
אידיאולוגיה ללא סיפרות
 מדי יותר עוסקים הקדמת הסיפרותיית באווירה !•

 מיסגדות. בבדיקת הטוב, במיקרה חיצוניים. בדברים
 ההיסטוריה בשיכתוב אישיים, בחשבונות — הרע במיקרה

 מישהו. של מקומו באי־הבלטת או בהבלטת הסיפרותית,
הנל־בהנל. מילחמת יש אישיים. במאבקים עסוקים סופרים

 אמיתי ויכוח לי זכור ■שלא כמעט קיים. לא ענייני דיון
שזרה. אחר •שורה בדיקה ניתוח, ישיר. של ערכו על

 גידופים שיר, של לכיוונו גידופים השמעת י־ש כיום
 ומשורר הופר, ־שהאיזון למשורר נדמה באשר הנעשים

 צריכה מה :ענייניים ויכוחים אין יותר. קצת מתפרסם אחר
 ז שירה להיכתב צריכה כך האם היום? הפרוזה להיות

 בהשוואה הדש די זה האם ? די ׳אותנו מבטא זה האם
 •מונה מבקר וכאשר ? בעולם כיום הנכתבים לדברים

 היום, ביותר המעניינים המשוררים הם ופלוני שפלוני ,
 ■שנתנו האנשים ־שאלה מתגלה האישיים. החישובים מתגלים

 מסוכנים, לא אנשים עורך. שהוא בכתב־עת הומר לו
 העניין כל מאבד כך אחדים. אנשים לנגח אפישד שבעזרתם

 בסיפרזת אידיאולוגי־סיפרותי דם די אין ישלו. ׳!?אמינות את
ובעיסוק־בסיפרות. י

ב אנרגיה ׳מדי יותר משקיעים ■שסופרים ייתכן י•
 עליהם. שידברו באמצעי־התיקשורת. מפורסמים להיות
 גורע אולי זה מענק. בעוד בטלוויזיה.־*שיזכו אותם ־שיראו

 שנים זה ׳ממשיות. מריבות־סיפרותיות של מהאנרגיה
 סיגנון־ על אמיתית פלוגתא־סיפרותית בארץ היתה לא

למשל, כאלה? במטאפורות לכתוב מיותר האם כתיבה.
),1957( שלונסקי״ ״פרס את קיבל עמיחי יהודה כאישר

עיבריית. יודע לא עמיחי אמירו: ,נוראיות. התקפות היו
 שהם משנה לא עמיחי. של מהמילון־השירי־החדש התעלמו ^
 אם פנימי. ,באופן הגיבו הם פנים, יכל על בורות. גילו ן

 בוועדה שיושב ׳פלוני :יאמרו יפרם, מישהו יקביל היום ׳
'לפחות, אז, וכזה. כזה ליכלוך פה היה שלו. חבר הוא

 הפך הכל היום, סיפרותי. באופן המתבטא דבר נגד יצאו
חיצוני.

 ב־ ומפולג מפורד העיברית בסיפרות דור*,המדינה י•
 ב־ אחר דור כל מאשר יותר ויבמילחמות מחלוקות־סרק

 את להשיג מסוגל שאינו דור אי־פעם. סיפרות־העיברית
נכתבות. יצירות שלו. האמיתיות הסיפריותיות המטרות

ריקה, תהום לתוך לא נפלו אליו יותר טובות היו הן
 בארץ הסופרים שרוב פלא לא אמיתית. תהודה לתוך אלא

הראשונה. ההתפרצות על שלהם. הכישרון על רק כותבים !
 יאו השלישי הספר ׳מחסום את •שעברו הסופרים מעטים

 ועם אישית התפרצות עם בא אדם :קורה מה הרביעי. ^
מגובש, לגמרי לא עוד הוא הראשון בספר חדש. סיגנון

השני. בספר מגיע הוא חפירות למלוא וחדש. רענן כי אם
 יודע. כבר שהוא מפני מיקצועי, כבר הוא •השלישי בספר

 יוצרים לא הם התפתחות. אין חזרה. מורגשת ואחר־כך
 אותם שמעודדת מציאות שאין מפני חדשים, דברים
 בספר רק אותם מגלה הסיפרותי הרחוב זה. את לעשות
תהילה. לאיזושהי זוכים הם אז, ורק — הרביעי

ולהו לחשוף לעודד, בכוחה שהסיפרות ההרגשה •
 ציפיות אין לציבור מעטים. סופרים ־של נחלתם זו — שיע

 הראשונה בשנה שכזאת. בתור ילה זקוק לא הוא מהסיפחת.
 אנשים התעוררות. ימעט היתד. יום־כיפור מיליחמת ׳שלאחר

 הזה האשראי את גם יותר. קראו סיפרות. יותר רצו
 לא בשלה. לה דישדשה היא העיברית. הסיפרות ביזמה |

 מסואב ־שהכל הרגשה ונוצרה •חזקות, יצירות די היו
 הרגשה היתר. מילחמת־ד,שיחדור אחרי זאת, לעומת ועייף.

