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יצחק של הורובים ^ הנשק־ ״סוהר של המיתוס

בטיהור שניכשלה סיפורת ^ אלתרמן נתן של השירים ^ שדה
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ה חוויי ת ה לי א ר ש הי

למדורה מסביב
 הארבעים, שנות של הפלמ״ח תת־תרבות

 ויותר, דור שנות במשך עצמה את הזינה
 אלי(* של המפורסמות שיחותיו במיתוס
שה אלא למדורה. מסביב שדה, יצחק
 כמרחק היה — למציאות מהמיתוס מרחק

 אומנם לכוכבים. ארץ כוכנדהלכת בין
 יצחק אמר למדורה, מסביב השיחות במיתוס

המכה את : של בנוסח אימרות, במה שדה,

שדה יצחק אלוף
שלנו? הרובה את יישא ומי

 האנגלי המפה את מסי, היל נושא הממי
 — כשאגה קרא הוא ואז — אנגלי חיל
שלנו? המכה את ישא ומי

 אלוף קרא אחרת, מפורסמת בשיחה
 המיל־ את ושנא המכה את ״אהב :שדה

 ״יהא :הסיסמה את שהפיץ תוך המה״,
טהור!״ נשקנו

 פחות טהור היה תש״ח, דור של נשקו
 פירסנוד סירפנוד, :כמה למעט יותר, או
 המתראשים חריגים, שאר או מוחמר... יא׳

 חיזעה, חירבת של סיפורה גם תרבות. בכל
 יזהר ס. בידי סיפרותי בנוסח שהובא כפי
 אלא ודור, מילחמה ייצג •לא מעודו —

 את אהב תת־הכותרת תחת אזהרה, היווה
המילחמה. את ושנא המכה

 מילחמת־ ראשית בין חלפו שנים 31
 שהביא ליטאני, מיבצע לבין העצמאות
המו השאלות שאלת של מחדש לחשיפה

שאלת הישראלית. החברה של סריות
הנשק. טוהר

 נטולי־ אזרחים רוצחים חיילים כאשר
 תרבות. של חוד־חגית מהווים הם נשק,
 פינטז את הביאה הישראלית התרבות ואם

בתר האשם את להטיל יש הביאה, לאשר
 שבה תרבות שכמותו. גידול שגידלה בות

 מנסחם יזהר שם. כפי מישפטים צומחים
 האלה! המכומם ״...כל ציקלג: בימי
 הבפמם מכל כשכרחו הערבושים גם הלא

מס ״...,משהו או ?...״ כחזו למה שלהם,
 :הסכר וצירף כמילי פיכם זה׳. מכל ריח

 אלה המקומיים, הערבושים אותם ,פוף־סוף
 משבעה יום ככל פעמים שכע שכורתים
ושקט ונעלמים מתגרשים — כנגכ מקומות

 ?׳...״ לצלוף כאו פתאום אלה מה ; ושלווה
 האויב־מנגד, של הנחיתות פולחן נוצר כך

מקו פתם !״,ערכצ׳וקים :כמו וניסוחים
הכי מהורכנים... בשמלות, יחפים, מיים,

 ער־כז- מזוהמים, פחדנים פרחנים, תה,
 נתפחדנו, ומאלה שש! הס הנה שים...
 — הכינים תראו הזכוכים, ניקורי צחוק!

 נש־ עתה !שכאלה לחסל אפשר כימקות
 הם מה העשבים... כין נבלעו להם, תכבו

 הערבושקים את וראינו ערבושים, לא אם
 יברח, לכמה המתחיל הארץ: בכל שלנו

 גבולות מעבר ועד תום עד אחר, מפלט איו
אחריהם...״ ואנחנו —

 מאפיין הוא יזהר ♦0 של ציקלג ימי
 הרג, תרבות של גדול, חוד־חנית של קטן

 ראויים שאינם בממדים — לקוי ומוסר
 להם, ראוייה אינה והישראליות לישראליות

הסופ דור של אחרות ליצירות בדומה אך
 את יזהר מביא הפלמ׳׳זז דור המכונה רים

 איכויות דורו, של הלקויות המוסר איכויות
 שנעשו למעשים פרשנות מעט בהן שיש

הליטאני. נהר בגדות

עצלים״ ״האלים
 מופיע מהם שבמה בשם קצר סיפור

 של אחר צעיר סופר מאת צנום בקובץ
 האלים הכותרת תחת שחם, כתן תש״ח,
 הצעיר, שחם מביא זה בסיפורו עצלים.

