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"יום הצבא" משנה לשנה' יהיה יום
של חשבון נפש בו ייבדק וייבחן אם הצבא
מילא את שליחותו הלאומית העליונה,
הצבא בכללו ובל פלט בו, לי אין שליחות
לאומית כבדת אחריות והרת תוצאות
יותר מזו המוטלת על ידי האומה על

צבאה ועל כל אחד מבניה בו.
,,יום הצבא" השתא — הראשון במדינת
ישראל העצמאית, הוא יום ס?כומה של
תקופה היסטורית קצרה, אשר קבעה
וגזרה גורל חייו של עם לדורות. אם יש
יעוד או שליחות אשר עמם נחתכים חיים
או מות, תקומה או אבדון של עמ, היי גזה
היה היעוד וכזו היתה השליחות של צב-
אנו במלחמה זו, הצבא מילא שליחותו

עד תומה — וזו תהילתו.

לא על הזכויות, אלא ןןל חקרו:ות
אולם דוקא היום אין בדעתי לסקור את
המאורעות הצבאיים ולהעריר אי? משמעי־
תם הצבאית והמדינית. ביום זה יש בדעתי
לדבר אל העם ואל צבאו על הצד השגי
של המטבע, על החסר לנו, על ליקויים
וחסרונות אשר נתגלו תוך תקופה רבת-
עלילות זי לצבאנו' בלי להאפיל עליהם
בזכויות הגדולות. מן ההכרח לגלותם
ולעמוד על מקורט וגורמיהם, למען ביסוסו

ובצודו של צבאנו לעתיד.
כי ,יוט הצבא". תש"ט אינו רק יום
זכרון בלוח הזמנים. הוא חל ? בתקופה
של חפושי דרך ושל הצ3ת יסודו!; לבניך

הקבע של צבאנו.
הקמתו של צבא הגנה לישראל ובניגו
דולו בתוך מערבולת קרבות דמים אכזרייט
ומרים, בתוך מצוקה ומחסור איומים בנשק
וציוד מלחמתי, בתוך חוסר ידיעה ונסיון

מספיקיט בבניו צבא ובהנהלתו.
נכון ני צבאנו לא נוצר יש מאץ. היו
לנו נכסי צאן ברזל: ההגנה העברית בא-
רץ — הפוטנציאל המגובש של נוחנו
הקרבי ו החטיבות המגויסות שלנו — פלו-
גות המחץ (פלמ"ת) ו חיילינו אשר שרתו
ונלחמו במלחמת העולם האחרונה, ועל
הכל, הרוח הגדולה אשר פעמה בלב דור
התקומה הזה. הם שהיו לבני היסוד לבנ-

ינו של הצבא.
ועל אף כל אלה נשארת בעינה העובדה
כי צבא הגנה לישראל, על חלקיו השונים,
חילותיו ושדותיו, הוקם במלחמה. זרועות
עיקריות, אשר הכריעו את הכף במבחנים.
שונים, כחיל האויר וחיל התותחנים, וכן,
שרותימ שונים אחרים — אלה קמו והיו

לנו כמעט בין לילה.
לא ייפלזג, איפוא, גי גל אשי הוקם
ונבנה לא היה על פי תכנית מקפת, ממצה
ומרחיקה ראות. המאורעות והסכנות אשר
צפו מדי יום ניומו הכתיבו לנו את הצר-
כים המידייט, ואילו המצוקה והמחסור
וחוסר הנסיון הם שהשפיעו על הפתרון.
כושר האימפרוביזציה והמאמץ העל־אנושי
לעשות במיטב היכולת המצויה — אלה
היו החוקים והכללים שעל פיהם קט והיה
הצבא. לא ייפלא, איפוא' אט בלא חטוטים
מיוחדים יתגלו לקויים וחסרונות לא מע-
טים בצבאנו. אן מן הצדק הוא להבחין
בין הגורמים שהם בבחינת "בידי שפים"
ובין אלה ש"בידי אדם". רק בדרך זו
אפשר להגיע למסקנות אמת אשר יהיה
בהם משוט תועלת וברכה לביצות וביסוסו

של צבאנו לעתיד.
בדק בית־הצבא צריך שיעשה בשלוש
מגמות עיקריות: א. ארגון מחדש על פי
תוכנית ממצה ומדוקדקת. ב. העלאת הר-
מה האיכותית. ג. העלאת ימת המשמעת.

