
 צפני וכל / אסיה של מתרחבים פגים
 נופל של דטימחת״דמעה / בעזה האותות
 שאתה ככל ״אכן, :ועוד ...״,אופטימי

 תעודת את מאכדת אפי / בגופי נדחס
 מותכת להיות מסוגלת הנני / זהותי,

רוחותיו...״ את איפוא, שחרר / בשחיטות,
ה בדיו אוהבת אני י ה מספרי הוא לבנ

 בשנים אור שראו ביותר המעולים שירה
 המעמיד שירד, ספר בעברית! האחרונות

שנכ השירה קובצי מרבית את שירי בצל
 היא דאוד סיהאם בעברית. בארץ תבו

אוניברסא שירית עוצמה בעלת משוררת
 לשון מיכשולי על המתגברת עוצמה לית,

 כבוד אות בבחינת היא שירתה ותרגום.
 חלק היא שדאוד הישראלית, לשירה
 לוקה סומך ששון של תרגומו ממנה.
 תיאוריה עוצמת אך חוסר־שיריות, במעט

 על גם מכסים דאוד של וכוחה וחוויותיה
זה. חסרון

תרנו□

ודים דיל
 להביא שנועד ספר זה היה בראשית

 בהיותו אותו שנתב זקן, למדובר עדנה
 מה־ ,קולנועי סרט זה היד, אחר־כך .74 בן

השי שנות שבסרטי והרומנטיים מרגשים
 לא־ברו־ מסיבות תורגם, באחרונה שים.
 דיל היא הכותרת הנביאים. ללשון רות,
ר העיתונאי של סיפרו ,,ודים י עי ־ רי  אנ

אה הוא הסרט במאי רושדה♦ &נמו  פר
ריפו. ט

 של חייהם סיפור את מביא ודים דיל
 ׳ים, ז ושל אירופה, במרכז שנולד ׳יל, ז

 צעירים סופרים שניהם בצרפת. שנולד
מור מסכת וטוו 1907ב־ בפאריס שנפגשו

— עימותים עם — ידידות יחסי של כבת
 :ביניהם המתחלפות הנשים רקע על

 קאתרין, ;ולבסוף אודיל גרטדוד, לובי,
 שנים ,לפני :מספר החל ״ז׳ים קאת. היא

 תיאר, והוא עלמים...׳ שני היו היה רכות
עצ ואת ז׳יל את כשמותיהם, לנקוב כלי
 כואח לפני בפאריס חייהם רעותם, את מו,
 הבלתי- חופעתה טסויימת, נערה של

 אחר־ אירע ומה להם נגלתה איד צפוייה,
״ ד... ^כ
ספרו החמצות של מארג הוא זד, ספר
 ממנו נטל טריפו פתסואה שהבמאי תיות׳

 לפיו והרכיב הבשרי, החלק את הלב, את
 מעולה סרט וז׳ים. ז׳יל הנהדר סרטו את

ל בינוני בין הנע ספר פי על שנעשה
ביו גרוע אף הוא רבים ובקטעים גרוע׳

 מצוייר, הסיפור של היחידה מעלתו תר׳
 האוהבים, משולש של ההתמודדות בניסיון

 לעיר נסעו ״באוקטובר :וקאת .ז׳ים ז׳יל,
 שבה רוחנית, לרגל עליה — היסטורית

 מכרסם התל הספק וזד. צלול הטבע היה
 ז׳יל אפילו כהורים. לייעודם באשר בהם

 להמשיך עליהם היה מזה. מהר הוליד
 קאת אד נישואיהם. להסדרת בהליכים

כ זאת פירש וז׳ים מיסמכיה את שכחה
 קודמים בהריונות תצלוטיה למראה אות.
אי קאת כי ז׳ים, סכר ז׳יל סיפורי ולפי

 ז׳ים הרה. משהיא אלא קאת לחלוטין נה
 עגלגלה, לקאת להתמסר צורד מעין חש

 ביניהם, ונתהווה הלך חלל ורגועה. פודיה
 ממלאים היו, לא וגיפופיהם ותיבוקיהם

 לו הותירה קאת קט... לרגע אלא זה חלל
 שבה, היא :למחשבות פנאי והותר די ^,

*  לפנות בשתיים רק רחב, חיוך מחייכת י
 מישחק־קלפים ,לשחק הלכה היא בוקר.
 המחשבה וחבריו׳. המתאגרף עם רציני

