
ו

1

\

 לפרט לא זכאים׳ עצמנו ראינו זו. יי׳ה
 לכל. זכאים פיצוט׳ אלא אהר, או זה

 בנו העמיקו בדרד־כלל שלנו, כתי־הספר
 רוחנו את לעודד ניסו מורינו זו• תחושה

 מכלל יצאו מ־טאר דברינו את ו,*להדפיס״
 חיוך־ פניהם על קבעו הורינו נימגום.

 כאלה, ביניהם שהיו אפילו הנאה־ניצחי׳
 ה״התפתחות״ כל את שראו הטבע, בדרד
העיתו מבושיה. מושפלות כעיניים הזאת

 איני שחרקנו... חריקה כל על קפצה נות
 העתיד את הורינו ראו אומנם אם יודע

 לחזרת חיו שעשויים כד כדי בבהירות,
 — זאת חזו אכן אם כאופקו. טילחטה

 את שידעו הרי — לקבלה שקשה הנחה
 הבינו — כי־על־כד עושים, הם איטר

 ביותר הצר במובן — חיילים חיילים.
 עניין לכל להתיר כלא המילה... של

 מפכת־חיינו. אל להיכנס ו״צדדי״ ״מפל״
 מעולם חונכנו לא כאמור, כללי, במוכן
 הס־ שיאמר מזל כוח־יטיפוט. כעלי להיות
לפחד נהיה הגות, מתוד ״וכד, שורר
 היתה לא הגות כי עלינו. הל לא נים״׳
 כסיגנון התנבאנו ויכוחים, ערכנו אם כנו•

טע ;תנועתנו של עיתון־הבוקר ובתוכן
 כאחרונוז •טנייטאו הטענות היו נותינו

 ומייט־ דכריו ;המנהיגים אהד של מפיו
 ניכסי־צאן־כרזל הפכו המיייד של פטיו

לשוננו... של
בשא אלוני ניסים מסיים מאמרו את

 אנחנו : כותב והוא יסודיות, ותהיות לות
 גורי חיים שטם ודברים לבתינו, חזרנו

 כמו שנית והגחנו נקום ״הן גיבוריו בפי
 איומים נדדה לתחייה, שנית ושבנו אז,

 כקירבנו הכל כי לעזרה, ואצים וגדולים
 דברים ולוהט״ בעורקים ושוצף הי עוד
כב לדידי, לפחות אלא, ניטתיירו לא אלה
תוחלת. חינת

 חיטטנו עייפים, של וכדרכם עייפנו.
 ובררנו סיסמאות של נושנות בעריטות

 המידבר״. ״דור עצמנו כינינו אחת. לנו
 בנו שהדביקו האבות אלה היו אפילו

 בשתיקתנו, אנו הרי זה, תואר ובעצמם
 הלבה־למע־ הסיסמה כאייטור מכף, ויותר
 אותו והרימונו זה שלט נטלנו כאילו יטה,
 וככר !לראשיינו מעל ומיואשת עצלה ביד

בעיותינו...*. כל את פתרנו
 הדור על סידרה באותה קודם במאמר
 ניסים מביא המילחמה, שאחרי והתרבות

 ערכי של יותר מוגדת תמונה אלוני
!ופלא הפלאי — והנוער : סיפרות אותה

אלוני ניסים
.סיפרות היוגה ״קיימת . ״ .

 סיפריהס, את קנה דיכריהם, את קרא —
 ע־5לפ,ז אך למוצא־פיותיהם. להאזין בא

 פהוא־זה, הכיבוש נתייצב בטרם פתאום,
 ול־ ולהרהר ליטקול שהות ניתנה בטרם

 מהירות באותה ממיט, יטל ביצירה ההל
 אני סבור ערקו... דרכו, שכה ופתאומיות

שהמיל־ מלחשוב אנו רחוקים שרובנו

.21.6.1951 מיום ב״עין״ פורסם *

 יצירות לנו העלתה — עתה עד — חטה
 אך גאונים, ויוצרים גדולות־לתיפארת

 שקיימת היא עובדה זאת, בלעדי גם
 כתוד קיימת היתה ולא פיפרות, היתה

 סיפ־ לענייני פלונית אגודה של כתלים
הרי הרחוב אל אנשיה שמשיוצאים רות
 לפתע־ השמש״• מעוצמת מסתחררים הם

