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 סיפרותית לשון נקט בלונדון, הסוכנות־ד,יהודית של כשליח־עלייה שמיר כיהן שבהן
הבריטיים). מארחיו כלפי דומה

 מתח נטול כשהוא הזמן, בפרספקטיבת בלתי־אפקטיבי סיפרותי ענק צמח כך
ובעיק־ תש״ח. מילחמת של והמוות המציאות מישורי על־פני מינימלית, אמינות או אנושי

 — 25 עד 20 בני צעירים, סופרים הפכו בו אשר סוציולוגי תהליך החל זה, ענק בות
 בעלי — הקיבוציות והוצאות־הספרים למחצה ממלכתיים שופרות־פירסום באמצעות

 בשנות כיום, אותם והביאה שלם, בדור יצירתם ואת אותם הזקינה אשר לאומית, פוזה
מוחלטת. סיפרותית התבטלות של לדרגה לחייהם, החמישים

ף הזמן ״הגיע ה. ת לאסו ת״ עצמות א מ א ה
 גם סיפרות. ויוצרת נשמות מזעזעת עלי־אדמות, ביותר הצודקת ותהא מילחמה,

 עמדות שכל אלא שלה. בשדות־הקרב כישרונות־סיסרותיים גידלה תש״ח מילחמת
 בסיפרות־ נהגו אשר פוליטרוקים, באותם ומאוכלסות תפוסות היו והתרבות הסיפרות

הפרטית. נחלתם הייתה כמו המילחמה
 באווירה דנה והרשימה אשמורת, בשבועון רשימה אלוני ניסים פירסם 1949ב־

 כי כתבנים. אותם לבל להודות יש כך ״.״ועל ימים: אותם של התרבותית
 העיתון את לקרוע אתה יבול היותר לבל למדי. נראה דבר הריהו הדפום

 זולת דבר עליו יודע ואינך כצל, חבוי נשאר המחבר ואולם כחמת־זעם,
 אותו בי אל־נבון, אתה יודע ואולם אמיתי. תמיד אינו זה ואה שמו,
 אלה דגי־רקק כקרב... מעולם היה לא הנייר, על בזה דיו שהתיז אדם

 מואילים והעיתונים שהשבועוניס דלוחות, בגיגיות כאין־ימפריע שטים
להקציב...״

 נותרה ביצירות־מטעם, למיניהם והשבועונים העיתונים הצפת של זה, עגום במצב
 כתובת לפניהם. פתוחה שהיתר, אחת כתובת מועקה, עם משדות־הקרב ששבו אלה לפני

 שנות באמצע שניסו אמיר, ואהרון רטוש יונתן למדי, אזוטריים משוררים שני היתד, זו
 שני (כנענים). העיברי״ הנוער לגיבוש ״הוועד בשם פוליטית תנועת־נפל להקים הארבעים
 שמעליה במה תש״ח, של משדות־הקרב ששבו צעירים, ליוצרים סיפקו אלה משוררים

 מרבית של דחייתם ומטבע אל״ף. כתב־העת זה היה יצירותיהם. את לפרסם יוכלו
 ממיגזר חלק אימצו הם החדשה, המדינה של מיסגרותיה את הצעירים משתתפיו
ואמיר. רטוש הטיפו שלהם הכנעניים, הרעיונות

 תחת אשמן, יעקב מאת פרוגרמאטי מאמר התפרסם אל״ף של הראשונה בחוברת
 מפרנס היה אחרת תרבות או סיפרות שבכל מאמר ? נזה בעד — אבל למות, :הכותרת

למהפיכרדסיפרותית. נקודת־זינוק ומהווה רבים חוקרי־סיפרות
 האלים האמת... עצמות את לאפון! הזמן ״הגיע :כך משאו את פתח אשמן
 עוד חם. הדם עוד האמת. את לראות מוקדם שעדיין אומרים הם עצלים.

