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כ״ץ שמואל שד רישום
.הרוח ״משנתגייסה . ■י .

קולקטיבית כמילה א♦
 ב־ מילחמת־השיחרזר שהותירה החותם

 חד־צדדי מעוות׳ הינו הישראלית סיפרות
 קרוב כיום, מוגבל. סיפרותי ערך ובעל

בפרספקטי יותר, מאוחר שנה לשלושים
 קוראיה מיספר הצטמצם הזמן, של בה
 סיפורים בכמה המיוצגת זו סיפרות של

 מישרד־ה־ של בתוכניות־הלימוד ושירים
בתי־הספר. תלמידי על הכפויים חינוך,

 את מכילה הרישמית סיפרות־תש״ח
 ומשוררים סופרים קבוצת של יצירותיהם

ל 20זד בשנות במילחמת־השיחרור שהיו
 כפולים־ המילחמה במהלך ופעלו חייהם,
 את שניצלו תוך שונות, ביחידות • דוקים

הסיפרותי. מעמדם לביצור המילחמה
 במילחמת־ה־ בצה״ל התרבות פעילות

ש **• **•• המחת״ר** בעזרת התנהלה שיחדור
 הסופרים שמיר. משה הסופר פקד עליו
מט לשרת אולצו לפיקודו כפופים שהיו
 כתב שעליהן נעלות, סיפרותיות רות

 תחי — לרפורטז׳ה הקץ במאמרו שמיר
 הדברים את השאר בין הביקורת!•**

ה על־ידי הורגלנו אני אומר :הבאים
 על־ ואף הפיפרות׳ על-ידי ואף עיתונות

 לתרועת־ •טופר לשמש ׳שפה צעירים ידי
 ויפה. טוב והדבר י־טראל, של דמילחמה
טוטא גדם ומשנתגייפה הרוח, נתגייפה

פמוטור... אלא כביקורת עפר,ר לא לי,
 סיפרות־ של הזה המוטורי המכניזם על

 עתה עד :במאמרו שמיר מוסיף תש״ח
 מיל־ את צבאה, את המדינה, את ליווינו
 ויפה. נאה רפורטז׳ה. •של כפיפרות המתה,
 בזאת, פיפיות של בהמשד שיש גם ייתכן

מאו מפויימת, דמות תטפח שהיא כמידה
 האפשר ככל ותעבוד מםויימים, רעות
 .לישכת־הקשר־ קציני הוראות לפי פחות

 לכסות לא-פעם תפקידם איטר לעיתונות,
מפרש. ואינו סותם מערומים...

ש נוסף במאמר יותר, מאוחר שנתיים
 הכותרת תחת ••*יי עיתון באותו אור ראה

 שמיר משה משנה והסיפרוח הפלמ׳׳ח
 שהוא תוך לסיפרות-תש״ח, הערכתו את

 ב־ עמד שלא ״אני־מאמיך עליה מחבר
היום: ועד מאז התקופה מיבחן
 החיוני, לכוחו יותר נאמנה עדות איו

 היי של דדטמור־לדורות, אף השורשי,
 •שממה היפרה כי זו עובדה מאיצה פלמ׳׳ח,
 יצירה יטל גל בגיאותו והעלה רוחנית

 שאיננה־ חברתית הופעה כל אמנותית.
 הנושאת עממיים, ממקורות היונקת רציו,
 את שתמצא הוא מוכרח — ונפש חזון

מעי הסימפטומים הרוח. בשדה ביטוייה
 מעידה רוחנית עקרות גורמיהם. על רים
 פריהה. על — פיריוז חברתי. רילבוו מל

 היה סופרים, של דור העמיד הפלמ׳׳ח
 יאדוו עוד שרישומיה ליצירה בוח־דוחף

 ושי־ סיפורים אותם רק לא רבות. שנים
 הגוש־ את שקיבלו כספר, יטנחתמו ריס

רשי מאות כי־אם — הציבורית פנקה
 ו־ בני־פיפורים יומנים, פזמונים, מות,

 ה־ תקופה• אותר מיבול הם בני־יטידים
 גלי על תמיד נישאת האמיתית יצירה
 ״גדול״ סיפור איו רחבה. עממית יצירה
וב באקלימו ומבודד יחידי כשהוא גבתב
זהו אנטי־חבדתי. הוא אלא־אם־כן גופו,

