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 מיתן מבקר
לקטילה המניע

 את לו הגיש אחר, או זה פרופסור של למרגלותיו
 אם לעיון־שיפור־שיפוץ־מירוח״ותיקון. כתב־היד

 יצירתו ברבים קוטל אחר או זה פרופסור־לספרות
 כי לדעת, הקורא על — אחר או זה סופר של

 פרופסור של חצרו עם נימנה אינו הנקטל הסופר
 פרופסור אותו את המביאות והסיבות אחר, או זה
 רחוקות — סופר אותו את לקטול אחר או זה

לשמן. טהורות ספרותיות סיבות מלהיות
 את שהביא המעשה, סיפור את יודע איני

 מירון, דן יידיש) לספרות (בעיקר הפרופסור
(בעיקר עלי מכובדת ברוב־המיקים שדעתו

מקור
מצבות

 הספרותית והביקורת הסיפורת בעולם
 שר פרופסור״לספרות כאשר אפס. אין בישראל
 קורא על — אחר או זה לסופר שיר־הלל
שימש אחר או זה שסופר לדעת, הביקורת

הישראלית התחיה
 אדיב אודי של בקשתו הכותרת״גידחתה תחת

 בין נכתב אחרונות) חתונה:״(ידיעות ל,חופשת
 הד־ר בתי־יהסוהר, שירות ״נציב השאר;
 את השבוע דחה ורטהיימר, מרדבי
 שילנסקי, דב סגן־השר של בנייתו
 בת חופשה אדיב אודי לאסיר להעניק
 את לאשה לשאת שיוכל כדי יומיים,
 עימה.״ ולהתייחד לשם לאה חברתו

 של תגובתם את לראות ימים שבועיים ציפיתי
 מדיניים, לאסירים החאגים אלה הרווד, -אנשי

 ויתבעו קול, שירימו בטימבוקטו, ואי־שם פה אי־
 חסד של אחר לילה שיעניק ורטהיימר ד״ר מאותו
שנים. מעשר יותר זה בכלא היושב אדיב, לאודי

 עסוקים הישראליים ש״אנשי־הרוח* אלא
 הציבורי והנקיון המוסר מישמר על לעמוד מכדי

 נגד פטיציות על לחתום הישראלית, החברה של
 אטימות הצגת תוך אחר, או זה אירוע ובעד

הראשונה. המעלה מן אנושית
 זעקה קול שהרימו אלה כל הרוח', ״אנשי

 כל וכאשר רוצחים, חנן לשעבר הרמטכ״ל כאשר
 עת, בטרם לחופשי שוחררו הפינטואים שאר
אדיב. באודי מדובר כאשר קולם בלמו

לאותה מחוץ נמצא אדיב אודי מדועז

 המתים שהרי מתים, לסופרים מתייחס הוא כאשר
 הסופר של השני סיפרו את לקטול צועקים), אינם

 מירון פרופסור ימימה. מימים בוצ׳ן יעקב
 )17.6( אחרונות בידיעות קטילתו את פירסם

 או: לשמה הבנות גבולות ,על הכותרת תחת
 עצמר. בעיני כנסיך־יגונות המשעמם האדם

 קטילה בוצ׳ן של סיפרו את קטל מירון פרופסור
 שהרי כלל, לה ראוי אינו זה שספר קטילה רבתי,
 בעברית אור שראו המעולים מן הוא זה ספר

 מירון של ואטימותו האחרונה, השנה במהלך
 על מעידה זה, ספר של מעלותיו את רואה שאינו

 האחרונות בשנים מהמתרחש המוחלט ריחוקו
 שלה לשון־הכתיבה הישראלית, בסיפורת
כאן. הכותבים את המטרידות הבעיות ומיכלול

 פרופסור של קטילתו מתוך נכבדים קטעים
 לפני שפורסמו ביקורות הרף ללא מזכירים מירון

 שדה פינחס של ספר־ביכוריו נגד שנה 25
 מירון, של קטילתו למיקרא כמשל. החיים
 לעומת דבר, במקוריותה מחדשת שאינה

 להחיים הקודם הדור מבקרי שהעניקו הקטילות
 ליעקב ספרותי הצטיינות אות שזהו הרי כמשל,
בוצ׳ן.

