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מקור

לחץ
 ראוכ;י, יותם של הראשונים סיפוריו
 עוררו פרוזה, הספרות בירחון שפורסמו

השע הסיפור זה היה הראשון. ההלם את
 פאזוליני, פאולו פייר של מותו על רות

 ראו- יותם של כתיבתו להתגבש החלה בו
 ההומוסכסואלים של כדוברם הצעיר, בני

 שהפ־ ,סיפורים כמה עוד אחרי בישראל.
היש בספרות מקובל וליותר ליותר כוהו

 הראשון סיפוריו קובץ אור ראה ראלית,
*. ההזיה בעד —

 ההזיה בעד של הספרותי וערכו ייחודו
 ראובני, של הווידוי בעוצמת טמון היה

 אל הישראלית החברה נידחי את שהביא
סיפו והתרבותית. הספרותית הבמה מרכז

 מלבד להביא, הצליחו ההזיה בעד רי
 גם ההומוסכסואלים, של מצוקתם מאשר
 מקובלת שאינה לשון יום־יום, של עברית

הספ הבמה מרכז אל הסופרים, מרבית על
רותית.
 שיריו קובץ פורסם יותר מאוחר שנה

 *• התרחשות מתוך דיווח ראובני יותם של
 של הרכה מ״ידו קוראיו את הוליך בו

 ״נעורים ילדים״, עם ״מסע דרך אלוהים״
 עיניים״ כחולי ימותו ״הם ׳אלכוהוליים״,

 ושאר גן־העצמאות״, את אוהב ״הירח ועד
 צעיר, אדם של מעולמו המביאים שירים

 דיווח רבה. למרירות דחקוהו שהחיים
בעל שירה ספר הוא התרחשות מתוך

גברים״ ״שני הוקני: שד ציור
הגדול בלילה עירומים

 בפור־ קצרים סיפורים — סיפורית עוצמה
 סיפורים/ מחורזות, שורות של מאטים
 ולהציג לתאר ראובני ממשיך בהם שירים

בישראל. המקוללים מצוקת את
הסב את פעמים מספר השמיע זה מדור

 שביכולתו כל עושה ראובני שיותם רה,
ה של העשור לכישלון להפוך על־מנת

* ** ההת־ :אחרות במילים הישראלית. ספרות

 הוצאת !ההזייה בעד — ראובני יותם ־
רכה). /כריכה עמודים 125 עכשיו;

התרח מתוך דיווח — ראובני יותם **
'(כרי עמודים 127 מסדה; הוצאת שות;

רכה). כה

 ההו־ בנושא ראובני של הפנאטית מקדות
 התיאור יכולת מערך מפחיתה מוסכסואלי

 הושמעה זו דיעה הספרותית.׳ והבנייה שלו
 במהלך פירסם שראובני סיפורים בשל

 וחלקם בפרוזה רובם האחרונות, השנתיים
 בסיפורים ימי־שישי. של במוספי־הספרות

 ראובני את שהפכה נימה •בלטה אלה
 ההומוסכסואלי המיעוט של מיסיונר למעין

 באיכות פוגמת הפנאטיות כאשר בישראל,
שלו. הספרותית
 ראובני יותם קיבץ שעבר בחודש
 הכותרת תחת ופירסמם אלה, סיפורים

 הגימיק מן בה שיש כותרת התפכחות,
עוסק אינו * והתפכחות מאחר המטעה,

ראובני יותם
שכטר מר עם

 אלא גיבוריו, או ראובני של בהתפכחות
ההומוסכסואלי. עולמו של בסטאטיות

 עצמו על החוזר ראובני שיותם אלא
 סופר עדיין הוא הקודמים, סיפוריו 'ועל
ב המותיר אדיר, כתיבה פוטנציאל בעל

 השיצים את הספרותי׳, במירוץ עקבותיו,
 באחרונה שצצו למיניהם, והכוהן־שגיאים

הישרא הספרות בקרקע שוטים כעשבים
ממנו. הרחק מדדים כשהם לית,

 שב התפכחות הכותרת בסיפור כבר
 פייר פרשת את לקוראיו ומבאר ראובני
 חובת את להם ומבאר פאזוליני, פאולו