 הלקוח בימוי ומוראל, תרבות קציני *
הסובייטי. הצבא מו

המחלקה־לתרבות. **
.3.2.49 ״מסער' **•

.10.5.51 ,.בשער״ **••

 האמנותית, היצירה •טל ההכרתי אופייה
הג היצירות יצירת־יחיד. היותה אף על

נכת תחתן, חתום אחד שם כי אם דולות,
 שלם. דור על־ידי קולקטיבית כתיבה בות
שלם. דור

 ד עירוי־בוהות תקופת עוד היתה לא
כת הסיפרותית היצירה בשטח התחדשות

 פולקלור יצר הפלמ״ה הפלמ״ה• קופת
ועלילו שלו ההווי מכור שהואצל •טלם

ולב לדון המקום כאן ־שלא מאחר תיו...
 ״סיפרות״, הוא ישלם״ ״פולקלור אם דוק
 של מאמרו בהמשך רב עניין יש הרי

 לעבר הפלמ״ח חץ את היורה שמיר, משה
 : כותב הוא כאשר בלתי־מוגדרת, מטרה
 המדש־ לזחלנים אם הדיבור רשות ניתנה
שמרח לאותם ואם הביצה, ׳בשפות דיטים

 עומדים שקב מעליה. הרחק־גבוה פים
 הם שמלקטים או ריקים, וכליהם סופרים

 ככר זה והרי שנותר, מה מאמתחתם
חלודה... מעלה

מיגד^*-שן ב.
 את הוא שולח לאן ידע שמיר משד,
 מילחמת־השיחרור, שאחרי בתקופה חיציו.

 עקד משדות־הקרב החוזרים שאר בין שבו
 כישרונות עשרות תש״ח של בי-הדמים

חסים־ עמדות כל את שגילו סיפרותיים,

 שמיר משה על־ידי תפוסות, והתרבות רות
 אחת קבוצה התארגנה השבים בין וחבריו.

 סולם, הימני-ו׳,קיצוני כתב־העת סביב
 רטוש יונתן סביב התקבצה אחרת קבוצה
 בכתב- מיצירותיה ופירסמה אמיר ואהרון

לפר ניסתה שלישית וקבוצה אל״ף, העת
 בעריכת עין, בשם סיפרותי שבועון סם

ואחרים. סלע אורי אלוני, ניסים
 של סדרות פורסמו אלה במות בשלוש
 את שתקפו מגמתי, רקע בעלי מאמרים

 הסופרים־ קבוצת של ההתהדרות מגמת
 שמיר. משה סביב שהתרכזה הפוליטרוקים

 סיפ־ בסידרה שלו, מרדכי זה היה בסולם
 שבה ישראל מדינת של המילחמה רות
 משר, מוסינזון, יגאל יצירות את תקף

 אלף בכתב־העת ואחרים. שחם נתן שמיר,
 תמוז, נבינמין צעירים יוצרים התרכזו

 שערך — ואחרים אשמן יעקב קינן, עמוס
 זכה לא עדיין תקופה מאותה יצירותיהם

 הצליחו שהם למרות הראוייה, בהערכה
ריא אחרת, תמונה ביצירותיהם להציג

מילחמת־השיחרור. של יותר, ליסטית
 בשבועון אלוני ניסים שפירסם בסידרה

 שלאחר והתרבות הדור הכותרת תחת עין,
 בעיות־ את לאבחן הצליח הוא המילחמה,

 דור־מילחמת־השיחרור, סיפרות של היסוד
 העקרות מוקדי על האצבע הנחת תוך

למיל־ שהלכו הנערים במאמרו העיקריים.