 כותבים שלנו הצעירים הכישלונות הקברים... את מוצצים הזבובים
שי משרשרים מפזמנים, בערבות, מטיילים קשתות, מותחים הם בשטן!,

 הפחד עצמו... כחייל להסתכל מעז אינו מהם איש דאגה. אל אך רים.
כסיס־ תמצא לא תוצאותיה ואת אותה הילהם־כדד. של האימה הזה,
 האינסטינקט פרי — האומר יאמר — זו אימה אפור. זה ובאמנות. רות

אידיאולוגיה. ממנה לעשות ואין היא, יצר־קיום־הפרט של האנוכי, השפל,
 רווח־הזמן בל את תמלא היא והולכת. מתמשכת האימה שעת אכל

 לב, שימו שתבוא... זו הקרובה, והמילחמה שעברה, המילחמה שכין
 כחודש חודש מדי כביבול. סיפרות־מילחמה לנו יש שלום... לא דווה,
 לתי־ מילחמתי. מהזה בחודש חודש מדי לתיאבון! מילחמתי. ספר
 סיפרותי באונניזם עסוק סלאנג, שגימגם והטיפש הגדול הילד !...אכון

"ערבים כדי לכדו ונלחם . . .
 חזיוף את חש אשר אשמן, יעקב של המאניפסטי לעושר יצגניים הנ״ל הקטעים

 דור של האמיתית הסיפרות התפרצות את בחרונו ייצג אשמן הפלמ״ח/ ,דור שבסיפרי
 התפר־ כולו. הדור על שנכפתה סיפרות־מטעם אותה ולא ספונטאנית, שהיתר, תש׳ח,

 בצרורות־ לא גם ההם. הימים בעיתונות הולם או הוגן ייצוג לידי באה לא זו צות־געש
 הקיבוץ־הנזאוחד הקיבוציות הוצאות־הספרים של ממכונות־הדפום שנפלטו הספרים

 חזרם נקבר שבו לא־הוגן, מצב נוצר כך תש׳ח. מילחמת תום אחרי פועלים, וסיפריית
 אל״ף, כתב־העת של הישנים בגיליונות המילחמה שלאחר יותר המשמעותי הסיפרותי

היום. עד ובלתי־ידוע אלמוני ורובו

ס מיבצר על הקרב ו. מ א לי חי
 של המילחמה חוויית בנושא התמודדות של ביותר המאלף הסיפרותי הניסיון
 של (שם־עט נותב איתן הזה. היום עצם עד אלמוני סופר על־ידי נעשה יליד־הארץ,

 כהמשכה תש׳ח, מילחמת את ויליאמס מיבצר על הקרב בסיפורו מציג גפני) שרגא
 ומולם האינדיאנים, להם ניצבים אחד מצד המערב־הפרוע. על מיתולוגיית־ילדים של

 הינם ולוחמיו הפלמ״ח שכזו, סיפורית שבמיסגרת טיבעי האמריקאי. חיל־ד,פרשים
המצב. את ומצילים האחרון ברגע תמיד המגיעים ,הגיבורים־החיוביים/

 לוחם של החוויות לעולם חדירתו עומק מבחינת מאלף נותב/גפני של זה סיפורו
 (דניאל) הגיבור של דמותו התרבותי. וריקעו עולמו מירקם בניית ומבחינת תש״ח,
 סיפרות־הפוליט־ מכל יותר דור־הלוחמים חוויית את מתארת שהיא עד טיבעית, כל־כך
 לעבר הווה בין עירבוב־תחומים קיים ויליאמס מיבצו על בקרב גם־יחד. בולה רוקים

 כפרט, מוצג הלוחם כאשר פרט, של והתבטלות לאומיים ערכים בין למוות, חיים ובין
במילחמה: עובר שהוא הלאומית החווייה ומן שלו מזיכרונות־הילדות המוטרד

