
בלסגילה
נסיםשלטקסטיםנלוויברגנוירסלשלהמונוגרפיהא.

כוללעצמה.ההרצאהמבחינתהדורספראלוני.
הרגישהטקסטכצנע.חלקןרנות.רפרודוקציות

ברגנו.יוסלשלהפנימיעולמולתוךהצצהרשמאפ
היקר.מחירו-הספרשלהיחידחסרונו

דבריעםתג'ר,ציונההוותיקההציירתעלמונוגרפיהכ.
רפיתאוטרניאוגורשימהעפרתגדעוןדר'שלהקדמה

רנותרפרודוקציותמכילזהספרגםעצמה.הציירתשל
נכך-זהנספרהמיוחדהעניין .כצנעהטובשחלקן
שלהראשונותמהתקופותהיסטוריהפרקימגוללשהוא

מהחשוכותאחתשהיאתג'רשליצירתהאתלכטאוכנוסףהארץ-ישראלית,האמנות
 .שנאמנינוומהוותיקות

"ירושלים".נושאעלסטימצקישלאקוורליםהכוללפקסימיליות,אלבוםג.
עפרתגדעון-(טקסטתמוזבנימיןשלכעריכתוישראל"אמנותשל"סיפורהד.

לריטה).ודורית

שלחתךהנותןושחור-לכן.צנערפרודוקציותהמכילגדול,כפורמאטספרזהו
כל-כךרבחומרהמכילספרימינו.ועד-1906נ"בצלאל"מתקופתישראלאמנות

לוקההואושםופהיסודי,מחקרספרלהיותהטבענדרךיכולאינואחת,כנשימה
רחבהתמונהפורשהואזאתעםיחדנלתי-מדוייקות.וכהערכותכטעויותאמנם

הרכותהרפרודוקציות .התפתחותהודרךהישראליתהאמנותשללמדיומקיפה
 .זההתפתחותימהלךשלמעניינתפנורמהמהוות

חבל .נוימןנילישלכעריכתה"קו"כתב-העתשלמחדשהופעתואתלצייןכדאי .ה
 •יותר.וקבועיציבהופעותזמניכלוחלעמודככוחואיןשעדייןרק

ברזלהלל
תקופהולאיערותשלתקופהשזולומרישכלליכאופן
מונומנטליות,ענקמיצירותאינהההתרשמות .עציםשל
ככלכמעטנכוןוזהדברים'למכלולימהצטרפותאלא

אניהפרוזה,כתחום :הספרותיתהיצירהשלהתחומים

אכלקניוק,יורםשלהאחרון""היהודיאתלצייןרוצה
שאולילמהכאיתותאלאדרך'כהבקעתלאכאןגם

היריעה.רחבהרומאןעםההתמודדותכחידושיתברר

כשורהכתחנהקניוקשלהדומאןעללחשוברוצהאני
ואשרעליהםמתבשריםשאנוהיקףנעלירומאניםשל

מאוחדים"ל"גידושיןכוונתי .הופיע'וכנרמהםפרקים
טרםששמוהיקףנעלולדומאן .עוזעמוסשלנכונה""מנוחהליהושע,א.כ.של

 .אוודכוך·אודפזיצחקשלנקבע
לתמונההצטרפותאלאדרך.פריצתהיתהלא ,פהגם .כשידהגםקיימתדרמהתופעה

שלט.התועים""אכןאתזלרה,שלהמרהיב""השוניאתכאןלהזכירישמוכללת.
;"ארץויזלטידמאירשלהים"אל"מוצא ;כן-שאולמשהשלהחלוץ""קברכרמי,

 :כמושירים,פרסומיועודרוקחדורשלאבנים""טוחן ;הורכיץיאירשלכחידה"
דודמשה ;כסדיעקבשלכעתונותשיריםמחזורי ;יעוז-קסטאיתמרשלחרשהפואמה

 .ועוד

ביאליקפרסמתן :כמוחשוכים,ציבורייםאירועיםמספרגםזהכהקשרלצייןחשוב'
ראשוןכמבטשנראהמאורע;ואףעמיחיוליהודהגלכעלאמידישראלפרס ;זךלנתן

"לקראת".לקבוצתשנהשלושיםמלאת-כשולי
 ,הדעתנתונהכאןכרדאמה.גםלראותניתןולשירה,לסיפורתמקבילההתפתחות

הגדולהו"הזונהאיוב""יסודי :לדיןחנוךשלהאחרוניםהמחזותלשניספק.ללא
כי-אםדרך.כפריצתלאהמחזותשלייחודםאתרואהאניפהשגםאלאמככל".
למיתוסלתנ"ך,החדשהלפנייהכנוסףלדין.חנוךשלהקיצוני-מיוחדעולמוכהצגת