 סופרי את קיבלו לאומי. באופן חשוב דבר זה שהסיפרות
שלנו. הצברים ובמחולות. בתופים מילחמת־השיחרור דור
 ואחר- בסיסמת! גם לעסוק יכולים הם הנה בארץ. דור
 טוב היה שטעמם אנשים של סיפרותית מהפכה יבאה כך

יותר. טובים היו שלהם הסיפריותיים הקריטריונים יותר.
 מכך, וכתוצאה האישי. התחום אל נגררו והפרוזה השירה 1

 מחדגלי־ד,קריאה ונגמל התרחק, מקוראי־הסיפרות חלק גם
הסיפרות. מן ציפיות אותן אין ׳73 לוחמי לדור שלו.

לפה, להם יהיו בתל־אביב •שישבו שסופרים מאמינים לא
 מפולת זוהי אותם. שהנהיגו במנהיגים מאמינים שלא כפי

 זו לסיפרות, שקרה נורא הכי שהדבר כך הקו. כל לאורך
 סיאוב הכל דבר. אותו שהכל לאנשים, ־שיש ההרגשה
 הזה באופן לזה. דואגים הסופרים — וביסיפרות פוליטי,
שלה. הסמכות את שליה. העתיד את הסיפרוית מאבדת

לפעול. יכולתה את
 השפעה סופרי־המדינה לדור אין במימסד-הסיפרותי 9׳

 מתנהלת אינה שאגודת־הסופרים לצעוק יכול הוא ממשית. ־§
 אנשים ששני מפני אותה לנהל יכול אינו הוא אבל טוב.

הסיפרות ביחד. לשבת יבולים אינם זה דור בני מתוך 1

 לתורת ב״חוג ומרצה חוקר ,34 בן פרי/ מנחם ד״ר
 כתב־העת ממייסדי תל־אביב. באוניברסיטת הסיפרות״

 ״סימן־קריאה״, של עורכו ובהווה ״הסיפרות״, העיוני
לס״פרות. מעורב ריבעון

 ״העולם לשאלות בתשובה פרי מנחם מציג אלה בדברים
 בתרבות־הישראלית המתרחש לגבי השקפותיו את הזה״,

 בסיפרות ל״מילחמות־היהודים״ התייחסות תוך בהווה,
: העיברית

 בית-חרושת, מפועלי ההיפך בכוחה! מאמינה לא בארץ
 תעז לא הסיפרות מיפעלם. את לשתק בכוחם שמאמינים

 תסתדר המדינה שנה, חצי כותבים לא אנחנו להכריז:
 רוצה מהם אחד כל אופורטוניסטים, הסופרים, זה. בלי

 שלו. העלוב המענקון את לקבל השקטים. חייו את לחיות
 בגיל באה שלהם העייפות גם ׳ורפי־פעולה. עייפים הם

 דברים, מעי כל על דיעה להם יש סופרים הרי מדי. צעיר
 להילחם. כדי קיצוניים דברים יעשה לא מהם איש אבל

פטיציה. על יחתמו מכסימום
 הכסף יכל אם לסיפרות. כסף הרבה מוזרם בארץ >•

 סיפרותיית פעילות להיות יכולה היתד, טוב, מוזרם היה הזה
 שמשקיעה תל־אביב, יקרן כמו קרן ניקח אם מפוארת.

 המיפעלים ברוב השתתפה לא הקרן בסיפרות, כסף הרבה
 מייפעלים יזמיה היא זה במקום החשובים. הסיפרותיים

 הרע ובמיקוד, ׳טובים, יפחות היו הטוב שבמיקרה אחרים,
ב היא: המציאות מיפעלי־יסרק. —  הטובים האנשים ח

 מדרגה אנשים נשארים :לכן משהו. עושים כבר בארץ
תל־אביב. קרן של הפרוייקטים את לעשות חמישית

לוועדות. נוגע שהדבר ככל •בדילמה, נמצא אני !•
 מאנשים שמורכבת במועצה־לתדבות־ולאמנות יושב אני

 ממיונים חלקם פחות. טובים חלקם טובים, חלקם שונים:
 המציאות את תתן לא לעולם בוועדות ישיבה גופים. מטעם

 ולכתוב בבית, לשבת לא מדוע אז רוצה. שאתה התרבותית
 תהיינה •והוועדות לה, תתנהל המציאות ? לכתוב שיש מה

היוש שאנשים להיות יכול טובים. פחיות באנשים מלאות
 מענקים מחלקים שהם חושבים ועדות בכל-ימיני בים