גת מחץ ג3יקור אחיד ,
מן ההכרח לארגן את צבאנו מחדש
ולהיכיבו על פי תכנית מקפת ומאחדת את
כל זרועות כוחנו לכח־מחץ אחד בפיקוד
אחיד. עצמת כוחו של. האויב כפי שיהיה
בעתיד — הוא יסוד חישובינו. חלילה לנו
להשלות עצמנו בשגיאות, בליקויים, בחול־
שות ובחוסר הגשרון אשר נתגלו מצד
האויב במלחמה זו. אב־יסוד תגניותינו
הוא לראות מולנו אויב אשר יודע ללמוד

משגיאותיו ומחולשותיו לא פחות ממנו.
מוסדות הצבא השונים. החל ממשרד
הבטחון וכלה בתא הצבאי האלמנטרי ביו-
תר, מן ההכרה שיעברו בקורת ובחינת
מיבנה מחדש. בחינה של הגדרת תפקי-
דיהם ותיחום אחריותם של כל תא ותא,
של מוסד ומוסד' של כל חייל ושל כל אז־
ית המשרתים בצבא או משמשים במוסדו־
תיו. באין הגדרת תפקידים מדוקדקת ותי-
חום מדויק של אחריות, נגרמים כפילות
ובזבוז בכוח אדם ובחומר, ורב מזה: בא
סרבול ושיבוש דרכי פעולתה הסבוכים

של מכונה צבאית מורכבת.

הרמה האיכותית של הצגא
ארגונו של צבאנו צייד להבטיח ריכוז
כח, חסכון בכח אדם וחסכון בחומר. מכאן
— ההברה בכושר טכני ויעילות גבוהה

ביותר, בידיעה ונסיון מעשי.
בלי להגיע לרמה גבוהה באדריכלות
או" מלחמתית נהיה חוטאים לא רק ל"ל
החפור של בזבוז ואי־חסכון, ני אין זו
רק פגיעה בקופה הלאומית — זו פגיעה
בכושר הקרבי של הצבא ובמאמץ המלחמ-
תי של העט, כוח האדם או חמיים שהת־
בזבזו — פירושם שלא נוצלו לצבירת
הכוח ועיצומו! פירושם שגרעו במישריט

מהכוח שלנו וסייעו לאויב
והיימצא מפקד אשר יסכים גי ייגרע

מהכוחות שהופקדו בידיו י
מכאן החשיבות הרבה להתמחותם של
כל מפקדינו במנהלה, גי פירושה — ידיעה
למצות עד תום את :ל הכוחות ;האמצעיס
המופקרים בידיהם לעיצופו של הכוח

הקרבי.
הנגע של בזבוז ואי־חסכון אשר פשה
בצבאנו היה בחלקו בלתי 1מנע .בתקופת
מלחמה, אולט אם הוא עדיין אחד הליקויים
החמורים — מן ההכרח שייעקר. חוסר
הידיעה והנסיון הוא אחד הגורמים לתופעה
זו. אבל בחורינו צמאים ללמוד ולקנות
נסיון, ואם נצליח לפתוח אפיקים ללמוד
ולהתנסות, מובטחני כי נשיג את המטרה
במהרה — כושר טכני גבוה וכשרון מנהל-
תי מעולה, למען העלאת ערכו האיכותי

של צבאנו.

גיחה של משמעת צכאית
מבנה נבון וארגון משוכלל, ידיעה
ובקיאות מקצועית, ואף נסיון מעשי מעו-
לה הט בלבד אינם מספיקים בשביל לסתום

הפרצות אשר נבעו בחומותינו.
הצבא הוא מכונה מורכבת, ובה חלקיט
-בים החייבים לתפקד במאוחד, בתיאום
זמנימ מדוקדק. שאט לא כן צפףיט לה,
למכונה זו- התפרקות והתפוררות. בדי
להבטיח את תיפקודה הנכון והיעיל של
מכונה עצומה זו, מן ההכרח שיהיה כוח
מווסת, מאחד ומתאם — מלט לעומת כל
נטיה להתפרקות והתפרעות — כוח זה