פראכם).לאנאטול"תאים"(כמואחריםספרותייםולמקורות

שלהעצמיתמודעותואתהמבטאזההואהכוללות.כסימןהואאףהעומדנוסףשטח
לכלתשומתדעתילפיזכהשלאספר,להזכירכרצוניכאן .יצירתולתשתיתהכותב
לקורותגםמאלףדרךמורההמהווהקובנו'לאבאהצד"הגשר"עלוהואמספקת,

"הצלייןאתגםלמנותישזהכתחום .שירתולהסברוגםוילנהכגיטוהסופרשלחייו
עלללמודניתןושממנהכספר.שהופיעהמסה-אוודכוך·אודפזליצחקהחילוני"
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 1 , ~.אחריםשלרשהשלכנתינתםשעיסוקהלמרותמחברה,שלהספרותיתנתינתודרך

 ~·,·."מכול-שלוםגדשוםשלספרוהואזה,כהקשרלצייןישאותרנוסףספר
 ''ר.ךחילוות""ממחוז :סדןדבשלהאחרוניםספריושלרשתאתרכןלירושלים",

 .. "~·עומקפתלעדותיחדמצטרפיםאשרכניה",כעיניואםר"עיד ;הנעורים""ממעגל
יר"ספווו-וטושיונתןשלספררהואזהכנושאאחרספרגידולו.וטורחהאדם
 ::·ךע?וכעיקראחרים,משורריםעלוטושדברישלקונץכאןהעברית"כלשוןיהודית
 '"~·עולדבריוהקשבהחרךרנותעליוללמודניתןמשורר,שלכדרכואכל ;ביאליק
 .זולתו

 '··.~,כהספר,הופעתעםשהושמעולדבריםכניגוד-להעירלעצמיארשהזר,כהזדמנות
 :~-.רכ"איך' ''כ"מrכירקנגערהריכרחגמורה.הערצהשלהיהלביאליקוטוששליחסו
 .ללמדו.שיש
 ."::.:·(הכולמכרסלבנחמןך'שלהלב""תיקון-שרהפנחסי"עשנערךנספרגם

 .עורכועלוחיוניתמעניינתעדותמשוםיששיחות)חלומות,סיפורים.
 .~·.-הוו·הקובץאתלצייןכרצוני :מעניינותוירחכוללמתייצבותהאנתולוגיותכתחוםאף

 . 'ע'לחלוקאמנםאפשר .כדמיט.ע"ישנערךלדודותיה,העבריתהשידהשללשוני
ואפילכאנתולוגיה,שלרםש.שלאי-הכללתומצערתלמשלאותיהשירים.נחירת
-גדולהשירהשללכוחהברורהעדרתנספרישעם-זאתאולם .אחדיחידנשיר

הקרביהואמספקת.לכתשומתהופנתהלאאליואחרקונץהיום.ועדמראשיתה
 ~'יעוז·קסטואיתמרכסריעקב •יעודחנהבעריכתמורחבתמהרודה-צעידה""שידה

-וקובץ-אהבה""שירי :עמיחייחווהשלספררהואלצירןהראוינוסףספר
פסח.וחייםנגירחייםבעריכת )ב(ת"א""שידישלשניקונץוכן ;לשוני
בתרגומישנידורנוספיםגווניםעלרקמדוברפהגםהתרגום.בנושאלסייםכרצוני
אמולאהרןהמחזאות,בתחוםאבירןלדורכוונתימוכרות.יצירותשלחדשים
מלוויל).להרמןריק"("מוכיהקלאסיהדומאןבתחום

 /~ :היתכמרבן,והרשימה,כעינייקרספרכלשכאןמשוםביקורת,נספרינגעתילא
ולמותר.מענונשל-כךמתארכת

 ,,.,,.גובריןנורית
 ";·:·~שבככארץניכרתומגוונתענפהספרותיתפעילות

 ::·:~פלסשקוראיםהקולותמתגבריםונכלל.האחרונה,
 ,;·:-:.הלביטוי ;כיצירתוספרותית-חברתיתלמעורבות

 . ·,.,.מ ;הפרקעהעומדותהמרכזיותהקיומיותשאלות ··\)לל
 יי;:; •.מתזהכלההווה.כתוךשמחלחללעברביטוי