 לא אד ז׳ים, של בראשו חלפה להכותה
הש הוא מוצקה. והברה כוח די בו היו

לקאת, אמר הוא נפשו. על להימלט תוקק
 ישפיע המתאגרף שמא חושש הוא כי

 למתאגרף תלאותינו את ,סיפרתי עליה.
 לעשות לי הציע והוא נצטמרר), (ז׳ים

 והת־ שמע (ז׳ים ידיעתד. בלי תינוק, לי
ממד׳...״ לתינוק מחכה אני אכל פלץ),

פרי סצינת מתוארת זו השתפכות אחרי
 ״ז׳ים :זה בסיפור רבות מני אחת ודה,

 קפואה, דוממה, קאת לראשונה, ראה,
 את ליווה ז׳ים כאי-חשק. לה והתמסר

בממחטותיהם. נופפו לא הם לרכבת. קאת
 אל שבה היא כי על מאושר היה ז׳ים
 ז׳יל אל יחזירה וכישלונם יתן מי ז׳יל.
ולתמיד...״ אחת

ה אנרי־פייר * ש הו־ !וז׳ים ז׳יל — ת
; צאת ״ ר ת רכה). (כריכה עמודים 162 כ

וז׳ים״ ״ז׳יל כסרט וקאת דים דיר,
דיל״ אל שבה היא כי על מאושר היה ״דים

 שתי שבין באירופה הגזענות של הרקע
 :זה מסיפור נעדר אינו מילחמות־עולם

 אחד. גזע בני היו לא ויז׳יל קאת גם ״אד
 ,תרנגולת טהורה. גרמאנית היתה קאת

 לכמה פרט אשר יהודי היה ז׳יל לוחמת׳.
 מל־ על־פי־דוב נמנע ובנפש, בלב חברים

 יהודים...״ עם התרועע
אחרים, ספרותיים למשולשים בדומה

 בטרגדיה, ׳לסיומו מגיע זר, משולש גם
 גשר אל ז׳ים את מסיעה קאת כאשר
 הסינה, ׳במימי מתים והוא היא רופף.
 מותם. על תוהה מאחור נותר ז׳יל ואילו
 שבה שעה ״מקץ :נכתב האחרון ׳בפרק

 של המלובן שלדה ויצאה. טרכבת־הברזל
 חיא גופה. צורת את הזכיר עדיין קאת

 והיה כבה השלד מנצח. כקורבן דמתה
 שלמה, נותרה גולגולת פיסת ואפר. לעפר

ה את השלימה כסף של מקבת פריכה.
 הקורבן של תות בא ואחר־כד מלאכה.

 שתר. נותר מגולגלתו גם דים, השני,
בתי- הושמו אלה ;לצנצנות הועבר האפר

 רד״יו, ופרשנות )6 י״ק, (בראשית ארץ״
 שהכנעני שלמרות להדגיש, ״כמבקשת

 דבר לאבדם עושים היו לא בארץ, היה
 אברם והכיר רב. מקנה עם בארץ בעבת

 לו שייעדו כפז האל לו מקיים היה כי
 וה־ אברבנאל בשינוי־מח בברכה. האל

 כארץ אז שהכנעני אף־על־פי :מלבי״ם
 ללכת אבדם נמנע לא סכנה, והיתה
 ה׳...״ במצוות כדרכו

 מתפרסם ימי־ר,ביניים״ ״ספרות במדור
 ,״מקאמת דישון יהודית של מאמרה
עי ודרכי מקורר, — לאלחריזי השודד׳
 אל־ של המקאמה בין משווה היא צובה״.

 ,אלהכו־ שיל דומה מקאמה לבין חריזי
, אני  :מעירה היא הסיכום ובדברי ד'

ה דקה, באיתניה ספוגה אף ״המקאמה
 ניגודים הכנסת ■ידי על בעיקר מושגת

 אחד מקדמים. ברמזים מרובה ושימוש
ה הפער הוא לציון הראויים הניגודים

ב לסופה. המקאמה תחילת שבין עמוק
יפהפיה נערה עומדת המחברת ראשית

 ז׳יל היה לבדו היה לד שנחתמה. כה,
ומ ■מאז שאפה, קאת אפרם. את מערבב
 של מפיסגתה לחח ייזרה אפרה כי תמיד,
 מותר...״ היה לא הדבר אף רמה• גיבעה
 שהביאה הסיבה מהי : ברור שאינו דבר

