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 ג׳יימט מאת העליז׳/ מאי ״חודש
352 — פונטנה הובאת ג׳ונס,

ל״י. 6.95 — עמודים
כשיח לתהילה זכה אשר איש, כאשר

 ערב צבא ואווירת קסרקטין שפת זור
 האוקיאנוס מאיי לעבור מחליט מלחמה,

ולהח הפריזאיים, הטרקלינים אל השקט
 עדי־ באינטלקטואלים נוקשים, סמלים ליף

 זהירות הקורא מן מתבקשת מיד ני־נפש,
מכסימלית.
 מוצדק זה ג׳ונם, ג׳יימס של ובמיקרה

 (כמו כנראה שהתקנא, ג׳ונס, בהחלט.
 שנות של האבוד בדור אחרים), רבים

וב בפריס, אז שכתבו בספרים העשרים,
 1968ל״ לשוות ניסה בהמינגווי, עיקר
 מלחמת- בתום ששררה אבדון תחושת אותה

הראשונה. העולם
 אמריקאיים משכילים של חוג מתאר הוא
ש גאלאגר הארי התסריטאי כמו גולים,
 ועשה מהוליבוד מק־קארתי על־ידי גורש

 עצמו, המספר כמו או באירופה, קריירה
 של הגדרתו (זאת כושלי ומשורר סופר
 ספרותי, ירחון המוציא־לאור עצמו) ג׳ונם

רחבי־לב. ידידים בעזרת תלוי שקיומו
 אנשי בין היחסים את שמצית הניצוץ

 של במאי הסטודנטים מרידת הוא זה חוג
זה מול זה המעמידה מרידה השנה, אותה

 ונטולי־האשליות המבוגרים המהפכנים את
הנמר הצעירים מול החמישים שנות של

 הכל את להרוס כל קודם הרוצים צים,
 יותר, טוב משהו נבנה כבר כך ״ואחר
מה.״ יודעים איננו אם אפילו

 באותה בצרפת למתרחש שנוגע במה
 בין ליחסים או הסטודנטים למרד התקופה,

 והמום נבוך ג׳ונם נראה ובנים, אבות
ש מה את בדיוק תופס אינו הוא למדי.
 סימני באותם נתלה והוא עיניו, רואות

להו כדי הצעירים המהפכנית של חולשה
 בבום סערה היה העניין כל שבעצם כיח

הש שהכל ומבדרת ענקית חינגא מים,
בה. תעשעו

 הוא בספר יותר המעניין החלק בעצם,
מר ותיאור עצמם, המאורעות את המתאר

 על מפורסם, מאי חודש באותו פריס אה
הא ועל באוויר המתעופפים הרחוב אבני

 אבן להשליך הזדמנות כל המנצל ספסוף
 ועוד זאת, הסטודנטים. עם יחד בשוטרים,

 ויינטראוב, אותו כמו דמויות־מישנה, כמה
 כוכב־ להיות החולם הקטן, נגן־הנבל

 אברטון, סאמאנתה או חשוב, ואיש קולנוע
 ההורסת נעדרת־המוסר, הכושית הנערה

ה צבירת כדי תור בפרים, חיי-משפחות
 לתל- טיסה כרטיס לרכישת הדרוש כסף

הלסבית. ידידתה לה ממתינה שם אביב,
צרות! לנו חסרות כאילו

1813 הזה העולם


