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 ספרים מוכר ,מנדל את לפחלץ מנסה אודציון

 שנת של יהושוע ב א. ^ו יורה קלדו־זן לתלמידותיו מודד■ בדיוקו־
קריץ ראובן של הפרועה העקשנות £ו גרץ של העוזגרפיה 1953

פתיח

1980/81 ביקורת
 גדולה שנה היתה לא 1980־81 המם שנת

 לא זו שנה המקורית. העברית לספרות
 בסימן עמדה היא גדולים. ספרים הולידה

 הספרות ספרי־ביקורת בתעשיית גידול
 אוניבדסי- תריסר חצי בישראל. העברית

ל חדשים דוקטורים עשרות הפיקו טות
 ותת־מח־ מחלקות שיאיישו עברית, ספרות
 ויזכו הג״ל באוניברסיטות חדשות לקות

אקדמיות. במשכורות־עתק
 במהלך יעברו שקלים מיליוני עשרות

 האוניברסיטות, בגיזברויות הקרובה השנה
 העברית. הספרות מומחי כל את להזין כדי

מה שנותר מה שכל הוא, הנוצר הרושם
הספרות. ביקורת הוא העברית ספרות

 הבינוניים הטובים, — העבריים הסופרים
 כ־ לעבוד להמשיך ייאלצו — והגרועים

 או כן-נר) יצחלן (דוגמת שדרי־רדיו
 ויותם שדה פינחס (דוגמת כמתרגמים
 הבא הדור את יפרנסו ובמותם ראוכני),

 במשכורות ושוב, לספרות, הפרופסורים של
שבתון. שנות ולתחשיבי למדד צמודות

 אנשי של מפרי-עמלם מעט על סקירה
 הספרות בשדה בישראל האקדמי הקמפוס
זה. במדור מוצאת

קלסיקה

רבינוביץ
ואברמוביץ

 מהאוניברסיטה שמרוק הנא הפרופסור
 המאורות, לאחד נחשב בירושלים העברית
 כיום. האידיש ספרות חוקרי שבין ולבולט
ו לחייו מדריך — עליכם שלום בספרו

 עניינית תמצית שמרוק מביא *, ליצירתו
 היסוד ממניחי אחד של ויצירתו וענו על

 מהמשפיעים המודרנית, האידיש לספרות
והישראלית. העברית הספרות על העיקריים

 תולדות את בהרחבה מפרט הספר מבוא
 המכונה רכינוביץ׳, שדום של חייו

 הביוגרפיה פירוט תוך עליכם, שלום
 מאירים הפרקים שאר שלו. היצירתית

יצירו על ובמחקר בביקורת רבות פינות
 שמביא המדריך זה. נהדר סופר של תיו

 המחבר, מכתבי פכסמיליות כולל הפרום׳
 שבו זה דוגמת ותצלומים כתב־ידו גלופות

 נחמן חיים עם עליכם שלום יושב
.1907יב־ בהאג, בפגישתם כיאליק
 ביקורת שמרוק של בסיפרו השני הפרק
 מעט מציג עליכם שלום כתבי של ומחקר

 שאר זה. מרתק מחקרי נושא של מהעושר
 אותו אל המעיין את מוליכים הפרקים

 אידיש, וביקורת ספרות של מופלא יער
 המילחמה בימי ונשרפו נחרכו שעציו יער

התרבות. מיערות נכרת והוא העולמית
של הודעתו בספר מופיעה השאר בין

 — עליכם שלום — שמרוק חנא *
 הקיבוץ הוצאת !וליצירתו לחייו מדריד

רכה). (כריכה ענד 92 ;המאוחד

 די י. של תרגומיו בדבר עליכם שלום
ץ בי  :לחותנו) אחר־כך (שהיה ברקו

ושו החוקרים והמבקרים, הקוראים ,,למען
 לעברית, כתבי מתרגם של לשמו אלים
ה של תרגומם כי כזה, מפרשם הריגי
 שנכתב הראשון הכרך (מלכד האלה כרכים

ה במסירת ונעשה, הולך בהשתתפותי)
 על־ ובהגהתי, בהשגחתי מאתי, קולמוס

 בעילום־ הרוצה צעיר, עברי סופר ידי
שמו.״

ה במידע בתמציתו, מעולה הזה הספר
 מרצון ובהתבטלות עמודיו 92ב־ מרוכז

 שלום של עוצמתו ליד שמרוק הפרוס׳ של
 בנמצא אינה זה מסוג התבטלות עליכם.

