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ק ר1מ

007 מתתיהו
 רבים שמות תחת למצוא ניתן שמו את

 ג. קלים); (חיים בן־חיים גדעון בעיתונות:
 גידעון (הארץ); מוכר־מכשירי־כתיבה

 עופרת־ וגידעון 1המשמר (על עופרת
 בתרבות שלו הקריירה את במעריב. פרידלנד
 על הכותרת תחת בספר החל הוא הישראלית

 שאת ספר *, האפי התיאטרון של האסתטיקה
 של ליורשיו להעביר ראוי היה לו זכות־היוצריס

 את מכיל רובו, שהרי ברבט, ברטולד
ברכט. של הקטן האורגנון

 עופרת־פריד־ גידעון ערך זה ספר בעקבות
 בתרגום ופירסם שירה, של לעולמה גיחה לנדר

 פרוור**. לדק אחרים שירים את לעברית
 עופרת) גירעון המחבר: שם תחת אחר(הפעם ספר
 אנטי־ קריטריונים - האמנותי השיפוט הוא

 שעל אמנות***. לביקורת פורמאליסטיים
 פרידלנדר־עופרת במר להבחין ניתן עטיפתו

 האמנותי" ב״השיפוט ומתבונן בכורסתו יושב
 הספר אנטי־פורמאליסטי. מאוד בתצלום שלו

 ברשימת כלשהו ערך בעל והיחידי האחד
 הדראמה סיפרו הוא עופרת־פרידלנרר
 דורות חתך המציג ספר הישראלית****,

הישראלי. התיאטרון של ונושאים
 דוקטור תרומת של זה לפירוט נזקק הייתי לא
ולמכו־ העברית לאות עופרת־פרידלנדר גירעון

 האסתטיקה על - פרידלנדר גידעון *
 154 ציריקובר; הוצאת האפי; התיאטרון של

קשה). (כריכה עמודים
ק **  תרגום: אחרים; שירים - פרוור ז

 עמודים 37 עקד; הוצאת פרידלנדר; גידעון
רכה). (כריכה
 האמנותי, השיפוט - עופרת גידעון ***

 לביקורת אנטי־פורמאליסטיים קריטריונים
 (כריכה עמודים 297 דקל; הוצאת אמנות;

רכה).
הישרא הדראמה - עופרת גידעון ****

עמודים(כריכה 328 ציריקובר; הוצאת לית;
קשה).

הישראלית ההוויה

 דק סיפרון אלמלא שלה, התעשייתיות הדפוס נות
ש מתיתיהו* אל המסע הכותרת תחת שלו,
החודש. קראתי אותו

 אב־טיפוס לשמש עשוי מתתיהו אל המסע
 על ספרותי) (ובוודאי סוציולוגי עניין בעל

 אקדמית תופעה של כמייצג עופרת־פרידלנדר,
 האוניברסיטות, מעובדי חלק בקרב השוררת
 שהם בעוד התרבות, בשולי במחקרים העוסקים

 ליוצרים להפוך חסרת״מעצורים שקיקה בעלי
ממש. של

 עופרת־פרידלנדר גירעון עורך זה בסיפרו
 את שעבר פרידלנדר, גירעון השם תחת (שנולד

 ליצחק ובדומה — עופרת לגירעון שמו
 חזר — אורבך לידתו לשם ששב אורפז,

 וחד־מימדי, רדוד ספרותי נסיון בתוליו״) ל״שם
 מחקריו של קנודביקורת בכל עומד היה שלא

 לבקרו עליו היה אילו האסתטיים־אקדמיים,
אלה. בכלים

 ספרותי נסיון־נפל הוא מתתעזו אל המסע
 מייסד של יצירתו פרי פסל, של בעקבותיו לצאת

 גירסתו ש״ץ. בורים הפרופסור בצלאל
 תוארה מתתיהו אל המסע של הראשונה
 שעופרת־פרידלנדר עיתונאיים, מאמרים בסידרת
משנה. יותר לפני הארץ במוסף פירסם
 נכשל עופרת־פרידלנדר שהאסתטיקן אף
 שבו סוף־שבוע, למגזין שטוב מה כי האמין כאשר

 עשוי שלאחריו, בשבוע הדגים את לעטוף ניתן
 יומרות בעל בספר ממש של חומר להיות

 מתתיהו. אל בהמסע עשה שהוא כפי ספרותיות
 פעלה עופרת־פרידלנדר ד״ר של תת־ההכרה גם

 כאשר מתתיהו, אל המסע חיבור במהלך נגדו
 הוא הבלשיים מסעותיו וסוף סיפרו, סוף לקראת
 בדק שלא כמי האקדמיים, בכל־מערומיו מתגלה
 הרחב, לעולם ליציאתו הרקע את כהלכה

