
ספרים
מחקר

 מיני חינוך
ושמו

ביאליק
ראו הגדר; נזאזזרי הסיפור מיבנה על
עמודים. 184 פורה; הוצאת קריץ; בן

ולע — צבר רק לעשות היה יכול זאת
 לסיפרות והמרצה* המורה טוב: זאת שות

 ספרותי, מחקר כתב קריין, ראובן עברית
 המיני בעולמם השאר, בין עוסק, הוא בו
 ביא־ נחמן חיים משל אחדים גיבורים של

ליק.
 מכל הפוריים בחייו במין, עסק שביאליק

 העסיסית, לשונו למכביר, ידוע — הבחינות
הע אישיותו הססגוניים, הרומאנטיים חייו

 הגישמי הצד את הבליטו אלה כל — ממית
 המופלא שכישרונו כפי ממש — האהבה של

 אהבת־האדם את הבליטו הנהדר וסיגנונו
בו. שפיעמה הרוחנית

הפ זוהי אולם כהנאה״. ״שותפות
מש לניתוחים נכנס שמישהו הראשונה עם

 נחמן חיים אצל המינית הסימליות על ווים
ביאליק.
 הסיפור, במשך כיברת־דרך עובר ״נוח
ל יחסו ומבחינת למארינקא יחסו מבחינת

. .  ה׳ הספונטאנית, נקודת־המוצא אהבה.
 אהבתם היתה ,חינוך׳ לכל הקודמת ,טבעית׳

ב שותפים ומארינקא. נוח של ה,שלימה׳

קריץ סופר
ועומק להט

 בהנאה, שותפים והמיסתורין, הפחד תחושת
. אושר להעניק וברצון בכאב, . .

 ,הצרות היא: הנכונה שהכותרת לי ״נראה
 מארינקא המשפט גם ואז נוח׳. על שבאו

נת ומסוגרת סגורה, ׳חידית, שוב נשארה
.נוח על שבאה כצרה פס . .

עוס שהפיסקה עניינים שני שיש ״נמצא
 ממארינקא, הפרידה תחילה, — בהם קת

כן חרי־ ה א הגינ ד־ בו . עי .״ .
 ברור: סכסואלי סמל קריץ רואה זו בגינה

ה השיחה את המתאר הקטע קריאת ״עם
זי לחפש נטינו הגינה, זריעת על ראשונה,

 של אהבתם ובין הגינה בין והקבלות קות
...׳׳ ומארינקא נוח

קריץ, של מחקרו גבר. שהוא יוצר
 על־ במיקצת משובש הניכר, עומקו אף על
 ולמדנות־ עומס־מובאות ציטוטין־יתר, ידי

לשמה.
 רק לא מעניין ספר זהו אף־על־פי־כן,

 משום גם אלא שבהדגמה הפיקאנטיות בשל
ל דוזקא קריץ מרבה ספרותית שמבחינה
ממקו הלקוחות בהוכחות בעיקר השתמש

 העברית לספרות לחלוטין זרים שהם רות,
המקורית.

 חולשתו. וזוהי המחקר של כוחו זהו
 מצא שהפעם הוא מקום, מכל שברור, מה

 שהוא חוקר אצל גואלו את חשוב נושא
 ואצל — גבר גם שהוא אדם אצל יוצר, גם

ה את לעולם שוכח שאינו לספרות מרצה
ב במיבגה, עוסק שהוא שעה גם — רגש

 היבשים־כביכול האסתטיים ובמובנים צורות
החומר. של

תל־אביב. באוניברסיטת *
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ת״א ״סינדמה״ אולם
 שצולמו כפי — עולם־הקצב פני

 במםיבת-היכ־ כתל־אכיב, השבוע
הישראל להקות-הקצב כין רות,
 כפם־ להתחרות המועמדות יות

ה להקת־הקצכ לכין טיכל־הקצב,
 ״הטרמולוס". מאנגליה, מהוללת

 האנגלית, הלהקה נציג כה רואים
הצעי הנערים להקת נציג כצד
ציון". ״כוככי הירושלמית, רים
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