 ייטכתי •טפעם אני זוכר :אלוני כתב חמה
 ובא המצליחים הכתבנים אהד בהכרת

 מכר אותו לו אמר לידנו. וישב אחד מכד
 ה־ דעתד, ״מה :כתבן־מצליח לאותו
 זבל.״ הוא שלד •טהסיפור אומרים חבר׳ה

 ראשו. את להניע אפילו טרח לא המצליח
 דובית, מזדחלת, מנהמת, כת-קול כאותה

 שדרכה באיטיות לו אמד לו, האופיינית
איכ מה ״אז :והכרה מילה בל להדגייט

י?// לי פת
 נדטלט אותו ותלה לי״ איכפת ״מה טול

 אדם יימצא ולא היום, •טל הנוער פני על
 דדטלט •טאיז כטענה הקהל מהיד •טייצא

 אי־ט יתן אם אומנם, ספק, אותו. גם כולל
 תמצא אם ספק זאת, עוד לשלט• דעתו

 דבר כל או — •טלט לתת הזדמנות לד
 כי נוער, של המונים על־פני — אחר

 — ומכאן קיימים, אינם ההמונים, הללו,
קיים. אינו הנוער
וצ מיוחמת־יטירים־ללא־ספור, זו, ארץ
 נתגלגלו לאין־קצה, לוהטים אלה, עירים

 לפיס־ הגיעו בטרם התלול־מאד כמידרון
 בדדד הגון' מרחק כדי אפילו או גה,

 בתקופה מצוייה הריהי לארץ, א־טר אליה.
 ופורחת והתלהבות פריחה :פריחה של

סר הקלון, ופורח החזון סורח הפפסדות,
הנוכריות... ופורחת המקוריות חה

 תופעת בהסבר חוסך איני אלוני ניסים
מייצ את המאפיינת התרבותית׳ העקרות

 האופיי־ מילחמת־השיחרור סיפרות גי
 שהם בכד העיקרי האשם את ומוצא ניים,

ה את הנטולה סטרילית, סיפרות יוצרים
 וכותב באבות. בנים מילחמת של עוקץ
:אלוני גיסים

 נקי דור שאין נצחית, מילחמה מצוייה
 היא־ באבות. הכנים מילחמת והיא ממנה,

 אבות־השד־ את המעלה דמילחמה היא
 ה־ המילחמה היא־היא בי־טראל... •טלת

 ב־טדות ומפריאה רותחת לבה מ־טאידה
 חריפות מילחמות מצויות האנדטית. תבל
 •טל היעדרה אד פחות, וחריפות יותר

התנוו על אלא מעיד אינו זו מילחטה
 הדור. •טל זמנית, אם מוחלטת אם נות,

המארי ונופחות־חיים מייטטרים מצויים
 מילחמת אד פחות, או יותר ימים כים

 בנוסחות שמחדירה היא כאבות הכנים
 שמכריתה או חד־טה, רעננה, רוח אלה
 עליהם עבר נמצא, שדן, ומפילתן אותן

הכלח...
 בני כי אלוני, טוען מאמרו בהמשך

 בך, בדי תוך ונוונו פונקו, תש״ח דור
 חת־ :מפרט והוא דור־המייסדים. על־ידי

 קוק־ בל למי־טמע שהתפעלו אלה פעלויות
 אהת, ובמילה מפיותינו, •טנפלט ריקו

שלי אלא מילא לא שלרידי זה תואר
 אלה כל — * ״פכרה״ — מהרפת חות

נת שמסביבו לחוט־שדדה חוליות חינם
 מזה, רע שחצן. בור, קרתני, גוף לכד

 בנו לפתח ניסינו לא שמעולם אנחנו,
כ זאת כל קיבלנו מבוסם, כוח־שיפוט

 •טמנו להם, לעגנו גיחכנו, נכון, הנאה.
 לצחוק, — הטופחים־על־גב את — אותם

 ואפילו שלמה הנאה נהנינו ככל־זאת אד
 זה: לאומני־גזעני בבוץ כהלכה דישדשנו
עצ והיללנו פיארנו שבהן במות הקימונו

הסלי עילת •הפד ״סברה״ להקאה. עד מנו
 — להאמין כנו האיצו הווייתנו. לכל חות

הנפ שאפו — י האמנו השוטים, אנחנו,
 שיהא בלא אנחנו, ביצורי-אנוש לאים

כפו עצמית לאמונה שמץ־הוכחה כידינו

י■

ל״צבריס״. הכוונה *


