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 בני היוצרים של המרכזי האינטלקטואלי בפגם
 החלומות מו הגדולה האשה המדינה״. ״דור
 תמונת בו שאין חברתי רומאן השאר, בין הוא,

 הזולת את לתאר מנסים קנז של סיפוריו חברה. ^
ספ חיים בתנאי נתון כשהוא המוחשי האנושי ״

 לא שבלעדיו הכרחי, ממד בהם חסר אך ציפיים,
 דמות בעיצוב וספציפיות מוחשיות תיתכנה

 של ריאליסטי תיאור ייתכן שלא כשם האדם. _ 4
 הפנימית הדיאלקטיקה אל חדירה ללא אנשים

 ייתכן לא כך שלהם, האישיות מיבני את הקובעת
 החברתית־ לדיאלקטיקה חדירה ללא תיאורם

המנ עולמם גבילות את הקובעת הקבוצתית,
 הם שאליהן ביותר, המופנמות הנורמות את טאלי,

מורדים. הם שבהן או נצמדים
 איפוא, היא, קנז יצירת של השוליות

 של התפתחותה מבחינת ביותר סימפטומאטית
 שהושג ההישג מגבלות הישראלית. הפרוזה

 פחות לא זו מבחינה מאלפות הגדולה בהאשה
הרו דברים, בזכרון שבתאי של ההישג מגודל

 הפנימי עולמה עוצב שבו הראשון הישראלי מאן
 היא ואולי נופלת שאינה בדקות שלמה חברה של
 מן אחד כל של בעיצובם המתגלה זו על עולה אף

 אנו זו אבחנה רקע על אותה. המרכיבים הפרטים
 היריעה רחב יחידים התגנבות לקריאת ניגשים

 בספקנות: בדריכות, בציפיה, עמודים), 600(כ־
 יצירתו של המיגבלות את קנז כאן פרץ האומנם

 לקוצר־יד ביטוי בעצם שהן מיגבלות הקודמת;
שלם? דור של ואמוציונאלי אינטלקטואלי

והתבהרות יקיצה
 במשך בתחילה, היא זו שאלה על התשובה

 ואף חיובית הספר, של הראשון בשליש הקריאה
 ונהרסת נפרצת עקרונית מיגבלה איזו כן, נלהבת.

 למספר בבת־אחת נהפך קנז עינינו. לנגר כאן
 וצמיחתו כה, עד משהיה יותר הרבה ומרתק חשוב

והתבהרות; יקיצה כמין לקורא מתמחשת זו
 המרוכז, גיילומה את אולי, המוצאת, יקיצה

 את הפותח המספר של יקיצתו בתיאור הסימלי,
 חוסר־הכרה, של ממצב יקיצה זוהי הרומאן.

 בו שנעשה בצה״ל טירון של צפויה התעלפות
 מפתיע, — התיאור זקיף״. ״הפלת של תרגיל

 מעביר — חיוני עשיר, בתחילה, בלתי־מובן
קולנוע, תמונות מעין תמונות, של סידרה לפנינו
ההתעלפות. בעת המספר של במוחו שחלפו
 עצמן התמונות בשיחזור אינו מקום, מכל עיקרו,

 אחרי המספר של ההכרתי המצב בבניית אלא
 למהותן ביחס שלו התובנה וביצירת התעוררותו

 יבשה, חומרה ״במין שהצטיינו תמונות, אותן של
 מן לגמרי נקיות והיו מאוד״ תכליתית לאקונית,

 הנלווה לעיתים, הבארוקי הסיפרותי, ״האבק
 הן י אלוי מחד־גיסא, ),7 (עמי חלום״ לתמונות
 אמיתות חייו", ״קורות את המכילות תמונות

 בכל מנסה שהמספר ביותר, ואישיות פנימיות
 במחשבתו לקבוע אותן, לזכור בהן, להיאחז כוחו
 ניתנות שאינן משמעויות המכילות צורותיהן, את

 אלה אין הוא, מבין מאידך־גיסא, מופשט. לניסוח
 אותו המקיפים הטירונים חבריו. מראות אלא

ובח בהתעניינות המשותק בגופו והמתבוננים
 את זאת בכל קלטו דבר, ראו שלא עיניו, שש.