ת. היא ה מ ש מ ע ת הצבאי
רמת המשמעת בצבא מבטאת את רמת

הרוח והמוסר של הצבא.
המשמעת הטובה, היא הביטוי להתעלות
כוחות הנפש, השכל והגוף של החיל בקנה
הרצון, להשיג התעודה שבשליחותו. המש-
מעת הצבאית — יסודה במשמעת העצמית

של כוח חייל.
לגן צריגה משמעת זו להיות מושרשת
בהכרתו של כל איש צבא ומעורה בטבעו.
הציות לפקודה והדבקות לביצועה המדוק-

דק, <!לא היסוס ו8קפ1ק, בערה הקרב אל
בעורף, ללא הפליה בין הדברים "החמו-
רים" ו"הקלים" — ביצוע נאמן ומסור עד
תום, הנובע ממקור ההברה, כי במילוי
הכן של הפקודה תלוייה השגת המטרה
העליונה, לרמת משמעת גזו מן ההכרח
להגיע בצבאנו. זוהי משמעת מרצון שאין
נה גלום מן הפחד מפני עונשים, ואין

בה לא אונס ולא בפיה.

החולין של יוט-יומ הוא מי2חל
הצגא

מקורה של המשמעת — בהברה, אולם
ביטוייה המעשיים מתגלים בעניניט אפו־
רים יום־יומיים, דוקא בהם סימני ההיכר
המובהקים ביותר לרמתה. ציות מוחלט
ונאמג לפקודה, סדר מעולה בכל ובכל
פרט, דריכות מתמדת, הופעה חיצונית
נאה, הקפדה בגללי נוהג ומשטר — בגל
אחד מגל אלה ובכולם כאחד ניבחן כל

אדם בצבא ולן הצבא בכללו.
הצבת המשמעת בצבאנו על דרגה
עליונה זו — היא אחת המטרות הגדולות

שלנו.

בהינד, כנה תגלה על גקלמ, *י נמנ
לקויינו, במרבית כשלונותינו — בשדה
הקרב ובעורף, במבצעים ובהגנות אליהם,
בהתנהגות וביחסים בתוך הצבא ובפעו-
לותיו מחוצה לו, בהרבה תקלות אשר
לא העלו נבודו של צבאנו ותפארתו, לא
בעינינו אנו ולא בעיני אחרים, בכל אלה
בלטה ובולטת העובדה של משמעת

לקוייה.
בהזדמנות זו של חשבון הנפש סן

הראוי לעמוד על כך.
אין ספק גי חוסר הנסיון, הידיעה
והבקיאות, חנוך כללי לקוי, חוסר מסורת,
משטר, מחסור ומצוקה במיצדכיו החיו-
ניים של חייל, איחור וליקויים בתשלום
סשכרתו ומשגרת משפחתו — הם גור-
מים מפריעים לטיפוחה של משמעת טובה
ומעולה, אין להתעלם מגורמים אלה שעד.
שמחפשים אחיי כל האמת. אולט נעלים
את האטת אם נתלה הקולר למצב המש-
מעת בצבאנו י בגורמים אלה בלבד. יתר
על כן, השפעתם של גורמים אלה תצ-
טמצם ותקטן, אם יושם לב לגורמים
הבאים, שעל פיהם יהיה צויד לשפר המצב.

לא גל המפיןדיפ הכי;ו משמעת
מהי

אחד הגורמים הרציניים לפגיעה במש־
מעת בצבאנו הוא בחוסר הבנה מספקת
מצד חלקים ניכרים ממפקדינו — משמעת

ן איך לקיימה ולטפחה ו מהי
מן המושכלות הוא כי המשמעת מטילה
עול, ־ מעמיסה חומרות וסייגים ותובעת

מאמצים ומתח גופני ונפשי מתמידים
מטבע האדם לפרוק מעליו או להקל
מעצמו עול מצוות, ובעיקר בזמנים
ובמסיבות אשר אין הוא רואה ומרגיש
בהם את הקשר שבין עול המצוות, המוט-

לות עליו יוק יוט, שעה שעה, וביו המטרה
אשר אותה הלך לשרת ולהשגחה הוא

מובן להקריב אף את חייו.

