
 מבחינה דיים נחל,רו לא ושעדיין מדינה,
 התחליד של עיקרו ותרבותית. סוציולוגית

 במילחמת הגדולים שהמנצחים כבד, הוא
 נערכה שלא קאמפף) (ל,ולמור התרבות
הו זאת וככל והשישים החמישים כשנות
 כתת־התרכות הדתי, החימר היו כרעה,

 הסרוגות׳. וה,כיפות המזרחי הפועל של
 מערכת של האחרים לסקטורים כניגוד
 המעכר כמהלד אשר — הציונית החימר
 את לגמרי כמעט איבדו הממלכתי לחימד
הלאו הדתיים פיתחו — הערבי צכיונם

 רבת חינוכית סוציאליזציה מערכת מיים
עוצמה...״
 מאמר הוא שפרינצק הד׳׳ר של מאמרו

 הוא המדעי. לתחום מעבר החורג מדעי,
המסכ התופעות מן כמה על אור שופר

הישראלית. החברה של שלומה את נות
 הם זו בחוברת נוספים מאמרים־מחקרים

 פוליטית השתתפות של ותהליכים נזיבניס
 ה. תיאותר מאת בברית־המועצות,

 : ותוצאותיה מילחמה ומטרות, פרידגוט,
 שמואל מאת יוס־הכיפורים, מילחמת

 מבקר הספרים ביקורת במדור חרל״ס.
 שולמית של הביל״ויים את שפר גבי

 מציג גולדברג שגיורא בעוד לסקוב,
 גוטמן, יחיאל עורך־הדין של סיפרו את

הממשלה. נגד המישפטי היועץ
קודמותיה. כמו מעולה, חוברת

שורשים

סוטרא אחראי
 מישמר קיבוץ חבר צימרמן, דויד
 בשם יוצא־דופן ספר החודש פירסם השרון,
 ; * והמידרש התלמוד מן אהבה סיפורי
 של הסיפורים מיכלול מתוך זעיר מיבחר
 פ*0 יצירה בגדר שהיבם שבעל־פה, התורה

רותית־אמנותית.
 כי ההנחה על מבוססים אלה סיפורים

ל מודעים היו והתלמוד המידרש חכמי
 בחיי המיני היצר שממלאי המרכזי תפקיד
בקפ יחסי־המין הוסדרו זו בתקופה האדם•
 אינה האשה כי שהאמינה במיסגרת דנות,
 ורבו פרו מיצוות קיום לשם אמצעי אלא

 שמונת הגבר. של המיני יצרו סיפוק ולשם
ב גם כי מעידים, זה שבקובץ הסיפורים

 נוקשות מיסגרות של רחוקים ימים אותם
ואשה. גבר לאהבת מקום היד, וקשוחות,
 וה־ התלמוד מן אהבה סיפורי שמונה

 ספרותי, ערך בעלי סיפורים הם מידרש
 בימים דתית, תרבותית מסורת מתוך פרק

 הרבנות. של השחור שנות לאלף שקדמו
 בסיפורים ולעיין לקרוא ועניין טעם יש

 להם שמעניק הקפדנית ובפרשנות אלה,
צימרמן. דויד

ביקורת

אלתרמן על
הוא מירון דן של חדש מאמרים ספר
 לחדור מנסה הוא שבו עיקר**, על מפרט

 של בשירתו וההגות הז׳אנר ה״מיבנה, אל
 ספרים בסידרת ראשון חלק אלתרמך. נתן
 בדרך הכותרת את הנושאת מירון, של
אב בשירת עיונים — התבונה שירת אל

 הדור. ובני אלתרמן נתן שלונסקי, רהם
 מירון בוחן שבספר הראשון בפרק כבר
 של השירה בקובצי ובינה ד,״מיבנה את
מיקרוס לניתוח ניסיון תוך אלתרמך, נתן