 .ייי:' .הספרותיהמדיוםשללטבעומודעות
 :-~~כיצחק :ההורהכתיאורהעוסקותספרותיותיצירות

יי: ·:~.נושכתארץ ;סברואלכסנדריונת ;רחוקהארץ ;נד
 r :··: ·העבעלהתוהותספרותיותיצירות-אלהשלכצידן
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 ·~;.אוניגיא ;לפירשולמיתעצ~ו.אלעצם ;שחםנתן :כמוכארץ'שלנוהקרובה
 .. ,·אלכנסצורךשהרגישוומסאיםומשורריםסופריםשלמסותספריריבויניכרכנוסף,

 r:י:י~ובהסרואכעקיפיןשהציגועמדותבמישריןלומרע"מנספר,המפוזרותמסותיהם

 ~· ··:חחילונ~;הצלייןאוודכוך·אורפזיצחקהצד.הגשרעל ;קובנואבא :כמוכיצירתם.
 ·::י'',רולציניאה.תסמונת ;חד-אכןשולמית
 ·~~'יכפהסשלמוצאםכארצותהקרובהעכרמציאותאתמתאריםאחריםספרים
-;~סכתשלהמלחערגות-סרידןשלספרונולטניניהםנצפון-אפריקה.כעיקר

 ~~סולטנה.

 · .. ~-כגוכגבורותיהםהעומדיםסופריםשליצירתםהמשךנהירתומתאפייןנוסףסוג
 ··:·"ישואספרי .לאדישותאלימותבין ;זילכדשלגיצחקגדולה.כחמרה ;ליפשיץאריה
 .. ,,,.יע(מסותטעם-ופסקי ;ידנגשלמשנתולאודעיון ;העבריתהספדוr.יכחביון :כהן

 ~ ,' .וסופרים)ספרות

 :'.~.אלשאולהנתבעהספרותכמחקרגםניכרתספרותית-חברתיתלמעורבתשהיהדר
 ;~המשמעוהאידיאולוגיה,נתחוםמרכזיותתשובותולקבלהמרכזיותהשאלות
 ,,, 1הצורני.נתחוםהמחקרהישגיעללוותרמכליוהתכנים.

 , 1. 'זמגמהמאפיינתחדשיםמנקריםשלספרותיומחקרמסותספרישלהופעתם

 ,.:-'סרלנילייהושעא.ב. ;נוחבאלאורציוןקריאהערות :כמונספריםמדובר
 ' 1 • .גונריןלנוריתוצמרותושדשיםלווינשטיין
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בשראסאגורנייוסף

כשנהאורראואשרספריםארבעהלצייןכרצוני
ההתלהבותגליעלנישאושלאאףועלהחולפת,
תרומהכהםישפוליטית,סערהעוררוולאהציבורית

כראשכוונתיהלאומית.הוויתנולהכנתחשוכה
הרעיונותעולםהחובקההיקף,רבלתיאורהוראשונה

השניםכמאההמדיניתהחברהפניאתשינואשר

טלמוןיעקבפרופ'שלספרוהואהלאהאחרונות,
זה,מחקרהמהפכה".וחזוןהאומההמנוח"מיתוס

ניתוחהנוהדבריםבהרצאתיתרמאריכ;תלעתיםהסובל
כגישה .והסוציאליזםהלאומיותביןהעימותשלמעמיק

שלהראשיהקרבןלמעשההיההיהודי,העםכיהעובדה .מרתקתפסיכו-אידיאולוגית
כעיצובוהיהודיםשלוחלקםהללו,החברתיותהאידיאולוגיותשתיכיןזוהתנגשות

ערך.רבלאומילקחבויש-הסוציאליסטיתכמהפכההחזוןשלוכהגשמתו
ברליןישעיהופרופ'שלהמעמיקחיבורוהיכרהרצאתו,כדרךטלמוןשללספרוקרוב

המרכזיותהדמויותשלסגנוני,כרקכעלמרתקניתוחשהינוזהספררוסים"."הוגים
יהודי-הקשרגםבוישהרוחניועולמםן-9הכמאההרוסיתהאינטליגנציהכקרב
כעולםמאדחשובמימונחשףהרוסיתהאינטליגנציהשלכהגותהשהריציוני.

כצנלסון. .כגורדון,ד..אכרכר, .י.חכגון:השכיחהעליהאנשישלהמחשבה
כלקודםכוונתי .הלאומיתכהוויתנוכמישריןנוגעיםהאחרוניםהספריםשני

לבטיהנחשפיםזהבספר .לירושלים""מברליןשלוםגרשוןשללאוטוביוגרפיה
 .המוחלטתוהטמיעהההתבוללותסףעלעמדהאשרהמערב,יהדותשלהלאומיים

בספרישהציונית,היהדותאלההתבוללותמןהמחברשלהמרתקמסעומלכד
המערביתבחכרההיהודייםהאינטלקטואליםשלמעמדםלהכנתחשוכהתרומה
הסתפקשלוםשגרשוםרקחבלכימינו.המתרחשלגביחשובלקחכדיתוךכמערב,