התמונות, את עיבד ומוחו שמסביב האנשים מראה
 מאי־אז זכורות פנימיות," תמונות עם אותן חיבר
 זיכרון וחוץ, פנים של חד־פעמי מוזר, צירוף ויצר

 רב־ סמל נדמה, כאן, ורבים. יחיד ונוכחות.
 מתחת המשמש הרוחני התהליך של משמעות

 אנו כך — הרומאן של התיאוריים לפני־השטח
 של הראשון החלק קריאת בעת סבורים

הלב". ״איוושת יחידים התגנבות

רומאךאמן - רומאךחברה
כפול. מסלול לאורך זה בחלק מתפתח הסיפור
 המעלה פנוראמי־חברתי, סיפור זהו מחד־גיסא.

 שבצריפין ארבע בבה״ד טירונים קבוצת תמונת
 מרתקת מאוד, מפורטת התמונה .1956 בשנת

 הנוצר החברתי, ההווי בפירטי ההתבוננות בדקות
הטירונות. תקופת של הטיפוסיים הלחץ בתנאי

 הטיפולוגית ההיסטורית, המהימנות מבחינת
 פגם. ללא כמעט הוא התיאור — והסיגנונית

 שנות הווי הוא ההווי לחלוטין, אמינות הדמויות
 בחותם הוא גם טבוע הסיגנונות בליל החמישים.

 לאורך מתגלות היותר לכל ההיטורית. האמת
 מן קטנות סירכות שלוש או שתיים כולו הרומאן
 בשנת אם למשל, הוא, ספק הנדונה. הבחינה

 את משבח בגין מנחם של חסיד היה 1956
 בראש הכנסתי על עלה עתה זה אשר ה״מנהיג",

 אדם רחום, אב הוא היה כאילו אבנים, מיידה המון
 האנשים את אוהב באמת, העם את ה״אוהב

 משבח שהיה לוודאי קרוב ).350 הפשוטים״(עמי
הסר־ כתולה המחתרת, כמנהיג כמורד, בגין את

 שקרא כמי דוד, המלך מלון כמפויצץ ג׳נטים,
המצ החסודה הדמות השילומים. הסכם על תיגר

דמות של הקרנה היא שבסיפור בדברים טיירת

/־־ 1
רישום בצוותא, יחידים גלעדי: אהרון

 השיבעים בשנות הליכוד שלטון מתקופת בגין
 כמובן, לה, אין כזו בודדת טעות אבל והשמונים.

רבה. חשיבות
 החלק לאורך איפוא, נבנה, החברתי ההווי רצף

 אחרים ארוכים חלקים של לאורכם הראשון(וכן
 שבצידו אלא לחלוטין. משכנעת בצורה ברומאן)
 ל־ מתחת משלים. אחר, רצף בסיפור מתפתח
 החברתי התיאור של הסולידית, המעובה, שיכבה

 הריגשית החניכה תהליך רוחני, תהליך מתרחש
 הגיבור אומנם, אמן. של והאינטלקטואלית

 כמי בפירוש עצמו את מציג איננו המספר
 היא שזאת ברור זאת, עם אמן. להיות שמתעתד

 נאבק הוא ממנה, המשתמע על ועליה, מגמתו
 כך קשה. וריגשי רוחני מאבק הסיפור לאורך
 בלתי־שיג־ צירוף יחידים בהתגנבות קנז מצרף
 ה״צבאי" הז׳אנר מן חברתי פנורמי רומאן רתי:

 מעין כאן משמש והחזית) המחנה רומאני (ז׳אנר
 (קינסטלר־רומאן). אמן" ל״רומאן רקע או כיסוי

 אגפיה שני על מעדנת השפעה משפיע הצירוף
 נחשפים החברתית בפנוראמה המישוואה. של

 הדימיון רק לא מתגלה בלתי־צפויים. עומק דגמי
 בהן שגם אחרות, לדמויות המספר הגיבור בין

 שהכל העלוב, ברחמיו בכוח(למשל, האומן חבוי
 עצם את ריגשותיו, את המבטא אליו, נטפלים

 המספר שהגיבור שלו. הפולחני בריקוד זהותו
 גם אלא כאחד), ובחילה קסם אחוז בו מתבונן
 האמן של גיבושו תהליך עצם שבין הדמיון

 הנערים כל נתונים שבו הכללי, הבגרות לתהליך
 ודלי־הביטוי הגסים לרבות הטירונים, שבקבוצת