אד הרע שבדבר הוא שמפקד אשר
אינו מטפח בקוב קקודיו משמעת קפד-

נית שעה שעה פוגע פגיעה ישירה ביות

המלחמתית של הצבא. מי שאינו ממושמע

תמיד, לא יהיה ממושמע בסגחניט שבהם

המשמעת גורם גורלי.

תו$עי> 1ל על ולןך* גמצווו; יזמ *י6
שכיחה במחננו.

חמורה טמנה התופעה של חיפוש ס&ו־
כין וביסוס אידיאולוגי לחוסר היכולת
להודות בחולשות הקיימות ולחוסר הרצון
להתגבר עליהן. דוגמה מאלפת ישמש
יחסם של רבים למצוות י&שטי להנוד'ג.
בכל צבא, ואני סבור כי גפ אצלנו, משטר
ונוהג בחייו של הצבא לכל סרטיהם, המ
אמצעי בדוק לחנך ולהרגיל את החייל
למשמעת טובה. אד יש, ובמקום לקיים
מצוות אלו בקפדנות ומתוך הערכת השפ-
עתם המחנכת, נתפשים מפקדים לדרך
קלה יותר — להצדיק באידיאולוגיה מסל-

פת דוקא את אי־קיומן.
עלינו להגיע במהרה לרמת משמעת
גבוהה בקרב סגל מפקדינו. על מפקדינו
לשמש מופת למשמעת עליונה. עד שלא
נגיע לכך שכל מפקד, בכל דרגות הפקוד
בגל תפקיד, יהיה דבק לביצוע נאמן ו
עול הפקודות שהוא מקבל מהממונים עליו,
נהיה לקויים באחד הצוים הגדולים של

צבא הראוי ל*מו.
את המשמעת — הסברת ערכיה, דרכי
קיומה וטיפוחה בקרב יחידות הצבא —
יש להפוך לנושא בעל חשיבות עליונה.
עלינו להגיע במהרה למשמעת חמורה
בצבא כולו, משמעת מוסברת, יונקת מ־
מקורות המוסר, והערסת האדם כאדם,
אולט גם בלתי נרתעת מאחוז באמצעים
מרחיקי לגת נגד גל העוברים על צוויה.

דעת הקהל - והצבא
עוד גורם רציני מאד משפיע על המש-

מעת בצבא, והוא דעת הקהל אשר מחוץ

לצבא. אין ספק גי במדינתנו החפשית

והדמוקרטית צריך שדעת הצבור תשפיע

על דרנו של צבאנו, תקבע את דמותו,

את אורח חייו, מנהגיו וניו''ב. בקורת

הצבור היא מבשיר אדיר לשמירת הטוהר

והנאמנות של הצבא ליעודו, היא תריס

בפני דידוי מוסרי והפתאבות רוחנית,

ואסור להעלות על הדעת לבודד את הצבא

מפני הבקורת הצבורית.

אולם אין להתעלם גס מהעובדה 8י

דעת הקהל, כשאין היא מנהיגה בדרכים

ובאמצעים לבקורתה, וכשאין היא מכבדת

עקרונות שהם בבתינו! קודש לקיומו של

צבא, מתנכלת בעצט קיומו ומערערת רוחו

וכשרו המלחמתי.
דעת קהל המעודדת חילים לזלזל בחוק-
תו של הצבא. הנותנת תוקף לפריקת עול
ומשמעת, היוזמת ומבצעת איגודים של

חיילים במסגרות לא-צבאיות מפלגות (פ'

פתוחה), בין אם בדרכים נגלות ובין אט
בדרכים נסתרות, על מנת להשפיע עליהם
בעניניט הנוגעים לשרות הצבאי, חוקתו
וחייו של הצבא שלא לפי האורח של

הכרעה -דמוקרטית — דעת קהל זו איו
ספק שאינה עשוית להביא את המשמעת
בצבא לאותה רמה שהוא זקוק לה כדי

למלא יעודו — להיות צבא־עם ומכשירו
המלחמתי.

אני סבור כי הצבור המאורגן יכול
למצוא את הדרכים המתאימות להשפיע
על חייו של הצבא ולקבוע את דמותו
ומהותו בלי שיזקק לאמצעים המרפים את

משמעתו.
זאט לא יובן הדבר — חושבני שתופעה
* תוסיף- להזיק ולטפח על פניהם של
האמצעים והמאמצים האחרים שיהיה צורף
לנקוט בהם למען העלות רמת המשמעת

בצבאנו.