ההפ והנסיגות, ההתקפות הארוכים, המילחמה הודשי ״...לאהר
 אז, היה מאשר יותר מסובן מצב לזכור יכול הוא אין והצדיפות, גזות

 הקירות התקפת-מצח. המיכצר את ותקפו עוז אזרו האינדיאנים כאשר
 המניף השש, כן צבי מול פנים־אד-פנים עצמו את מצא והוא התמוטטו

 סף על אז עמד הוא פקק. מכד ריק אקדחו כעוד דאלוורי־, רומח עליו
 אדם של התהומי היאוש את יישותו ככל חש רגע וכאותו המוות, ן
כלייה. עליו נחרצה אשר 1

צכיקה. ממנו דרש ״,היכנע!׳
בגאווה. ענה ״,לא!׳ 1
ירד. ״הרומח !

הסלע, מאחרי כאן, עתה ניצב והריהו כחיים, נשאר להלכה ״ואם
 עד תלוי קרקפתו ועור מישמרתו, עד כגכורה אז נפל למעשה הרי
״ צכיקה שד ה,ויגוואם׳ מוט על למזכרת הזה היום עצם . . . הקטן

השמא כאגף בחופזה הרעימו קרובים ״...תותחים כך: מסתיים והסיפור
הת ,העניין אמר, שלידו הקשר התפוצצויות. כאוויר. שטו פגזים לי.

 כשהם הקטנה, הגיכעה של הקידמי כמורד וגלשו קמו ואנשיו ודני חיל,׳
פראית. קומנצ׳ים כעדת ומצווחים מריעים

נמשכת.״ ויליאמס מיכצר שד הקרבות ימי ״מסורת
 באחד פורסם הוא גם ואשר לאלוהים, השבח ושמו נותב/גפני, של אחר בסיפור

 אקלי- כתופעה מילחמד, של מציאותית אנאטומיה ליצור הצליח הוא אל״ף, מגיליונות
 של הצטיידותה סיפור זהו שלה. מיגוון־התחלופות הצגת תוך בהדרגה, הקרבה מית )

 את מתאר המחבר לכפרם. קרבים רעמיה כאשר ערביים, כפריים בעיני המילחמה
 בעוצמה והכל תושביו, בריחת כיבושו, התמוטטותו, הכפר, של התפוררותו תהליך }

נותב/גפני כה. עד כך, לתארים בידו עלה טרם אחד פלסטיני סופר אף אשר סיפרותית

המדינה הקמת בשבוע הזה״ ..העוו□ שעו
 השיכחה מתהום ולהוציא אובדנו, על להצטער העיברית הסיפרות כישרון.שעל הוא
כחל־ושרק. בלא תש״ח מילחמת את להציג בידו עלה בהם סיפוריו, את

ת ז. קנו ם בלב רי תרי ם הנו בחיי
 איתן כמו אל״ף, בגיליונות מיצירותיהם שפירסמו האלמוניים המחברים ברשימת

 ליצור הצליחו השנים שברבות כמד, מצויים ואחרים, ועדיה יוסף עיטם, יריב נותב,
הרא סיפוריו קינן. ועמום קניוק יורם תמוז, בנימיו הישראלית: בסיפרות מעמד לחם

 מקרוב המתארת ,ביוגראפיו׳,־קולקטיבית מעין והם באל״ף, נתפרסמו קינן של שונים
החיים. עם מגעם את איבדו זאת ולמרות משדות־הקרב, ששבו אותם את

 בסיפרות־ ,וגילוייה שלאחר־מילחמות, לתקופה האופיינית זו, אין־אונים תחושת
 לפני יצאו החיות ״...בל ;הגדול אחיו קינן של בסיפורו בולטת זעום, העיברית

 והחזה ישע. אין מגששות, עיוורות, זרועות הושיטו כמחול-עיוועים.
 והפנים עיניים. ואין זב ודם יז וקצף כעווית. ויתפתד וינוע וירד, יעלה,

