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*83 תוהף - ספרות ביקורת
פתיח

ה תשתית התפתחה האחרונות בשנים
ב באוניברסיטות עברית לספרות חוגים

 לדוק- ותלפידים חוקרים עשרות ישראל.
 צופ- לפיענוח עיתותיהם מקדישים מוראם

והישרא העברית הספרות של ני-היםוד
 בסא- רואים־אור מחקריהם תוצאות לית.
וב שונים בכתבי-עת המתסרספיס מרים

אק ספרים בהוצאות אור הרואים ספרים
ועיוניות. דמיות

 מהמחקרים, לכמה מוקדש זה מדור
כספרים. באחרונה אור שראו

פסקי צ׳ ברדי
 הסופר של בנו כן־גריץ, עמנואל

 את הקדיש כרדיצ׳בסקי, יזסף מיכה
 כתבי של ארצישראלית להדפסה חייו
 את ההדיר ובאגדה, סיפור במאמר, אביו
 כתבי מתור מיבחרים וערך עזבונו כתבי
ת', קורא בן־גריון של סיפרו אביו. רו  הדו

 של מכלי-ראשון השקפה בבחינת הוא
 מתחלק הקובץ הסופר. אביו על חוקר בן

 הכותרת תחת עיקריים, פרקים לארבעה
הפר מאחורי הסער, כיבוש הדורות, קורא

ומאוחר. ומוקדם גוד
 יצירת לכלל מבואות מביא הדורות קורא

התול לסיפור מפרקה כשבן-גריון מי״ב,
 צפונות לסיפורי-עם, ב פי׳׳ התייחסות דות,

וה המאורעות יריעת את ופורש ואגדות.
אביו. בספרי נחשפים שאלה כפי מעשים,

כרדיצ׳כסקי סופר
עדינים פסיכולוגיים נימים

בחי את מציג הסער, כיבוש השני הפרק
 ועורבא מחניים מי״ב של יצירותיו נת

סיפו של וההיסטורי המקומי הרקע פרח,
י  בהם הנפשות־הפועלות תלאות אלה, ר

 סיפור בעמודיהם. השוררת ורוח־הווידוי
 תיקווה. באין מהמחזור הזר, הוא נוסף

אל הנכנס כאמן פי״ב מתגלה זה בסיפור

 הדורות קורא — בן־גריון עמנואל •
רש הוצאת ברדיצ׳בסקי! יוסף מיכה —

רכה). (כריכה עמודים 223 פים;

 הבודדים, הסיפור גם וכך הגיבור, נפש
 גיבור אחד גיבורים, שני מי״ב מעמת שבו
 שניהם כאשר ברוח, גיבור ואחד בגוף