המחשבהועולםחייופרשתבתיאורהמשיךולאעליתןעדנעוריוימיעלכביוגרפיה
בא"י.בגרותוכימישלו

היבטים-"השואהאוארכיהודהפרופ'שלהמחקריםספראתלצייןכרצונילכסוף'
בושאיןאףעל .רכותשניםשנמשךמחקרסיכומימכילזהקטןספר .היסטוריים"

מפניוזאתמאד.גדולההמורים,וכמיוחדהרחב,לציבורחשיבותוהריחידושים,
כגוןהמוסריתהמשמעותכעלותהגדולותהשאלותעםמלהתמודדנרתעשאינו

שקולהכדרךכא"י,היהודיתהמנהיגותועמדתהיהודים,שלההצלהאפשרויות
 •והוגנת.

זרחינורית

שאניהיאשליהכלליתשהמגמהמגלהאניבדיעבד
ויקסימולישיסבירוויותראותי,שינחמופחותרוצה
 .הבדידותתחושתהפגתעםיחדזאת .אותי

הרצאות :על.-ידיהמומלץהראשוןהספר
(אנגלית).נאבוקובלולרימירספרותעל

לטיפולכמעטמאניכאופןצמודשהספרמשוםדווקא
;הצלחתי,עוסקהואכהםהספריםשלובעלילהכמכנה

החייםאיננהשהספרותלתפוסהראשונה,כפעםאולי

להשפעותמתייחסנאכוקוכ .אמנותיצירתאלא
ביטוייםכאל"מציאות"ולמושגכיואוגרפיות

רהנסיוןלפרטים,ההתייחסותההמונים.תרבותשלהעצללמוחהשייכיםררלגאריים
ושלכקירןשלמפחידההרגשהיוצריםחיצונית,משענתשרםעללהישעןשלא

שנייה,כמחשכה .האנושיהמוחכפעילותמרכזיתלנטייהבמודעהתכחשות
 .עצמיתהגנהלשםמהתהליךחלקלעצמונרמסנאכרקרב,כאילוהיאההתרשמות

יכולראינושרע,שלשולחנועללארוחההמוזמןב, oה-משנותלקיבוצניקכדרמה
 .ברכייםפיקעד-כדיומחרכםגבישיצלול,טקסעפ"ירקאלאהלב,בכללאכול
כרלקרואשצריךנהדרספר(אנגלית).ג'יימסלחבריקזמזימההנסיכה :השניהספר

הרוחחלוםעלספרזהרהמיוחדת.לרגישותולהתמכרכדימסוימת,כאטימות
משלמיםוהםהמעמדות,ביןלהדרתם,שנולדו,אנשיםע"יהנחלםהאריסטוקרטית,

לדוןלעצמוהמרשהאישאיןשהיוםהווייהסרגכחץמפלחג'יימס .בחייהםעל-כך
לירפיה,מודעת ,נמצאתהיאכקזמזימהלחלוטין.ונגוזהאבדהשהיאמשרםכה,

 .האחרוניםולימיהלשכירותה
אחת".אחוזהו"קורותב"ירושלים"לגולףסלמה :שלישיתסופרת
ראשונהשכקריאהשכעודמשוםהמחדש,הקוראהואהטובהקוראנאכוקוכעפ"י

געתלוחופשייםמשוחרריםאנושנייהשכקריאההריהמכני'כצדיותרמשקיעיםאנו
 .הלא-אורבניהבוקרמטללחותעדייןאצבעותיה-לגולףסלמההספר.כהוויית

צניעותשלמתאימהכמידההמחוננתיוצרתשלכאוזןשנקלטרסיפורי-עםאלה
שלכאמצעיםלאסמלהופךהיחידכהלמדרגהאותםמעלההיאעל-כןדין.וקבלת

אישיכסיפורהמיתוספירוק.שלפניסינתיזהשל;אלאמעשהלאחרהקיימתאנאליזה
 .קיומואתלילהסביריכולהזההנוףשרקהישגהנומדי,חכםשאינו

והריםערפיליםפיורדים,כיןן-9ההמאהשלדרום-אמריקאיתספרותמתרחשתפה
כלשהוערךבעלהואהחכרתישהחזוןתקווהמתוךשלאמחט'יערותמיוערים
 .מעלהשלירושליםלעומת
-בוגאןלואיסהאמריקאיתהמשוררתשל(דיוקנההחדרסביב :רביעיתהמלצה
ומכתכיםהרצאותיומנים,קטעיליקטההמשוררת,שלוידידתהתלמידתה .אנגלית)

ראייהכעלמפוכח.יבש.ראשונה.כקריאהנעיםשאינוספרדיוקנה.אתלהעמידכדי
ואולישפיותלאי-תלות,מגיעהמתמידשכמאמץאישיותמשתקפתדרכומפולשת.'

