
שתפ יווסי־ציבור ואנשי עיתונאים של
 בשנים כמקובל — ולשבחו לרוממו קידם

הגבוהים. בדרגים האחרונות
 לדמותו, בספר קיימות שונות הגדרות

 ישראל (מיל.) אלוף של זו בהן ובולטת
 מיקרה בכל הכנה לגלות ״גיסה :טל

הזו עם אולי, שהצדק, מההנחה ולצאת
 חילוקי־ נפלו או ויכוח, היה אם גם לת.

 הרגיש והוא כו פגעו כאשר וגם ;ריעות
 שלו, חעדיגות כגלל הוא, נפגע עצמו את

 אומר איני שנא. ולא נטר לא מעולם
 איכפת יותר אבל לו. איכפת היה לא שזה
 לגרום ולא אחרים להעליב לא לו היה

 לפסים לעכור ולא לאחרים עוגמת־נפש
חיכוך...״ של

 של איכויותיו על המעיד נוסף סיפור
 הפרופסור של זה הוא מגן קלמן אלוף
 כאוניכרסי־ גם למד ״קלמן :יעבץ צבי
אזר כבגדים תמיד מופיע היה שם טח.

העם, באחד ממש נוהג חיה הוא חיים.

הניסיונות ,על־פי

 לשכור לי עזר אשר האיש היה הוא
 להתגבר הצלחתי שלא חמורה, תופעה

 קצין ראה קלמן מאמצי. למרות עליה
 מלווה אוניברסיטאי לשיעור שהגיע אחד,

 והמזכירה פייפ עישן הקצין כמזכירה.
 התופעה. מן נבעת ממש קלמן רשמה.

 על־ — פשוט במקום, זאת חיסל הוא
שהש יזהר, ס. הסופר גם פקודה...״ ידי

לק יום־הכיפורים מילחמת במהלך תייך
כוחו בעיקבות שהזדנבה סופרים בוצת

ש כנס־מפקדים על מספר מגן, של תיו
 ״ניירות :הפרדת־הכוחות לאחר נערך

 נתקעו השטח, כל פני על בכמויות עפו
הר מקום. ובכל סביב והתעופפו כגדרות

 אצל גם ׳האם מכך. סובל שקלטן גשתי
 שאל כזו?׳ מעופפת אשפה יש המצרים
 לחיות ואסור ׳לא. :השיב וקלמן מישהו.

זה׳...״ עם
 תת־ אמר מגן, קלמן נקבר שבו ביום

 ״היום :בית־ד,קברות בפתח מט דני אלוף
אדיבים.״ ללא אדם מת

מגן וקלמן בן־אדי אורי אליאב, לובה
אדיבים ללא אדם מת

של לתאר עבריים־ .פרוזאיקונים שקרוי מה של למ
שי של שפה באמצעות תשמישי־מיטה שה. תשמי  קדו

ש ילדים נולדים שבא׳־י העיניים דוק בין שמיימי ממיפנ
ב אפשר שו  לח

נובט...״ ה והוות

* • אינטלקטואליים" ״,..בושמנים
 שכל לי נדמה לפעמים סיפרות? בעצם זה ...מה •

וכות השולחן ליד יושבים שאנשים בימינו, הזו, התופעה
 סיפורי קוראים אחרים ואנשים מעשיות סיפורי בים

 ומאוננים שעומדים בני-זוג, בין יחסים כמו זה מעשיות,
 להלהיב יכולה אינה הדדית שאוננות לא השני. מול אחד

 איזו מחפש אתה עיסוק בכל אם איפושהו, אבל לפעמים,
 בעולם כאן. חסר משהו — איזו לי ברור ולא — תכל׳ם

 של לוהטים נתחים לגרונך תוחבים רגע כשכל היום, של
— מכיר שאני סיפרות מכל יותר סיפרותיים שהם ״ניוז״

 שיהיו ככל מצועצעים מעשיות סיפורי כמה כבר מה
להוסיף? יכולים

 והפך הכדורית צורתו את איבד כולו העולם בכלל,
 יודע אני והמיטה. הכורסא בין המהבהב כחלחל למרובע

 ומסות עשירה, ביבליוגרפיה עם מלומדים מחקרים שיש
— בימינו הסיפרות של הסגולי ערכה בדבר רגש עתירות

