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חדרי

 ')חדרים

צ'צ'יקורדתמאת

לגררשרתנצחיואביבדפנדיחתזנאיםשלעירזר"הרי
לברד·רגן-עדןתקלף 1מוטיחאדי-בנזידר·מדגירתורווקים,

תךק•חב.שרעלטופחיםה, 1ז.אלזהקול.ניחשקבעליזים
מרחת·ושנוררת.פרטיותבדירותבגדףגרףנדידחתעים

חלון·מ.פליצים,דירותדבבניי·ני·ונדמי-מפתח,·טד·ת
משוחרריםרכר·לםצריחה,מולצויתהלרן, nמףל·
וסוחטיםל·מניעת-הרידן,גלולותבגלילה 1מדאג

תנשקים, 1ממוצצים, ,ברי·מין 1אוריים, nא.שדיים,

בכלאנתרתוקעיםומרחרחים.אף,סותמיםמחבקים
במצעי·לכלבי-גישושבאליפות-עולםכמתחריםפינה

שערות·זרות,יבלותשלמושבהלגלותכדימיטה,
מכזע·נקודות-חןקשקשי-עדר.טחורים,דלילות.עודדה
נטולותשאינןציפורנייםעקומות,אצבעות-רגלייםרות,
כביתרהשהורמובחוטמי-נשיםפעוריםונחירייםהיטב

מצרייתרוחכלאלולתמידאחתהופשלוכאילופלאסטי,
איזוערברדתעםמנצחתהכלרעלהחוץ.מןהבאה
מרנiזיר·תזרןהרףללאשמשדרתטלפרני·תה rמרסיק

כלנירורמזיםקריאותמי.רחמיםובקוריםנעלמות)
אלוהמדבריםוהמאונניםלבדםהכרכיםהמיספרים

בראי.ערומיםגרפםאתוהבודקיםקיררת-חדריהם.
נמישחק--הנלוזותרתיהם 1וק 1תשמפנין.הנב·הלים
לילתמיד,לה:זדררגהחפציםכלשלהענקיהכיסאות

להגיע,כדיקדימההזמןכלוזזיםהזאת.תל-אביבבעיר
הנפשי"·השקטאללהגיע

אתהמתאררדמאנטי,בדיוקלאזה.ספררתיקטע
ארתהשחדרהכפידרים, nחדרי·שלתל-אביבאווירת
שלתיאורהואבן-עזר.אהודהסופרעליהומספר

תל·גברחיימסרן,שלבראשוהמתרוצצותמחשבות
ורוקדתשנותלאחרשנישאפלוס.שלרשיםבןאביבי

-שניהםצעירה.לארווקההיאאףלמירה.ממושכרת
זמורה·שהרצאתהנפשי","השקטהחדשספררגיבורי

העבריהספרשברעלקראתלאורמוציאהביתן-מרדן
נידחתבן-עזר.אהדוהמחבר.לדבריהערב.הנפתח

ספריםהרצאותוכמהכמהעל-ידיהספרשלכתב-היד
ככאלתנחשברת iiדלמכובדות.עצמןאתהמחשיבות

הגלרייהההעזהמשרםאולימהציבור.ניכרחלקבעיני
רווקיםשלחייהםעםלהתמודדהמת.בר,שלוהחושפנית

למדי,מקובליםנישואי-פשרהשנישארמבוגרים,ורווקות
תל-אביביתמירפסתלכלמבעדלראותניתזשכמרתם

ניר-יררקית,באר-שבעית,חיפנית.ירושלמית.(רגם
 .) ...לונדונית

המצוטטמהקטעלהתרשםשאפשרכפיהזן,החשיפה
אחרוןאלמגדלתזכוכיתקירובתוךנעשתהלעיל,

החודשיהמחזורבתקופתצעירהשלעורהעלהפיצעונים
אחריםוחלקי-גדףהרגלייםהיד~ים,תנועותאולשלה,
מישגל,בשעתבאמתנראיםשהםכפיהאדם.של

כחלללארדמאנטידת.הזיותאדמיניותהזיותארננ.ןת,
ליפות.נוסירןללאושרק.



 :בן-עזראהוד
מאמיד"אינני

נאהנ,ותיותר

אפילוגדולות.

