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 לפחות שאקבל בלי חולף שבוע שאיו כמעט

 סיפרי זכה לא מדוע הלשון: בזו אחד מיכתב
 לתגובה אף מסותי) ,,זיכרונות סיפורי, (שירי,

עיתון. בשום אחת
 אני כלל בדרך עוול? משום בכר האין ובאמת,

 לרוב, קופח. כי טוען שמחברו ספר בכל מעלעל
 היו ראויים לא שבאמת בכתובי־בוסר המדובר

 לעצמי אומר אני ואז לאיזכור? אבל נרחב. לדיון
 כך ספרים, מדי יותר הרבה אצלנו שמוציאים

 את שיסקרו — ייתכן לא פיסית — ייתכן שלא
שורות. בכמה ולוא כולם

 הוא שהספר ומתרשם קורא אני לפעמים אבל
 עוול. עימו נעשה ובאמת בעל־ערך, באמת

 למשל, כמו, חשובים בספרים המדובר לפעמים
 הדימים יאור, בת המכונה של המתורגם סיפרה

 האסלאם בצל ונוצרי□ יהזדים / חשת בל —
 משה הפרופ' מדעית עריכה אמיר: אהרן (תרגום
שרון).
 רע. מרצון כתוצאה המעוות נגרם תמיד לא

 שבו המיוחד למיקצוע מומחה חסר לפעמים
 בעיני נראה הנושא לפעמים הספר. מחבר מתמחה
 הרחב. לציבור חסר־עניין העיתונאי העורך

 אירע וכך דיו, מכובד נראה לא הספר לפעמים
 קלנסי טום של האחם בר1קט1א אחר שהסירדף

 מסיפרי־המתח אחד מעריב), קוראי (מועדון
 נותר האחרונה, בשנה שקראתי ביותר הטובים

כמעט. הד ללא
 הכיסאות. בין הנופלים וסופרים ספרים גם ויש

 משורר? טיבו? מה — זה גפן יהונתן כך,
 ראוי למשל, חפר, חיים האם בדרן? פיזמונאי?

 לצד שלו הפיזמונים או המקאמות את שינתחו
 כלומר ה״רצינייס", המשוררים אחרון של שיריו
 — כמובן כלל, בדרך רק — כלל שבדרך אלה
 צמד כגון ותיקים, בדבר ומה לומר. מה להם אין

 רק בן־אמוץ. דן — קינן עמוס היריבים־האויבים
 מידבר, שנות 40כ־ של כתיבה אחרי לאחרונה,

 האינטליגנטית במסה סוף־סוף הראשון זכה
לי נדמה בישראל. עליו שנכתבה הראשונה

קלינסקי איתן
ז־ : ־אנסאר

 אנסאר במכלאות אדם ןךרי7
 חושי פרמו ם1י שלשים

 התיל טורי על נצבו משמרת בכל
 בתוכי: הצועקות הטורי׳ שורות

 בעןת אינה הפעם) (זאת ״הבעיה
 וקובעיה לפקרה חיל של כפיפותו

 וחיל פקודה של כפיפותם מרת אם כי
ומרוח...״. — ושפוי — הטורף להפקר

 אנסאר במכלאות אדם עדרי
 חושי פרמו יום שלישים

 גבנה משמרת בכל
 בחדרי כחושה כהות
עננת לוטת כהות

 — ,הטור** שאלת את למחק המבקשת
 המקדם) הלזה (בשלב ״השאלה

 שאלת אינה
משמעת, המשג

 צמאון־דם המשג שאלת אם כי
אכזרות־מזועת״. המשג ושאלת

 חזקתי אנסאר ת1ממכלא
 נותרה רק ומחוק, פרום
 המצקת הכהות גבנת

מאדם. ערים — אותף ההופכת

 אלתרמן, נתן השביעי, הטור (*)
 ,359 עמי פסק־הדיף, ״עם ג׳, כתבים
 המאוחד״. ״הקיבוץ הוצאת
.360 עמי שם (**)

 זוהי אולי כזאת. למסה מחכה עוד שחברו־יריבו
 חיבור אותו מתוך לצטט שבחר לכך הסיבה
 לדיון ״קריאה ענברי, (אסף קינן על מעולה
 את רק )101־102 פרחה קינן", בדמוס ספרותי

