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ספרותית \זענ!ת
ם מעגננים א. אי מבורל ו

 היוצרים מחשובי היה )1886—1969( בורלא יהודה
 סופר זוכה אירופית ארץ בכל החדשה. העברית בסיפרות

ב לזכרו. ולכיכרות לרחובות בורלא של בשיעור־קומתו
 עסקנים, לזכר כיכרות לקרוא מעדיפים שבה ישראל,

 לסיס־ בורלא יהודה זכה סופרים, שם על צדדיים ורחובות
טאות.

לאומיים, אפוסים ליצור בורלא התאמץ לא בכתיבתו
 שורשיות דמויות של ססגונית גלרייה בקלות הקים אלא

הת בשולי מוצג הוא היום שעד כך ואנושיות, עסיסיות
העברית. הסיפרות של חדשותה

 את לתבוע קם איש אין בורלא, ליהודה בימי־זיכרון
 לאחרונה שעשה כפי המבקרים־הסיפרותיים, מן עלבונו

 יזהר היה גם־אם עגנון. לש״י שנערכה באזכרה יזהר ם.
 על רמות מילים נושא היה לא לבורלא, באזכרה משתתף

 משוא- נהגה שהביקורת מאחר ״מברלאים״, או ״מעגננים״
בורלא. יהודה של ביצירתו פנים

 עם־עובד (בהוצאת צנומה חוברת ראתה־אור עתה
 בור- ״יהודה בכותרת: ואמנות) לסיפרות תל־אביב והקרן

 — שבחוברת המאמרים יצירתו״. על מאמרים מיבחר — לא
 מוצאו על בעיקר ומתפלמסים דנים — אחדים מילבד
התר ובנעלם בורלא, יהודה של החברתי וריקעו העדתי

שרי התעלמות תוך העברית, לסיפרות הגיח שממנו בותי
ספריו. שהביאו הרענן ממשב־הרוח רותית

ת, כבדה, ״תרדמה .1 מ ט מ טו  מ
ם״ וללא חזון ללא חלו

 סיפורי על )1889—1957( פרידמן ד.א. המבקר כותב
 בורלא שד הליריות ...הנעימות בורלא: יהודה

 לגיזעו, האופיינית המיזרחית, כרכות מקורן
 אותו המכסות הקשות קליפות־החיים למרות

גי ממעללי שבכמה הזוויתיות ולמרות מבחוץ,
 מן בה הסובל המיזרח, בן יהודי רק בוריו...

ש העיניים, את המעוורות והתאונות המחלות
עולמי, אנושי גובה לידי בהסתכלותו התעלה

הטר את בזה בבישרון לפנינו לתאר היה יבול
האדם... אצל ליקוי-מאורות של גדיה

 מביאים בורלא, של בספריו הנפוצים והמיניות, היצרים
 היו ...באירופה :לטעון )1877—1953( רובינזון מ. את

 בפיזור* בזו ונלהבת נפרצה דון־ז׳ואניות רואים
היו במיזרח, אך :בארוטומניה מתועב, דרכים

אינ ולעטר הזייה בחן מאווייו את לתבל דע
 של המינית פריצותו אין בקדושה, סטינקטים

פיס מגדר יוצאת בורלא) של (מגיבוריו רחמו
 שהיא אלא עוד ולא ודמית, בריאה יולוגיה
 ובהתלות רגש בעושר, בשאר-רוח, גם גובלת

 בודהיסטי, גון עם פסיבית, פילוסופיה נדיבה..
שבגבי־ (גומה אטפה אך :המערב לאיש הזרה

 המחפש המיזרח, לאיש סופית בארמית) — נה
 גורל לעצמו לחשד נטול-יבולת והוא דרכו את

פוזיטיבי... [
לשנה פרס־ביאליק חתן טוען בורלא של כישרונותיו על

 אירע ...לפיכך במאמרו: )1893( קשת ישורון זאת,
 לבמה שאירע מה הראשונים ־בסיפוריו לבורלא
 רפרו• כישרון בעלי אחרים, עבריים סופרים

 המחדש כוח-יוצר חסרי אך (מעתיק), דוקטיבי
 נאחז הזה הפרודוקטיבי) הבישרון(ה :מאין יש

 דדת־המעשה מוצאו בסביבת לפניו, שיש במה
 מגוף מדולדל, כאבר המובדלת וחדלת־הגדולה,

 בזאת שחיוניות היא האמת הגדוד... האנושות
 חרד יהודי אצל תיתכן לא דתית תפיסה על

טי בורלא של שהשייך במידה לגיזעו (טיפוסי
 לטוב גדול תיקון באן יש הוא)... דגיזעו פוסי

 יהודי־המיזרח, בנפש עדיין הגנוז ,־כלתי-נפגם
מופ במזיגה בה דרות הבערות עם שהאצילות

 הישג לאיזה עוד מקווים שאנו ובשם לאה.
 להישג מקווים אנו כך מיהודי־המיזרח, מוחלט
 העיקר) את המבליטה (שבהתגבשות מוחלט