 אחר, מבקר הוכיח מירון פרופסור לעומת
 בביקורת ),6.5( בהארץ ברונובסקי יורם
 הבנתו את לעקרון שמעבר האני הכותרת תחת

 חשיבותו ואת בוצ׳ן, של לרומן ופתיחותו
 ביקורתו את וסיים העכשווית, הספרותית

 זהו אף וידוי׳ הוא ימימה׳ .״מימיםבקביעה
 אן! אפי. מימד כבר בו שיש וידוי

 של הכבד בצל עדיין עומד שהספר
 עצמאי ספר כבר הוא שדה, פינחס
 המחקים ספרי מכל יותר אולי ונבון,

 השג שזהו ספק אין שדה. של הרבים
מיוחדת.״ לתשומת־לב הראוי

 ברונובסקי של ששיר־ההלל יתכן יודע, מי
 של לקטילתו המניע את היווה בוצ׳ן של לרומן

 הזיקה לבוצ׳ן, משהזיקה שיותר מירון, פרופסור
 קוראיי בעיני מירון פרופסור של לאמינותו
העכשווית. הישראלית הסיפורת
 הלל שיר זה מדור שר שנים, חמש לפני כבר
 יעקב, חיי שני בוצ׳ן יעקב של הראשון לרומן

 של הגדולות מהתיקוות כאחת הצגתו תוך
 בוצ׳ן, של השני סיפרו הישראלית. הסיפורת

 אלה, תיקוות איכזב לא כלל *, ימימה מימים
הנפש־הפועלת רובין, חיים הגבירן. ואף

מים—בוצ׳ן יעקב (*)  ספריית הוצאת ימימה; מי
רכה). עמודים(כריכה 235 הפועלים;

 ניצולי־שואה, של בנם ימימה, במימים המרכזית
 ולחללי־ למתים מצבות בחריטת העובד

 לבתו לאשתו, אותו, הסובב לכל זר המילחמות,
 הרומן. עלילת במהלך הנולד ולבנו העיוורת

 לרכך מנסה והוא המוות, מפני פחד רדוף רובין
 לבטל מצליחה שאינה מינית, בתאווה פחדיו את
סיוטיו. את

 מעבר שהוא בפרק נפתח ימימה מימים
 מאוחר ומיתרחש הרומן, עלילת של הזמן למימד

 סיפור הוא ימימה מימים עלילתו. מזמן יותר
 של מצבו על ספרותית מסה רובין, של מועקתו

 של ארצישראלית אודיסיאה מעין והדור, האדם
 אלה כל את שעייף ההיסטוריה נהר בצד פרט,

 מצוי לימימה, הנשוי רובין, לגדותיו. השוכנים
 סיוון ומבתם מאשתו מביתו, מתמדת במליטה

 ומאחותו ניצולי־השואה מהוריו העיוורת,
 כשהוא ימימה,' את אוהב״שונא רובין היורדת.

 של (בביקורתו אחרות נשים אצל אותה מחפש
 נעלם ימימה מימים על מירון דן פרופסור

 ש״המהפיכה המכובד הפרופסור של מעיניו
 אינו והמין לארץ־הנביאים, גם הגיעה המינית״

 בימי שמילא כפי כל־כו, ניכבד חלק כבר ממלא
שנים). עשרות כמה לפני הפרופסור, של נעוריו

 של לשיגיונותיו לוותר מוכנה אינה ימימה
 אני ״לפעמים בדרכה: עליו ונאבקת רובין,

 לי יש ובמקומך אותך, לי שאין מרגישה
 אך עיין!:״ להיות לך יש ממה דחליל. פגר,
 ״הדור בני לרוב בדומה שב בשיגיונותיו, רובין

 עשו ״הנאצים מועקתו: את ומתאר השני״
 ובאבא דיברו. ולא מעשים שלי כאמא

 במחנה־הריבוז שבעים. בן הוא שלי.
 והם תפוחי־אדמה, של קליפות מצא

 על והיכו נפשו את בם סועד אותו תפשו
 בין באי־הבנה חי רובין בשוטים...״. ראשו
 אי־הבנה אותו. הסובבת והארץ סיוון ימימה הוריו,
מאוד. מובנת
 הומור מאותו בוצ׳ן יעקב של בתיאוריו יש
 אומרת ״סיוון ילידי־הארץ: של שחור

 שלי אבא את הרגו ,מחבלים לנערה:
 עוד. אומרת משתתקת. שלי.׳ אמא ואת
 לא זה שחור הומור אותם׳...״ הרגתי ,ואני
 במידה רובין, של האדם מצוקת על לכסות נועד

 מצוקתו זו. מצוקה על לכסות נועדו לא שזיוניו
 ממיכלול יותר ומתפרצת אמיתית רובין של

 וא״ב עוז עמום גיבורי כל של המצוקות
אחד. פרט של מצוקה זו כי — יהושע

 לרומן מעניקה לרובין ימימה של נאמנותה
הקטעים כמו שלו, המרגשים מהקטעים כמה

וצבועי־רוח רוצחים׳־ ״חונני על

אדיב אסיר
ל״קונסנזוס־ מתוץ

ד' הוא לאומי״. של.קונסנזוס נוסחת־שקרים  יגג
 דמר הטהורה״, ״בארץ־ישראל ״בגר׳ במדינה.
 ההתייחסות ממעגל עצמו והוציא שונות זמירות