 ניטלה מתעדן. הוא גם ״רומאן־האמן״ שבהם.
 לעיתים לז׳אנר האופיינית הנרקיסיות ממנו

 על מספר אינו כמעט המספר הגיבור קרובות.
 הוא ילדותו. על חוויותיו, על קורותיו, על עצמו,
 הזה, המוכר החומר כל את ולנו לעצמו חוסך

 בכל־ אותו הספיגו הז׳אנר של שהפרקטיקאנים
 כאמן התגבשותו תהליך עצמית. אהבה הרבה כך

 ביחסו דווקא אלא לעצמו ביחסו לא מתגלה
 הקטנים, המאורעות על בתגובותיו לסביבתו,

ובאי במחנה סביבו המתרחשים הטריוויאליים,
וה ההתבוננות מלאות הקטנות, בהערות מונים,
 על לעצמו מעיר שהוא האינטלקטואלי, יושר
 שהוא, השיגרתיים והטירטורים הקשיים רקע
בהם. נתון , האחרים ככל

 והחוץ, הפנים בין
והאסתטיקה המוסר בין

 החברתית הפנוראמה רומאן בין הקשר ואולם
 מישור על גם כאן מתקיים רומאן־האמן לבין
 מגלם זה קשר יותר. הרבה וחשוב עקרוני נוסף,
 של התבגרותו שהרי כלל: מיקרי שאינו צירוף

 המתרחב המגע ביצירת כאן כרוכה כאמן המספר
 המציאות לבין האישיות רגישויותיו בין והולך

 פחד מלא המחנה אל מגיע הגיבור החברתית.
 הרגישות לגורל כולו חרד כשהוא וסלידה,

 כה. עד טיפח שאותה שלו, הפרטית־האישית
 מסויימת מבחינה להיות היא הראשונית החלטתו

 האלים החברתי בהקשר בלתי־קיים ״מת", אדם
 ואילו בתוכו, רק יחיה הוא עליו. הנכפה והגס
 כלומר, יכולתו: כמיטב ״יתקיים״ — חוץ כלפי

האפרוריות תוך אל עצמו את יעלים יתאפס,

 מהרה. עד נשברת זאת החלטה אבל שמסביב.
 משום רק לא בה לעמוד שאי־אפשר נזגלה הגיבור
 מהרה עד הנוצרות המסובכות, האנושיות הזיקות

 גם אלא אבנר) לבין בינו אחרים(בעיקר לבין בינו
 נפשי, ומכיעור משקר נובעת שהיא משום

אינט מבחינה רגישות. של במסווה המתחפשים
 להו־ ההחלטה ראויה כאחת ומוסרית לקטואלית

 אינן אלו ושבירה הוקעה זאת, עם ולשבירה. קעה
 מוטבעת הנרקיסית ברגישות האחיזה כלל. קלות

בל תיתכן לא כאמן ושליחותו נפשו, בעומק
 לנתק ונשנות החוזרות החלטותיו למרות עדיה.

 מן להשתחרר הכפייתית, המופנמות מן עצמו את
 את נפשו מעל לנער החיצוני, העולם אל השינאה

 בידו עולים הדברים אין והזול, הקל הניכור עול
 בודד לפתע עצמו את מוצא שהוא לו די לגמרי.
 חוזר ומייד יחידים״) ״התגנבות של תרגיל (בשעת

 הוא מידה באותה שלו. המקורי האך־הנפש אליו
 ה״אידי־ אריק, אל ביחסו כאחד ונמשך נדחה

האינ בתקופת האמין שבו הגימנאזיסטי, אולוג״
 מתחיל הוא ועכשיו שלו, הקיצוני דיבידואליזם

 סמכותו את להרוס דרכים ולחפש אותו לתעב
 לאורך לפתח קנז מנסה כך האינטלקטואלית.