במעלתם. יוצאי־דופן
 ״קלן• לסיפור מיספר הערות בתת־הפרק

 הקצר הרומן את הבן בוחן ונעמי', נימוס
 קורותיהם את בו ובוחן ונעמי, קלונימוס

 שבין הקישור ואופן דורות שלושה של
 בעל סיפור זה בו. הפועלות הנפשות

 שבן־גריון מעודנים, פסיכולוגיים נימים
 קצרים רומנים בתת־פרק לקורא. חושפם

 קצרים: רומנים שלושה בן־גריון בוחן
 שזמן רעם, ובסתר תבנה בית רחוב, גרי

ש למאה התישעים שנות הוא עלילתם
 יצירתו שיא — ״מריס״ בתת־הפרק עברה•

 את בן־גריון בוחן ותכליתה, מי״ב של
 שהוא העברית, הסיפורת משיאי אחד

 (שסיימו ברדיצ׳בסקי של בספריו האחרון
מותו). לפני יופיים לכתוב

 בוחן הדורות קורא של אחרים בפרקים
 יצירת של האחרות הפנים את בן־גריון

 במיתולוגיה עיסוקו את בעיקר אביו,
 ככן־ פרופילים דרך לדוחתיה, העברית

 ישוט כן־חנן, ישו עזרא, נץ,
 את בוחן הוא בהמשך ופאולום. ויהודה

 השניה, והעליה ברדיצ׳בסקי שבין היחס
 המאה שנת אחרי הסופר של מעמדו את

 במיוחד ריגש שלא אירוע — להולדתו
 שבשנים למרות קריית־הספר, חיי את

 של דמותו ויותר יותר מתגלה האחרונות
העב הספרות מגדולי כאחד ברדיצ׳בסקי

 מהמשפיעים וכאחד הדורות, בכל רית
הסי של מגמותיה על ביותר החשובים

הישראלית. פורת

עימותים
 בין כקץ יצחק החוקר של סיפרו

שורות', ל המתייחם ביקורת ספר הוא ה
 סופרים בין ועימות דרשיח של מעמדים

 העברית. בסיפורת שונות דמויות ובין
 שבין זה הוא העיקרי הדו-שיח כמתבקש.

נ כשרניחובסקי שאול ״ ח  כיאליק, ו
 בכמה הדימיון, את בוחן בקון כאשר

 משוררי־ שני בשירת יסודיים, מוטיבים
אלה. ענק

מפע בונר״שופמן, דו־שיח השני, בפרק
 שבין ההדדי המסר את בקון ומשווה נח

מן, של גיסא מאידך פ  התייחס שבו שו
הש בפרק כרנר. י״ח של המיצר למן

 י״ח שבץ לדו-שיח בקון ממשיך לישי
, '21 ברגר ? ס נ  בבין מתגלית שזו כפי נ

 הגיבור נבחן שבו ברנר, מאת למיס מיס
 לקרע באצל גנסין של ובתגובה הגנסיני,

ברנר. ובין בינו שעבר
העו מרתק, ספר הוא בקץ של סיפרו

 בפיענוח דיוק ליתר או ב״ספתחות״, סק
וה דיבריהם גיבורי־סיפורים, של שיטתי

 שמעיד מה האמיתיים, לחיים שלהם קשר
מהחיים. תלושה אינה הספרות כי

שופמן
מו לה יצרה גוכרין נורית החוקרת

 שבהם הקודמים, בספריה יוצא-דופן ניטין
 מפרקי לכמה עומק של מיסד העניקה
שור מפתחות, בספריה העברית. הספרות

להע הצליחה היא ומעגלים וצמרות שים

ת! בץ — בקון יצחק י ת שו  הוצאת ה
רכה). (כריכה עמודים 166 פפירוס;

 ומגעה הספרות של השני החתך את ניק
 כתב- על במחקרה גם עשתה כן בחיים.

 תקופתי ניתוח ערכה שבו העומר העת
הת בסוף בארץ, התרבותיים החיים של

העות׳מאנית. קופה
חדש מחקרי ספר אור ראה באחרונה
 שופמן ג׳ — אופק אל מאופק מפרי־עטה,

 את מגוללת היא ובו ׳ ויצירתו חייו
 תחנותיהן על שופמן, של חייו תולדות

 בן- לקורא ומציגה השונות, הגיאוגרפיות
הסיפור־העברי־הקצר. אמן את זמננו

 ל- עצמו את להשמת שאהב שופמן,
י מו ס ל  את להשוות אף נהג עברי, טו

 וצלסדורף, ישב, שבו האוסטרי הכפר
 גוברין עבור ומשמש פוליאנה, ליאסניה
ש תקופה של החוזר לחישופה כמדיום

את מוליכה גוברין עוד. ואינה הלכה

ןןגנץ סופר
לקויה עריכה

 דרך שופמן, של תחנות־חייו דרך הקורא
 והמאסר, הברחת־הגבול הומל, וארשה,

 ב- חי שבה האווירה הנשים, אל יחסיו
לאוסטריה. להגיעו ועד לבוב

לח בכוחו שופמן, של האוסטרי הפרק
 מאותו מעט בן־זמננו הקורא לפני שוף

 סופרים אירופה בבירות ישבו שבו עולם
 האות את לשווא כמעט ונשאו עבריים,

 בירת למינה, שופמן של הגעתו העברית.
הרא העולמית המילחמה ערב אוסטריה,

 של התמקמותו הסביבתי׳ הרקע שונה,
 ביסוס כדי תוך הקיסרות, בבירת הסופר

העבריים. הסופרים מחשובי כאחד מעמדו,
הת את המתאר הפרק הוא מרתק פרק

 וצלם־ האוסטרי בכפר שופמן של יישבותו
 עם ביחד שנה 17 התגורר שבו דורף,
לשל שהגיע שופמן, הלא־יהודיה. אשתו