 או הסתייגות משתמעת שמהם המישפטים
 ותלוי־ההקשר המורכב את כך אגב בהפכו פסילה,

המוכר. בנוסח ופוסל־משבח לפשטני
כל קפאו אלה ששניים נדמה באמת לפעמים

 מיהו עוד יודעים שאינם עד ההדדית באיבתם בך
לשניהם. המשותף האמיתי האוייב
תאנה עלה

 קאנונית" ״לא או לא־תיקנית תרבות המושג
 על לחיפוי נוסף עלה־תאנה כמובן, הוא,

 כל את תמצא פה והזנחה. הדחה התעלמות,
 השמות את גם אבל וההומוריסטי, הסאטירי
 או — ״קונסנסוס" לגביהם קיים מה שמשום
 ראויים לא משמע, ״לא־תיקניים", שהם — כמעט

 אפריים את רק לא תמצא כאן רציני. לניתוח
 אסף שעשה מה לו עשה לא עור שאיש קישון,
 גם מדי מפורסם הוא ברורה: לקינן(והסיבה ענברי

 מרוויח הוא בו: מצאו נורא פגם ועוד ביקורת. בלי
 כאן שתמצא כדרך ובחוץ־לארץ). כסף, מדי יותר

 (ריקי קריץ ראובן ״המקוללים": אחרוני את גם
 לדעתי שהוא מה שכתב הספרותי) בשמו קלר
 על ישראלי בידי שחוברו היפים הרומאנים אחד
 שעלילתו השקיעה, בשדחת לא־ישראלי, רקע

 ל״סיפורהוריו" בנוסף בלוס־אנג׳לס, מתרחשת
 ביחר בשמו, מפרסם הוא שאותם הכמו־וינאיים

 כבר שלו שקרים הכל שאת חתולי־שרייבר, עם
 של העצומה להנאתם באוניברסיטה, לימדתי

 של גדודים־גדודים תמצא וכאן התלמידים.
 יוסף כאותו והשראה כישרון בעלי מהם משוררים:

 (לילה פלד עודד או ),1979 אפס, (אופוס בן־גל
 סגולות: באותן ניחנו שלא מהם ):1987 כנעני,

 נון־קונפורמיסטים עם זנוחים קונפורמיסטים בהם
 — בסיפריהם הטובים שדווקא מוטלים־למעצבה

 תשומת־לב באותה זכו לא — הגורל! לעג
 דיצני, (רמי בה זכו משלהם פחותות שיצירות

 אפרים לאור יצחק של מחזהו או אהבה, רק אהבה
 והיכן זה). במדור נכתב כבר שעליו לצבא, חוזר

 שאיש שדומה בן מנחם על אינטליגנטית רשימה
 — שירתו אבל בצדק!) אישית(די אותו סובל אינו
 לסקלי חזי על ניתוח מאמר והיכן היא? חטאה במה

 יונה את הכל גילו ומדוע וייחודם. צמרת ושמעון
 בלא אז וגם מחלתה־מותה, ערש על בעיקר וולך

 בין וקלוקל, משובח בין וטפל, עיקר בין הבחנה
מילולי. שילשול לבין אמנות מעשה

 לספרות המוספים אשמה, הביקורת תאמרו:
 ירדו באמת נכון. והכל אשמה. האקדמיה אשמים,

 נתחרדו גם עצמה שעה באותה אבל אמות־המידה,
 יד נותנים עורכים והפרשנות, הניתוח כלי

 סיגנון את מעודדים ואף אישיות להתחשבנויות
 נאור עיתון של בלווייניו דווקא שראשיתו הכסאח
 ואישיות מקומוניות במילחמות וספיחיו לשעבר
 יום של ״הפוגרום כנופייתיות; וסתם ודוריות
 לגמרי לא עצמו הוא — ברוך שאדם כפי שישי",

השנונה. בלשונו לו קרא — בו מאשמה חף
 או שמיים לשם הכותבים מאוד נתמעטו אכן,
 בתחום — הביריונים ורבו אמנות של לשמה

