
 הצונתיח שהביקורת שעה קינן, עמוס אח רדתה העברית ביקודת־הסבויס
ואחויס מוסיד קפקא, פרנץ בקט, סמואל ללוטואמון, אותו משווה

ר ב ל ד ח א הדו
ויפוי ניוון א.

 הישראלית, החברה על העובר החברתי הניוון תהליך
 קהילת־הסופרים מצד מיקרית בהרמת־גבה אפילו זוכה אינו

 הסופרים זו. של הידרדרותה על פוסח שאינו למרות בארץ,
 מצמיחים בגן־עדן־של־שוסים, חיים בעיברית הכותבים

 מתרבויות המייובאים כימיים דשנים בעזרת עצמם את
המקומית. התרבות עור על לפריחה וגורמים שונות,

 דפוס, עמודי 163 בן סיפרון ראה־אור אלה בימים
 הדרה מאת איד״״ על פרקים ״שישה הכותרת בעל
 לכלות העומד הניוון את מאפיינת זו, כחושה יצירה לזר.
 ספק' זהו בארץ. העברית הכתיבה תרבות שרידי את

 אח בולטת, ובאפיגוניות בחוסד־כישרון המאמץ, סיפור
 תוך הצרפתי, החדש׳ ,הרומן זרם של האחרונות הטיפות

 בריטיות סופרות־נשים כמה של בבעיותיהן התמזגות־יתר
 בחוסר־כישרון. אופרו לזר, הגברת על הגיגיהן ששרידי

 מקו* ריקמה על מושתלים אלה מרכיבי־סיפרות־זרה שני
 ס. שביצירת השלילי כל אימוץ שהיא רית־סיפרותית,

וכישרון. מין החלפת של בניסוח יזהר,
 להתייחסות כאן מגיע היה לא איה״ על פרקים ״שישה

 סופרת־נשית חיברה שאותו מאמר־ביקורת, אילמלא כלשהי
 זה מאמר היה ).11.6 (ולאוץ כהנא־כרמון עמליה אחרת,
 היומרני ולתפקיד הדוחה, התרבותית לאווירה ביותר יצגני

שלנו. המידלדלת בפרובינציה ביקורת־סיפרות של
 ובתיסרוקת בתנוחה לזר. הדרה של לתמונה מתחת

ב כהנא־כרמון הגברת מביאה וולף, וירג׳יניה בסיגנון
וביניהם: איה, של פרקיה מתוך ציטוטים ביקורתה

שכל משהו יש המטוס גראש ניע. ללא ...טיסה
 יש רגע, לאחר לצוהר, שמבעד כמו שומעים, לא הזמן

 לשבת אוכל אם חשבה, יעבור, זח רואים. שלא משהו
. שאדע מבלי יעבור, זה ולחכות, . . ה מ

 מציינת, לזר של מסיפרה הנ״ל הקטע ציטוט ולאחר
 כהנא' עמליה ומאדירדדבגויים מהללת מבקרת, מפענחת,

:הנ״ל הקטע את ברמץ,
 זה במישפט אולי מה. שאדע מבלי יעבור זה

 פילוסופת״החיים מקופלת מה׳) שאדע מבלי יעבוד (,זה
 המשאיר ומורכב, אנין הנפלא. החרישי הסיפור של

ם... אותך ס ק מו
 דומים, ציטוטים ובלווית רבים, טורי־דפוס על וכך
 איה, של הפרקים שישה את כהנא־כרמון הגב׳ מהללת
 בריריה הטבולים הביקורתיים, ריריד. את עליהם ״-ומזילה

 שהסיפרות־העברית אלא לזר. הדרה הגב׳ של היצירתיים
זו. מזליגת־רירים נישכרת יוצאת אינה

שכזאת מישפחה ב.
 האווירה את מאפיין כהנא־כרמון עמליה של מאמרה

ה בשנים בארץ הרווחת שוקעת, תרבות של המנוונת
 עמוסה והתנשאות, מליצות מלאת אווירה זוהי אחרונות.