מיפגשאם

ואשהג,ברביד

נרגשמתחיל

הואכזה,

נמשךהופך

למעשיםהזמן

קטנים"

הקט,ן,ממציאנרון

 ~מילדהנוישלספריו.אתקראואשרספרותקוראי
אריקתשלספריהםאתלעברית,כתרגוםאובמקדו
ארפודטנדי"),עלמעיק"מהרדתפיליפשלג'דנג,
לדין,חנוךשלבמחזותיושחזרצופי·תיאטרדןאפילו
מןרבבשימושבהםנמצאתז'שהאותומחזותספרים
וחסרי·הבוטיםתיאוריםמיההןיזדעזעולאאולי ,הרגיל
הנפש","השקטבספרהמופיעיםיחסי-מיןשלהרכזת

לביןהספרגיבוריביןהמתנחליםמהדיאלוגיםוהן
מירח,לחברתה,איהשאומרתהמליםלמשל,כמועצמם.
גברצריכהכשאנימנצלים.לא"אותי :לגבריםביחס
אתוונדפקתבעיניחןשמוצאאחדלימוצאתאני

כךעליתברךשאלוהיםיותר,גםאפשר,ואםשלם,לילה
 . " ...הקטןאתהמציאשהוא
רווקותה,בימימירח,אתהמתארותשורותאן,

עצב·כשחיתה"ולעתים, :משמימהבבדידותמאוננת,
ספתחעלפרקדןשרכבת ...חיתה ...כמירחובית

מעסותוירכיהחזה,פניעלעצמ.האתומלטפתהמוצעת,
.במשךמטורפתבשקדנותהקטנטןהצפנת-פענחאת

ומשתעבדתלפירפוריואצבעותיהמתאימהארוכה,שעה
להגיעהשתוללותמרובחולשת-לכעד-כדילו

 " ...לסיפוקה
 ··ח" :רומאניםמיספרשכתבסופדבן-עזר,אהוד

המלחמה",לגיבורים"לאסודם","אנשימחציבה",
כתםהואכיעצמועלמעיד ,ספרותיועררךמבקר
 llרקהלעל·ידישייקראספררב-מכר.תחילהבכוונת

 13.6 . 1979-תשל"טבסירןי"ח ,רביעיידם
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יודע,"אניהקורא.שלבנישמתוושייגעהאפשר,ככל
עמו.בראיוןאמרהואאצלנו",בושהאת iלקהללכתוב

התגרש , 33בגילעיונה iהרזאשתואתשנשאאהדה '
להכירהספיק , 38בגילכש.ביתונישא 36בןהכיותו
ומהתל-איבב.ב·~יררווקלהיותאומרתזאתמההיטב
אהבהשלעזותות tי iתחמתוךלהינשאאומרתזאת

כוןוג, iבני-הפניעלטזפחתכשהמציאותרומאנטית
הרומאןבוגרים.מציאותיים.בשלים,נישואיםמהם

בכלכמואולם.במובהק.אוטובירגראפיאינושלדהחדש
בומקופלשנייה,ממדרגהאוראשונהממדרגהספר,
מכריך,שלחייהםובסיןרהמחבר, ל,zז·החייםבסיון

רעיותיו.שתי.:ידלוידידותידידיו

לחלוןמכעדוחשים
לרחשיםבגרים.ויבןנשםיביןלשיחותכווייהאוזנו
תל-בצפזןושכורות.פרטיותלדירותמבעדהבוקעים

אפוייםאתלחלונות·הין.מדעבהנגליםולמראותאביב,
לושישמקריח,ציער.ולאגבוהרווקלמלש.זדיימסון,

והתעשייה,חמיסחרבמשיורה·~ודבטרחנית.אםא

"כדלדבכנית mבפעמיםונירזכסאליפורךיוא n.דןש»ר
ןא ... " :הלשוןבזדהקוראבפניבן-עזרצוכיגסק",
מדזישחחךאא.שךהבידדותלועמתאמו,ביעיתזנחי
הסגורה,חריהק,לידרתוחזרכאשראחרי-ההצריים,יםו,

מצעיםריחעבש,אווירלנשוםאיבן-גבירול,ברחוב
יחליטאםמשרב·קךנים.ומוקעה,אבקואוררו,שלא
-יישןלאארםבלילה,להיםדרבזיללא-עתהלשירך

ומחי ...מירזחיתליאןתאדחתמהיחרעראזתרריע lת
עליושערבדמיזהגרבייםבעייתלערמתהברירות

עלמתקוונמת mיישרוכללעצמו,גרביואתלכבס
הרררקי,משק-ב~תרנהiזלתוכלגרביםיומהן ...כך

בבךםלגעתרקאפליושאלה,להתקרבהתשקוהלועמת
וכלכערב,דמיאותרפוקדתשחיתהתשוקהבירך,אר

להזדןובארלהזןרןנומנסהפגשיותלקבעומרבהשהיה
ל-אכעבשיכמעידעצמושחחיהכן-בחורותאצל

 n .'בדקריו'בלכןאינוטרףשוםשאךוןלצח,

מירח,אתברשתולכדהשואזה,חיימסוןשלסופו
לשמפטים 'הסטודנטויונשלחברהלהויתשהספיקה
זןוכלחניששאעליושלחצהלאחרממנו,לוהיפרד

