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 את מנתח קלדרון של השלישי מאמרו
 הסטיריקאן של הפוליטית המעורבות
 ששת־ מילחמת אחרי לוין, חנוך והמחזאי

 חפץ האמבטיה, ממלכת ציטוט תוך הימים,
 מחזותיו את משבח הוא עבודותיו. ושאר

 ״העולם :׳לוין של הפוליטיות והגדרותיו
ומור עשיר היה לוין הניד של הפוליטי

לא מסדה ו,שנית מממצא ברוד — כב

קלדרון :יפים
ביקורתית אוננות לא

 ארץ־ המובטחת׳ והארץ התנ״ד תיפול׳,
 ובנים, אבות והשנייה, הראשונה ישראל
 מושטת ו,ידנו טרור וערכים, יהודים

 חנוך של הלא־פוליטי העולם לשלום׳.
 שפרכצי לא אם — ומשעמם דל הוא לוין

.גרפס אז נוד לא אם פשישפש, אז .  ״ .
ברשי קלדרון מביא מדון מעוררת גישה

הכפו המדכאות את להסיר האחרונה מתו
ס בנושא לות ב פותח הוא עוז. עמו

 ברבט♦ כרטולד של משיר ארוך מוטו
ב רצוף אנטי־עמוס־עוז, הוא זה מאמר

סי מספר עוז ״כשעמוס :כמו ניסוחים
 ,גורמים׳. בו יש בני־אדם, בו אין פור

 עוז עמום את מעניין לא האחד האדם
 סבס קצת עליו... להגיד מה לו ואין

 וההצטברות ההתמחות כענייני בפרוטה,
 הרצל בנוסח פאראנויה וקצת וההתפרצות,

הנאס ברית־וארשה כוחות על רוזנכלום
 של גימנזיסטי פיוט והרבה וזורמים, פים

 המרקחת ועם ושצף־טירוף. נמוכים תופים
 ועם ? רושם עלינו לעשות רוצה הוא הזאת

 בני־אדם?... על משהו לומר רוצה הוא זה
 הפוליטית, המחשבה הפוליטית, העשייה
הטר הפוליטי, התפקיד הפוליטית, העמדה

מופי אלה כל — הפוליטית מינולוגיה
 מזולזלות. כקליפות עח עמום אצל עים
השות ,היסודות הם כאמת שקובע מה

 שלמה: פוליטית תרבות מושחתת כד קים׳.
 פלסטינים יש ציונות, ונגד ציונות כעד

 להיות הופך הבל — פלסטינים אין או
הפלס וגם הציונות גם אם תסר־חשיבות

ומכו כפולות במרכאות נתונים טינים
 שגולדה פעם אמר אליאב לובה פלות...

הישרא הפוליטיים כחיים חציבה מאיר
 שזחל מי הברכיים, כגובה גליוטינה ליים

 בכלל וספרות סופרים ניכנס. — פנימה
 מנייריסטיון ספרות כותב עוז עמום זה.

 ואין כפולות ומרפאות ,גורמים׳ בה שיש
מפגי להימלט ניסה הוא כך כני־אדם. כה

 ממנה להפריד :פוליטית מציאות של עתה
 מקבל הוא אבל הספרות• את לחלוטין

 הזאת, הפוליטית המציאות של דינה את
 ,גורמים׳ יש כה, כל קודם בה, שגם

 ממנה ונעלם והילד כפולות ומרפאות
 והאחראי החושב לסבל, הער האנושי,
 ואת ההפרדה את להסיר צייד למלים.

 הצדדים.״ שני למען — הכפולות המדכאות
 אינו קלדרון ניסים של פוליטי בהקשר

באוני עצמה ד,מזריעה ביקורתית אוננות
 הסופרים שמלאכת ספר אלא ברסיטות,
 בסיס לקלדרון משמשת האמורים והיוצרים