 ספר, של בתרגום להשקיע כתר הוצאת את
ל ראויים מתוכו ספורים קטעים שרק

 מתמודדת זו שהוצאה חבל ערכית. קריאה
כזה. ירוד חומר עם

 האחרונות בשנים שמבצר כתב־עת
המתמוד כתבי־העת בין כבוד של מעמד

ופר ביקורת הוא ספרות נושאי על דים
וב בר-אילן אוניברסיטת בהוצאת שנות,

 לכת- בניגוד שאנן*. ם אכרה עריכת
הספרות, במדע אחרים ישראלים בי־עת

 מול אכזר, פריץ מפני שברחה ומסכנה,
שנש מידחמה, מלומדי בני־חיד חבורת

לחס נתונה האומללה הנערה שלוף. קם
מת זו סיטואציה לחסד. או לשבט דיהם,
לטר כאשר היצירה, סוף לקראת הפכת

 החיל גיכות הפעם שוכבים הלעג, פה
 ה־ לרגלי מנשקם, מפורקים חסרי־אונים,

 לחסדה. נתונים הם והפעם נערה־השודד,
 (הפרש) הגערה שמספרת הדמיוני בסיפור

 ורמזים איתניה יש הפתץ הריגת על
 משתמש אף אלחריזי לסופה. מקדמים

 כשם ממש. הביטויים באותם כף לשם
 בעורמה היא ,התה׳ המקאמה שבתחילת

ת כף הפריץ, את  אותה (הקיני) חבר ה
 המחברת. בסוף בעורמה, הפרש) (את
 וכן הפריץ של בגופו חרב׳ ,תקעה היא

 הנדקר נופל הטיקרים בשני חבר. ערשה
 מופר המיקרים ובשני גחונו׳, על ,ארצה
 יותר עוד הגדולה האכזריות מעליו. ראשו

 והעורמה הנערה, של הבידיוני בסיפור
 בזה כי נראה חבר. של במעשו יותר רבה

הפרש אכזריות את להתיש המחבר רוצה
מזו נופלת כאן אכזריותו כי (אם מחדש

תודה!בחטף
•  בי שפגש אופק, לאוריאל תודה •

 עשה שלא וטען הבינלאומי הספרים ביריד
 של חלם חכמי על הסיפור מן פלגיאט
 ל- תודה >•>• כשווים־זינגר יצחק

 על אותי שבירך מלצר, יהודה ד״ר
 של הפלגיאט על נייר של בנמר שכתבתי

 שטען שמוש, לאמנון תודה אופק
 יריד את ועזב אותו שונא שאני באוזני

 איני מדוע לו שהסברתי אחרי הספרים
לש החל הוא כאילו נראה אותו. שונא

 כן־אמוץ, לדן תודה אותי נוא
ה את רבה״ ב״ענווה באוזני שהכחיש

 מיליון שני של מיקדמה קיבל כי שמועה
ה את ו•!• החדש סיפרו בעבור לירות
 לפגישה בדרכו במעלית, השמיע דברים

 הוא שאף כיתן, אשר שלו, המו״ל עם
 סיפור את הספרים ביריד באוזני הכחיש

 ל,ניזק, ליורם תודה המיליונים שני
 לא והוא בראשי לשלום לו שנענעתי

שלום. לי השיב

 פיינגולד העברית. הספרות ביקורת של
 אירופים, סופרים של ההשפעות את בוחן

 של כתיבתו על ואחרים, כטורגנייכ
וה התרבותיות המשמעויות ועל ברודס

אלה. השפעות של חברתיות
 במאה העבריים הסופר שגדול ספק אין

 שנים עוד יפרנס עגנון, ש״י העשרים,
בחו העברית. הספרות חוקרי את רבות
ת של זו ברת ת ביקור שנו  עג־ מפרנס ופר

 ואחר מעולה ברשימה אחד שניים: נון
 בנקרופיליה הגובלת מחרידה, ברדידות

יהו הוא השניים בין המעולה ספרותית.
 ״מוטיבים שרשימתו לכנו!/ ד. שוע

 מהווה עגנון״ לש״י ב,הנידה׳ חב״דיים
החסי הדמויות גלריית של קפדני מיון
 ובעי־קר עגנון, של מסיפוריו בכמה דיות

 קפדנית מדעית, רשימה הינידח. בסיפולו
 הרשימה של שמחברה מורגש ועניינית.