 קטע באמצעות ומוכיח ש״ץ, של פיסלו בעקבות
 מתתיהו אל המסע שכל עגנון, ש״י של קטן
לריק. היה

 עופרת־פרידלנדר גירעון ד״ר של מסעו
 המתחיל ש״ץ, של מתתיהו הפסל בעיקבות

 ניו־יורק, בולגריה, בירת דרך עובר בירושלים
 כחיבור כתוב בירושלים; ומסתיים סיינט־לואיס

השביעית, הכיתה תלמיד של וחד־מימדי בינוני

מתת אל המטע - עופרת גידעון *
 (כריכה עמודים 127 שוקן; הוצאת יהו;

קשה).

 רב־פרטים. בחיבור המחנך את להרשים המנסה
 כישרון של ניצוץ כל חסר עופרת־פרידלנדר ד״ר

 זה חיסרון ולהסתיר לכסות מצליח ואינו יצירה
מתתיהו. אל המסע עמודי 127 במהלך

 משעמם, ספר״מסע הוא מתתיהו אל המסע
 הרחוקות ובהרפתקות, יומרני במירע רצוף

עופרת- של יומרתו למרות מרתקות, מלהיות

עופרת סופר דוקטור
עצמו מטעם חשאי סוכן

 מיסתורין של כלשהו מימד להכניס פרידלנרר
 ילדותיים בתיאורים רצוף הספר לסיפרו. ומתח

 זולים והרפתקות מסיפרי־מתח שניזון מי של
 עולם את המתארים ישנים, וסירטי־טלוויזיה

הבינגושי. המתחים
 לשיאם מגיעים אלה ילדותים תיאורים

 בירת בסופיה, עופרת־פרידלנדר של בחווייתו
 העוסק מידע אחרי מחפש הוא שם בולגריה,

האקדמיה מייסדי עם שנימנה ש״ץ, בפרופסור

 עופרת־ של שהותו ימי לאמנויות. הבולגרית
 כפארודיה נקראים הברזל למסך מעבר פרידלנדר

 עופרת־ 007 סוכן על ומשעממת שחוקה
 סוכנים של כלי־עבודה עם מסתובב פרידלנדר
 הזעירה במצלמה עמודים מצלם ״אני חשאיים:

 עופרת־ מעיר מדעת שלא בה...״ שצויידתי
 מעמדו בנושא תת־הכרתית הערה פרידלנדר
 כאן למלא שעלי הטםססים ״כמות האקדמי:

בםרוםסודה...״ מזמן אותי מכתירה היתה
 של הריגול בפרק ביותר, הפתטי הקטע

 שהוא הטלפוני האיום הוא עופרת־פרידלנדר,
משהו בולגריה. את לצאת חייב ״אתה מקבל:

 הנאמר איום, מחר...״ תסתלק לא אם יירה רע
 חשאי סוכן ואז בעברית. לעופרת־פרידלנדר
 על, ״שכבתי מספר: ,007 עופרת־פרידלנדר

 ועלי השעות.״־ את וספרתי בבגדיי המיטה
 ״אתני דמיונו: מטעם החשאי הסוכן מספר עזיבתו

 החיפוש לנמל־התעופה: הדרך את זוכר
 הזעירה, המצלמה הצפנת בכליי, המדוקדק
 הסוכן סידר וכך נעימה...״ הלא החקירה

 החשאי השירות סוכני את עופרת־פרירלנדר,
 מכך, התעלמות (תוך הפרימיטיבי הבולגרי
 במערב־ יריבים בקטילת התמחו אלה שסוכנים

 — מורעלים מטריות חודי באמצעות אירופה
 בשנים להתרחק לעופרת־פרידלנדר ממליץ ואני

שם.) הן באשר ממיטריות, הקרובות
 עשוי אינו מתתיהו אל המסע המשך גם

אינטלק או בלשי למתח הקורא את להכניס
 עופרת־ ד״ר של התיזות גם כלשהו. טואלי

 ״רצועת מכנה שהוא מה פיענוח אודות פרידלנדר
 זוכה היתה לא ארצות־הברית, לרוחב ש״ץ״

 לאמנות לחוג כניסה בבחינת לציון־חיובי,
בירושלים. העברית באוניברסיטה

 הבין מתתיהו על המסע סוף לקראת
 שטוח סיפורו כי עופרת״פרידלנדר ד״ר מן־הסתם

 המסיים בפרק לכן, כלשהו. קורא מרתק ואינו
 מהעובדות(כדי נמלט הוא בירושלים, שעלילתו
 חקירתו) של המדעי חוסר־הערך את לטשטש
 שלום׳ בשם ירושלמי צייר־מטורף ובעזרת
 להפוך כדי עילאיים מאמצים עורך הוא רייזר,