 שתל־ להבץ ניתן הימהומיו מתור אשר מילולי, דימום
 שבין השוטים עולמית. בירת-תרבות בבחינת היא אביב

 ולהאמין, להתפתות עלולים אלה, ביקורות־סיפרות קוראי
 את ביצירותיהם מחקים העולם שאר סופרי כי שייתכן
תל-אביב. של הסלונים־הסיפרותיים תנובת
מ הסיפרות־העברית נהנתה אחדות שנים לפני עד
האימ המגמות התפשטות שעם אלא מיגבלותיה, הכרת

 ששת״ מלחמת לאחר הישראלית החברה של פריאליות
 וההתנשאות הגדלות ייצרי על פסחו לא אלה מגמות הימים,

 זד, עקר ובתהליך הסיפרותיים. הטרקלינים מן כמד, של
 את מנפחת ביקורת-הסיפרות החלה רימום־עצמי, של

 סם־הקיום, את לה שהעניקה לסיפרוח בדומה ריאותיה.
 במיקרה כמו לדרגה, והגיעה הזו, הביקורת עוצמת גדלה

 נכתבה יצירה כי שדומה עד כהנא־כרמון, / לזר הדרה של
ש היצירה על שנכתבה זו כמו ביקורת להשיג על־מנת
וכו׳. על נכתבה

1 הדברים אמורים במה
בתל' אחד מרובע קילומטר שעל אמר, אחד משורר

 אחר קילומטר בכל מאשר משוררים. יותר מצויים אביב
 בארץ משורר שכל ומאחר בעולם. אחרת בירת־שירה של

 הרי מבקר, גם היינו סופר שכל ומאחר סופר, גם הינו
 יצורים־סיפרו־ מלא ככלוב־ענק, זה קילומטר לתאר ניתן
 מאושרת מישפחה כמין חיים־סיפרותיים החיים תיים

 להקשריה מחוץ ומילחמותיה חייה את החיה שכזאת,
 מסובסדת היותה למרות המדינה, של הפוליטיים־חברתיים

על-ידה.
רי את אחד גמד־סיפרותי שואב זה בכלוב-סיפרותי

מזינים וכך אחר, מגמד לעברו הנוחת בנפיחות־הלל אותיו

 איש המבקרים, את והסופרים הסופרים את המשוררים
ו ריאותיהם את מנפח אשר נפיחות, בחמצן רעהו, את

 את הממלאים ענקי־סיפרות, של תחושה להם מעניק
 אינו רישומם ובעיותיה שקשייה הזאת, הארץ רחובות

שלהם. בסיפרות־הגמדים כלל ניכר
 סיס־ מישפחה בתוך לחיות שחפץ מי שכל הוא, כלל
 בנפיחות- ריאותיו את למלא עליו שכזאת, מאושרת רותית

 שהם כפי אותם להלל האחרים. בני־המישפחה של המעיים
 להם בדומה לחקות ובעיקר, וחוזר־זולילה. אותו, מחלים

 רכה בכריכה ארצה מגיעות אשר הזרות, התרבויות את
 הנ׳׳ל המישפחה בני שעל החומר את ומספקות וצבעונית,

המסורים. קוראיהם עבור לתרגם
 מי כל בו, אשר עגום מצב נוצר זה תרבותי בנתון

 המישפחה־ של סד־העינויים אל מרצונו נכנס שאינו
 זכות־קיום ללא נותר התרבותית־הקרתנית־הישראלית,

 של מתרומתן מתפעל שאינו מי ישראלי. כסופר כלשהי
 במו- כהרפיות שהשתלטו ודומותיה, כהנא-כרמון עמליה

 תכתובנה לא הן ה,מעורבים׳, ובכיתבי־העת ספי־הסיפרות
לסופר. סם־החיים שהן הרצנזיות, את עליו

השוקעת בעירו נביא אין ג.
 ספר קינן עמום פירסם השנה, ומחצית כשנה לפני

 כ- קינן מוכר הישראלי לקורא .2 שואה הכותרת תחת
הסא שבהן האירופאיות, לסיפרויות (בניגוד ,סאטיריקף

 מילת- היא סאטירה בארץ, הרי הסיפרות פאר היא טירה
 עתידי תהליך קינן תיאר בסיפרו סופרים). בין גנאי