תום. עד הנושא את מיצה
 שיפעת היורד של רשימתו ולעומתה

במונטריאול, מקגייל מאוניברסיטת לוי,

עגנון של מוות מסיכת־
ספרותית נקרופיליה

 לדורותיה. העברית בספרות זה מתמקד
העיקרית. מעלתו וזו

 של 16 מס׳ בחוברת הראשון המאמר
ת ביקורת שנו  קו־ שימחה של הוא ופר

 של העברית של המחקר ״מצב על נוט,
 כמה קוגוט מפרט במהלכו ימי-הביניים״.

 ימי־הביניים, של לשון־הפיוט מתכונות
תקו אותה של הפרוזה ולשון החול שירת

 דוגמות של רחבה קשת הצגת תוך פה,
ב אחרים חוקרים דברי מתוך וציטוטים

 ״קול ברשימתו טוקר, נפתלי זה. נושא
 המיב- את בוחן בראשית״, בספר המספר

תול ספר ״זזל :הספר של הספרותי נר■
 אדם, אלוהים בתא ביום :אדם דות

 ונקבה זכר אותו: עשה אלוהים בדמות
 שטם את ויקרא אותם, ויברד בראם,

 את גם מביא טוקר היבראם...״ ביום אדם
ב אז ״והכנעני של הספרותית הבחינה

ת ופרשנות! ביקורת   אברהם בעריכ
לן; אוניברסיטת הוצאת שאנן; אי  167 בר־

רכה). (כריכה עמודים

הגדו עורמתו ואת הערבית), שבמקאטה
 שעלתה עורמה — מאידך חבר של לה
 זו עבודה לסיכום, יריבו...״ של זו על

במער מצוי אינו שכימעט נושא, מציגה
 :הישראלי בית־הספר של הלימודים כת

 העברית בין הקיים התרבותי הדו־שורש
 מחמיצה הישראלית שהתרבות ׳לערבית,

אותו.
 משה אין ההשכלה״ ״ספרות במדור

 ״לראשיתו ברשימתו דבר מחדש פלאי
 העברית בספרות האפיסטולרי הז׳אנר של

 הוא ואיגרותיו״. אייכל יצחק החדשה:
 משולם ״אגרות המוכר, לטכסט מתייחס

 ל- אותו ומשווה האשתמועי״, בן־אוריה
מונטסקייה. של הפרסיות״ ״איגרות

 עמי כן־ של למאמרו יש רבה חשיבות
 וה־ ברודס א. ר. של ״יצירתו פיינגולד

דוק עבודת מתוך פרק האירופי״! רומאן
 ברומאנים פיינגולד עוסק שבה טוראט,

 סופרי מחשובי ברודם, של רחבי־היריעה
שתי והחיים הדת שספריו ההשכלה,  קצוות ו

לתשומת־לבה האחרונות בשנים זכו לא

רשי שבתון. בשנת בישראל עתה השוהה
ורי שדופה היא עגנון״ את ״לעגנו מתו

 ״דרך :כמו בבנאליזמים עמוסה קנית,
 יוצרה, על היצירה מתוך המצביעה ביטוי

וב היצירה תהליך על לבטי־יצירתו, על
 בבל״ת יוצר...״ להיותו מודעותו על עיקר

 את למחברו. אקדמי פירסום לספק שנועד
 שלו בפרשנות לוי מציג בספרות בורותו
 עגנון מספר שבו הסיני, האגדה לסיפור

 לדלת מבעד האדריכל של כניסתו על
 התעלמות זוהי היעלמותו. ועל המצויירת

הסי הסיפור של עבריות גירסות משתי
ם ואצל שדה פינחס אצל - ני  עמו

 נעדרת לוי של רשימתו כותרת גם קינן.
 את כלל מזכירה אינה היא מקוריות.

 לא ״מעגננים יזהר ם. ש מאמרו כותרת
ת, (בידיעות לך״ יהיו תו ח  ).20.2.1976 א

 ומחקרים מעולות רשימות מתפרסמות
 שעור־ לומר, יש זאת עם יחד חשובים.

 מינימום, איכות על מקפידים אינם כיו
פגם. להוות עלול והדבר

*/אי- ד/ א**/