חברתהלאיה,בינתייםנישארמיהכירותם.לאחרקצר
עליזה,תל-אביביתמגרוזזןחמההר·ג.דחפנהזזהטובה.
לבינה,שביברבענייניםלחברותיהויועצתגבריםזוללת

תל-אביביתאשהויובל'י,אורית'להשללאמא'לה
הבעל-חבית·בענייניצווארזגדושקועהשמנמונת
והילדים.
מתארחיימסוןואפוייםמירחשלנישואיהםאת
וברעמים,בברקיםהמלווהכמיפגשלאבן-עזך,אהוד

התנחלוביניהםהיחסיםהשאר.וכלבעינייםניצוצות
במישגלשהסתייםראשוןמיפגש :הבאהסדרעל-פי
שבריותרמוצלחשנימיפגשמהירה,ופליטהקצרצר
כשהשנייםקצרהחיזורתקופתאונו,אתחיימסוןהוכיח
פאויים-ובאמצעלחילופיך,זן,י.ז.ילבדירתואישישנים
מעוזרת-בית·נדבקשבה·iנין, hבמחלשלקהונג;ןיו.
חך, rלמיניגלולותנטלומירהוגםהואגםשממול.בדירה
ארוגיםחיוכברשבו·ג.יים-שלושה,בתוךשנרפאו,"רעד
זו,חדריתחשיפהכאילוכשתזכו.בהכיאילוזך,ברשת

מבוגריםאנשיםשניאצלוזיהומיםמדת iאודגא·~ל-
מחזקתכודכם,כבסודהענייןלעהשומריםותרבותיים

עמוקים,קשרי-נפשבמקוםשבאחולניבניין-עלמיען
כמותם".להיותומתחזה

מתייבשזשנבונחש
כולו,הספרשלתכונואתכאןלמסורבכוונתנואיד
 1רמיאתגםמליםבכדנהלהציגשלאאי-פאשראבל

מספרהאודלפנינו.המוצגבמרובעהרביעיתהצלע
בעתרןבזמנושקראמפליטוןעמוקותהתרשםהואכי

תאראשררוזנבלום,דורוןשלעטומפרי"הארץ",
שפחהממועצ,הישראלישלהממוצעתהשפהאת

שפחממאה.ליותרמגיעלאנחהמליםשמיספר
בואי "· ..שאומרים"כמו :הביטוייםבהזןןדחזרים

שהסבתאכמראז ," ...קייאר ," ..."יעני ," ...נאמר

 . ..ארמדת"חיתהשלי
הישראלישלדיוקנואתנספרלשרטט"רציתי
חזקן,המקופח,המיסכן,"לאאחו.דאומרשבאמצע",

במררםשחימיול.אכזה,ישאםהרעב-ללחם.הפגוע,
שבוחגיאזגרפיהתחוםלכן'כזה.ישאכןאםה, 1הפיסג
מרחובדרומהלאחראהנפשי',חשקםגיבוריגרים

שב·רידינגמרחוברחח iמיאוצפונהולאאדלוזורוב,
מדהימה,ח, iמדגיתמונהלצייררציתירמת-אביב.

ואנישבאמצע,חתל-אביבישלהאפשר,ככלחושפת
מןחרץתל-אביבי,חציהואישראלישכל~בור

בני-אדם.שלאחדסוגשהםהוותיקים,הירושלמים
כמעטשהואבידו,תאוותוחצידקשתמידמישל

דלההמדוברתשפתובתנאי-לחץ,נתוןמתוסכל,תמיד
פומביהכלשבואנושיגן-חיותבמעיןחידהדאלמדי
בדדאמותלסירוגיןצופהאתהחלון-מול-חלון.חייםובו
עבורם,מהצגהחלקגםלעתיםומהוזהשכניך,של

אצלך".שנעשהמהדואיםאושומעיםכשהם
ברומןהראשיותהגיבורותאחתשהיאתל-אככב,

שבה,בתי-הקפהרחובותיה,בשמותנוומופיעההזה.