הישראלית. החברה על המאיים
להת כלל טרחו לא והרצנזטורים, כוהנות־הביקורת

 ועוד במדורה, בושם, הדה מלבד קינן. של לסיפרו ייחס
כל בהתייחסות כלל הספר זכה לא עיתוגאי־תרבות. כמה
 להתייחסות לא ואפילו ביקורת־הסיפרות, של מטעמה שהי,

 עמליה של מטעמה לזר, הדרה זכתה שבה כזו ,מעמיקה׳
בכך הוא לזר של היחידי שערכה למרות כהנא־כרמון,

 אולי היו כן שלולא לפועלי-דפוס, עבודה סיפק שסיפרה
מובטלים.

 בפרובינציה קינן עמוס של סיפרו אור ראה באחתנה
 כל את לתרגם ממהרת אינה אשר פאריס, של הסיפרותית

 שואה תל־אביב. של במטרופולץ־הסיפרותי מתפרסם אשר
 על־ שנכתב אחר ספר ששום בביקורות בפאריס זכה 2

ב זכה לא המטרופולין־התל-אביבי של כלשהו יליד ידי
כה. עד שכמות!
:כתב פארי דה קוטידיין הדה

 ההרפתקות את ממשיכה קינן של הסיפרות ...הנה
 אם שחור. זרם נקט. או לוטראמון, פו, אלן אדגר של
 סיפור הינו ״2 ״שואה עורב... של נוצה מורבידי, לא

 לבדו שנותר מי של האופטימי סיפורו משל. דימיוני.
. לפרפר וממשיך . .

 ומרד.׳ חרדה של ,זעקה הכותרת תחת בליהומאניטה.
נכתב:

 את למנוע :בתיקווה שזור שחור, סיפור ...זהו
 הכתיבה ן אזהרה הינו זה ספר השואה, נוכח השואה...

 הקורא את תופסת היא חושפנית, ברגישות חריפה, היא
.מודע שיהא עד במלקחיים . .
:קינן של סיפרו על נכתב סואר בפראנס
 ותושביה נפלה, תל־אביב ייאוש. של רומאן ...לפנינו

בה אך התליינים. עם ביחד הקורבנות במחנה. חיים
 הימים של תל־אביב את באדמה האסירים חופרים בעת,
.ההם . .

:כותב מתד לה
 בהומור כותב מפר־שלווה... סופר הוא קינן עמוס
 נותר היקום הסופית. האפוקליפסה לאחר מקפיא...

 צעקת ארובה שעה ורודפת מהדהדת ובאוזנינו ריק,
 בתיבתו איכות ילידתיני... למה אמי, לי אוי :המחבר

 של חסכנות חותכים, קצרים, מישפטים — קינן) (של
 נבון מינון המאפשר ורגיש אינטליגנטי גיזור טכסט,

 גלישה מונעים אלה בל — ומציאות סיוט חלום, של
 שלו ההומור למוסר״השבל. הדידאקטיות, למלכודות

 תל״אביב של המחריד הדימוי את לשאת לנו מאפשר
.בבוץ השוקעת . .

: 2 שואה על נכתב בלארש
 העבר, של הפיוטי הלקח הסובלימציה, הגעגועים,

 רוח-רפאים, אחת ובעונת בעת תל־אביב, של התבליט
 להביע למחבר המאפשרים — שלה חולות״הזהב על

היש החברה על סלחנית, גם ולעיתים חותכת, ביקורת
.. ראלית ם. כיו

 לביקורת־המטרופוליטנית-זזישראלית, שבניגוד מאחר
 לזווג עדיין נוהגים הצרפתית, הפרובינציאלית בביקורת

 לביקורתו הלה־מונד מבקר סיפח והפוליטיקה, הסיפרות את
 ברוח לגעת במים לגעת על הערות כמד, 2 שואה על
 כתב והוא בפאריס, לאחרונה אור שראה עת, עמוס של
שניהם: על

 אל בכתיבתם מצטרפים עוז ועמוס קינן ...עמוס
 בראשית אור שראה בארוקי, מגרה, סיפרותי זרם אותו

אגד ארץ אותה אל ובמרכזה, במיזרח-אירופה, חמאה,
 קפקא, מאז ואשר למוסיל. היקרה ,קאקאניח׳ תית

 אין ויונסקו, גומברוביץ׳ בלבר, ועד שולץ וברונו סוובו
 הטרא- בחקירותיהם לייסרנו חדלים הבולטים טייצגיח

 מצפונו השאנן, מצפוננו את ולייסר גיות-היתוליות,
.ויהודי-נוצרי מערבי לבן, עולם של . .
בהיכל צלם ד.