 באותו עושה הוא זה את גם אך לבידיון. זה ספר
 בונדי, הג׳יימס הפרק את כתב שבו חוסר־כישרון

בסופיה. מתרחשת שעלילתו
 בורים של בדמותו עניין למצוא העשוי לקורא

 התערוכה קטלוג את שירכוש עדיף ש״ץ,
בהוצאת באחרונה אור שראה ש״ץ, של בצלאל

ן11עג ש״י של האקדמינת ח1ר1הקריקט נכדי
 לחיות זכה שלא עגנון, ש״י הסופר אשרי

 חדש תרבותי נוף אותו אחר ולעקוב אלה, בימים
 שהאק־ משועממים, ודוקטורים פרופסורים של

 השוק את מציפים והם עליהם, קטנה דמיה
 בזמנם מחברים הם שאותן ספרות" ב״יצירות
 שלו ספק אין שלהם. השבתון ובשנות החופשי,

 שלו הגנאי לתואר מדביק היה בימינו, עגנון חי
 פרופסור ״חצי האומרת: תוספת גמור״, ״פרופסור

גמור.״ סופר וחצי
 הדוקטור לתיסמונת השבוע מתייחס זה מדור

 היומרה בעלי המשועממים, והפרופסור
 המייסדים לדור דומים שאינם היצירתית,

 דמויות מתוכו שהוציא דור אותו האקדמי,
 אורבד; א. ברגמן, ש״ה שלום, כגרשום
 עשרות ועוד שדמן זז ליבוביץ, ישעיהו

 להתמקדות חייהם את שהקדישו פרופסורים,
 והבאתו כתיבתו פיענוחו, לימודו, ניפויו, בנושא,

הבאים. לדורות שתעמוד במתכונת
 דוקטורים אותם של איכותם על קמצוץ

 סיפר עגנון, ש״י של כלשונו גמורים, ופרופסורים
 ש״ה של אמירה ,שציטטשגריר מיכה פעם לי

 פרצה שבו בשבוע בדבר, למרטין ברגמן
י■ 36 נ-

 לעשות צריכים עכשיו השנייה: העולם מילחמת
 (עמנואל) את לחקור להתחיל רציניים, דברים
קאנטד
 גמורים פרופסורים אותם של הנכדים דור

 מייסדים הם כי שהאמינו להחריד, עד ורציניים
האוניברסיטית המסורת ברוח אקדמית מסורת

 עצמם והתאימו חומר, מאותו קורצו לא הגרמנית,
 של ישראל של המיסחרי הרחוב ולרמת לקולות

והשמונים. השבעים שנות
 אי־ בכל. ידם אלה ופרופסורים דוקטורים

 את לאפס עד הוריד ובמחקריה באקדמיה ריכוזם
מן אותם, עוצר משהו חוכמתם. של המיפלס

 ואת ממש, של למחקר חייהם את להקדיש הסתם,
 מעדיפים הם המדעיים פירסומיהם רשימת
 בישראל. המשתולל בג׳ונגל־האותיות לפרסם
 שירה סיפרי ),007 מתתיהו פרוזה(ראה: סיפרי
 מי צדק הסתם, מן האקדוחן). שיכפולי (ראה:

 קלים הם הדור, כפני האקדמיה פני שאמר:
 בעבור נפשם מוכרים פומביות, בהופעות
 שהוא הטלוויזיה, מסך על ברברת ואו קשקשת

 הפירסומים את וממירים מטבעו, רדוד מדיום
 לעשות (הגדיל טלוויזיה בהופעות האקדמיים

 שהופיע עופרת־פרידלנרר, גירעון ד״ר מכולם
 הישראלית לתרבות לתרום והעדיף טובה, בשעה
 על מאשר ומיסחר־אמנות אספנות על מידע

האקדמי.) עיסוקו שהיא אסתטיקה,
 תרומתם דלילה כמה עד לדעת הרוצה הקורא

 לתרבותנו, אלה ופרופסורים דוקטורים של
 של ב״רומן" בריפרוף, להתבדר לו מומלץ

 זקס. אריה של וב״שיריד עופרת־פרידלנדר
 האקדמית, תת־הקריקטורה את המייצגים ספרים

 הרעים בחלומותיו ראה לא עגנון ש״י שאפילו
 ספרותיות קריקטורות שירטט כאשר ביותר,

 שנות של העברית האוניברסיטה מהווי מעולות
הארבעים.

בספרות סרופסוריס של מילחמות
גמור וחצי־סופר חצי־פרופסור