להשראהואפשרותדרךעלהצבעהזומהספרלישנותרמה"כגרות".שקרוימהשל
 • .העולמקבלתאלאנארציסטיתמהתרפקותלא

 1982יוני·אוגוסט

 :ספריםסוגישלושהעלממליץאני
האומהמיתוס :כגוןאמיתייםרוחאנשישלספריםא.

היסטוריהאמונה, jטלמוןיעקבשלהמהפכהוחזון
שללירושליםומברליןליבוביץישעיהושלוערכים
שלום.גרשום

אחריהןרציםלאשאנשיםקטנותהוצאותשלספריםב.
ספריםעל :כמופניניםכיניהםלמצואאפשראכל

מן ;ירושליםלידואןמוסדהוצ'כהןחייםשלאסורים
שלקבצים-המורעותהלוחעלהישןהישובהמקור'
 .גרקלובנימיןהעורךהוצ' jישניםועלוניםכרוזים

לחיות-אלישראליהושלהספר ;אדםהוצ' jקראלחנהשלהאלוהיםאתלהקרים
כמאהכירושליםהיהודיותהקהיליותשלהחייםעלעצוםאוסף-יהודיםעם

לבניםוננסיםשחוריםחורים-צה"לגלישלהמשוררתהאוניברסיטהומןהנוכחית,
שרה.דרורשלאסטרונומיה)(על

מוסקונהיצחקשאסףספררפניני :כמוכיד,אותםלהחזיקשתענוגיפיםספריםג.
 • .מעריבכהוצ'

מוקדגבריאל

החשובהשירהקובץ .שירהלספרירקכאןאתייחס
מאיהשלוהקר""הח'םספק,כליהוא,האחרוןכזמן

מעצבתשכתאילאהרןשבדומהמשוררת,זוהי .בז'רנו
כילומרלכך,נוסףניתן,עליהאכל .חדשהפואטיקה

כשפעהלשוןאותה,אוהבתהעבריתהלשון
 .כחגיגההלשוןאפשרויותיה,

אולירית-ארוטית,שירהאושירת-אהבה,כמסגרת

 :יוצאי-דופןספריםשנימצייןהייתי ,אירוטית-אלימה
הוורוד"ו"הספרבלבןאברהםשלואיזולרה""טריסטן

זקס.אריהשל
שלוהתעצמותםהתחדשותםכיותרבלטודור-המדינהשליותרוותיקהשירהכתחום

ל"קברכוונתי .המוקדמיםו"עכשו""לקראת"מימיעודהחשוכיםמשורריםשני
סיון.אריהשלול"אישרורים"בן·שאולמשהשלהחלוץ"
יותרקונקרטיוכאופןכתיבתו'לכללכשכוונתיהתייחסתי'ככרשבתאילאהרן

 .הכלום""ולספרל"חוט"
גםשמעידהכפימשלו,מענייןנוסחכמגבשאותוהציבהדייךאשרשלשירתו

 . ,,נשים"סררשלשנייהמהדורה
ביטויעזתשירהשלמאדיפהגווןייצגוכ"נסיעה"לאורויצחקכ"קריש"פלרעורר

היפית-מהפכנית.כשירההגובלת

ותיקימכין .וכן-שאולסיוןשללפעלםקרובהסתכלות"מלאכ"קולהאלוןאברר
המדינה,דורשלהכרונולוגיהרובדמאותואלירז,ישראלוגםו"עכשו","לקראת"

למדי.גבוההכרמהשלו,פרקים"כ"חמשהלשירהממחזאותזינק
בעתכיותרהיפיםהקבציםאחדהואבחרבמוטימאתטובה"כמעט"בשכנות

 .האחרונה

לא;ומאידך-גיסאשיצאוהיפיםהשירהקבצילכלכאןלהתייחסיכולתילאכימוכן'
 •כעיני.חןמצאשלאמהציינתי

סומךששון

לאעדייןשבכאןשקריית-ספרבצער,לצייןעלי
חרףוזאתהערבי,הנושאעםלהתמודדהתעוררה
התגברותהוחרףמצרים,עםכיחסינושחלההתמורה

מעטים, .הפלשתינאיתהשאלהשלוהסתבכותה
שלמהספרותהנעשיםהתרגומיםהםמאוד'מעטים
ארצנו.אזרחיערכיםכידיכת,הנכתו iמוגםשכנינו,

למיניהםמומחיםשלדיכוייםלמרותיתר-על-כן'
מאודנדיריםכתוכנו,הפועליםערכיות,לשאלות
הקוראכידילסייעושמטרתםב~:;נרית,שכתבוהספרים

