ר ח  0/״77 ו

ל11 י!11111 שיך91!1 - 0״ 7/^070 7ו/</7/ // 
־711/ .71/7 77/7/7 7 !!£211 / ז מ ט כ  ד

ס1(7/717 ׳7//7#׳//// 7/1/׳7ו7 /7# 71/7// י
בצי הדם את לעצור מנסה הוא מסכין.
חייה. את להציל כדי ציותיו,
 מגיע הוא לזה. זה מתקרבים הם

 די ולה בעיותיו, את לפתור כדי לביתה
מזה. נמאס

 הוא מאהבה. ועקר מילד עקר משה
לט והולך מפגישתם, להיטהר מחליט

 ל־ מגיעה מלכה בבית־המירחץ. בול
 לשחרר כדי הגברים, של בית־המירחץ

 ממנו. שלה המיניות הפנטזיות כל את
 עזרת־ של לצד לעבור עליה מצווה הוא

 לו מבטיחה היא אבל נבהל, הוא נשים.
הרלליים." בין הפלסטר ״את לשחרר
 נבוך מבולבל, הוא מבין. אינו משה

 מגלה האברך מתפשטת. כשמלכה
 פיסיות תכונות למלכה שיש להפתעתו

עליו. נטרפת ודעתו גברים, של
 והם היסטרי, מאוד, מתרגש הוא

 מגלה הוא אז המים. בתוך מתנשקים
 הרי כי עונש־מוות, לו מגיע שלמעשה

 איסור הוא מישכב־זכר תורת־משה לפי
האיסור. בתכלית

לפ ומתוודה לבית־הכנסת חוזר הוא
 בדמות שטן כי מרגיש הוא אלוהיו. ני

 מבקש משה אחריו. רודף אשה או גבר
 שממנו למקום אותו שיחזיר מאלוהים

בו. בגר אלוהיו כי ומרגיש בא,
והוא לבית־הכנסת, נכנסת מלכה

 איבר־ להסרת אותה מנתחים שלמחרת
 לשולחו־ תעלה ״היא שלה. הגברי המין

 אם המתנדנד. את לה יכרתו הניתוחים,
כאשה." תמות לפחות תמות,

 ואל אליו לקרבה מנסה בשלו, משה
בק יוצא הוא מצליח. אינו אך תורתו,

שיוו מבקש אלוהיו, אל נרגשת ריאה
 להפוך לה ויעזור בלבד אחת פעם תר

לאשה.
 אותה מבקר ומשה מבוצע הניתוח

במ בשלומה. דורש ואף בבית־החולים,
 הוא מיטתה, ליד תפילת־שחרית הלך

 הוא הקוקסינל. של מותה את מגלה
 את לאמר וממשיך לאשה, אותה מקדש

תפילתו.
 המוח
גשפך

פו שדרן סיאס, יוסי של צירתו ^
דר בתחילת ומחזאי ג' ברשת פולרי

 בראשונה הועלה המחזה חי. נקראת כו,
בע אחר ישראלי לתיאטחן בפסטיבל

 תום של בבימויו הקאמרי, בחסות כו,
הרא במקום אמנם, זכה, לא המחזה לוי.
 של ביותר הגדול במיספר זכה אך שון,

עצמה. על המעידה עובדה — מבקרים
וכפי דמויות, שתי בין הייא המיפגש

שפגש הראשונים האנשים איתו. לדבר
 קוקסינלים. ארבע היו מיקרה, בדרך תי,
 מבקבוקי והשתכרו השתוללו צרחו, הן

באמתחתן. שהיו וודקה
נכ למה. יודע לא אחריהן. ״עקבתי

מר ניו־יורק, בדרום לבר אחריהן נסתי
 מסיבת־ נערכה בר באותו הסכס. כז

ב משתתפות היו הקוקסינלים שתן.
 מהן אחת וכל המונית, מינית אורגיה
 למסיבה: תילבושת מהמלתחה הזמינה
 נסיכה של לבוש עוזרת־בית, של לבוש
ועוד.

 המוקרמות השעות עד שם ״הייתי
 חי, משה של המזעזע המוות הבוקר. של

 שנדרס גופו תמונת התפילה, קולות
 מסו־ בצורה התאחדו בית־הכנסת מול

הקוקסי של האנחה קולות עם יימת
למח הנוסחה את היוו יחד ואלה נלים,

זה.
קצ שני לחבר ניסיתי בוקר ״באותו

 לפחות והצלחתי, בלתי־אפשריים וות
 בחומר. נגעתי לא למחרת הנייר. על

הח אבל מעצמי. פחדתי מזה, נבהלתי
בניירות. נשארה מהמראות וויה

 מיוחדת חי משה של ״אישיותו
 הרפש את כשראיתי דווקא אך מאוד,

 של קערת־המים מול מסיבת־השתן של
דו לי נראו חייהם — נטילת־הידיים

מים.
 אשה, להיות רצתה הקוקסינל, ״היא,

 רב, להיות רצה אדוק, איש־דת והוא,
 של הסופית לתחנה מגיעים ושניהם
חייהם.

 האבירות את וחיפשתי ארצה ״באתי
 היכרות כדי תוך הקוקסינלים. את שלי,
יותר. נושם יותר, לחי המחזה הפך איתן

 ערב־ערב, אותן פגשתי ״בתל־אביב
יר שלי, את פגשתי שנה. חצי במשך

 בכל שמן את שהחליפו כמה, ועוד דנה
או בעלות הן כי בהן, התאהבתי שבוע.

