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 האלבום, של המצחיקה ההוצאה אילולי

הנו האוסף את לרכוש לרוץ צורך היה
הצ מיטב את לכלול היה שצריך כחי,

 אמרתי ממה החל צ׳ארלס, של לחותיו
 ׳>1יכ איני דרך אותה, אוהב אני והללויה,
 וצד ג׳ק, רוד, דה והיט לאוהבך להפסיק
ריגבי. אלינור
 אי־אמשי אלה תקליטים בשני כי ואם
ל -- עשה שהאיש מה כל את לדחוס

 ק־טעי של העצום המיבחר כל את משל
דר בתחילת כבר אותו שפירסמו ג׳אז,

מציאה. עדיין זו — כו
תת התקליטים שחברת כמובן, בתנאי

המעוות. את קן

צפרדעים עול• מאתולוגיה
מאת ספרות״, יצירת לנתח ״איד |
.1972 פורה, הוצאת קריץ, ראוגן |

 ד.נמ־ יפלו המשיח שבימות ,-אומרים
 את אלה ויכירו המשלים צווארי על שלים

 מורה לשעבר קריץ, ראובן נאום אלה.״
 מולדת, למושב שעבר מיזרע, בקיבוץ

 הנוער חיי על רומנים של סידרה כתב
 לפרופסור והפך ועוד), קטנה (אחות בקיבוץ

 הנמשלים, לו שיסלחו אז, ועד לספרות.
 יותר, הרבה אותו מרתקים המשלים אבל
 על בהם להפליג פעם לא מעדיף והוא

 החדש במודה־הנבוכים הנימשל, חשבון
 יצירת לנתח איך הספרות: לעולם שלו

ספרות.
 שונה, בדרך ספרות ללמד ניסיון זהו
 וריחם (שטעמם והחידוד הבדיחה בדרך
ה ובסוף לוויכוח). כידוע, ניתנים, אינם
יצי שניתוח אומרת והיא המסקנה. דרך׳

 של בטנה לביתור משול ספרותית רה
 שלה. החיים סוד את לגלות כדי צפרדע
 הדרך היא ספרותית יצירה ניתוח כלומר,
 נשמתה את ממנה ליטול ביותר היעילה

 פעם בכל עצמו, המנתח ואילו קסמה. ואת
כל- קריטריונים של במערכת נעזר שהוא

קריץ סופר
? מה־זאת־אומרת אומרת זאת מה

 קרדיוגראמה שעורך למי משול שהם,
 בשרטוטי רק ומתבונן חולה, של לליבו

החולה. בעיני ולא המכונה,
במופ באותות, במשלים, הלאה, וכך
 ״מה כמו: מלים ובמשחקי בהלצות תים,
 :התשובה ? אומרת זאת מה אומרת זאת
 זאת מה אומרת: זאת אומרת, זאת מה

 — זאת מה אומרת: זאת — מה אומרת.
 זאת...״ אומרת: זאת

מש שהכל אחרי כמבקרים. בעיטות
 בעצם הוא ספרותי ניתוח כי תכנעים
 ומנתח הסופר ממשיך סיזיפוס, מלאכת
ב עדינות בעיטות תוך וסיפורים, שירים

אינקומפסנטית. מבקרים
 זה שספר להניח אין וכה- כה בין
הישרא בגימנסיות לספר־לימוד יהפוך
 הגימנזיס־ כי לשער שקל למרות ליות,

 לפי ללמוד מעדיפים היו ודאי עצמם טים
 שיש ולמרות הזאת: ההיתולית השיטה

 בהן: מודים שהכל אמיתות כמה בספר
 קפואים ברזל כללי אותם כל הוקעת כמו

הספרות. את לכפות הביקורת נוהגת שבהם
 והאמיתית הסופית הכוונה באמת אם

מכ הוא ש״אמן להראות היא הספר של
 תמיד והניתוח שינוי״, ומחולל בורא שף,

 מדוע אז שהיא, צורה בכל עוול, לו יעשה
? לנתח
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