 .אזורנואתלהכיןהישראלי
כשנימסתכםמצריםשלהחדשהמהספרותבאחרונהשתורגמוהספריםיכול

הטרילוגיהשלהראשוןהכרךשהואבקהיר,בית :לאותומחפוז,נגיבשלרומאנים
עלופטפוטיםפועלים)ספרייתהוצאת ;מיכאלסמי :(תרגוםהסופרשלהקהירית
 .)"רתכ"הוצאת ;סלעמיכל :(תרגמהמככרלאהופיעשתרגומוהנילוס,
זאתעםמחפוז.שלכתביוממיטבהיכןאלהיצירותששתילהדגיש,היאחובהאמנם
ישכתיבתו.ממכלוללמדיקטןחלקמהווההסופרשלמיצירתועתהעדשתורגםמה

כגירסתםיופיעוהקהיריתהטרילוגיהשלהנותריםהכרכיםשנישלפחותלקוות,
כמהרה.המתורגמת

אישולדאבוניולתרגום,לקריאההראויהיחידהערכיהסופראינומחפוזשנגיבאלא
להיתרגם.יודע,שאניככלזכה,לאאחריםוערכיםמצריםסופרימכין
שהופיעוהספריםמכיןלהמלצההראוידברלמצואליקשה-העיוןלספריכאשר
עלמאורולהמליץאחורהמעטלשובנאלץאניכןעל .הערכיהמזרחבענייניהשנה
כשנתייםלפנישיצאואחדות",ייחודבין"מצריםגרשוניישראלשלספרוקריאת

פניהמגמותלהבנתוחשובמעמיק,ךב·היקף'חיבורזהו .המאוחדהקיבוץבהוצאת
 •מדרום.שכנתנושלוהרוחנייםהאידיאולוגיים

9 
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הסיפורשלהאמנותיהעיצוב ;כר·אפרתשמעון
 .תש"ךפועליםספריתהוצ' ;כמקרא

תשמ"ב.מגבס,הוצ' ;שמשוןחיי ;זקוכץי'יאיר

המקראיהסיפוראתלנתחמצליחיםאלהספריםשני
אמצעיאתלהבהירהכללית,הספרותחקרשלבכלים
עללעמודזמננובןלקוראולאפשרשלו,ההבעה
 .סטטיהאייחודו
המחקרהישגישלמצדייךסיכוםמהווההראשוןהספר

כמבואלשמשיכולוהואהמקראי,הסיפורשלהאסטטי
קריאהבמקראולקרואלחזורהרוצהלכללימודוכספר

זה.בתחוםהבינלאומיתהמחקרבספרותברמתו,לושווהשאיןלינראהספרותית.
שופטיםבספרהפרקיםארבעהשלהדוקה"ל"קריאהמוקדשהשניהספר

המחקריותהדיסיפלינותבכלשימושעושההמחבר .שמשוןלפרשתהמוקדשים
המשמעותושלהסיפורשלכוללתאינטרפרטציהלהעמידכדיהמקרא,חקרשל

 • .שורותיומביןהעולה

עברוןבועז

הוצ' ;ב'כרך ;הצלבניםממלכתתולדות ;פרוורא.
ביאליק.מוסד

להקבלותמובילוהספרמרתקת,המתוארתהתקופה
סיבותגבילבמסקנותיובעיקר .לתקופתנוביחסנוגות

 ...אחריםזמניםמאדהמזכירותהממלכה,שלתמוטתה
אחדשמצדמכךנבעופרוור,שללדעתוהנפילה,סיבות

שכניה,עםויוונדימודוסהצלבניתהממלכהמצאהלא
והןבכסףהןבאירופה,מתמדתתלותפיתחהשניומצד

היא.רגליהעללעמודלעולםהצליחהולאבאנשים,
 .בוובחלההענייןמכלאירופהעייפהבסוף

עצמה.עללחזורחייבתאיננהשההיסטוריהלמרותברורות,לימינוההקבלות
בו'וקוראחוזרשאניזהספר .(אנגלית)הטוטאליטאריותמקורות ;ארנדטחנהכ.