 דור סופרי של הלקוי למוסר המחשה עוד
 דור לוחמי של הלקוי המוסר (ולא תש״ח
 צמח, שלמה הסופר את לצטט אם תש״ח

 יזהר: ס* את בפומבי ושאל שהיקשה,
 כתבת שבשמו עניין, אותו על ידעת ״אם
 תלונה הגשת לא מדוע — חיזעה חירבת את
מודיעין?״). קצין היית הרי —

 :שחם נתן כותב מהם שבעה בסיפור
 היה שכוי. והבאנו סיור ערכנו ״כו־ביום

 פרצוף כעל שלושים, ככן צעיר כפח זה
 הכאנו הכל. חמת את שעורר נמרץ מרדני
 אחת פעם למץ. עליו וציווינו לחצר אותו

 עליו ציווינו דבר. אירע ולא ושב, רץ
 בשלישית דבר. אירע לא שוב ולמץ. לשוב

 סירב. והוא סחור־סחור שימץ מטנו דרשנו
 התעללות בעיניו נחשבה טעם ללא המצה

 דם. שירק עד הוכה וסירב. העז והוא
 תימהון הביעו ופניו יפה־תואר היה הוא

הגב במורד למץ והחל חמק לפתע ובוז.
 מאתנו ואיש לו היו אדימם צעדים עה.
 המקלע של הצמר אכל להשיגו, יכול לא

 השיחים. כץ ואבד ונפל צנח והוא השיגו
 הפחנו אד נאקה׳ קול ששמענו היה נדמה

 למקום טפף צרור שלחט דעתנו. את
 את ביקשנו לא מכת־חסד. כתור המפולת

 היה צר במוקש מת שלא ומאחר מותו,
 ללא נתכזבז, שטותו דומה עליו... לי

 אינו שחם, של הלקוי מוסרו טעם...״
 שניהם יזהר♦ ס. של לזה מעל מתעלה

 סימפטומים זו, הרואית בכתיבה מייצגים
 מצב עם השלמה של תרבותי, חולי של
 איכות על מעיד שאינו מצב אפשרי, הדג

 זכות לנו המעניקה איכות רבה, מוסרית
כאן. כלשהי

ההר״ ״מחלקת
 הוא ממילחמת־העצמאות, אמיתי סיפור
 מחלקה אותה מחלקת־ההר, של סיפורה
 שנחלצה מס, דני של פיקודו תחת שהיתר׳
 את בדרך ומצאה הנצור, גוש-עציון להגנת
 רועד. להרוג מפקדה סירוב בשל מותה,
מיתו ממד לקבל זכתה זו אגדה זקן. ערבי
 חיים המשורר של משירו כתוצאה לוגי,
 שבו שיר גופותינו, מוטלות הנה גורי
 הנשק טוהר שאלת עם בדרכו מתמודד הוא
 ואינן טהורות, אכן גורי של ידיו דורו, של

 נוזל או אויב, של כלשהו, בדם מגואלות
צביעויות. של אחר

 ומשכנעת מעמיקה אמיתית, אחרת, עמדה
 קינן עמוס מביא תש״ח, דור של יותר

 מגיבוריו אחד בולט שבו ,2 שואה בסיפרו
 231מ־ פחות לא לגלות ״הצליח אשר

 המוסר...״ גרעץ את המהווים חלקיקים
 קינן מביא הל״ה, של המיתוס את אך

 א׳: ׳בגירסה 36 בעמוד כך שלו, בנוסחו
 ארוכות ושעות לשקיעה סמור לדרך ״יצאנו
 הדים כשבילי מאומצת הליפה הלכנו

 כדרכנו להתגלות שלא נזהרים פתלילים,
 שתים לשעה. סמיד המשוטט. האויב מפחד
 בראש שצעדו הגששים גילו חצות אחרי
 סלע. כיפת תחת ישן זקן ערכי רועה

 נבהלנו אגו אף בבהלה, התעורר הרועה
 לעשות מה התייעצות קיימנו פחות. לא
 מרחוק וקר. שקט, כל־כד היה הלילה כו.