 הפקולטות בוגרי של הצעיר הדור אצל
באוניברסיטות. לספרות

 לערפדות כלשהו אב־טיפום קיים אם
 של החדש הדור את המייצגת התרבותית

 ספק- לספרות, ספק־מבקרים־ומומחים
 ה־ החרזן שזה הרי מצוא, לעת חרזנים

 בר״ אמיתי) (שם אורציון באר־שבעי
 מוכר מנדלי בשם ספר שפירסם תנא,
 יצירתו במיכלול ביקורתי עיון — ספרים

 של המשוכפל סיפרו *. אברמוביץ׳ של
 פיחלוץ מנוזלי תפור היה כמו נקרא ברתנא

ה יצירתו את לפחלץ שנועדו אקדמיים,
 המייצג ספרים מוכר מנדלי של חיונית
 לאקדמיזם המנוגד כל את וביצירתו בחייו

ברנתא. של המשעמם
 של הפיחלוץ תהליך של מקרית דגימה

ספ מוכר אורציון בגירסת מו״ס, מנדלי
 או סיטואציה, מציין ״הוא :ברתנא רים,

 משמעות מהן שעולה סיטואציות שרשרת
בצו או כצורתן, החוזרות אחת, רציפה

יצי־ כמיספר או אחת, ביצירה דומות, רות

עליכם שלום
ליוצר החוקר בין

 ״משום :-ו׳/או מחבר...״ אותו של רות
 זקוקים ברגליהם, להתנהל יכולים שאינם

 לעזרת וזרימה, כאוס שכולו בעולם הם,
.העגלות כעלי לעזרת אחרים, . ״ .

ה את המחיש שמרוק הפרופסור אם

ספ מוכר מנדלי — ברתנא אורציון •
 ;דקל הוצאת 1 ביקורתי עיון — רים
רכה). (כריכה עמודים 156

עמו 9ב־ היוצר לבין החוקר בין גבולות
 156ב־ מצדיק ברתנא שאורציון הרי דים,

 הממשלתי המימון ביטול את סיפרו עמודי
באוניברסיטות. לספרות למחלקות

ברינקר
 על כתב שן ישעיהו בשם מבקר

 הוותיק האסתטיקן של הראשון ספרו
 — למדומה מבעד כרינקר, מנחם הד״ר

* הבידיונית״ ביצירה וייצוג משמעות

ספרים מוכר מנדלי
ספרותי פיחלוץ

ביו הבולטים הדרו מציוני ״אחד שהוא
 — המעטה לשון לנקוט אם — תר

המח של הבעייתי מצבו עם כהתמודדות
 תרומתו מלבד זה, בתחום הישראלי קר

 כנושא...״ לאומי הביו־ למחקר הנכבדה
בהג המעטה לשון שנקט שן, צדק ואכן
 שבלוע־ שייתכן ברינקר, של ספרו דרת
בו. לקרוא לפחות ניתן זית

 ברינקר מנחם הד״ר של ביכוריו ספר
אן ז של כתביו את בעבר שתירגם מי  ׳

 מובנת־למחצה מצרפתית סארטר פול
 בעברית כתוב בלתי־מובנת, לעברית
והכו האסתטיקה חרף משמעות, משוללת

 יחסית קל מישפט מגרה. המאוד תרת
 כותב על-ידי נתגלה ברינקד של בספרו
 :נוסחו זזה ,128 בעמ׳ אלה שורות

 במונחי הנושא ראיית על ״כשמוותרים
ההק כי־ מכינים, מישפטים, כין היחס

 או רומו קורא המביא הפראגמאטי, שר
 בדיוניות ליצירות ליחס צופה־תיאטרון

 ההקשר אינו ברורות, מובלעות אמיתות
 מילוליים, מבעים הבנת של הפראגמאטי

הי הכנת של הפראגמאטי ההקשר אלא
קולנו או (תיאטרוניים ספרותיים צגים

 — למדומה מבעד — ברינקר מנחם '
הו הבידיונית; ביצירה וייצוג משמעות

 הקיבוץ והוצאת תל־אביב אוניברסיטת צאת
רכה). (כריכה עמודים 180 המאוחד;