 •ימינו.שלהעולםלהבנתביותרהמעמיקותמהיצירותאחתלדעתימהווה

פרידלנדריהודה
"אחריךהסיפורבמיוחדמומלץהסיפורבתחום
שניסיפורוים.אריאלהמאתשלםבהוצ'בנימין"
אסטטית,רגישותשלנדירמיזוגבושישלמחברת

לב.שובתולשוןאנאליטיכושר

לדרכו"והבקראתלשבחלצייןישהרומאןבתחום
קדרי,שרגאמאתמטרילוגיהראשוןחלקשהואעולה"

הבשלים,הרומאניםאחד .יחדיובהוצ'שהופיע
שהופיעוכאחדוהמרתקיםלקריאההקשיםהעמוקים,

 .האחרונותהשניםבעשר

ווידוי"כתכיכרכיבשלושתרבקסםישהעיוןבתחום
עם-עובד.בהוצ'סדןדבמאתוזכרון"

הסתייגותחלילהאומרתאינהשבפרוזה,ביצירותשההתמקדותלהדגישברצוני
חיתהולאסיפורתבקריאתבעיקרהתרכזתיהאחרונה,שבשנהאלאומדרמה,משירה

 •כלשהי.דעהמלהביענזהראנילכןשירהדברילקרואמיוחדתהזדמנותלי

צמחעדי

 :מומלציםתרגוםספרי
פרקנו.שלגוועת""כשככי .א
פאס,אוקטכיושלומסותיפהפיםשיריםאוסףב.

 .עמיחייהודהשלבעריכתו
 .גדולגילויבבחינתהואזהומסאיסטמשוררלדעתי
 :עבריתשירה

יאירשירישלהכללמןיוצאלקט-בחירה""ארץא.
לנושקםביותרהמענייןהמשוררלדעתישהואהורכץי
חווייתיעולםבעלהאחרונות.השניםחמש-עשרהמשך

מיתוסהיוצריםהמעטיםהמשורריםמן .וסוחףעשיר

 .שלם
 :כדיונימדע

מביאהלם.כמוהקוראעלפועל .לקריאהקשהספראליסון.להאראלאן"לראות"א.
לשאולהרצוןבךשעולהעדשבתוכנו,במפלצותמטפלמעצמך.נפשלשאטאותך

(על-שמו,מוזר""ייןהואבקובץביותרהטובהסיפורכך.אותןניחשכיצדבחרדה

באנגלית).הקובץנקראאגב,
'המתארהקובץבסיפוריהיפהשלשמוזהסמית.'ווינולקודדשאול"ושמו"כוכבב.

בני-האדםמוזר.שוחרי-טובמוזרים.ביצוריםהמאוכלסתלבני-אדם,עונשיןמושבת
ביניהםישתוך-כך .האבריםבנקלמעןמיותריםגוףאברי·מצמיחיםבמקוםהשרויים
אףצורתבלבשםגםאנושיים·פתיטייםשנשאריםוישהאנושית,מהותםשמאבדים

 • .גדוליצירתיכוחבעלהסופר .כדו'אומוזר

קולינספונטנה; 'הוצ ;סוףללאשאלה ;פ;פרקול .א
(אנגלית).

על-מתוודההואבופ;פר,שלהאוטוביוגרפיספרוזהו
מאווייהמוסיקולוגיהחיתהלפילוסוףהיותושלפניכך

מוסיקהבשאלותהנוגעיםפרקיםמספרבספר .חייו
אףבהןנגעלאבהבדרךמוסיקליתואסטטיקה
העוסקבפרקמדוברבמיוחד .כהעדמוסיקולוג
 .הפוליפוניתהמוסיקהשלהופעתהבדברבהשערות

מדהימההשוואתיתהצגהעורךהואבובפרקוכן

 .ובטהובןמוצרטבין
(אנגלית).מסצ'וססקיימברידג',מ.י.ט.הוצ' ;דממה :קייג'ג'ון .ב

השניםשלושיםשלהמוסיקהלהבנת-הידיעהבה'-המסמךהואזהספר
הצליליםשלמהכבליםזה,בספרלראשונההמוסיקה,אתמשחררקייג' .האחרונות

המוסיקהשלהנורא"ה"ילדשלחגרקריאתזוהיהאפשריים.הקונוונציונליים
קשרליצירתראשוןמשמעותיוכסיוןשחיתה,כפיהמערביתהמוסיקהעלהעכשווית

בספרהכתיבהדרךגם .ן·בודהיזם.הזעםובמיוחדהרחוקבמזרחמקורותלביןבינה
הרהורים,-ביניהםהקטעים,בהרכבתשולטתבמתכווןהמקריותשיגרתית.איננה

משמעותבעליקטעיםמילוליים,הבזקיםהיו,ולאשהיומעשיותסיפורימכתמים,
המחבר,שלהטובהרוחועולהאלהמכלביניהם.סמנטיקשרכלוללאבלבדפונטית
זמננו.בתבמוסיקההחדשההאסטטיקהשלהפילוסופיה-ובעיקר

 .מסדההוצ' ;גרדנוויץ .פ.עבעריכתמוסיקה,שנותאלפיים .ג
גדולישלביקורתורשימותזכרונותפרקימכתבים'שלומרענןמענייןאוסףכאן'