 אין בסערות צירו, עד ייסוב והראש ועצוב. אטום, כאב בואכים. יהיו
 ונלך ונלך הגדול אחי עם משה, עם לי אלך ואני פשר... אין תוחלת,

"נגיע לא פעם אף פעם. אף נגיע ולא ונלך, . . .
 לאור יצאו באל״ף, שפורסם זה נטול־איפור ריאליסטי בז׳אנר לסיפורים במקביל

 רבים ובגינויים צוננת במיקלחת שזכו תש׳ח, מילחמת על אמינים ספרים כמד, עוד
ההם. בימים בכיפה ששלט ה,חיובי׳, המימסד־הסיפרותי של מטעמו

ת ח. תפרקו טל ה ה מנ רי טו ס הי ה
 שלונסקי אברהם חמפ״מי המשורר כינס הראשונה, אל״ף חוברת פירסום עם מייד

 כפה. ולא כעט לא הזה, העיתון על תגיבו ״על להם: ואמר תלמידיו, את
 אם ואדרבא, ופירסומת. מהלכים להם עושה חללו עם המתווכח בל

כהרף־עין.״ הטמא הזח השרץ ייכרת אולי אז תשתקו, שתוק
 מקורה אל״ף באנשי שלונסקי של זו מילחמת־חורמה אם ברור, לא היום עד

מהרע המארכסיסטית־סטאליניסטית בסלידתו או רטוש, ביונתן שקינא בקינאת־משוררים
 הוצגה שבהם הריאליזם מתיאורי או אמיר, ואהרון רטוש יונתן של הכנעניים יונות

תלמידיו. עם נימנו שלא צעירים סופרים אותם על-ידי תש״ח מילחמת
היש בעיתונות פרוע ציד־מכשפות נפתח זמן וכעבור הופרה, שלונסקי שעצת אלא

 רוחנית התנוונות תהליכי שד ״...סכנתם :בסימון נעשה וזה לסוגיה, ראלית
 ,התפרקות׳ של נפשי כמצב נתון שלנו שהנוער כשעה בייחוד חמורים,

 לשיאו שהגיע מאמץ ארובה, תקופה כו שעמד הגדול המאמץ לאחר
 מאת בישראל גיזעני פאשיזס ניצני בכותרת מאמר (מתוך כמילחמת־השיחרור..."

 ניגע תש״ח מילחמת של הסיפרותית האמת חיידק כי נראה ).8.2.1950 הדור עיתון ח־נן,
 ״כינוס את המיפלגה ערכה .וכך מפ״ם, של הריאליזם־הסוציאליסטי מיקדשי את גם

 אותם של המקומי הז׳דאנוב הרקב), עץ (לנוגה כנעני דוד הילקה ובו מעברות״,
 מפגי והזהירם הצעירים, ארץ־ישראל־ד,עובדת סופרי של מסוכנות מגמות על ימים,

הכנעניות. סכנות
פרו של הענייני, אך הביקורתי, מאמרו בלט והארס הביקורת למעגלי בינות

ומש גלוי היה הישראלית בסיפרות לנעשה שרחש הבוז אשר קורצווייל, ברוך פסור
 הנושך — החדשה סיפרותנו (בסיפרו הצעירים העיברים על במאמרו קורצווייל, מעותי.

 שהצמיחה היוצרים מאשר יותר וכנים ככישרוניים אל״ף אנשי את הציג מהפכה?) או
 העיב־ בסיפרות ״אנטי-ייעודית״ מגמה מייצגים שהם ציין גם הוא תש׳ח. מילחמת

 ס. של כתיבתו גם כי מהערותיו, באחת וטען, במאמרו הרחיק-לכת קורצווייל רית.
 ההתפרקות ליצר אותה שייך כך ומשום כנעניות, משמעויות בעלת כתיבה היא יזהר

׳ היהודית. ההיסטוריה של הכבד ההיסטורי הנטל מן
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