 שטוב הצעירים לסופרים נתבהר פי׳תאום
 אין ששוב ועיקר׳ כלל חיטובים הס אין

 המילחמה בתוד עליהם. דעתו נותן אייט
מ שרקו הבודדים הדברים היו הגדולה

 ואוב־ נבלעים יום־גנופיה ככל פיותיהם
 הסופרים דמו כסערה. זו כבת־קול דים

ש הגם והיא, צעירה איטה שזנח לבעל
 חיש־ מתנחמת ראשונים, כלילות בוכה
 ועיקר. כלל דעתה עליו נותנת ואינה מהר

 •טבא הוא וסופו לו בזה שהיא סופה
 לצחוק, אותו עושה היא אלא ומתהנן,
אחרים׳. מאהבים אחר תרה ואפילו

 עלי ולהעיד לבוא אני חייב וכלום
 את לשכנע אני הייב כלום הכריות? את

 כמה עד כאהד •הכותבים ואת הקוראים
 אליה מתייחסים כיום, לסיפרות לה בזים
? נער יצל מעשה״משובה כאל

האחרת תש״ח סיפרות ג♦
 ד׳סיפ־ ״מקצועני של כיום האפסי ערכם

כא מונים, עשרת בולט תש״ח,״ של רות
אח יצירות ליד נמדדות יצירותיהם שר
 תש״ח,״ של האבוד ב״דור העוסקות רות

 ביטאוני- קרבות בלהט חוברו שלא יצירות
 אלא מילחמת־השיחרור, במהלך הסיפרות

 תמה מאז שחלפו הראשונות השנים 15ב־
המילחמה. לה

 תש״ח, מדור סופרי־האמת של עלייתם
באו המציג כמשל בהחייס שדה בפינחס

 האמן של ההתבגרות ליבטי את כן רח
 /50ה־ שנות וראשית ,40ה־ שנות בסוף
 או בומבאסטית, לא מזווית הצגה תוך

 שירתו מילחמת־השיחרור. את מניפסטית,
 האנושי בצד העוסקת עמיחי יהודה של
 מהבחינה בחינתה תוך זו, מילחמה של

 ש־ שירתו, מיכלול דרך האינךיווידואלית,
 החוזר־וניש* המוטיב היא תש״ח מילחמת

 את במשורר המעוררת מילחמה בה. נה
הקיומיות. השאלות מיכלול כל

 של במשמעויות העוסק • נוסף, סופר
 לשלושים קרוב כבר מילחמת־השיחרור,

 ובוהן ושב הבוחן קינן, עמום הוא שנה,
 ללא־הרף. ולמחזותיו, לספריו מבעד אותה

 ה״חלום״ בבחינת לרוב מתמקד עיסוקו
הק שלמענה המדינה חלום הלוחמים, של

 המציאות. מול והחלום עצמם, את ריבו
מספ חברים במחזה יצירתו, משיאי באחד

 הצלב על מוקיע הוא שם ישו על רים
 עם עורך שהוא תוך בני־דורו, כל את

 הדור. של חשבון־הנפש את שלו הצלוב
 מעין קינן מנהל 2 ושואה בחחנה בספריו
 מהניסיונות חדל ואינו עצמו, עם דו־שיח

 המשמעויות את לעצמו ולפענח לפרש
עבורו. ואובדנן תש״ח מילחמת של

 שצמי- תש״ח, דור בני נוספים, סופרים
 אחרי אחדות שנים החלה הסיפרותית חתם

 המיל- אותה של הסיפרות תותחי הידום
המוקד בספריו אורפז, יצחק הינם חמה
שעו כהנא־כרמון, עמליה הסופרת מים,
 בני- של הלשוניים במיבנים לעיתים סקת

 את שהשיבו מעטים, סופרים ועוד דורה,
 מיל- של והלא־מאניפסטי האנושי הצד
 סיוע ללא מפת־הסיפרות, אל תש״ח חמת

מילחמה. אותה של הפוליטרוקים
ה היצירות מול מעמידים כאשר אך

 והמתיימ־ החלקלקות השדופות, מטריות,
 כנתן תש״ח, סיפרות מיקצועני של רות

בר חנוך מגד, אהרון שמיר, משה שחם,
 יצירות- את ואחרים, מוסינזון יגאל טוב,

 אחד על ללמוד ניתן תש״ח, של האמת
 בשום קיים שאינו התרבותיים האבסורדים

ש לדימוי-הכוזב, כוונתי אחרת. תרבות
 של הבילעדיות את להבין ניתן בעדו

 של יצירות מול תש״ח. כמייצגי אלה כל
 עמליה אורפז, קינן, עמוס שדה, פינחס

 סיפרווד יצירות שיף, ומידד כהנא־כרמון
 כיצירות־בוסריות, נראות תש״ח־מטעם

 על־ידי שנכתבו כלשהו, ערך משוללות
 את לעבור הצליחו לא שמעודם סופרים

 והם לשמה, והישרה הכנה מחסום־היצירה
 במי־אפסיים, שנה כשלושים זה מדשדשים

 האש־ את לציבור ומוכרים פליטתם, פרי
 והתרבות דסיפרות בים שוחים שהם לייה

כדג־במים.