 מזיק דבר קיים זאת מבחינה בעיניהם. הראויים לדברים
 בלוב־ אבל הסופרים. את בו כולאת שהמדינה בכלוב־הזהב

 אפשר בלוב־זהב. :ולצעוק מנגד, לעמוד ניתן קיים. הזהב
 מוטות־ ■שיישארו אותו. ולפרוץ הכלוב,. בתוך לשבת גם

כלוב. ולא זהב
 לגמרי שברור מתוך בנוי העבר אל אמיתי קשר <•

 סיפריות של בריחה שולל. לא אתה ומה ■שולל אתה מה
 עדים שאנחנו השליליים הדברים מכל חלק זה לעבר,

בלתי־מבובדת, שהיא •סופרים של נוסטלגיה קיימת להם.

 הכללית מהנוסטלגיה חלק זהו המציאות. מן בריחה פרי
 נוסטלגיים, לנושאים נוסטלגיה יש סופרים אצל בארץ.

 ימיני כל הארכיונים מן מעלים־ פתאום לסי׳פריות. ונוסטלגיה
 מכובד. לא זה נשכחים. ושירים יצירות נידחים. סופרים
בעבר. נאבקת — עצמה של תודעה לה שיש סיפרות

 שהוא מזה מ/קריאה סובל בארץ ■הדברים כל ׳כמיו י•
 ענייני. דיון אין שבה בתקופה ככתב-עת לצמוח החל
 התחשבנויות הרבה ס/קריאה עם היו ממשית. ביקורת אין

 כתב־ של ביקורתי מאד מאמר לכתוב יכולתי בעיתונים.
 שנכתבו המאמרים מכל יותר ביקורתי שבעריכתי, העת
 עניינית יותר הביקורת בס/קריאה המשתתפים בחוג עליו.

 מיל־ לכל־מיני נגררנו הסיפרותי. ברחוב מאשר ונוקבת
 ׳מילחמות־היהודים־בסיפרות. :כביכול .״סיפרותיות״ חמות

 לא לעכשיו. ס/קריאה בין מילחמה שיש •זה על מדברים
 צריכים מילחמה בשביל הזאת, המילחמה את ראיתי

 ככתב־ ס/קריאוו מוצג הויכוחים במיסגרת צדדים. שני
 שקיימת מאמין אינני מצומצמת. קליקה של טוב עת

 הברים. שהם שניים־שלושה ייש מגובשת. סיפרויתית קבוצה
 לאיזודשהז שלוחמת מגובשת סיפרותית קבוצה בארץ אין

סיפרותית. וקירבה אמינות עם מטרות,
 די מצומצמת קבוצה כיום אין בסיפרות־העיברית י•
 משלה. כתב־עת ליה שיהיה !כדי ומגוונת ועשירה, •חזקה,

ל להרשות יכולים איננו בכלל. חזקה בקרשי הסיפרות
 להיאמר שניתנת אמת שכאלה. פיצולים מיני עצמנו

 שמפרסמים סופרים יש שלו. הייום־יום יש שלכתב־עת היא
 עליו שתופסים סופרים יש יותר. אליו קרובים יותר, בו

להת טובה ערובה היא כתב־העת שחיטות כאלה טרמפ,
 ראייה לי שתהיה משתדל אני עורך בתור יצירתם. קבלות
 חד־ להיות ״שיכוליה ראייה הסיפרות־יהעיבדית, של כללית

 ׳מודע אני בסך-יהכל. ראייתי־שלי שהייא מאחר צדדית,
 את ואוהב עמיחי, יהודה בשירת הסייפדותיים לערכים

 אני סותרים. אינם הדברים וולך. ויונה ויזלטיר שירת
 עמיחי ׳שירת על ביקורתיים ׳מאמרים לקדם מעוניין

 דבר לדיון־ענייני, ראויים ׳כמשוררים, שניהם, וויזלטיר.
 הוא לגופו עניין כל שופט — ס/קריאה בו. זכו שלא
 לא זה כולם. בפני סגור מידה ובאותה לכולם, פתוח
 לסרב הוא הקשה הדביר האנשים. כל את להדפיס קונץ
 סופדים בחזרה. •חומר קיבלו ביותר הטובים וחברי להם,
 כעורך. זכותי את לכבד שידעו סופרים אלה מכבד שאני
 אחד מאף מנעתי לא צנזור. לא אני לטעות. לי מותר

אחר. במקום לפרסם
 בה ויש ככלל, פועלת כיום הסיפרות־העיברית -•
 יותר שעוסקת פרוזה יש יותר. ׳שמושכים כיוונים אומנם

 סיפרוית אכזיסטנציאלית. יותר פרוזה מציאות. של בצילום
 שדנה יצירה ספציפיות. נפשיות בחוויות יותר שעוסקת