 הארץ היתה זאת כלבים. נביחות נשמעו
 באנו כף ואחר מאתנו, אותה לקחו שפעם
 רוצה ועכשיו אחר, ממישהו אותה לקחת

 התעה מאתנו. אותה לקחת האחר המישהו
 לא אף מבוהלות, כעיניים כנו הביט הזקן
 והמשכנו כחיים אותו השארנו דכר. אמר

 התעה הנצור. היישוב עכר אל להתקדם
 כהרים ששרצו הכנופיות אנשי את הזעיק

 המחלקה, הוקפה בוקר לפנות מסביב.
 לימים כחיים. נותר לא מאנשיה ואיש
הנצור...״ היישוב גם נפל

 ,42 בעמוד קינן מביא שנייה, גירסה
 החלטנו הזאת ״הפעם :כותב הוא שבה
 עם אומללה שגיאה אותה על לחזור שלא

 תחת ישן אותו מצאנו כאשר הזקן. הרועה
 כאותה להורג. אותו הוצאנו סלע, כיפת

 התעה של זיכת את אד ניצחנו׳ מילחמה
 הפך הוא מלכנו. למחות הצלחנו לא הזקן

עזו בבארות המתגוררת רעה, רוח־רפאים
 רוח־ כחורבות...״ קוצים, כשתת בות׳

 הרפאים מתח פחות לא רעה, רפאים
 דניאל אותו עלינו הביא שאותה הרעה

 טוהר שאלת את מחדש שעורר פינטז,
הנשק.

ו,החברה׳ צביקה
 בר־ חגוך הוא דור, מאותו אחר סופר

 בדרך מנסה והנפש החשבון שבסיפרו טום,
 הייסוד לשאלות תשובה למצוא עקיפין,

 ביקש ״צביקה : כותב והוא דורו, מוסר של
 אותו תיד אל משה נקלע כיצד לתאר דרד

 של טיכו לה להסביר חמור, נפשי משבר
 ברומג־ ונאחז נסחף כיצד עצמו. המשכר

צבא־לוחמים של הורסנית, עקרה, טיקה

אלוני ניסים
— ״נזדעזע

 כזכתנות עצמו ריפד כיצד זמנו, שעבר
 עד מסורים נילהכים, לוחמים חבורת על

 לכלל, שיתת אלא חייחם שאין לכלל, תום
 ואין עצמו הכלל את אלא רואים הם שאיו

 כלבד, שלהם שהוא דכר מטפחים הם
שאו כשעה אף לעמוד היכול ערד שהוא
חייהם...״ את נתנו שלמענה המטרה בדת

 לשמש שחונך דור אחרות, במילים
ער של חטוטרת הנושאת כמכונת־לחימה,

 הים- המציאות לבין בינם קשר שכל כים,
 טולס- צבא מעין בהחלט. מיקרי תיכונית
 אוקראינים סוסים על הדוהר טויאנים

הער מתח ועלה בא מכאן במזרח־התיכון.
 של הבלתי-נכונים והניסוח ההגזמה כים׳

 הנחוייפיס והלבטים מחד, הנשק טוהר
 תש״ח דור של סיפרותו מרב גם לכן מאידך.
 שלעולם כזב, עמוסת כשהיא בחסר, הלוקה

עוד. יתוקן לא
 כי הבינו, תש״ח דור מסופרי מעטים

 את הולם אינו חונכו שעליו הערכים מתח
 נועזים היו לא אלה שסופרים אלא האמת.

 לכן בשמו. לילד לקרוא כדי צורכם די
 לבעלי־ והמינוחים המעשים את העבירו הם

חיים.

וניצחון חמור גמל,
 מילחמת-העצמ- מסיפורי שלושה לפחות

 מנחם בעלי־חיים. בהריגת עוסקים אות
גיבורו הורג שבו סיפור פירסם .תלמי

בן־אמזץ דן
מראשו״ שטף דם וזרם —

 הגמל בסיפורו תיאר כן־אמזץ דן חתול,
 שניסים בעוד גמל, הריגת והניצחון
חמור. להרוג גיבורו את מביא אלוני,

 או ביודעין למעשה, בוחנים שלושתם
 הפלמ״חי המוסר ערכי את ביודעין, שלא
 תלמי, שביניהם, הראשון הנשק. טוהר של

 סדק למותגי. הסטן את ״לחצתי :כותב
 משולש כו תקע (החתול) וחלה בחלון, היה

 יכול. לא מכן מתר — מחציתו כדי ראשו
 מתאמץ הרוטט עכוזו ראיתי חמדה כלי

 ליו ת את החיץ, כעד להתחמק נואש
 המתקש־ צלעדתיו את כמיתרים, הדרוכות

 הגוף מאמץ ככוח לנפח ומבקשות תות
חנוקות יללות מדי. הצר הצר, המעבר את
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