המע בני ״את במיטתו לארח בן־האצולה
 גברים של משיבתם את הנמוכים. מדות

 פושעים אינם שאם צעירים אל מעודנים
התח העולם שפת על חיים הם ממש, של

האו הגילויים הם ומרעיו פלוסי תון...
והפרי הגאה הגברית החיה של טנטיים

 הזאת, החיה אל נימשך והגון* מיטיבית׳
 — הנפש או — שהמוח משום דווקא
 לתרגם אם בציורים...״ בספרים׳ עודנו

גברים ליחסי ראובני של זו השקפתו את

 הוצאת :התפכחות — ראובני יותס •
רכה). (כריכה עמודים 192 ; תירוש

 להימשך חכמים גברים שעל הרי נשים,
האו ״הגילויים שהן פרימיטיביות, לנשים

והפרימי הגאה הנשית החיה של טנטיים
ש אינטליגנטיות נשים וכנ״ל טיבית...״

 פרימיטיבים. גברים אחר לשחר עליהן
 המציאות לבין בינה קשר שכל ראייה וזו

 של העיקרי מישגהו כאן בהחלט. מקרי
 כוח את מבין שאינו המיסיונר, ראובני
 עד שטחיים הסברים לו ומחפש הדיכוי,
למאוד.

 זה, קובץ שבסיפורי והמשכנע המבוגר
 ראובני מצליח בו משימה, הסיפור הוא

 תוך החיים, מתוך וקולות צלילים להביא
 על המעידה מרשימה, יכולת הפגנת כדי

 בו, הגלום האדיר הספרותי הפוטנציאל
בסיפוריו. אחיד אינו שלצערי פוטנציאל,

 שאתה תגיד אתה׳ מי אותך ישאלו ״אם
 מוטיב זה שכטר...״ מר עם ששוכב האיש

 ראו־ מוליך בו לחץ, הסיפור של הפתיחה
 בין אוטוביוגרפי המאוד גיבורו את בני

 שלושים־וחמיט, עד שלושים בני ״אנשים
 בכל ציניים כלכלית, מבחינה מבוססים

 ששום אנשים תקין, למימשל שנוגע מה
 עופר או ידלין כמו — ציבורית שערוריה

והדמו משלוותם... אותם תוציא לא —
 ״אני של למצב מגיעות סהרוריות, יות,

 עכשיו׳ דבר. שום על לחיטוב צריך לא
הג בלילה עירומים גברים שני עירומים.

 לא שלי המועמד כחירות. היו דול.
והת מחד, ניגודים של עולם זה ניצה...״
 סכיזו־ דמות של עולם מאידך, פוררות
 מין בין מתנדנד שלה שהמאהב אידית,

 ושואל מהרהר כמו ולעיתים לפוליטיקה,
 להסתבך עליו היה ״מדוע עצמו: את

 עש־ בן בחור עם הזאת, העגומה כפרשה
 סיפור זה ובוכה...״ שמזדיין רים־דטלוש

 הוא כי דומה אשר לחץ, של סיפור כשמו,
 ראו־ של הספרותיות חולשותיו את מאפיין

 עוצמה בעל אנושי לסיפור וכוונתי בני,
 את בו להשקיע ממחברו שניבצר רבה,

 והפיכתו שיפוצו לשם הדרוש הזמן כל
 שהוא מעשה שבמעולים, מעולה לסיפור
ראובני. של בכוחו

 הוא רבות מעלות עם נוסף סיפור
 סיפור הוא השני העדרות. גם וכן פאוואן

מה במיקצת ראובני חורג שבו ירושלמי
 שמבעדה חריגה עליו, המקובלים נופים
ש כישרונו, בעוצמת להבחין שוב ניתן
וחבל. — מלא מיצוי לכדי באה אינה

 ניצב ראובני שיותם בדבר ספק אין
ה המספרים של הראשונה בשורה כיום

 שורה מכל כימעט הבולט דבר ישראליים,
 באי־הלי־ במידה בה ומכעיס שבסיפרו,

 ראובני של כתיבתו כתיבתו. של טוש
 הנוף כאשר עצומות, תיאור ביכולות ניחנה

מר ממש בפשטות בעטו מתואר הישראלי
 סממנים לכתיבתו המעניקה פשטות גשת,

 סופרים אצל קינאה הסתם מן המעוררים
 קשים, לגללים משולה שכתיבתם רבים,
 ואמיתית. קולחת ראובני של כתיבתו בעוד
 ביחס ראובני את לבחון שאסור אלא