שוקעתעירבן-עזראהודבעיניהיאוצבעיה,ריחותיה

ותוססת.פורחת-שניומצדאחן,מצדומתנוונת

כדבריומתייבש",וזנבוצפונהחולךשראשונחש"מעין
השלושים·בגילוגבריםנשיםשלתל-אביבאהו.דשל

אךולאהוב,לחנשאהממהריםוגבריםנשיםשלארבעים.
שלאלתשוקותיהם.פורקןמואציםהםשבקישרסםפו
בו·שיש i""!זנדשנוףחלשם.הנעוירםהיזותלערבדל
והנזקקמבוגרבגילהמתאלמןגברהפהל,מסרטן,ונחת

כדיקםנות,זונותשלרלשיחתיחדיומיוימתלואננות
בשיתוקלרהקשהואווספולעיו,יתרםףלאשערתך
ונשיםבגריםתאוותו.ביסופקמרפיזהשאולאחר

איl'iםותעל-יידולאימהותלבאותכהשפכוגםהמורטדים'
ירקות,רמוכחציותממולאיםדגיםהמבשלותהידווית
הזרחצירהאתומביואתיצבנצנותהלכאוחרת

הרכים.לצםיאהך

קטןיומיגיהדנם
נן·עמי,אוריהוספרמדברשברקטערנומאן"יש
כן-זער,אהדואומרתיבתר". rכאתמסבירכשהוא

הזההידשרשוהזר,הבינוניותהאובלשאלה,בתשובה
האמיתיים,היחיםהם·הם-וחמצצוכיםעבשיםבמים

איברהאוכיקטעבאותואומרבן-עמי"רזאיעבינוי.
מנייעםלאנשיםשישברגענעלים.למנעייםמאמין

מאמיןאיני :אניגםכךלהם.להאמיןאפשרקטננויים,
ואשהגברבידמיפגשאםאפילוגדולות.אנהבותיותר

הזמןבמשךחופךהואאחנה.שלכזה.ברגשמתיחל
זוגותבידבייחוד .יומיומילחיכוךקטנים,למעשים
ארבע.בןלילדאבאהו,דממשירילדים"המגדלים

ילדים,גדליםכךקטן.גיחנוםאיזהישיםו"בכל
גאונים".אפילו
קריאתתוך-כדילוותר,נצטרךררמאנטיתאהבהעל
מסוגלאינוהואגםאשרלמין,נאשרמהאולםהספר.
היכןןבן-·~זראחודשלבדומןלמקיימיו,אושרלגדום

התאוותהיכןמרוסנות,וחבלתיהאדירותהתשוקות
הךך•ת rכאחבעינינראההמיןןשובעהיודעותשלא
עצםלעתים.לאשה.גברבןייקרהבהיוצרותכים

דם.ש.איוהעובדהביניהם,שישהאינטימיתהקירבה

אוהבים.שחםואשליהאושרמעטהלםמביאהבודידם.
.התיקווהכלאתין .rהעללהעמיסנטייהלאנשיםיש

האושר.אלהמובילהרכבתחיתהזוכאילוןהמאוו~ם.
זהמתנהגיםהמבוגריםשהרווקיםלמרותבספדי,גם
מצפיםהםאףידוע,בונונןריאלייםכבני-אדםזהעם

להגשימןשאי-אפשרציפיותמכאןמה,יודעלמימהמיד
מאוד".מתרחקתהאושראלהדרך-ומכאן

שהואלמרותכיובצדק,עצמו,לעהמעידאהו.ד
יוםסדרלושישלחולטין.מרובעאדםהואסופר
ארבוהמייםבבתי-קפהאותולמצואשקשהקבעו,

לספרוקראשות,ח,ואיברמעשןשאינוזחקרת,במסיבות
בחייםאליושהגיעטועןשהואשקטהנפשי"."השקט

האחרון.ספרולגיבורימאדושחסרוקשטהפרייטם,
לאנשיםהמפריעיםהדבריםשאדחחשוב."אני
שהםמכךלהםשישהתיסכולהואעצמם,אתלהגשים

ברגעכיאמרו,הזןחכמיצעמם.אתמגשימםיאינם

לבטח-למטרהתיקלעשלאמכךתחשושלאשבו
אינטנסיביות,מאודח~םשנותחיועצמיליבה.תיקלע
עתהלכתוב.יכולתילאאךלהתרוצץ,הרביתישבהן

בשניםדוואקכתבתייצירותירובשאתליםתברר
שלהגרעיןאתלמצואחייבארםבכיכול.מונדטונדית,

בחייגםשלו.הנפשיהשקטואתשלדהאישיות
הופכיםבן-עזר,לאהודלהאמיןאםאחרת,הנישאוין".

הוא,איןגן-שושניםואףפיקניק,שאינולמחשוהחיםי
ב"השקטהמתוארכזהודביק,סמיךאנושיג'ונגלאלא

הנפשי".

אחרונותיריבנ\ת 13.6.19i9-תשל"טבסיוןי"חרביעי'יום


	00693208a
	00693208b
	00693208c
	00693208d