ו האלתרמנית השירית היחידה של קופי
יצירותיו, של השונים לז׳אנרים השוואתה

 אהבה סיפורי שמונה — צימרמן דויד *
פו ספרית הוצאת ;והמידרש התלמוד מן

רכה). (כריכה עמודים 79 עלים;
 מיבנה, עיקר, על מפרט — מירון דן **

 אלתרמן; נתן של בשירתו והגות ז׳אנר
ספ עם בשותפות המאוחד, הקיבוץ הוצאת

רכה). (כריכה עמודים 231 פועלים; רית

 המישקל כובד במלוא וכלה בחרוזים החל
שירתו. של

 של דאנרי לתיאור פתיחה השני, הפרק
ה מיפוי את מציג האלתרמנית, הליריקה

 המנוח, המשורר של החווייתי־הגותי עולם
 האימאז/ והמשורר, השיר כלי שפיטת תוך

 ה־ אל והמעבר וכר, המצלול המטריקה,
 המוליכה האלתרמנית, הבאלדה של מימד

 מודרני. עברי אפוס של מסויים לסיגנון
 בחינת תוך אלתרמן שירת את בוחן מירון

ותפיסת שלה, האכספרסיוניסטי המרכיב

אלתרמן משורר
— עברי אפום

 אלתרמן של והשירית התרבותית עולמו
המשורר. של החווייתי הדיווח ובחינת

 מירון דן מגיע יותר מפורטת לבחינה
 דרך שירי שלושה על השלישי, בפרק

 ה־ השירה ניבחנת שבו בחוץ׳, ב,כוכבים
 ומתמקדת יותר ושירה בצורה אלתרמנית

 :הגדולה בדרך הוא מהשירים אחד יותר.
כ ושדה / ובשריקות במרעה ״עינכלים

 / ירוקות, כארות דומיית / ערכ. עד זהב
/ ודרך. שלי מרחבים  מן שעלו העצים /

 להביט / ומתכת• כזכוכית נוצצים / הטל,
 ואמות / אחדל לא ולנשום אחדל לא

 שמכבר). שירים (מתוך ללפת...״ ואוסיף
 ומסביר השיר את ומפענח מנתח מירון

מו זה משיר מורכבותו. ואת פשטותו את
ו הניגון חוזר עוד לבחינת מירון ליך

לדרכים. מזכרת
ב והגודל הבינה שירת הוא אחר פרק

 של מקומו את מירון בוחן שבו תחילתה,
 של המוקדמת בשירתו הראפסודי הז׳אנר

כני לשלב ביקורתית התייחסות אלתרמן,
 והשירה הספרות לעולם אלתרמן של סתו

 משורר אלתרמן בהיות ,1932—1931 בשנים
 ל־ שיריו את ושולח בפאריס היושב צעיר

 כתובים תל־אביב, של ר,מודרגים ביטאונים
 בפיתחת שכבר היא, מירון עמדת וגזית.
והסי האותות נראים אלתרמן של שירתו

 לבוא, לעתיד דרכו על המעידים מנים
בשירתו. המצוי הסיפורי המרכיב ובעיקר
 בעקבות הטיול הפרק הוא אחר פרק

 של שירו את מירון בוחן שבו הפילים,
 הרציפות בעיות ואת הפילים אל המשורר

 מירון בחוץ. בכוכבים הקשה השיר של
 משורר הוא אלתרמן כי להמחיש מנסה

 מביא מירון מעשים״. של ״כרוניקה המביא
 :הפילים) (אל המבוקר השיר מתוך קטעים

 / לקישוט כסיל ואין לחוכמה קץ ״אין
 / — היא איטמה הלבנה ידך ואפילו

 / פשוט, קיץ במעיל כן, על לי אצא
 מפענח מירון השמיים...״ פילי כין לטייל

 על ומדבר אחריו, הבאים והבתים זה בית
ה פילי בקרב ידידים לו המוצא הדובר

 המשורר בם. נוהג קטן שנער שמיים,
 וה״כסילות״ התום של האחרון הנציג הוא

השמיים. פילי עם המגע את לו המאפשרים
 האלתר־ ההתנגנות מול מעמיד מירון

 שעות אותן האלתרמניים, הנופים את מנית
 למשורר המיוחדים הדרך הינד,וני שקיעה,

 המילים, בין אלתרמנית נדידה אותה זה,
של פרוידיאני בפיענוח הסתייעות תוך

חו מירון וכמשורר. כאדם מועקותיו גלי
 אלתרמן, של הזעם התפרצויות את שף

 בדבר התוהה העולם, תום את המאבד
 בדבר שאלות ושואל כיצור־על, קיומו
כאשד,. האשד, גורל
 — בחוץ״ ב״כוכבים הזכרון מימד על

 בשיר מירון דן מוצא ועיון דיון באמצעות
 השירה חומרי כל את כמעט למזכרת אביב

 האלתר־ השירה בחינת נתיב האלתרמנית.
 מימד אל זר, מאמר פי על מוליך מנית

ה ״הגשר מירון, לדברי שהוא, הזיכרון,
 כשם השיר, חלקי שני את המחכר עיקרי
 — חדוכרים שני כין מגע יוצר שהוא

 הראשון החלק של המתהלל הריטוריקן
השני. החלק של המכוהל והילד
 הוא זו אלתרמנית במסכת אחרון פרק
 השירה אל אלתרמן נתן של דרכו הפרק

 את להעמיד מירון מנסה שבו הלאומית,
 של הרשמי כמשוררה מקומו, על אלתרמן

 שירית נורמה של כמייצג ישראל, מדינת
שיש דומה דור. של כמשורר לאומית,

מירון מבקר
עוצמה בעל —

 ש־ למרות זה, בתיאור מועטה לא הגזמה
 בחייו שלבים בכמה עצמו ראה אתלתרמן

זו. בעמדה שניצב כמי
חיה. ושירתו מת, אלתרמן :לסיכום
 נפרדת בתיבת־הזימרה שכתב והמשורר

 כי / אלם. הוא אחים, הסוף, ״כי את
 / ההלך מול כעיניים / הדממות. באזני

 לעוצמתה הוכחה הוא נעצמות״, הדרכים
 לאחר גם החיים את המפרה השירה של

 אלה שורות שכותב למרות המשוררים. מות
 משירת מדי ונרגש נלהב היה לא מעודו

 זה מאמרים שקובץ ספק אין אלתרמן,
 ; עוצמה בעל הוא מיתן דן הפרופסור של

 אלתרמן של להצבתו תרומה התורם קובץ
 השירה בתולדות הנבונות בפרופורציות

הישראלית.

