
ח תי פ
 שהפלא הרי כלשהו, פלא קייס אם
 האות פלא העברית. הספרות :צח הוא

 המתחברות לטילים, המתחברת חעברית
ה החוויה של גיבושה תוך למישפטיס,

 פלא בעברית. ככתב, לתיאור אנושית
 את ארוסה בגסיסה שהחזיק העברית,

זה גלות, שגות במשד העברית השפה

כן־דויד סופר
המוח את לנו שטפו

הש שנות כמאה במשד שיצק הפלא
הת שעליו התרבותי, הבסיס את כלה

 אחד־ של הציונות יותר מאוחר בססה
יש של להקמתה שהביאו והרצל העם
ראל.

 החל שלהט שהפפיטיזם — 70ה־ שנות
 הירידה דרך יום־הכיפורים, במילחמת

 את לשילמוו שהעלה המחפר הגדולה,
הבסי ושכירת החברתי הגיוון הליכוד,

ל ההצדקה את שהיוו המופריים סים
 הצליחו לא — המדינה של הקמתה
העברית. הספרות נצח את להכחיד
 ספרים, כמה אור ראו האחרונה בשנה

 שדור כד, על עדים באלף המעידים
 עולה עברית הכותבים סופרים של חדש

מאופ זה חדש דור של יצירותיו בארץ.
 :ביניהם משותפים, מכנים בכמה יינים

חוו ;יום־הכיפורים טילחמת טראומת
ה ליצור הנסיון מילואים; שירות יות

 היורדים בעיית ;ישראלית חיים וויית
ה בעיית למקום; הקשר והיא; הוא

 קצרת־ המורשת הריסת ותהליד עדוי*
ארץ־ישראל• של הימים

 המייצגים והסופרים מהספרים לסטה
נייר.״ של ״נמר מוקדש זה חדש תר

בן־־דויד
 )1952 בשנת (נולד בן־דויד מישר,ה

 פירוט שנחזים• חיילים בסיפרו מביא
 במילח־ ההשתתפות חוויית של מעולה

 זו שמילחמה ההלם יום־הכיפורים, מת
 תהליך ואת בני־דורו ועל עליו הביאה
 המספר ניצב שבמהלכו הנפשי, הטיפול

כלשהן. תשובות להן שאין שאלות מול
״כש בתיאור: נפתח שמחים חיילים

 ושש ארבעים או ברוטו, ועדשים לושה
ש עד למרטלשטייז לקח נטו, שעות

ב היה זה אבל הסכימה, שלו החברה

שמ חיילים — בן־דויד סישקר. *
ישראל :עורך ;תרמיל ספריית 1 חים
רכה). (כריכה עמודים 130 הר;

 שירבץ רצתה לא היא כיפור, יום ערב
 למוצאי נידחה והעניין המצפון, על לה

 לו, קראו לכן קודם שעות כמה שסע.
 בנד לחכות, הבטיחה והיא להולם, כמו

 דמות־המספר את מציג בן־דויד כולן...״
 מיכה. אני, דרתי השני ״בודד :וחבריו

 נחנד פנים מוצק, מטר־שישים־ותשע,
ת טי שנקרא מה ואני כללי, באופן ת
 לי יש תטנטי. קצת ואולי מלנכולי פוס

 בדיוק מה זוכר לא אני אבל צל״ש,
ה האחרון בזמן לזה. נגיע ועוד קרה,
א שלי הובי  הריפוי גם וזה לכתוב, ת
הצב הפסיכיאטר של פקודתו לפי שלי,

המחוזי...״ אי
 סיני בחולות מתרחש מהסיפור חלק

סי במערב גבוה הר על מיטסר (״תחנת
 שבו המין, את מיכה מגלה שם ני״).
 את וחושף באינטנסיביות, עוסק הוא

 רסנר, מצוי חבריו־לגשק בין נבכיו.
 של דכתנותיו (״את רב־דכאוגות חייל
 עיק־ פוגיס לשלושה לחלק ניתן רסנר
 זצפייניים סימנים מולם אחד ולכל תים,