 עד אלה...״ מבעים מתוך שנבנו עיים),
בפשטותו• ברינקר כאן

 ברינקר שמקדיש לפרקים להתייחס אם
 הקולנועי, הנושא של האסתטיקה להבנת

 הרי הקולנועית, הפארסה על בתת־כותרת
 עממי בית־ספר של ח׳ כיתה בוגר שכל
 יותר, מרתק וטעם יותר, רב עניין יגלה

 אילו־ של האנגלי בנוסח עדיפה, ואיכות
ן, לוולטר מינציות מי ג׳ ל שעדיף בנ

 בעברית מאשר רצוצה באנגלית קוראו
ברינקרית.
 הלשונית לאסתטיקה נוספת המחשה

 של בסיומת מצוייה ברינקר הד״ר של
לתלמידו תודתו בדברי לספרו, הפתיח

 :וסותם מבהיר מעיר, הוא שם תיו,
 לנסות הביאוני שלהם הביקורת ״הערות

 שבמאמרים הטיעון את יותר טוב ולהסביר
לב הביאוני מקומות כשני ולפחות אלה,
 מאחל אני עצמו. הטיעון את מחדש דוק
 כתכי־היד את להכשיר זמנם כשיגיע להם

רא קוראים לעצמם ימצאו לדפום שלהם
 אני •טמצאתי מאלה נופלים שאינם שונים
בהם.״

ה ההצדקה הרי לאחרונים, מראשונים
 היא זה ספר של לפירסומו והיחידה אחת

 אחרי נמדדים האקדמיה שאנשי בעובדה,
 הפירסומים בכמות לתואר, המירוץ תום

שלהם.
 סופר של אימרה לשכוח יכול איני

בכו יש ״לכרינקר :הפלמ״ח מדור נודע
 בכל שדה לפינתם מאשר שכל יותר חנו

מוחו.״
 זה שכל לגלות אפשר אי מדוע כך, ואם
1 זה בספר

 לספרו סימפטיה אלה שורות לכותב יש
 ׳, פוליטי בהקשר קלדרון ;יפים של

 על מתקבל אינו מהנחותיו שחלק למרות
 הצהרת יש הספר בעטיפת כבר הדעת.
 הצייר של ציור :בה לטעות שאין כוונות
 ראש־הממ־ נראית שבו ליפשיץ, אורי
 מאחור, מאיר, נולדה המנוחה, שלה

שלה. הגולדה נעלי על פוסעת
 כותרת־מישנה יש קלדרזן של ספרו
 שמתחתה סופרים על מאמרים ארבעה

 אבות אצל הלאומיות על :משיחי לא (א)
 על ; 1977 במאי 17ה־ עד (ב) ;ישורון
העובדת״; ישראל ו״ארץ דברים״ ״זכרון

;לוין חנוך על :פוליטי לא — פוליטי (ג)
 על :הכפולות המדכאות את להסיר (ד)

עוז. עמוס
 לאתר מנסה קלדרון של השני מאמרו

 זכרון הספר שבין הפולוטי ההקשר את
כי של דברים קו להתמוטטו שכתאי ןן

 של מאמרו העובדת״. ״ארץ־ישראל של תה
 מונים עשרת ותכליתי מעניין קלדרון
 התר־ ההערכות ורצף שבתאי, של מספרו

מש רב קלדרון של בותיות־ספרותיות
 קלדרון מסיים זו רשימתו את מעויות•
חו שאינה סוציולוגית, פוליטית בנימה

 שבו ״ביום :הספרות של מהמיגרש רגת
 יום הזה, המאמר את לבתוב גמרתי
 ב,דבר׳ קורא אני ,1979 במאי 18 שישי,
 מנמק הוא ככה יהושוע. א.ב. עם ראיון

 :מיפלגת־העכודה אל לחזור החלטתו את
 קוד זה מישפחתי. עניין היא לנה ,מיס

 אחד, ענייו הם וריעות אידיאולוגיה מיוחד.
״אמון של מישפחתיים יחסים . . .

 פוליטי! בהקשר — קלדרון נימים *
ה הקיבוץ הוצאת קריאה; סימן ספרי

רכה). (כריכה עמודים 78 מאוחד;