 לה שיש רוחניים, טילטולים של פרשה הסיפור
 וישראלית־ספ־ אוניברסאלית־כוללת משמעות

 האוניברסאלי בהקשר אחת. ובעונה בעת ציפית
 של נוסף משמעותי וארייאנט הרומאן מגלה
 בין לחוץ, הפנים בין עמדה ייצוב על האמן מאבק
 בהקשר והאסתטיקה. המוסר ובין לחברה היחיד

 דוס1מ איזה יצירת על קנז בו נאבק הישראלי
 לחברה האמן בין דו־קיום של חיובי, פורה, ויוונדי
 זאת בכל בתוכה הצופנת פרימיטיבית, כוחנית

 הניכור: על שהתגברו נפשיים חיים של אפשרות
 הרס פרשת באלימותה(ראה ומסוכנת גסה חברה

 סיכוי זאת בכל בה שיש רסלח, יוסי של הגיטארה
 העיסוק, בחשיבות קשה'להגזים לאינטימיות.

ההת בניסון זה, בנושא והישר הרגיש המבוקר,
 אשר הסתירה, על החלקית, גם ולוא גברות,

 המשיך אילו מפלט. ממנה שאין נדמה תכופות
 כולו הרומאן לאורך זה נושא של בפיתוחו קנז
 מבחינה שלמה אחדותית, יצירה רק לא יוצר היה

 מן ישראלי רומאן גם אלא והגותית, אסתיטית
 לשנות כדי בו שהיה רומאן, הראשונה: המדרגה

 אבל, שלנו. והאינטלקטואלי הסיפרותי הנוף את
 המשא את לשאת מצליח איננו קנז עקא, דא

 הוא שכתב. העמודים מאות שש לאורך היקר
 לנגד לרסיסים נשברת ויצירתו מידו אותו שומט

גדול. צער מעורר המראה עינינו.

טכני רק שאינו - טכני מהפך
 בחלק כבר להתרחש מתחיל טוב לא משהו

מב אומנם, סליחות'״. ״ליל הרומאן, של השני
 כמה כאן מצויים גרירא האמנותי העיצוב חינת

 טישטוש הדרך, אובדן אבל מצויינים, פרקים
 הרגע מן כמעט כאן ניכרים האוריינטאציה

 ומקולו מתודעתו כאן מתנתק הסיפור הראשון.
 של מעשיהם לתיאור ועובר המספר הגיבור של

חופ של בסוף־שבוע האחרים מגיבוריו שלושה
 הוריו לבית החוזר הספורטאי הנער מיקי, שה:

 ה״מת־ הצפון־אפריקאי הצעיר אבנר, במושבה:
את בה למצוא ומנסה לירושלים החוזר אשכנז",

שא האשכנזי, הבינוני המעמד בני בקרב מקומו
 _ הקיבוצניק ואלון, להידמות: שואף הוא ליהם

 י את כאן לדאוב כדי במחנה להישאר שהתנדב
 המיועדים לקויי־כושר, של ליחידה שילוחו כאב

 את בליבו טיפח שהוא שעה ״ג׳ובניקים״, להיות
 יחידת־עילית לאיזו או לצנחנים ההתנדבות חלום

 מהפך מחייב הסיפור בכיוון הזה המיפנה אחרת.
 החלק כל לאורך הסיפר. במעשה טכני־צורני

 ״מספר־עד" של בטכניקה הרומאן סופר הראשון
 מה רק לדעת יכולנו הקוראים, אנחנו, (דהיינו,

 עיניו בעד ורק המספר־הגיבור, שיער או שידע
 של לעולמם במידת־מה ר1לחד יכולנו שלו

 של בטכניקה מסופר הוא עכשיו אחרים), גיבורים
 אל אותנו להכניס יכול יודע־כל״(המספר ״מספר

 הגיבורים), של ביותר הכמוסות מחשבותיהם תוך
 (הירהוריהם זרם־התודעה של בטכניקה ואפילו

 כפי ״ישירות" כביכול, נמסרים, הגיבורים של
 לחוסר מביא הדבר בתודעתם). מעוצבים שהם

 ועמדה טון של רציפות לחוסר צורנית, אחדות
 — בהרבה מזה גרוע אך בסיפור: ריטורית
 והגותי, תימאטי ציר שבירת מבטא הטכני השינוי
 שוב הסיפור. של השידרה עמוד כה ער שהיה
 שבמערכת הדינאמיות את המתח, את חיים איננו

 של לרגישות החברתית המציאות שבין היחסים
 אישיים לסיפורים נחשפים אנו זה במקום האמן.
 ואולי מהם(אבנר) אחד אשר גיבורים, של שונים