 ואנשי — חיינו של אחרים כבתחומים התרבות
 העיתונים מן רגליהם הוקירו האקדמיה

 במניין לבוא זכאים אינם בהם שפירסומיהם
 בתקופה פרדוכס: ועוד המיקצועי. קידומם לצורך

 בהיקפו לו דומה אין כי שנראה תרגום של
 הנתק ומתגבר הולך בה דווקא — בספרותנו

 שבאורחות־חיים נתק האירופית: התרבות מעולם
 ובסיגנון־כתי־ בסיגנון־ריבור ובאורחות־מחשבה,

 בסקרנות משכילים, ובלשון רחוב בלשון בה,
 האחרון: במקום ולא אינטלקטואלי, ובמצפון

 בדרך־ארץ אולי, הכל, ועל בהכשרה, ביידע,
זו. בלי אלו ואין ובפרספקטיבות.

ובית־מיטבחיים מוסיאון
 הכל — תצדקו ובוודאי — גם תאמרו

 שאינה הוונות מין שהשתלט. ה״עכשיו״ באשמת
 ובעין, בעליל ועכשיו, שכאן למה אלא פנויה
 של מצרים בלי שילטון שלפניו. ברגע או זה ברגע

 לב ישים ומי אופנה דוחקת ואופנה האופנה,
 ערב — זמנה שיבוא עד אתמול של לאופנה
 קל טרף נופלת והיא — סופית גוויעה

 שהיא הנוסטלגיה של שדרכה מפני לנוסטלגיה.
 התרבות את מסיעים ממנה האחרונה התחנה

לבית־המיטבחיים. אי למוסיאון לבית־דקברות,

ת: קור ד בי נ ונגד בו
 את ממלאת עוד העברית בעיתונות הספרות ביקורת האם

 מבקר־ היה גרודזנסקי שלמה בי האומרים יש תפקידה!
 אבל האקדמיה. מחוגי בא שלא בישראל האחרון הספרות

 יידע, לתרבות, ערובה עוד ימינו של באקדמיה יש האם
 בלי ביקורת התיתבן אינטלקטואלי! יושר שיקול־דעת,

 בכלל מי ביקורת״! לעצמו ״לסדר הסופר צריך וממתי מבקרים
 תנאי היא ייחודית פרטית, הכרה האם מבקרים! אוהב

 היה! כבר - באמת שחשוב מה כל והאם גדולה, לביקורת
 בית־המיקדש בין להבחין יודע הרחב הציבור האם ואחרונה:

ובית־המיטבחיים!

 זה בין כל־כך גדול חילוק אין הבר־מינן ולגבי
 מת, לא עוד ואם נשמתו. את נפח כבר שהרי לזה,

 ברדיו בערבי־זיכרון בנוסטלגיה, אותו ממיתים
 ובתערו־ ישראל ובפרסי בעצרות־עם ובטלוויזיה,

 שאחריה בזכירה־לרגע רטרוספקטיביות, כות
לדורות. השיכחה תבוא

 שהשנה זכר הרבים חסידיו מכל מי למשל, כך,
 40ה־ ושנת להולדתו המאה שנת היתה שעברה

 ומספר משורר שטיינברג, יעקב של לפטירתו
 שלנו. ״הלאומי" ביאליק מח״נ פחות לא גדול

 שאול של הראשונות שנותיו שיומן קרה זה וכיצד
 הגדולים־שבגדולים אחד — טשרניחובסקי

 — בישראל מבקר בידי ״גראפומאן" הוכרז שכבר
 והיכן מותו? אחרי שנים עשרות פורסם לא עדיין
 לחקר בהשוואה טשרניחובסקי חקר עומד בכלל

 העיתונות של ניסיון כל נכשל ומדוע ביאליק?
 של מדור להנהיג כיתבי־העת, כשל היומית,
העבר. שמן ביצירה חוזרת קריאה

 הספרות יצירת אצלנו נפטרת באמת האם
מת? שתרנגול כמו לעולמה
 על מעט לחזור וצריך לכת הרחקנו כבר אבל

 הסופרים בקרב להבחין, יש באמת עקבותינו.
 כיוון בדין, אולי שנזנחו אלה בין עימנו, החיים
 — שנזנחו אלה לבין להיזכר, ראויים היו שלא