באותםבמיוחדמשעשעת,שקריאתוספר .היוםועדהרנסנסמתקופתהמלחינים'
ברליוזשרמאן,רוסיני,ליסט,:ברהמס,(כמומפורסמיםמלחיניםמחוויםבהםקטעים
אלה,משעשעיםמסמכיםמתוךדורם.בניאחריםמלחיניםעלדעותיהםאתועוד)
המוסיקלית,היצירהדרכימאחוריהמסתתרעלהאמיתיתהתמונהלמעשהעולה

הכל, .מוסיקהעלמאומהבספראיןהאחרונות.השניםשלוש-מאותבמשךבמיוחד
 • .עצמםהמלחיניםמפי

שפיראאניטה

הדמוקרטיהשל"ראשיתה :טלמוןיעקבא.
 . ,,המדינית"המשיחיותוהטוטאליטארית"

ההסטוריהשלביותרמקפתתמונהשנתנוספריםשני
שלהגדוליםהמחשבהזרמיושלהאינטלקטואלית

 .עולמנואתשעצבו ,-20והן-9ההמאות

הארההאיראשרספר .ומשכר""מסורת :נץיעקב .ב

היהודית,בחברההמודרניזציהתהליכיאתמיוחדת
בחברההיהודיםהשתלבותשלהפרובלמטיקהואת

הכללית.
יחידהמחקרעבודתצבי'.'"שכתאי :שלוםגרשוםג.

לראייהובחתירהבמעוףזאתועםשבה,המקורותבניתוחבעמקותה,במינה
מוכללת.מסקנתית,

עםמודרניים,דוקומנטיםעפ"ימחקר,עבודתשלשילובפהגם"היטלר'.' :כדלוק.,
 • .התקופהשלכלליותוהכנהתפיסה

שקדגרשון

אחריוצרמכליותרעליהשפיעושיצירותיוהסופר .א
-1894בנולדאשררוט,יוסףהואהאחרונהבשנה

 .אירופהבמערבשונותבעריםימיורובאתבילה .בברור
ההבסבורגיתהממלכהמןהעיקריתהשראתואתקיבל
כפאריס. 1939כמאיונפטר

רדצקי"."מרשרקעטומפריעתהעדהופיעבעברית

ללא"בריחה :הןבגרמניתשלונוספותנפלאותיצירות
סוחר" ; "ו-002ה"הלילה ;סברי""מלון ;קץ"

מערת" ;הקיסר""פסל ;ושמאל""ימין ;הקוראלים"
סיפורו-"איוב ;המזוייף""המשקל ;הקאפוצינים"

שלעתיםמאד,רגישותריאליסטיותנובלותשלשורהאלה,כל .ועודפשוט"אדםשל
 .שוניםחברתייםבהקשריםהאדםשלהמבודדמעמדובשאלתעוסקותקרובות
המתגלגליהודיבאדםהעוסקקץ"לא"כריחההואלליביביותרהקרובסיפורו
מזוייפות,האידיאולוגיותשכללאטלאטומוצאהראשונה,מלחה"עמשךברוסיה

שמיםמוללעצמוהקיומיבידודוהואלאדםשנשארומהמפוקפקותהאמיתותוכל
הטוטאליתהתלישותמשברשליהודי-גרמניגלגולהםגיבורווהןהסופרהןשותקים.

הבחינהמןריקיםככליםהוצגולמערב-אירופה,שהגיעומזרח-אירופהיהודישל
כבורעצמםשלהכואבתבישותעצמםאתלמלאוניסווהחברתית,הדתיתהתרבותית,
אירוניהשלבדרךמיוסרת,בדידותשלמאדאינטנסיביביטויזהמחול:תו.המתמלא

התחכום.חסרתבבהירותה-ביותרהגדולשתחכומהמהולה,ובלתיצלולה
זורוחאםגם ,צחהרוחמשוםזהמסוגבכתיבהישחיים,אנובוהספרותיובעולם
מןשהואהקוראלים"ב"סוחרכמרלמרת,בתשוקההמעורבתמרותחרדתמבטאה

היהודית-גרמניתבספרותשנכתבוהחשוביםומןררטשלביותרהטוביםהסיפורים
 .בכלל

אדםשלווידויהמכיללירושלים','"מברליןשלוםשלספרוהואאחרחשובספרב.
התודעהוכאשראנושית,הווייהלעצבעשוייםבתודעה,שינוייםכיצדהמגלהציוני,

המתחוללותהקיומיותלהכרעותשונהמשמעותיששלום,גרשוםשלזוכמומבריקה
 • .לישראללעלותההכרעהכוללבגינה,
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