 אם מוגדרת, תרבותית לאידיאולוגיה מפרה
 הריאליזם מתקבלת. תמיד לא כאמור, כי,

דומיננטים. שבה והאמת

ציונות

הסופר היה יזהר פ(מילנסקי) אם

ה בחיים הישראלית הספרות את המייצג
 הרי כן־גוריון, דויד בימי פרלמנטריים

 שיט־ בעידן האחרונות, השנים שבארבע
 החיפאי הסופר זאת עושה פרם, עוד

 כמאמר או, יהושוע. ב(ולי) אברהם
וסופריו. דור דור חז״ל:
 בסידרת יהושוע ביצר זה מעמדו את

 זד בשירות חינוכיות־תרבותיות פעולות
 בפיר- בעיקר שהתבטאו פעולות מימסד,

 לשונות, לעשרות שתורגמו מאמרים, סום
ב ישראלית ממשלתית תעמולה וששימשו

 פיר־ באחרונה ציונית. תעמולה של מסווה
 ממאמרירטיעוניו, קובץ יהושוע אברהם סם

 ספר *. הנורמאליות בזכות הכותרת תחת
 גילוי- נוסח מילולית תערובת בו ששזורה

חלק עם עוז, עמום של הלב-המיקצועי
 והטיעונים פרם שימעזן של הלשון לקות

 בחינת זוהי ן מאיר גולדה של הפוליטיים
רו אמנון של בעיניים הערבי הנושא

 של בטיט או בדבק טבולה בינשטיין,
 יום- מילחמת שלאחר תנועות־המחאה

הכיפורים.
 ניסיון הראשון במאמרו עורך יהושוע
 בוגריה, באמצעות השואה עם להתמודד

 אמיתיות. ישראליות לעיניים מבעד ולא
 לו להעניק ועשויות רדודות, מסקנותיו
הבאה. בכנסת מושב ברדידותן

 הנברוטי הפתרון — הגולה ברשימתו
יהו חיים — הכיסאות בין יהושוע נופל
 הישראליות יצירת ותהליך בגולה דיים

 עם דו־שיח פיתוח תוך בארץ־ישראל.
 שלהן שהקשר תגליות יהושוע מגילה עצמו

אנטי מיתוסים ״...שני : מופרך למציאות
 — על־ידינו אומצו אשר נוחים, שמיים

וה היהודית הבצע אהבת של המיתום
 איפוא הם — היהודית הפחדנות של מיתוס

 לכך יהושוע של וההוכחה מופרכים...״
 כסף אוהבים באמת היהודים ״אילו : היא

 מתכנסים היו ככר שמזמן אפשר ופחדנים,
 ויפו־ צחת מעצמם ומונעים בארצם לגור
קשים...״ כה ריס

 קצר, בקטע מסתיים זה מאמרים קובץ
 בגיחוך הנקרא באמנות, ופרספקטיבה גיוס
 קודם שהובאה ההתייחסות למקרא רב,

יהושוע. א.ב. על קלדרון ניסים של מדבריו

יהושוע כ<ולי) אברהם
הזימזום זכות

 על פאראפרזה הוא הנורמאליות בזכות
ב שהתגלגלה ברנר, של הצעקה״ ״בזכות

 כפי הזימזום, לזכות והפכה השנים משך
 בקובץ מזמזם הוא יהושוע. זאת שעושה

 והמאוד ישנות המאוד הנעימות את זה
 כלשהי התאמה בלא הציונות, של דהויות
להווה.

 מהנושאים באחד עוסק ירושלמי יוסף
הספ מקצועות בקשת ביותר המשעממים

 פירסם הוא ביבליוגרפיות. עריכת — רות
 השם את הנושא בספר עמלו פרי את

 —1953 — ביבליוגרפיה — יהושוע א.ב.
 את לביבליוגרף העניק יהושוע א.ב. .1979
 את ואפילו שלו העיתונים קטעי תיק

לחשוב שניתן עד שלו, בית־הספר חיבורי

הנורמאליות! בזכות — יהושע א.ב. *
רכה). (כריכה עמודים 167 שוקן; הוצאת

 בגיל לכתוב שהחל לילד-פלא, יהושוע את
צעיר. כה

 מסר לא עגבדן, ש״י פרס־נובל, חתן
 חיבוריו את שליו הביבליוגרפיות לעורכי

 לא שלו כתבי־היד ובית־הספר. החדר מן
 זד,ם ספרים, כמה למעט בחייו, אור ראו

 שבביית־הספ־ כתבי־היד בספריית מצויים
 לא עגנון את שעצר הכבוד ■הלאומי. רים
 לביבליוגרף מסר והוא יהושוע, את עצר