 תמוז, או צלקה, או אורפז, של לכתיבה
 בהתאם כתיבתו את ולבחון להעריך ויש

שלו. הכישרון לעוצמת

תרבו! תולעי

השירשור
 ראו־ יותס של ספרו סיקור אחרי תנא בד״ אורציון הפיזמונאי על לכתוב

 מיגדל מגבהי נפילה בבחינת הוא כני
תופעה הוא ברתנא אורציון רבה. לתהום

הישרא התרבות באכסדרת סוציולוגית
ה בשנות חרוזים מחבר היה אביו לית.

 נתן של דורם (בן והארבעים שלושים
כל רישום שיותיר מבלי וזאת כרתנא, כ. השם תחת גולדברג) ולאה אלתרמן

ימים. אותם של השירה בנוף שהו
 אורציון וחזה חווה גידולו שנות במשך

החרד מחבר של עולמו את הבן ברתנא

כרתנא אורציון
השלישי הרייך

 נוקשות, החלטות והחליט המתוסכל, וים
 העברית בשירה הפרטית נקמתו בדבר

ה שהספרות בעוד הישראלית. ובספרות
הוש וסיפוריו פנים, לו הסבירה לא עברית

 הרי כפרוזה, כתבי־עת ממערכות ריקם בו
 ההילולים פרי את לפרסם החל שאורציון

הב וחדי־עין שונים, במוספים שירתו של
 בבחינת היא שירתו כי מהרה, עד חינו

 אשר סומק, רוני של שירתו חיקוי
 את שכינו כאלה גם היו רייך• אשר של שיריו חיקוי בבחינת הן שורותיו
״ה בכינוי: גבו מאחורי ברתנא אורציון

הרא הרייך הוא — (רייך השלישי״ רייך
ך שון, מ ציון השני' הרייך הוא סו ד אי  ו

 בחבורות לנפוץ שהפך השלישי) הרייך
דיזנגוף. רחוב של פרחי־השירה

 בדוי) ואינו אמיתי השם (אגב, אורציון
 שעליו הרי עוצמה, לאגור כדי כי הבין

 מרעיף החל הוא ואכן למבקר, להפוך
הספ במוסף קוראם אינו שאיש מאמרים

שנו מאמרים אחרונות, ידיעות של רות
 ויחידה אחת דמות ולרומם לפאר עדו

 של דמותו הישראלית, התרבות באכסדרת
 את שיכנע הוא במקביל, ברתנא. אורציון

 תל־אביב אוניברסיטת של מיפעל־השיכפול
 הכותרת תחת לשירה, חוברות מין לפרסם
בי לפרסם שנועדה (חוברת ברתנא כ, אביו ומשירי משיריו פירסם יבחן ראש,
מ מפרסמת סטודנטים, של שירה כורי

 חשוב). ובלתי קשיש משורר של שיריו
העו משוכפלת חוברת פירסם גם אורציון

 ומבוססת מוכר־ספדים, במגדלי סקת
 עמוד בכל חוגגת שהשפעתו מירון, דן הפרום' מאת זה בנושא מקיף מחקר על

הזו. המשוכפלת החוברת מעמודי
 תחת סיפרון אורציון פירסם אלה בימים
 משיריו, כינס בו * ומחוזות איים הכותרת
 נודף סומך־את-רייך של שיריהם שניחוח

 של בנוסח ושורות שבו, ועמוד עמוד מכל
 מגיב הכיסא. על ניגף רחוק. מטפס ״הנחל

 אורציזן כותב כאשר רכים...״ במפלים
״ראינו :בנוסח חריזה כותרת הנ״ל
הרי ..."כמכונית נסענו ואחר־כך סרט

 ומחוזות; איים — ברתנא אורציון *
 (כרי־ ענזודים 65 פועלים; ספרית הוצאת
רכה).
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