 ב־ רק בישראל הונהג על־תנאי מאסר
 יהווה זה ענישה שמצב היתה הכוונה .1954

 ענישה ודרך בפועל למאסר יעיל תחליף
מרתיעה. אך חדישה,
 אהרון של סיפרו אור ראה אלה בימים
ה מפרט שבו ♦, על־תנאי מאסר אנקר,
ה את בר-אילו, אוניברסיטת איש מחבר׳

 מישפטי-ענישתי מצב של השונים היבטים
זה.

 מטרות את אנקר מציג סיפרו בפתיחת
 של המלא הפירוט את ולידן הענישה,

מקטלג הוא ומיבחן. על־תנאי מאסר מצבי

 על־תנאי; מאסר — אנקר אהרון *
 ענחדיס 177 בר־אילן; אוניברסיטת הוצאת
קשה). (כריכה

 על-תנאי מאסר של השונות הצורות את
 מדיניות של שונות לנורמות והתאמתן

 השונות החוק הוראות הבהרת תוך ענישה,
 התנאי הפרת של מצבים ופירוט בישראל
המאסר. והפעלת
 הנוחלים את זה מול זה מעמיד אנקר

 הוא והצבאיים. האזרחיים בתי-הדין של
 המאסר בנושא הענישתי, המצב את מפרט

 ודן ובארצות־הברית, באנגליה על־תנאי
זה. בנושא הישראלי החוק של במקורותיו

 הרי אחרים, וחוק מישפט לספרי בניגוד
 עשוי והוא רבה, בבהירות כתוב זה ספר

מישפטנים. שאינם קוראים גם לעניין

בחטף

 מאת הדריאנוס, זיכרונות הספר ו•!•
 (ה־ יורסנר מרגרט הצרפתיה המחברת

הצרפ לאקדמיה שנתקבלה הראשונה אשה
 זמורה בהוצאת אור לראות עמד תית),
 הדבר את גילתה כאשר (זב״מ). סודן ביתן

ה את תירגמה שכבר הפועלים, ספריית
 את להסדיר מבלי אותו והתקינה ספר

 להסדר להגיע נאלצה היא הזכויות, עניין
ב שהשקעתה כדי זב״מ, עם יוצא־דופן
 ו•!• לשווא תהיה לא הדריאנוס זיכרונות

 אחרת, צרפתיה סופרת של הרובץ, הכלב
 בית־המיש־ את העסיק פאגאן, פרנפואז

 ״העתקה הוא כי שקבע הפאריסאי, פט
 הסופר חיבר אותו רומן של חוקית״ בלתי
 הטיל הפאריסאי בית־הדין הזדון. ז׳אק

 ואף אותה גינה כבד, קנס סאגאן על
 גירסתה. של העותקים את להשמיד דרש

 ספרותיים בחוגים תדהמה עורר פסק־הדין
• בצרפת ו  ספרותיים בחוגים תדהמה •

 אגו־ עסקן כשבועיים לפני עורר בישראל
 תדהמה ריין*. אשי החרזן דת־הסופרים,

 הסופר של מעמדו את שיפרה לא כלל זו
המו תדמיתו את ולא הישראלית, בחברה
 דויד האדריכל תבע במישפט־דיבה סרית.
 בחיפה) בית״הלוחם פרשת (חושף ינאי

 האירגון, ראש ואת צה״ל נכי אירגון את
מש חוברת פירסום על לדור,• שלמה

 ושבה הנכים, ציבור בקרב שהופצה מיצה,
 של עורכה ינאי. של שמו והוכפש הושמץ

 תקופה באותה שהיה מי הוא חוברת אותה
 רייך. אשר — הלוחם הנכים עיתון עורך
הסופר ולדברי כעד, למישפט הובא רייך

פאגאן פדפרגנכת
כבד קנס _

 בית- באולם נוכח שהיה גלאי, יגאל
 והתחמק העדים דוכן על ״התפתל המישפט

 ביקש לבסוף ענייניות..״ תשובות ממתן
 עד הוא רייך כי לקבוע ינאי של פרקליטו

 לא רייך זו• בקשה קיבל השופט עויין.
 כעסקן עיסוקו, את העדים, דוכן על גילה

 כ״כתב אלא כחרזן, או הסופרים באגודת
ירו משורר כך על שמע כאשר במחנה״.

 במחנה שליח ״הוא העיר: נודע, שלמי
• הסופרים...״ באגודת • ׳