 הרגשתי עצום. כאב בהן ויש מיוחד, פי
 לבית־הכנסת אותן להביא דחף מין

האלו נטע סבל כמה יראה שהוא שלו,
האדמה." על שלו הים

הזו של לכאבו רגיש )28(סיאס יוסי
 מלכה של דבריה את ציטט הוא לת.

 לשינוי־המין, הניתוח לפני הקוקסינל,
ול לתיסכול להשפלה, למועקה, כסמל
הקוק על העוברים קשים־מנשוא, חיים

סינלים.
 מציאות לעצמי קובעת ״אני מלכה:

 שלי. הנכונים לרגשות נאמנה חדשה,
 לחיבוקים גבר, של לליטוף זקוקה אני

 בחרתי שלא סבל זה גבר להיות חזקים.
כי במקומי: החליט שלך האלוהים בו.
 איפה בשיער, ורגליים ידיים לי סה

מר אני בעצמי. לגעת אוהבת לא שאני
להתחכך... נרתיק אין ריקה. בטן גישה

 משלי. דמות לי למצוא צריכה ״אני
קיי סתם אני חיה, לא אני גבר כשאני

 להיות אשאף הדרך. את אמצא אני מת.
 מרגישה. שאני כמו להיות, שעליי מה
 מה את ולקבל לחיות מוכנה לא אני

 עם לקרב אצא אני האלוהים. מירי שבא
 עולם לך ושברא אותך, שילד האלוהים

 שולחן־הניתו־ על אעלה עבדים. של
 את אסרס המתנדנד. את ואכרות חים,

 כאב איזה יידע שהאלוהים כדי עצמי
האדמה." על שתל

 שעות יושב ״הייתי סיאס: יוסי
 מפיות־ על ורושם נרגילה בבית־הקפה

 בראשי. שעברו תמונות מיני כל שולחן
הקוקסי גם היו שם המבקרים יתר בין

 שגם ולנטינו. לדיסקוטק הלכתי נלים.
הא השביתה בזמן מבלות. היו הן בו

ח׳.־ את כתבתי ברשות־השידור רוכה

 לעסוק
בזנות דק

 גיל שחקנים: לצמד הצגה והי ¥
 ואלון הקוקסינל בתפקיד אלון (

האברך. בדמות אבוטבול
 ״לא תפקידו? את גיל למר איך
 הקוקסינלים את להכיר במיוחד הלכתי

מבלה, שגם כתל־אביבי, עימן. ולשהות

חוו ב ו
שינח חי

ההז היתה ״לכולנו אומר: סיאס שיוסי
 אני במחזה, בחיים. בהן לפגוש דמנות
 מיפגש ביניהן, מיפגש יוצר פשוט
בחיים." בלתי־אפשרי שהוא

 היא המחזה לכתיבת הארוכה הדרך
 מרתק. סיפור בעצמה

אחרי ימים ״שלושה סיפר: סיאס

 מיפתן מול למוות נדרס חי משה הדוד
 הוא להתפלל. נהג שבו בית־הכנסת

 לא־ להודות כדי לתפילת־שחרית, יצא
 לאפו.״ נשמה שהחזיר לוהי־ישראל

״וא יוסי: אמר חרישית בנימת״זעם
 מיפתן מול המוח את לו שופך לוהים

היתה הגדולה חוכמתו כל בית־הכנסת!

הקוקסינל
הרגליים־ בין הפלסטר את .להוריד

נסע הצבאית, מהלהקה שהשתחררתי
 מתי לדעת מבלי לעולם, מסביב תי

שנ נמשך זה חיים מסע אחזור. ואיך
במנהטן. וחצי שנה גרתי וחצי. תיים

בקריית־מוצ־ גר חי משה חי? ״מדוע
 שונות בתקופות סבתי. אח והיה קין

 אדוק, איש־דת פעמים. כמה בו פגשתי
היו למרות בריא, אדם באלוהיו. מאמין

 הילת־ תמיד היתה מסביבו קשיש. תו
 עמוק, בי טבועה היתד, אישיותו קדושה.
 שלא למרות לגביו, סקרן הייתי ותמיד

הרבה. נפגשנו
המרו בשפה כינוי הוא חי ״למעשה,

ליראת־כבוד. היא והכוונה קאית,
 הטלפון צילצל הלילה ״באמצע

כי לי הודיעה ואמי במנהטן, בדירתי

 גול־ ובתוך ראשו מיצי בתוך מרוכזת
 כל שמילמלו השפתיים הסדוקה. גלתו
 המשאית גלגלי ליד הפכו תפילה הזמן

 הראשונה בדקה חתוכות. למעוותות,
 דקה אחרי בהלם. הייתי הידיעה לשמע

הטלפון." את סגרתי וחצי

אלוהים עם
 בכל פיזר שיחת־הטלסון חרי
 של ששמו פיתקות, בדירה פינה

 שדמותו כדי עליהן, רשום היה הדור
 שנועד ״הבכי מזיכרונו. תימחק לא

 המילים וגם יצא, לא מהמועקה לשחרר
מישהו לחפש ירדתי להיכתב. יכלו לא
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