 ולעשות לביתם. לעשות ידעו שלא משום פשוט
לכיתביהם. לעשות גם פירושו זה, בהקשר לביתם,
 לאחור. שנה 30־20 מבטנו את נסב "הבה
 מניח אז היה הסופר בזיכרון. חיים עדיין הדברים

 כתב־ את מוסר מלאכתו, בגמר קולמוסו את מידו
 לפסק־דינם ממתין קשור, היה שבה להוצאה היד
 לטוב אם רעים, ואם טובים אם הלקטורים, של
 מזמין היה לאור, יוצא הספר כשהיה לרע. ואם
 להרמת מזמינה, היתה שההוצאה או מחבריו, כמה

 על פרטי. בבית או בכסיה למסיבה ואולי כוסית
 והיה במקומותינו. אז שמעו לא עוד מיקדמות

 בכסיסת ומי ונחת בשופי מי וממתין, יושב הסופר
 ולפסק־דינו, הביקורת של רינה לפסק ציפורניים,

 כן (כהיום ציבור־הקוראים של פחות, לא החשוב
אחד). בקנה השניים אלה עלו תמיד לא אז,

 אל לפנות ביקורת", לעצמו ״לארגן אז חשב מי
 כנופייתו, מבני או הוגו מבני מיחידיו, מבקרים
 בקמים מילחמתו את ולעשות לעזרתו להיחלץ

 כתב־היד את ימסור שסופר מאמין היה מי עליו.
 למבקר אור רואה שהוא לפני שבועות סיפרו של

 יכתוב שהלה כדי חסד לו נוטה שהוא יודע שהוא
 הספר על ״חיובי" מאמר־ביקורת יפרסם גם

 המבקרים כל את זאת בררך מקדים כשהוא
 או הטון" את ״נותן לפעמים כך ועל־ידי האחרים

 המבקרים את מעורר לפחות או המטריה, את
 את מעורר זו ובדרך בפולמוס עימו לבוא היריבים

 ואף באלפים הספר את המוכרת השערוריה
עותקים. אלפי בעשרות

שתיים או אחת חשיפה
 דיו יבשה בטרם שעוד אז מאמין היה מי

 לטלוויזיה רגליו מכתת הסופר נמצא כבר הדפוס,
 לזה או ציטוט לסוף לספרות, למוספים ולרדיו,

 אריה גם הוא אם או החח, ולמצב לנלריה הזמן,
 — ימינו בלשון תרבות" ״גיבור או בידורי

 מיכאלי וריבקה פאר מני של לתוכניותיהם
 היה ומי ספריו? מכירת את לקדם כדי ודומיהם,

 שתיים או אחת ״חשיפה" של הדין את עליו מקבל
 לא המיזבח על מעלה כשהוא חדש, ספר כל עם
 מאהב, או פילגש גם אלא וילדים, ואשה בעל רק

 או להם, יפה שהשתיקה דברים ושאר מחלות
 בחברת חדש ספר כל עם ולהצטלם לחגוג טורח

 שברוח גדוליה ופרנסיה, המרינה גרולי כל
 ״קידום לצורך זה וכל רוח. מכל הנעורים וגרוליה

מכירות."
 אתם הלב", על יד .-,עם — היום? אומרים כיצד

 נתן או הזז חיים או יזהר ס. את לעיניכם רואים
עצמם את ״חושפים״ גולדברג לאה או אלתרמן

 ורלחוח מבעה החורשה תפוצת את לעודד כדי
 ש״י את או עשן? וטבשח בחוץ כוכבים נחושת,

 לברוך שלו המעשים ספר את שולח עגנון
 האחרים המבקרים כל את שיקדים כדי קורצוייל

ובשבחיו. בפרשנותו
 שבצר משוררת נמצאה חריגים. היו אז גם נכון,

 עצמה, על ביקורת מאמר בעצמה וכתבה קמה לה
 ששופץ החירור דרך (על כמובן בפסבדונים

 גם והיו פיר), — ולא זר, יהללך זה: לצורך
 והיו וכנופיות. ספרותיות חבורות של מבקרים