 מטפיזיים, דכאונות :הם השלושה משלו.
סתם...״). ודכא־נות פיזיים דכא־נות
גע מיכה, של לגורמים פירוקו תהליך

 מדברינו סיני ״אנשי ברקע כאשר שה,
 תוך אל ארוכות, לדבר אוהבים סיני אנשי

וח והריחוק, ההרים, אלה תלי הלילה.
 ובינות כזו...״ רבה קירבה שמשתם מתם

לה הצליח כיצד מיכה מספר לדיבורים
ו קרבי, להיות שלא כדי מגולגי תחמק
בה המילחמה. ללבת נפילתו את מתאר
 הבורגנות של בקיום מואס הוא גיגיו

 הוא מרגש קטע שבעורף. הישראלית
 בבית־ אביו, ובין מיכה בין הפגישה קטע

 המילחמה של בעיצומה צבאי, שימוש
א תכופות, די לעיתים שקורה ״וכבד  ת

 רגע לי לקח ארור... נוד כל קודם השמיע
 עדיין, תעד וכולי עשתונותי, את לאסוף
 ׳סאבאל׳־ ?׳, ׳...אבא בזוזיתת: ניסיתי

אבי...״ של שאגתו נשמעה קלה!!׳

ב בן־דויד מביא המילחמה בחינת את
ת אני ״מכולנו, :אריה חברו, אמצעות

ב המילחטה מהי תפס אריה שרק שב
א שרק סטו ממש אמת,  ה• מדם תפס ת
פילו פדי נדע, מהו מדינה, מהי חיים,

או לקחנו לא אכל ועוד... ועוד סופיה׳
שמא אותו כינו ואחדים ברצינות תו

א כי לני,  והמדינה, הצבא ננד היה ת
ה שהוא ולמרות  גם מידה באותה ת

ה חניכי תכנו, והערבים״. תסיה נגד
 התנפלנו החינוך, מערכת ותוצר צופים
 לו תכחגו וגם ערכים מיני כל עם עליו

 ודיכאו פטיבחן עמדו אכז שהערכים
 אריה אבל האוייב. מול החיים יצר את

 שיקרו אפם מגיל ;פה בבל לנו צחק
 ת את לנו שמפו תתנו, כילבלו אותנו,

מוח...״
קט גם מובאים שמחים חיילים במהלך

 דליה, לחברה מיכתבים קטעי יומן, עי
הפסיכי לבקשת בהתאם שנרשמו קטעים

 מי- משלימים אשר קטעים הצבאי, אטר
 את ומוליכים העלילה של חסרות שבצות

 וליציאה מצה״ל, לשיחרור והקורא מיכה
 העולם את לגלות במטרה כימאי, לים,

כולו.
כ מעולה, סיפור הוא שמחים חיילים

זיו נטולת ואמיתית, קולחת בלשון תוב
גדו פרוסה בוצעת אשר לשוניים, פים
 אותם, לשה הישראליים, החיים מתוך לה

מ של ספרותית ליצירה אותם והופכת
מש.

ד מ ל מ
 (יליד מלמד דויד של הראשון סיפרו

 מדע- ספר בקורונדי. צבוע היה )1944
במורד כרם השני, ספרו בידיוני־עברי.

ת החוויה אלי שר הח״ עם !ימונו שאיבד וווהי

מגד
צלם איבוד

ברטוב
קרביות גיחות

שחם
תרבותיים קומיסרים

 הדור מכונה שבהן מהכותרות אחת
הכו היא ,1948 מילתמת של הספרותי

סופ דור אותו כארץ." ״דוד תרת
 וגם הביולוגית גם בגרותם, אשר רים,

 במיסגרת חלד, האמוציונלית־אידיאית,
 ,1948 ומילחמת ההגנה פעולות הפלמ״ח,

 בבחינת היו זה, ספרותי דור סופרי רוב
 לפתוח סופרים־ילידים, של ראשון נסיון

 מכוח העברית, בפרוזה חדשה תקופה
 המשותפת הביוגרפית והסביבה לשונם

להם.
ספרו דור של הבולטות הדמויות בין

 יז!הד, ס(מילנםקי) נמנים זה תי
 חגוך מגד, אהרון שמיר, משה

ו ניצן שלמה שחם, נתן ברטוב,
פ או יותר ידועים עשרות, כמה עוד
 תי- רבה, במידה היו אלה סופרים חות.