 הלוקשים שכל ההרגשה, על יכסה לא דבר שום אבל
ציורים, רומנים, שירים, סיפורים, הקרויים: המצוייצים

 עד להם שהיו וה״השפעה״ ד,״קסם״ את איבדו פסלים,
 הפוזה על תחשוב בכלל, המידע. התפוצצות לתקופת

ניירות, לתוך משהו וטוחן בן־אדם יושב הזו: המצחיקה
 הרעננה הפריחה ״ריחות :מה יודע אני כמו, משהו

 כנפשו אומר גמר !לא רוחו. בסערת אורי אצל נתערבבו
 פיטומי־מילים, באלה וכיוצא להם...״ אתן לא הדוויה, ,

 חברתיות וכוונות כללית, אנושית משמעות עם כמובן
ושזירות... ופתילים בציציות הנקשרים וניסוחים חודרות,
 אוכלים !עובד זה :מה אבל !בולשיט איזה אלוהים,

 יצירתיות, על מעורפל משהו לך מספרים ועוד זה, את
 מה בהם, להאמין שקל מהדברים זה נו, טוב, אלוהיות.

 יש וקהלו המספר נפגשים שבה מסויימת שברמה גם
 אמינות יתר שמקנה חומרי פיצוי גם הזה העסק לכל
העסק. לכל

 בעייה על הסיפרות עונה שכיום להיות יכול י•
סיפ־ מסורת יש כלומר, מעמדיים, הרגלים של רוטינית

 מיל- דרך נמוגה אלא באחת נכחדת איננה והיא רותית
 כלי־התיקשורת של תשלום־המס בעמודי חמות־מבקרים

עצמם. שלהם התרבותי לרגש-הנחיתות י
 כולל באורח לתפוס בסיפרות ניסיון אולי יש •

חב מגמות רקע על אישיים התנהגות אופני משמעות
בהי ביתר להיתפס ניתנת זה מסוג חשיבה אבל רתיות,

וה״רבגו־ ,סוציולוגיות פסיכולוגיות, מתודות על־ידי רות
— לייצגה אמורה שהסיפרות החיים, של האינסופית״ ניות
 ובתוכו, סביבו, מושלכת היא בראשו שעיניו מי לכל הרי

— מה יודע השד בעולמו, בעמו, בחברתו, במישפחתו,
כפר? דווקא למה

אולי. ? קומפאקטיות ? ריחוק ? הרגל •
— חושש אני סופר״, ״להיות של הזה העסק כל • ,

 לא אישית, אני, המקובלות. במידות עלי תפור לא -
 שום לי ואין ממנו, הנודפת המכובדות צחנת את סובל

 אומרת זאת הסיפרות״, ל״חוגי פיזית או רוחנית קירבה
 הפרטי בג׳וגגל שמנהלים האינטלקטואלים הבושמנים לכל

שאיננו יו״ד של קוצו על נוראיות מילחמות שלהם

ט רן ס לי ד  עין- קיבוץ חבר בעפולה, נולד ),33( א
הישרא ובטלוויזיה ב״מעריב״ ככתב״צבאי שימש שטר.
 ן )1968 — פועלים (ספריית ״ציידים״ :ספריו לית.

 )1972 — פועלים (ספריית ציון״ צעירי של ״הפרוטוקולים
 מתאר בסיפוריו ).1976 — פלג (תוצאת הרימה״ ו״חוט

 המידבר, לגדות צעיר דור של ודילמות חיים אדליסט רן
 ארץ המאוחרות, ׳60ה״ בשנות צה״ל סיירות הווי את
 לתאר המצליחה תת״תיקנית בשפה מירדפים, של

 כה עד ניכשלה העיברית שהסיפרות שלמה חיים חוויית
 כרפתן בשבוע ימים חמישה עובד הוא כיום בתיאורה.
 על השקפותיו את בכתיבה. עוסק ויומיים בקיבוצו,
 גולל בקיבוץ כסופר חייו ועל העיברית, הסיפרות
חזה״: ״העולם לשאלות בתשובה

 במוספי־הסים- לפעמים מציץ אני תחת. של קוצו אפילו
פול מיני בכל מבחין אני אוזן לגירוד פיהוק ובין רות,
 סופר שקרוי מי שכל סיפרותי, אופי בעלי חברתיים חנים