 צעקה קול המרימים נפש, אותם'יפי כל של
 משחרר אחר או זה רמטכ״ל כאשר גדולה

כלשהו. רוצורשבויים
 של הציבורי שמאבקו הרי וכן, הוגן להיות אם

 אדיב לאודי לאפשר למען שילנסקי רב השר סגן
 מעניקים עימד״ ולהתייחד ליבו בחירת את לשאת

 ו״המישפחה אלטלנה איש זד״ ימני לסגן־שר
 מכל מונים עשרת גבוה מוסרי אשראי הלוחמת״,
 העוצמים נפש, יפי אותם של המבוזבז האשראי
 למען זעקה בקול לצאת מוכנים ואינם עיניהם

לכלא. מחוץ אדיב אודי של אחד לילה
הסתם, מן חסרים, אלה, וצבועי־רוח הנפש יפי

 נפש ליפי להופכם עשר שהיה האחד הפרט את
 דבר כנגד כגלוי לצאת האומץ את אמת. של

 שנוא אדיב אודי הציבור. על ושנוא בלתי־מקובל
 למיניהם הנפש ויפי ואנשי־המח הציבור. על

ממצורעיס. פחדו שבימי־קדם כפי ממנו, פוחדים
 יהושעים א״ב עוזים, העמוס כל שילכו
 אצלו וילמדו שילנסקי, דב סגן־השר אל למיניהם

נפש. יפה להיות פירוש מה

 האמריקאי לידידו להתמסר נכונה היא שבהם
 וימימה רובין שבין אלה מאבקי־כאב דון.

 יתלוש החוויה־הישראלית: בתוך מתנהלים
 להם רכשו רובין שהורי הבית העלוב, המשכורת

 הקטנים המרכיבים שאר וכל מכספי־השילומים,
הישראלי. החלום של במקומו שבאה החוויה של

בוצ׳ן סופר
ארצישראלית אודיסיאה

 את עוצר אינו ימימה של השני הריונה גם
 שלו, מאי־השקט ואומללויותיו, מאהבותיו רובין

 הוא שממנה ארצישראלית אודיסיאה ומאותה
 מחיר את לשלם ממשיך שהוא תוך נרגע, אינו

 המצבות בעבודת מישפחתו, החזקת מחיר העתיד,
 _ את וצובע הניר את ״מקלף שלו:

ליש צבא־ההגנה־ סמל ואת האותיות
 עשיתי שלי את אני חום. בצבע ראל

 לפעמים בו. לענות עניין לי אין ושוב
 אותי תוקפת מוכר. שם ידי תחת עובר

אימת־הקץ...״ להרף־עין
 יחסים מערכת רובין קושר עבודתו במקום

 אני מתי (״חמוטל, חמוטל עם סבוכה
 מערכת הראשונה?״ בפעם אותך אחבק

 אינה אך סמועקותיו, רובין את לרפא העשוייה
 — עובר. ״הזמן הבו: נולד ואז זאת. עושה

 מעביר התינוק של הנפלא ריח־הבושם
 מעבירה שבינתיים אלא דעתי..." על אותי

 יוצא והוא מחמוטל, הפרידה דעתו על אותו
 עמק לגליל, חיפה דרך אופניו, על מטורף לטיול

 עצמו לאבד חושב הוא שם המוחרקה, אל יזרעאל,
 אחריי שימצאו אותי (״מדאיג לדעת

 התחתונים עם השקית את בתרמיל
 צדהקריאה לי מפריע המושתנים.

 ואיך צאתי לפני שקיבלתי למילואים
 על להם לדווח עכשיו תדאג היא

־״* היעדרי...״)
 של סופה לקראת ויוצא קופץ, אינו רובין

 את מוצא אינו הוא שם ביתו, אל האודיסיאה
 חושבת ״אני מיכתב: אלא ילדיו, ואת ימימה

 לנרייה כאן כבולה שאני עצמי על
 ציפור ואתה לזוז יכולה ובקושי ולילדה,

דרור...״
 של רומנים מאותם אחד הוא ימימה מימים

 , אבוד, דור הישראלית. בסיפורת הצומח אבוד דור
 ברורות, לא מסיבות מירון, דן מהפרופסור שנבצר
 אם בארץ, חייו את הרואה דור בקיומו. להכיר
 ״הממלכה רובין: של מהגדרותיו אחת ליטול
 כתם. רק היא המצבות, ממלכת שלי,
 על־ גופי נתיב את מלמעלה רואה אני
 ארץ־ישראל, על־פני כדור־האדמה, פני

 יום. מדי עושה שאני הקבוע במסלול
במינהרת־ זכר שום חוריז אינו גופי