בורלא... מיהודה
 בספר בחלקו המצוטט במאמר ארנסט, ש. לכתוב הגדיל

 השאר: בין נכתב, בו ,1927 משנת העולם חוברת מתוך
 אומנם נראים ה״ספרדיים־מיזרחיים״ ...החיים

 אולם ותמימים. פשוטים יותר בריאים, יותר
היו השורשיות, מן ובתמימותם בפשטותם אין

 כשפע. ופורחת והפורה בשפע, לשדה נקת
השור ביבושת החיים, שכעניות פשטות זוהי

שב פשטות מידברית, מקרקע היונקים שים,
מתר הרבה הצבר. בעין חרדיים צומקים, חיים
 תרדמה אדה, בחיים מורגשת המיזרח דמת

 ובורלא הדום. וללא חזון ללא מטומטמת, בבדה,
 בסיפורת חשוב מקום לו רכש בזה בעיקר הרי

ה החיים פני מעל המסך את שגילה העברית,
 את לנו הראה האלה, ה״חדשים״ ישראליים
ב בזרותו, הלב את המושך העברי, ה״מיזרח״

 בנבואת־הטימ■ אימה קצת ומטיל פיקנטיות!/
שבו... טום

 שחלק ),1975 פרס־ישראל (חתן חלקיו שמעון פרום׳
 ״.והרי מציין: זו, בחוברת־מאמרים מצוטט שלו ממאמר

 ה,מיזרח/ שד החלושים הריחות כל עם ,!לונה/
 יצירה הסיפור, מדפי אי־שם אי־פה העודים

 ברוד אחר פרוס׳ צבע..., ומעוטת חסרת־דם בהה,
 (הארץ ״כיסופים״ ממאמרו בקטע המצוטט קורצוויל,
 גיבורי של ,הפילוסופיות׳ בהשגותיהם עוסק )5.9.1943
 האינטלקטואלית חולשתו את לטענתו, המגלות, בורלא,

אינטלק בבנאדיות ולפיכך רבה, בהבלטה הסופר של
 שד הרוחנית לרמה להגיע אי־אפשר טואלית

האירופאי. הרומן
 של מוצאו עדת של במנטליות לחטט המרבה מבקר

 השאר: בין הטוען קרמר, שלום הוא בורלא יהודה
 מברכת, ועודנה בירכה, העברית ...סיפרותנו

 עמנו, מבני ועדה שבט בל של הצטרפותם על
 כמפ■ וגם ופוטנציאליים, הווים בקוראים גם

 בורלא משלהם... אבטוכטוניים יוצרים רישים
 המצוייה מסויימת, לעדה בן אחד מצד הוא

הוא שני ומצד מסויים, ומנטלי תרבותי בשלב

1924 בורלא
משלם־המיסיס על־חשגע הסתה

 וקובע מגביל זה וגם עדה, אותה של שליחה
 בסופר כותב שהוא עם בורלא, תפקידו... את

 ומכתיבתו. מתוכו נובע המיזרח עדיין מערבי,
 בתפי■ גם השורות מבין מבצבצת זו מיזרחיות
במנ גם האמנות, בתפיסת וגם סת־החיים

 קשרים מיני כל הסיפורית... בהגדה וגם טליות
 קשרי ערב, בני ובין המיזרח יהודי בין נתקשרו
 בי קלה נגיעה וגם ותרבות, חכרה בלבלה,

במנטליות. והתקרבות־פורתא תפיסת־החיים
 דעתו את חוסך אינו כהן, ישראל אגודת־הסופרים, יו״ר

 בורלא ♦*♦ :כותב והוא בורלא, יהודה -של תכונותיו על
 יתכן למתואר. אדיש ואיננו סוער סופר הוא

 בורלא אצל אולם מיזרחית, תכונה זוהי שאה
האירו הסיפרות השפעת על־ידי רוסנה היא

פית...

סיפרותי? מחדל ג.
העברי, הממרח זרות משמעות את לפענח טעם אין

 בו המנטלי מהשלב חלושים מיזרח ריחות להריח או
 גם קשה קרמר. שלום כדיברי מסויימת, עדה מצוייר.
 או שורות, מבין לבצבץ המיזרחיות יכולה כיצד לדמיין
 לרכות המיזרתי נבואת־הטימטום שבין ההבדל את להבין

 מעניין פרידמן, ד.א. כטענת לגיזעו, האופיינית המיזרחית
 גורל לעצמו לחשל יכולת הנטול איש־המיזרח, אם לדעת

 וחדל־ דל-מעשה מזה כתוצאה הופך (חיובי), פוזיטיבי
 אז, הגדול. האנושות מגוף מדולדל כאבר המובדל גדולה,
 תרדמת־מיזרח עליו נופלת מדולדל, אבר היותו ביגלל
חלום? וללא חזון ללא מטומטמת כבדה,

 בשאלה נעוץ העיקר חסרות־משמעות. שאלות הן אלה
 משלם־ חשבון על שכאלה דברים לקבץ טורחים מדוע

מדעי־כביכול. במסווה ולפרסמם המילים,

 שנות סיפרות את חנק עד שהזין הסוריאליסטי, מהזרם משוחרר צרימרא שמעון
 חי סופר לכל הראוי שמן לשוניים, דימויים שיף־מלא ■מידד של סיגנונו החמישים.