בהם. להשתתף כאילו צריך במקומותינו

הרחוב״ מהמולת נתלש הוא ״כאילו
 מכשפים של שמות מיני כל באוויר מסתובבים •

חושב לפעמים ואני אותם, להכיר שכדאי וכוהנים גדולים

 איזו לדחוף כדאי אולי לאשתי, נחת לגרום כדי שאולי
 כך שלשם המחשבה אבל — הטרקלינים באחד ורגל יד

 לקרוא מכך וגרוע שולחן, שעות יותר להקדיש אצטרך
 יתאדה הזה שהרצון לכך גורמת מהמעורבים, מישהו

 למצוא שלי הניסיונות כל בכלל, שיא. במהירות ממני
 בתוהו, עלו — עיברית סיפרות שקרוי במה אמת עניין
 אולי שזה לכך להסכים — אבירות מתוך — מוכן ואני

 סיגנון הקרויוה החצץ גריסת כל שלי. מוגבלות מתוך
 אצלי עוברת לא — בהם מציץ שאני הספרים במרבית

 תופס. לא פשוט זה להסבר, עניין לא זה הראמפה. את
 עבריים״ ״פרוזאיקונים שקרוי מה של הניסיונות על-פי
 תשמישי־ של שפה באמצעות תשמישי־מיטד, למשל לתאר

 ילדים נולדים שבארץ־ישראל לחשוב אפשר קדושה,
המבט. והזות העיניים דוק בין שמיימי ממיפגש

 קיש- זה כותב שאני מה שגם להיות יכול כן, •
שהכ החלטתי לא שעדיין מכיוון אבל — בריבוע קוש

 וגבי- שיפחתי — לומר איך — תהיה חסיפרותית תיבה
 אני הרי — וסביבתי בי אציץ שדרכו הראי או רתי׳

 והן זורק שאני במילים הצבור למיטען הן שווה־נפש
 כשאני עצמיים מרחמים צווח שאני לא מעורר. שזה להדים
 במצבי אבל רעים, או טובים דברים עצמי על קורא

 לבין שלי האגו ניפוח בין להבחין יכול אני הנוכחי
 רק אני כותב. שאני הדברים של הכוללת המשמעות

 טריבון לא באמת אני אבל לשמוח, או להצטער יכול
 פרטי צעצוע היו עכשיו עד שכתבתי הסיפורים באופיי.

 וכשזה סבלנות, פחות סבלנות יותר בו, משתעשע שאני
 הוצאת עניין. וסוגר ספר עושה כורך, מדפים, אני נגמר
 ולא לאגו ליטוף שאמרתי, כמו היא, מבחינתי ספר

 סיפרי, קריאת בעיקבות מישהו, אם חברתית. בשורה
 מאד, אשמח כמובן אני בכבישים, זקנות להעביר יתחיל

 יומרה גם יהיה זה כותב, אני כך שמשום לומר אבל
בלוף. וגם

 ויישמע ייראה כותב שאני שקטע רוצה הייתי י•
 במובן רחוב בהמולת הרחוב. מהמולת נתלש הוא כאילו
 חנוונים, שיח וגם לחש ציקון גם הכל, יש מתכוון שאני

 מבחינה ציור, כמו היא הסיפרות אהבה. וגם אקשן גם
 לרשום מסוגל שאיננו מופשט בציור מאמין לא אני זו.
 ציור לצייר שמסוגל מי רק שהיא. כמות המציאות את

 לתאר זו יכולת בסים על יכול פיגוראטיבי, ריאליסטי
מקו לתבניות מעל שהם באמצעים מומחשת מציאות

 צבע באמצעות מופשט רעיון על-פני לגשר או בלות,
 המציאות את מכיר שאיננו מי בסיפרות. גם כך וצורה.
 איננו בה, הקורים לתהליכים מודע ואינו בה חי שהוא
 לראות לא שמבכר או אפו, מתחת שקורים דברים רואה

אנו בספירות ישר ולעסוק לקפוץ יכול ואינו אותם,
 אני כאילו ייראה שלא כדי ומנותקות. — נעלות שיות
 מהמציאות- מנותקת העיברית שהסיפרות על-כך רומז

ישר. זה את אומר אני אז העיברית,
 קיבוצית מעורבות לי ״אין

אידיאולוגית״ וחטוטרת
סופר של ברובריקה רשום אני המקובלת בחלוקה י•