 ומחזות סיפורים ״פיליטונים, שלו האישי
כרונו סדר לפי מסודרים פורסמו, שלא
 עצמו״. יהושוע א.כ. שמסר כפי לוגי

 16 מגיל למטה ״הכניסה הפיליטון ביניהם
 משירבוטי כמה ועוד בכתב־יד, אסורה״

 על מעיד אינו הדבר שלו• בית־ד׳ספר
דווקא. צניעות

 היא הביביליוגרפיה המגאלומניה, מילבד
 נוסף פירסום רק ודייקנית. קפדנית מלאה,

 וביקורות מאמרים יהושוע, סיפורי של
 כמה תוך שיהפוך הקובץ, את יקלקלו עליו

ערך. כל לנטול שנים

מחקר

עוז
 נורית הד״ר חוקרת רבות שנים מזה
ס הסופר של עבודותיו את גרץ מו  ע
ו התרבותיים ההיבטים בחינת תוך עוז,

 יצירתו. של ביותר הרחבים הסוציולוגיים
 בעמוס סיכומיה את גרץ פירסמה באחרונה

 תערובת שהוא קובץ *, מונוגרפיה — עוז
 ראיו־ קטעי עובדות, עדויות, הערכות, של

 להמחיש בכוחם שיש הגיגים, שברי נות,
עוז. שיל התלת־מימדיות את

 סופרים על מחקרים של הרב־גוני בים
 שפוך תום של שחוט הרי באחרונה, הגואה

 ספרות חוקרת — גרץ נורית של ספרה על
 הטמונים ובעוצמה בכוח מאמינה שעודנה

 ועוצמה כוח ,הסופרים של הכתובה באות
 שיל בעבודותיו לפענח מנסה היא שאותם

עוז. עמוס
 חלקים. לשלושה מחולק גרץ של ספרה
 אחד ובו והזזברה, הסופר הוא הראשון

 הדעת את המניחים הבודדים מהניתוחים
 התפתחויות של כיוון בדבר האמת, ואת

 מילחמת מאז הישראלית בספרות מסויימות
 חדשה, פואטיקה הוא השני החלק השיחרור.

ו עוז שיל ייחודו את גרץ מבודדת בו
 של הספרותי בנוף יצירותיו של ייחודן
 יצירות, השלישי, בחלק .50ה־ שנות שלהי