 נרצח, שבו שבוע באותו ממש הכפרית ווה
 את הטביע כרנר, י״ח יפו, בגבול
 1922 בשנת כאשר שופמן. חיי על חותמו

 שם על פטר, שופסן כינהו בנו, נולד
 השלווה בשנות אלטנכרג. פטר הסופר

 כסופר פיסגתו לשיא שופמן מגיע שלו
 בהתקופה בקביעות משתתף הוא עברי,

 :שטיבל מהוצאת שכר־קבוע ומקבל
 פי שעלה שכר הגליון, דולר מאתיים

 כיום, עברי סופר של שכרו על עשרה
גיליץ־דפום. על

למשבר שופמן מגיע מהרה שעד אלא

אופק, אל מאופק — גוברין נורית ׳
חדיו; הוצאת ויצירתו! חייו —שופמן ,ג  י

כרכים). שני רכה, (כריכה ממודיס 719

 כתב- הוצאת לקראת שמיכל, הוצאת עם
 כתב עצמו שהוא כפי או פרט, העת

בר:  ה׳ עם נודמגת ככר ,,ודאי ללחו
 שהעסק מפץ, לד וידוע ככרלין שסיכל
 על ממורמר שופמן כאשר כגמר.״ כינינו

ש ביצירותיו המרובות שגיאות־הדפוס
מש שטיבל. שבהוצאת בהתקופה פורסמו

 כלכלי, למשבר שופמן את מביא זה בר
 עוקב מהנכר לעזרה. לכל פונה והוא

וב בסיפורת המתרחש כל אחרי שופמן
 מביאה וגוברין הארצישראליים, שירה

 (של וירח׳ ״כ,אימה שלו: מיומן־הקריאה
 יש וההבאי, ההעוומת כל עם אצ״ג),

 הוא שלונסקי) (של ש,רווי׳ כעוד מה,
 פאלשע א סוף. ועד מראש עשוי דכר
התי וכל כמפורש, מזוייף) (דכר זאך

 ספרות על רכינוכיץ יעקכ של אוריות
 המיל־ שאחרי וספרות המילחמה שלפני

ם״׳ כאן תועלנה לא חמה כלו
ב שופמן כותב אלה׳ בשנות־משבר

 שהוא כפי או כלכלי, לחץ של תנאים
ם כותב לו ש  דכ־״ :במיכתב שטרייט ל

ל רווחה.״ כחיי נכתכים גדולים ריס בפו
 וכתובים מאזניים שבין הארצישראלי מוס

 האנטי־שמיות בעוד חלק, שופמן נוטל
וגו הולכת האוסטרית בסביבה מסביבו

 נחלץ כיאליק ״נ ח גם כאשר ברת,
 וכותב החי לסופר כלכלית עזרה למען
בנכר.

 לארץ־ישראל שופמן מגיע 193? בשנת
 סיפורים באמתחתו כאשר ,53 בן והוא

 הנאציזם התפשטות את המתארים רבים׳
האוסט האוכלוסיה שכבות בקרב כמגיפה

הדד מעיקרי שאחד ספק, אין רית.

שלונסקי משורר
העקידה מוטיב

 היה לכן, קודם ארצה לעלות שלו שש
ה מפגי ופחדו אשתו, של בנצרותה

 חרבו איום ורק הארצישראלית. לבנטיניות
החלטתו. את זירז הכורת של

 בקבלת ארצה בבואו נתקבל שופמן
 הגיעו עם מייד כאשר מפוארת, פנים

 בימי לקיבוץ. סיפורים בסידרת התייחס
מה שבטו חסך לא העולמית המילחמה

ב לבעל־טור הפך מהרה ועד נאציזם,
הת* יותר מאוחר כאשר אחרונות, ידיעות