החונקים שיר
 הלל ע. שפירשם שירים מסידרת אחד הוא באגרופים״ עניים החונקים ״שיר

 האפורים״, החיילים ״דבר ביניהם שלאחריה, והזמן מילחמונ״השיחרור בתקופת
 אור ראי ,5.1,1950ב״ ב״בשער״ שראה־אור החונקים״ ״שיר מלבד חיים״. ו,..פקודת

 הוא הלל ע. כי הדיעה, מתגבשת לאחרונה הצהריים". ב״ארץ האחרים שיריו
כך. על מעיד זה ושירו תש״ח, של האמת משוררי עם הנמנים מהבודדים

?יזואל• סללה״ אין
 קקיז•73 אלץ ל1 ממלבינים אלעים !ש קורים אף
נסלסהה. (?לי לאלעים חוףים3 ?י

1ן ולןנים ןך?דם ו?לחים פסחים מבחורים לבות9 ונילגזים ן?ים ןזקים1
1י 0 )ם1גיפו סר0 3 7.

 מסיים. ש?סת היי נולאה־סס ?י
 כישקהיז• אלץ על היללוה מין

פןעת •וסי ןת לקבור פןהולים מסומרים קו?בים ון;ר
ןפ*וןזקים. ומלאים מאךסים

ף.9?׳זיק־מ? לךם9יל
זו: ןל זו ןאו?רות וקונות ות6יםוסי ובוכות, מקיבות ה3פך וש וילהות

פונים!* בם ■ורס .הנה
— !ש.
 לןם! סןומוי חוש ן!ש !ש

 הון, עיקוים מןריןים ומסומרים
לא&ר: שוןןקים זונוסיהם ןאל

 (לקבו ןי - פלס ■ולס אין .פולים.
החולד,.* לנו היי ם1מם?סיס- ןןל ןל וןםו

 משקןה, אלץ על היללוה מיז
- םסלןת !ש ריס *ך

לשלאל. !ל ךןה ריס

 מסומלת. מןנות ןןד מ?ם לקריא עם1ן נןעק לא ןאיש
 זונוסימם: ןל !?רות נושאים בלחמו לי אשר מסקחים ומסומרים

פלמסה ?שי חים9מ;ןתנ פס;לים אלה ״ןל
מס^הוללו• פןבוד ןאסר יןה3פ אסר

?ף.5 ?זלה ף.9ן מלה - אירוסיהם סולוים ?!הם ומןריזים
 ניוןיהם אתנן ק!של?!ים ןמ?הף

 ובוכות. לוקחות ומן נהאה. ^זללילז מזונית סן ן:ש
 מקונים־מנואפים, אלה - מזונות־מםוןרות־ןשלן סן ב?לןכים א|ל

ןסילוחם. יבו בוןנסים עד נו ילהחים אנוש. ןשר3 פסוןןרים

מקיל־שה• ארץ על למו?!ה0 אין
 ןיוגת־יתום. ??שת־מלש לשרוף יאבועים פנים מ?םת .?ש אך
 ולמךעיל לעקיז בועות־משקח־ נחילי ונש
מאלהי. ממשיש וסןריחי לןלרי־ריס. נוןלות ן.יש

מאלניקולור• פיןי9 וס;רות
 לוסקז?ים9ד ןחיו;ים עילינךרים וןלק ס??די־שקם. !ש1

 השאחות. וסיילי קרת ולסי ושרים ןסוןהייסשלה,
משאננה• מאלץ על ושקט!ש

 פנ?לץ. פןה משקם על לולס לקרוא סעם נןעק לא ןאיש
 ?סויד. ךסים1ק יללי !ישלאל; עולה !ש נמלא

ןאגרו?ים ןנץם ןחוןקי !ארורים נזילים ידקעת
נואשי־גס. שחיקת ייו־

אם.
אלהיט! אל

 - למןה9ן מאלפים יגנלו
סלםז ןעק סה ל1

מודרנית אנתולוגיה