 תל־אביב ואילו פרובינציה היא פאריס שכאמור, אלא
 של והנוקבת הסיפדותית הסאטירה בירת־שירה. היסח
 אצלנו ראוייה ואינה בנכר, סיפרות היא קינן, עמוס

 אינה טובה שסאטירה שקבע מי בהיכלי־הסיפרות. להיכנס
 הסיפרות היכלי הרי קינן. עם חסד עשה טובה, סיפרות

 איה״ על פרקים ״שישה ובחזירים. בצלמים מלאו העברית
 ההיכל, את הממלאים ,המעורבת׳ הסיפרות פיגולי ושאר
שומן־חזירים. אלא בהיכל, חזיר אפילו אינם

ה את הממלאים אלה שכל הוא, ביותר שעצוב מד,
 ולבירות־ ,לפאריס פזילה כדי תוך ומבקרים כותבים היכל
 כותב פאריס, בזהב שזכה שקינן, שעה אחרות, עולם
הזאת. בשיטה רקוב משהו וירושלים. תל־אביב למען

 כבר מתה העיברית הסיפרות אולי רקוב. הכל אולי
 דבר בבחינת הן קינן, עמום של זו כמו ויצירות מזמן,

הרוח. אל

 בתשובה לעשות.״ מצליחה אינה שהדיפלומטיה מה ולעשות אוייבות, לסלק רחוקים,
 והכמיהה העברית, בסיפרות לערבים ״היחס על מגד אהרון שוחח המצרי, אידריס לדברי

 אי־קיומו מבעיית בדבריו הסתם, מן התעלם, מגד (מר לגבולות״ מעבר לדו־שיח
 באראקת חאדים קרא הפגישה של בהמשכה העברית). בסיפרות ערבי חיובי׳ ,גיבור של

 כלפי וזעם איבה רוווי קטע ביניהם כשהבולט אבק, של ימים שלו הרומן מתוך קטעים
זה, לקטע בתגובה מפניו. הנמלט טרפו, אחר ללא־רחמים הרודף כצבוע שתוארה ישראל,

 בחסותה נערך הכנס אגב, סיסרא. של באמו העוסק פרי־עטו, שיר גורי חיים קרא
 מארגני אל פנה אשר אידרים, יוסף המצרי דווקא זה היה אויל. מוביל הדלק חברת של

שאכתוב לכם דעו אבל סיפרותי... פרם מכם לקבל מאד מעוניין ״אני ואמר: הכנס ■

 לתת ״אפשר אל־קאסם סמיח המיעוטים בן הישראלי המשורר של שירו נגדכם!״
 / בן־נון! יהושע ״הוי כמו: קטעים בו מצויים אשר ׳נשכח,״ לא לעולם אבל שהות
 ז...״ הרוצח האלוהים של רצונו את השבעת / יריחו, גידרי על השמש את עצרת / !שמע
 של שירו את ניתח שבו מאמר, לפרסום עמיקם אליהו עיתונאי־הימין את עורר

 כי היתה, עמיקם של הלא־שירית מסקנתו כמקובל. בכלי־ניתוח־שירה שלא אל־קאסם
 טורח בודק, עמיקם היד, אילו אלוהי־היהודים. את בשיר לבזות אסור במדינת־ישראל

 הולכים? הם לאן כצנלסון גירעון מבקר־הסיפרות חברדלדיעה, של בספר ומעיין
 מרבית את אל־קאסם, סמיח של לצידו לבית־הכלא, להשליך שיש למסקנה, מגיע היד,

בארץ. העיבריים השירה כותבי