 שהסיפרות המחשבה את שוב מעלה צהמרא בשמעון הקריאה בו. להתקנא בישראל
 של זו אלא תש״ח, מיקצועני על-ידי שנכתבה זו אינה תש״ח לוחמי דור של האמיתית

 את למצוא שידעו קינן, ועמום עמיחי יהודה בן־אמוץ, ה שדה׳ בפינחס סופרים
 שיף מידד את 1976ב* למצוא לא מאד מצער יצירותיהם. את בה ולהבשיל השמש

העברית. הסיפרות של הרדידות מיפלס את מעלה היתד. נוכחותו בארץ. הסיפרותי בנוף

בחטףקשתו״ם? מהו
 (כל זך גתן שהמשורר טוענת העברית, השירה בהיכלות המהלכת עקשנית, שמועה

 זך, בלונדון. גלות־מרצון שנות כשבע לאחר בארץ, ולהשתקע לשוב עומד והדבש) החלב
 והדביק האופנתיים, מבקרי־השירה עדת את ועלב הקפיץ האחרון, בקיץ בארץ שביקר

 סומק־בושה תעלה זך נתן של שיבתו סי&רותית. תנועה מישטרת הכינוי את להם
 אבירן דויד המשורר • האחרונות בשנים למאד עד שנתרבו שירתו, חקאי בלחיי רב

 הכללית. הסיפרות לתורת בחוג תל-אביב, באוניברסיטת מלמד החל מישהו) בשביל (משהו
 להבדיל טכסטים, של ביצועית סדנה שהינו — דגמים״ ב״תירגול קורם מעביר הוא שם
שיריהם את מחדש כותבים אבידן תלמידי באוניברסיטות. בדרך־כלל המוקנה המיבנה מן

אברהם אלתרמן נתן של  בד,ווה להגיע קושי כל ״אין :אבידן ולדיברי שרונסקי, ו
 של ומעודכנת מהדורה,־חדשה •1 העבר״ אל בהצלחה לייצא כדי הנדרשת, לרמה

 של בעזרתו נעשה זה שקטלוג השנייה הפעם זו ראתה־אור. ישראל סיפרי קטלוג
 על הסווי־אפריקני) (השבר ישורון אבות המשורר של שהייתו • אלקטרוני מחשב
שפור לסידרת־שירים, שכזאת חווייה יתרגם שהמשורר מבלי חלפה לא הניתוחים שולחן

 קודרת נבואת־אימים אותה ,״,״תיאטרון־ר,שקיעה !• הסיפרזתיים המוספים באחד סמה
 אור־קולי בחזיון המדובר אלה. בימים מתגשמת צ, שואה בסיפרו תיארה קינן שעמוס
 חיבר התמליל את כאשר מצדה, מול אל בכותרת, מרכז־ההסברד. בהפקת שנעשה

 הביקורת • שריף נועם המלחין המוסיקה ואת פלאוויום) יוספוס (בעזרת אלמגור דן
 :(בן־גוריון בר״זוהר מיבאל ר״ר הישראלי לסופר־ד,ריגול פנים האירה לא הבריטית

 ליטארארי בטייטס פעמיים שמת המרגל סיפרו על שנכתבה בביקורת ביוגראפיה).
 סירטי־ מתוך שנלקחו בולטים הדים מצויים ״...בספר השאר: בין צויין, ספלמנט

והתרב משיעמום הספר את גואלים אינם הם וגם לאחרונה. שנעשו בריטיים ריגול
כ לאישים, דוקטור־כבוד תארי מעניקה תל־אביב שאוניברסיטה שעה • רבות.״
 החליט סיימון, ויליאם האמריקאי ולשר-האוצר מכסיקו) (נשיא אצ׳וריה לואים

 הצרפתי, והסופר להוגה-הדיעות דוקטור־כבוד תואר להעניק אוניברסיטת־ירושלים סנאט
 הר־אבן, שולמית !• מאור־עיניו את האחרונה בשנה שאיבד סארטר, ■פול ז׳אן
 של הייצוגי בכתב־העת אנגלי בנוסח פורסם רבים ימים עיר סיפרה מתוך פרק אשר

 הר-אבן, אלוף שבעלה, להוסיף ביקשה ),2009 הדה העולם נייר, של (נמר מישרד־החוץ
 הר־ הגב׳ מציינת כמו־כן במישרד־החוץ. להסברה כאחראי חודשים 18 זה משמש אינו
 מחלקת־ההסברה בפיקוח מצוי לוטן) יעל הגברת (בעריכת אריאל כתב־העת שאין אבן
ומדע). תרבות (קישרי פ תו״ קש של באפוטרופסות אלא מישרד־החוץ, של
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