 כשלעצמם, מעניינים הינם (מיקי) שניים גם
 קלישאות של צרור הוא (אלון) השלישי ואילו

ברור. אמנותי כישלון וסטריאוטיפים,
 מן חמור הכולל התבניתי הכישלון אבל

 מסויים. גיבור של באיפיון החלקי הכישלון
 חברה־משתקפת אמן־מתבונן הצירוף של פירוקו

 אנאלוגיים סיפורים למערכת הרומאן ושבירת
 אל יחידי□ התגנבות את מחזירה מבודדים

 מן הגדולה בהאשה קנז נמצא שבו המקום
סטא אותם החדש לסיפור ומשווה החלומות

 אלו הקודם. הסיפור את שאיפיינו וקיבעון טיות
 המתח שהולך ככל דווקא יותר מודגשים

 וגובר השונים הגיבורים של האישיים בסיפוריהם
 יותר קנז שנזקק וככל בהתאבדות), מסיים (אלון

 התודעה״. ״זרם של בטכניקה הכתובים לפרקים
 המונולוגים זו. בטכניקה היטב כותב אינו קנז

 ורית־ לשוני ייחוד מחוסרי גיבוריו של הפנימיים
 הקסם כל וארכניים. משעממים הם בעצם, מי.

 כרוך זה שקסם כיוון בהם, ונעלם נפוג שברומאן
 המספר־ של המיוחד לקולו בהאזנה ישירות
 תכופות ומופיע הראשון(השב החלק של הגיבור

 מספר־ של ומישרותו מחוכמתו בהנאה בהמשך),
 הנעשה על בדקות לתהות מכושרו זה, גיבור

ובתוכו. לו מחוצה
השוליים אל בחזרה
 יחידי□ התגנבות של האחרונים בחלקים

 להיות יכולה שהיתה יצירה, עינינו לנגד נהרסת
 קנז של אמנותו בהתפתחות רק לא תפנית נקורת

 עדיין אומנם, כולה. הישראלית בפרוזה אלא
 תרגיל־ פרק (כגון מצויינים פרקים כאן מצויים

 ששלט המשמעותי הדגם התוואי, אבל הלילה),
 שבה השאלה נשאלת ושוב התרסק. כבר ברומאן,
 הגוזר המעצור, מהו תוקף: ביתר — עתה פתחנו.

בי של גזר איזה כקנז וישר מוכשר אמן על
 ברומאן גם רבר, של בסופו נשבר, שלא נוניות,
החדש?

 עצמה, בכותרת כמדומה, גלום, המעצור
 קנז שנוטל במוטו גם כסו יחידים, התגנבות

 ״אנו קונראד: ג׳וזף של המאפליה לב מתוך
 אנו לבדנו...״'שוב — חולמים שאנו כשם חיים,

 היחידה התודעה של הסטאטיות אל חוזרים
סטא ואותה עצמה, של החומות בתוך הגדורה

 שוב הגדולה. בהאשה לנו שהפריעה טיות
 חלל בתוך היחיד את לתאר ניסיון לפנינו נעשה
 כפרפר כמוהו שבו אדם שכל קפוא, חברתי
 זו סטאטיות כנגר הרי אבל סיכה. בו שנעצו
 הוקיע הוא אותה כולו. הרומאן יצא עצמה

 באמצע כאחד. ומוסרי אינטלקטואלי כסילוף
 המספר־הגיבור את לפתע קנז נוטש הדרך

 קבוצת תיאור של הז׳אנר אל וחוזר שלו המקורי
 כך משום שלו. בעולמו אחד כל סגורים גיבורים

 של התגנבות מסיפור הרומאן את הופך הוא
 אך הזהיר המגע אל מיחידותו הרגיש היחיד

 של נוסף לסיפור הרבים עולם עם המתעצם
 ליחידותם. כבולים הנשארים יחידים״, ״התגנבות

 לקדם לאן לו אין שלמעשה, כיוון זאת עושה הוא
 הראשונים, לצעדיו מעבר המספר־הגיבור את

 עד חשב לא עדיין הוא והעניין. המתח מלאי
 המציאות ועל הגיבור הולך שבה הדרך על הסוף

 אינטלקטואלים כמו עדיין, בסופה. לו הממתינה
 אלה בקרב בייחוד כל־כך, רבים ישראלים
 אצלם חל המכריע הרוחני העיצוב שתהליך

 קנז השישים, שנות ובראשית החמישים בשנות
)32 בעמוד (המשך
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