 העברית. הספרות של הגדולה קוותה
 העברית, היתד. מרביתם של לשון־האם

ה וחוויית העברית היתה שפת־לימודם
ישראלית. היתד, שלהם התבגרות

בחו היו בארץ״ ״דור שסופרי אלא
 המייסדים.״ ״דור בידי ביד־היוצר מר

 ספרותית בתיבה שנות כשלושים במשד
 הספרותי. צלמם את לאבד הצליחו הם

הספרו הראשית בשלבי עוד מרביתם,
 לדור נישמתם את מכרו שלהם, תית

 ספרותי. נזיד־עדשים בעבור המייסדים
 ותפקידים במישרות קיבלו התמורה את
בה־ בפלמ״ח, תרבותיים קומיסרים של
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 בשדות־ להילחם במקום ובצה״ל. גנה
 לאכלס העדיפו הם תש״ח, של הקרב

ל לצאת ומהם תל־אביביים, בתי־קפה
מתחו מעט לחוש מנת על קרביות גיחות

 הנייר. על ולהעלותם הלוחמים, שות
 לוחמי בין אמינות של פער התוצאה:

ה תש׳׳ח, דור סופרי ובין תש״ח דור
בארץ״. ״דור מכונים

ה הצליחו לחייהם העשרים בשנות
 בנות מהדורות למכור האלה סופרים
תוך דורם, לבני עותקים אלפי עשרות

 או רשמיות, במישרות משמשים שהם
 תרבותיים קומיסרים של חצי־רשמיות

 סי־ בתהליך למדי, פעיל חלק ונוטלים
 למעט תש״ח• דור של רוסו־התרבותי

 דור, אותו בני ומשוררים, סופרים כמה
כ תש״ח, במילחמת כלוחמים ששימשו

 עמיחי, יהודה שדה, פינחס מו:
 פהנא־כרמון עמליה קינן, עמוס

ט היתד, הספרותית שבגרותם ואחרים,
 — שנים בכמה ומאוחרת יותר הורה
לאבן-מיכשול, בארץ״ ״דור נציגי הפכו

הספרותיים ם
העב הספרות של התפתחותה בתהליך

עליה. שהוטלו התיקוות ומיצוי רית
 סי- היוו שנה, משלושים יותר במשך

 ברטוב, חנוך מגד, אהרון של פריהם
התפתחו בדרך לבלם ואחרים שחם נתן
 והישראלית, העברית הספרות של תה

 זימונו את שאיבד ספרותי דור בחינת
בארץ. הספרותיים החיים עם

 שנים שעלה הבא, הספרותי הדור רק
 ״דור סופרי בארץ,״ ,,דור אחרי רבות

 יהושע, א״ב עח, עמום המדינה״,
 את במעט פרצו ואחרים בן־נר יצחק
 ״דור שסופרי הצבועה, התרבות חומת

הספ התפתחותה את בה חסמו בארץ״
המדינה. של רותית

ל שהתחיל בארץ, החדש״ ״התר
 שעימו באחרונה, עבודותיו את פרסם
 בן־דויד, כמישקה סופרים נמנים
יצ המאירי, ישראל מלמד, תיד
 ואחרים, סמו אריה כן־מרדכי, חק

התר החיים לצידקת הוכחד, המהווים
 אין שבלעדיהם בארץ, העבריים בותיים

 לחיים הצדקה של אחת נימה אף ולו
כאן. מדיניים

או של ממשימותיו שאחת ספק אין
 את לטאטא היא בארץ״ חדש ״דור תו

הספרו והצביעות הקונפורמיזם שרידי
ב הפכוה בארץ״ ״דור שסופרי תית,
 של העליון לערך בשנים עשרות משך

 על שהשניא ערך בישראל, הספרות
הזאת. הארץ ספרות את הקוראים