 והיו והתחשבנויות ומתחשבנים מחשבנים
ספרותיים. פולמוסים

 להוציא חריגים, זאת, בכל היו, אלה כל אבל
 ודוריים ופוליטיים וחברתיים עקרוניים פולמוסים

 או מהדינאמיקה חלק הם שהרי מעולם, חסרו שלא
וה הספרותית. ההתפתחות של הדיאלקטיקה

מתקיימים. הם רמה באיזו רק היא שאלה
 מלווה עדיין היה זה שכל הוא חשוב ויותר

 ילידות שהן ובעכבות ברתיעות מעצורים, בהרבה
 גם פירושה תרבות שכן ויוצרותיה. התרבות
 אינן עצמית" ״צנזורה ואפילו ועכבות עכבות,

 לא (אבל השוטים שסוברים כפי רע, דבר תמיד
 התרבות מושג כל שאת כמובן, פרויד, זיגמונר

 הרחקות מעצורים, עכבות, על השתית שלו
והאצלות־סובלימציות).

 אווירה אותה לעולם באה לא עדיין ההם בימים
 שהיא ,03101! 35 031011 03ת של נלוזה כללית

 ההתמסחרות ילידת רבה, במידה כמדומה,
 נוגענו. שבהן אמריקה נוסח וההישגיות והחמרנות

 חלק היא האמריקאית והחמרנות וההתמסחרות
 חיינו. ועל עלינו האמריקאית ההשפעה מכלל
 התמעטות גם פירושו הזאת ההשפעה וגידול

 ירידת וראשונה ובראש אחרות, השפעות
אירופה. של השפעתה

 וההרחקות. והעכבות המעצורים של זו אירופה
 אצלנו, גם שהולידה התרבות של אירופה גם אבל

 והנורמה הנורמה. וקובעי הטון נותני את בעבר,
 בה. לעמוד רצו או יכלו הכל ולא גבוהה היתה
 וידע הנורמה שהיא ידע בה עמד שלא מי גם אבל

ברגליו. בה בועט או לה חוטא שהוא בבירור
 בה. הבועט ומיהו ההלכה קובע מיהו ידעו והכל

 גם אצ״ג, וגם ביאליק גם כאלה: וגם כאלה גם והיו
 וגם טשרניחובסקי גם קורצוייל, וגם בובר מרטין

 בנימין ורבי גורדון א״ד גם המאירי, אביגדור
 ושלמה שטרן ויאיר ז׳בוטינסקי זאב וגם ווייצמן

בן־יוסף.
 לבין וסופרים ספרות בין בכוונה מבחין ואיני
 בדבר. רבר באלה, תלויים אלה כי סופרים. שאינם

שביניהם. החיבור היא ותרבות
 לביתו", ״איש על שאמרתי מה להמחיש וכרי

 מוצאת שבה החרשה הרמה על שאמרתי ומה
 לפחות או שלנו, העיתונאית הביקורת עצמה
 אביא שלה, החדשות הנורמות ועל קצתה,

 המלמד ויחיד אחד אחד, מיקרה רק הבאה ברשימה
 כיוון בי, שאירע מיקרה מביא ואני הכלל. על

 של סיפוריהם את לספר ידי את הסמיך לא שאיש
 שאירעו דברים לגלות בירי הרשות אבל אחרים,

 הוא אף להתפרש עלול גילויים כשעצם גם בי,
 להתריס בא שאני פסולות נורמות מאותן כחלק

כנגדן.
שה או אחרת. דרך יודע איני לעשות. מה
 עצמן הוכיחו ירעתי שאותן האחרות דרכים

כבלתי־יעילות.
 שתיקה עצמי על גוזר שאיני היחיד הטעם כי

 — עצמי את משלה אני כך או — שכוונתי הוא
 לטובת אם כי בלבה שלי לטובתי ולא לטובה,
 של הצ-בורית ההיגיינה לטובת כלומר, הכלל,
 לאלה פה לשמש גם וכוונתי שלנו. ספר קריית

 שיבולע מחשש שלהם פיהם את לפתוח החוששים
 ידברו ולא ממני אנינים שהם או ולפיהם, להם
 לא יום־אתמול־ושלשום של שהנורמות במה

זה. וגם זה גם שהם או והצניעו. בו לדבר התירו