 הדברים יות׳ר-פילוסיופי. כיוון בעולם. האדם במצב יותר
 בין הקירבה קביוצות־גיל. מייצגים אינם מעורבים, האלה
 יאיר שבין מהקירבה גדולה ויזלטיר לבין ישורון אבות

 בין מקשרת חווייתיות להיות יכולה לוויזלטיר. הורביץ
 אין קשר. ביניהם שאין למרות גיליבוע, לאמיר וולד יוניה

מגוונת. ודי מעניינת די שהיא קבוצה היום
 איגוד־ס׳ופרים לקום לדעתי, צריך, הזה בהווה י•

 מיקצועיים. בעניינים רק ■שיפעל יחזק איגוד-מיקצועי שיהיה
 רוחניים־תרבותיים בעניינים סופרים, של אחרת פעילות כל

 פשרה פרי יתמיד תהיה הסופרים, כל את שמקיף באיגוד
מהול. ודבר
 שני התרבותית, מהבחינה קרו, בארץ :לסיכום י•

 קבוצה צמחה אחד מצד לא. והאחר משטח, האחד :דברים
 בארץ, מאשר יותר בעולם יאותה שמעריכים חוקרים של

 תורת־ של הראשונה בשורה כיום העומדים חוקרים
 בחקר- עצומה פעילות באירופה יש בעולם. הסיפרות

 עשינו שאנחנו לדברים כיום מתקרבים שהם הסיפרות.
 מאמרים של תמציות קוראים הם ׳.60ה־ ■שנות בסוף בארץ

 תורת־ על שפיתחנו אוונגארדית לתפיסה כוונתי שכתבנו.
 כאילו שיזה עצוב בתורת-ד,תרגום. העוסקת תפיסה הפרוזה.

 בסיפרות. העיסוק רמת את הגביר לא בארץ, קרה לא
 בין לגשר היתד, ס/קריאה של ההקמה מכוונות אחת

 בתורת-הסיפרוח אוונגארד שכל הנחה מתוך המגמות,
 על שצמח הפורימאליזם כמו סיפרותי. אוונגאדד על נסמך

 ית.ם. ברכי על ׳שצימח והניו־יקדיטיסיזם הפורימאליסטים,
ה מ״הרומן שצמח והסטרוקטוראליזם־ד,צרפתי אליוט,
 בשלבים רק בהחלט ■שאנחנו כך ניתוק, היה בארץ חדש״.

 היא ס/קריאה, ושל שלי, המטרות ואחת הראשונים.
 קוימויניקטיבית שתהיה סייפרותית מסה ליצירת להביא
 האיכות, בשיא שתהיה ישני ומצד אחד, מצד הרחב לקהל
שלו. אחת מדוגמה אפילו מאד דחוקים שאנחנו דבר

 לא כלשהם, בתקציבי־ציבור זוכה אינו אישית, גור, טר כי ולהדגיש, להוסיף ברצוני
'אורכו. לכל נכון אינו האמור והמישפט בעקיפין. ולא במישרין

 אגודות שתי של כמנהל־בשכר משמש גור ישראל כי מרגלית, עו״ד של טענתו
 שתקציבי העובדה מן מתעלמת — קול השר כבוד ניצב שבראשה זו כולל — עותומניות

מכספי־ציבור. ניזונים האגודות שתי
 מזו (פחותה מתמיכה־ציבורית הם גם הנהגים אחרים, כיתבי-עת הרי לבמה, בניגוד

 ■בשטח מוסמכים בעלי־מיקצוע במועצת־המערכת מחזיקים וס/קריאה, עכשיו כמו במה) של
 כספי- חשבון על דעת־יחיד, מאשר יותר תשקפנה בהם שהדיעות על־מנת הסיפרות,

משמש במה עותומניות״. כ״אגודות רשומים היותם למרות להם, המוענקים הציבור

 בעשור ,תיאטרון-?־,ישראלי•מד המתעלמות דיעות גור, ישראל של לדיעות־יחיד כביטאון
האחרון. השנים

 נועד והוא רבץ״, ״ממשלת לביטוי דומה גור״ של לתיאטמן ״המוזיאון הביטוי
 הממומנים לתיאטרון אחרים מוזיאונים משני הזה, המוזיאון את הרשימה בגוף להבדיל

עותומניות״. כ״אגודות הסתם מן ורשומים כספי־ציבור, על־חשבון הם גם
יש מאת מאמר־הגנה פירסום של בפגם־אסתטי עסקה והקומיסאר״ ״ד,יוגי הרשימה

 לאגודות כספי-ציבור המעניק המועצה־לתרבות־ולאמגות, מן מלקמן, ד״ר על גור ראל
 כמנהלן- משמש גור שישראל עותמניות אגודות שתי גם מצויות שביניהן ריבות, עותומניות

מרגלית. עו״ד של ממיכתבו כמסתבר בשכר,
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