 בצירוף היצירות, מיון את מביאה היא
 שיטה מציגה היא במהלכו קולאז׳. של

 על מה, מרחק על השומרת ביקורתית
 של הזנה תוך הכתובים, לטכסטים רספקט

עיוניים. עזרים ושאר ביאורים מידע־רקע,
 רב־ ניסיון הוא מונוגרפיה — עוז עמוס

 של יצירתו אחר מעקב של וקפדני עניין
 ביותר, חיובית עמדה קביעת תוך עוז,

זו. יצירה של להגנתה

סאטירה

יקריץ
 בדוור על סיפור הוא השקיעה ״בשדרות

 של רביעי ספר זהו בלום־אנג׳לם. ישראלי
 צורם לנער ,קונצ׳רטו אחרי קלר, ריל,י

 ),1977( ,דופקים׳ ),1975( ולתיזמורת׳
 על כתוב כך )...״1979( פשטים׳ ו,שטים

**. קדר רילוי מאת השקיעה בשדרות הספר
 קלר ריקי בנמצא. אינו קלר שריקי אלא

 ראובן לספרות הד״ר של שם־עט הוא
 מזה הנהנה תל-אביב, מאוניברסיטת קריץ

ו סופר העולמות: משני שנים עשרות

מונו — עוז עמום — גרץ נורית ,
 עמודים 191 פועלים, ספרית הוצאת ! גרפיה

רכה). (כריכה
 השקיעה! בשדרות — קלר ריקי ״

 168 תל־אביב; 39489 ת.ד. גת; הוצאת
רכה) (כריכה עמודים

 כטחברה קריץ נודע הרחוק בעבד מבקר.
 בה״א רבי-מכר שהיו ספרים סידרת של

:60ה־ וראשית 50ה־ שנות של הידיעה
 אלון נעורים, חטאות תכלת, של שנים

 מספחת, של ונפנוף קטנה אחות ועירית,
 ממש של להתייחסות זכו לא מעולם אשר

״המכובדת״. הביקורת של מצידה
 נתגלה כ״סופר״ הצלחתו אחרי שנים

 סידרה ספרי־ביקורת, של בסידרה קריץ
 כמרצה השני גילגולו במהלך חיבר אותה

על בולטים האלה הספרים בין לספרות.
שב המוזר הגדר, מאחורי הסיפור מיבנה
 הסיפורת וכן הסיפור תבניות המוזר, סיפור

 ראשץ), (חלק לעצמאות המאבק דור של
 המהותיים השורשים את החושף ספר־יסוד

הישראלית. בספרות זה דור של

קריץ ראובן
הספרותי המשחק חוקי

 להסתפק שלא החליט קריץ שראובן אלא
 סידרת בפירסום והחל אלה, עולמות בשני

 קלר, ריקי אלמוני, סופר אותו של ספרים
 אלה ספרים עצמו. קריץ ראובן שהוא
 אחד דבר מכל באיכותם נופלים אינם

 האחרונות, השנים במהלך בארץ שנכתב
 ״צעיר״) (מלשון ההצערה ניסיונות כי אם

מכירתם. בכוח רבה במידה פוגמים
 היא קריץ־קלר, שתופעת ספק אין
 עד הביקורת את להביא סאטירי ניסיון

 לא כמובן, והביקורת, מחריד. לגיחוך
 קריץ־ שגיבורי למתת המסר, את קלטה

 היינריד מתוך ציטוטים פולטים קלר
 מהספרות דמויות ושאר קלייסט פון

ב המומתים כאחד ידוע (קריץ העולמית.
תל־אביב). באוניברסיטת זה תחום

 מתוך פרקים מביא קריץ של ספרו
 ש־ הווי בארצות־הברית, יורדים של הווי

וקפ מהוקצע ספחתי תיאור מתארו קריץ
 וריקי — כולו הספר שמעשה אלא דני.
ספרו סאטירה של מעשה הוא קלר
 באקדמיה, זילזול בבחינת הוא — תית

 המייצרים בתי־חרושת באותם זילזול
דוקטו המכונות סמיוטיות קופסות־ניתוח

 כך על כותב קריץ־קלר לספרות. רים
 פח־ שואל, ״אני :הסאטירי בסיגנונו

 הסטד כל של הרלוואנטיות כעניין פטור,
 שהטוען הזה, הטסר עם הזו, יוטיקה
 וכל מוסכם, בצופן, הנמען אל משדר

 להם היד. שהאינדיאנים נגיד, אז זה.
 השני, בא ענף, שובר אחד שפת־סימנים.

 ש. מכין ותיכף השבור, הענף את רואה
 נסע משורר שאיזה נניח, ועכשיו נגיד.
 וראה רחוק, ג׳ונגל באיות בחשמלית פעם
 שנשבר צעיר זלזל נכון, יותר או ענף,

ל קצת מחובר נשאר עוד אבל וצנח,
 האלה, הזלזלים עם זה איד יודע אתה גדע,

המש את פתאום ומבין מביט והמשורר
ומתנד השבורים שלו החיים של מעות
 אז ללבלב. עוד יכולים שלא כרוח, נדים

 כרור...״ די פה והמסר הנמען עניין כל
 האקדמיה, על קריץ־קלר יורק הלאה וכך

ב והבחנה הבנה בעל שהוא מפני וזאת
 מכו- ליד המתרכז האמיתי, היצירה כות

 והמשוררים, הסופרים אצל נות-הכתיבה,
 הוא לספרות. המחלקות ילודי אצל ולא

ש לסאטירה, השקיעה בשדרות את הופך
 הטפת־ חוקי-המישחק את להכיר צריך
ממנה. וליהנות אותה למצות כדי תיים
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