לקראת הנראה יסודית
כוונת הדברים שנאמרו בהזדמנות של
יוט חשבון נפש זה היא ללמוד מתקלות
העבר לקח לעתיד. גילויים של נגעים
למען חיפוש הדרך לייפוייט הטהיר —
הוא כורת השעה. צבאנו שהוקט ונבנה
בתנאים חמורים וקשים זקוק להביאה
יסודית מאותן החולשות אשר נתגלו בו.
הדרכים לפנינו 0לאות חתחתים ומכשולים.

ומכשולים.
אמצעינו מצומצמים לצרכינו מיוביט,
ועל כן נזדקק גם לעתיד לבוא למאמץ
על־אנושי, לחלוציות רבד, ולרוחו של

הדור י שהביאנו עד הלוט.
י. דורי
, רנ אלוף, ראש המטה הכללי

              
                              
                                 
                                      
                                    
                                     
                                   
                                 
                                  
                               
                                    
                                   

                                
                               
                               
                                  
                                  
                                  
                                 
                                  
                                     
                                 
                                   
                                    
                                    
                                   
                                
                                   
                                   
                                 
                                    
                                      
                                    
                                  
                                     
                                  
                                
                                   

                                 
                                   
                                     
                                   
                                 

          
  

                            
                              
                                   
                                  
                                
                                    

                                  
                                    
                                
                                
                                   
                                
                                  
                                
                                 
                                   
                                

                              
                                

                                 
                                    
                                  
                               
                                  
                                     
                              
                                    
                               
                                  
                                   
                                   
                                 
                                  
                                   
                                  
                                  
                                   
                                     
                              
                                   
                                
                                   
                                 
                                   
                                  
                               

                 
                                 
                                  
                                  
                                
                                                                  
                                

                   

       
           

       
                       

                          
            

                        
                             

                                     
                

                    

                               
                 

                         
               

                     
                   
                  

                                   

לחברי ה"הגגה"
ולציבור

ההנהלה הציונית ומשרד הבטחון של
ממשלת ישראל החליטו לפרסם את תולדות
ההגנה בארץ ישראל, מראשית שיבת ציון
בדורות האחרונים עד הקמת צבא־ההגנד.

לישראל.
גל נדבך בבניגו של הישוב, כל שכוגת
שנוספה בישוב הישן, כ$ מושבה שנוסדה,
כל קיבוץ וכל מושב, כל בפר וגל עיר
קהוקמו — ססיות נפשם של יחידים
ומאמצים נאמנים של הרבים על הגנתם

ליוו אותמ גל השנים.
מונתה מעיכת לספר (שאול אביגור,
יצחק בן־צבי, בן־ציון דינבורג' אליעזר
גלילי וישראל גלילי) אשר שמה לה למט-
רה לתת תמונה שלמה, מקיפה לנאמנה,
ממצה ועניינית מגל מעשי הדורות האח-
רונים להגנת חיי ישראל, העפלתו לאי?,

לחידוש חרות העם .ותקומתו בארצו.
תנאי המחתרת,בהם פעלה ה"הגנה-' עד
הקמת צבא־הגנה־לישראל, גרמו לנד שרוב
החוטר התעודתי הושחת בתקופת הסליקיט
והושמד בימי הרדיפות. המערבת פונה,
איפוא, לציבור, לאנשי ההגנה בכל אתו־
ואתר, מפקדים וםיראים' לחברי החטיבוי!
המגויסות השונות (פו"ש, ס.נ.ס., חיש,
פלמח, משטרה, נוטרות, יחידות בצבא
הבריטי) לפעילים בשירותים השונים
(תעש, רגש, חמוש, מובילי־נשק, '5'",
קשר, וכר), אסירי ההגנה' ולכל מוסדות
הצבור, הארגזים וההסתדרויות, המושבות
והמושבים, קיבוצים וקבוצות, בבקשה נמ-
רצת לסייע בידה לאסוף את החומר שנש-
אר לתולדות ההגנה ולרכזו. החומר יישמר
לפקדון ב"ארביון של צבא ההגנה ליש-
ראל", ולכל אלה הרוצים לשמור לעצמם
את המקור — הוא יוחזר בתודה אחרי

שייעתק.
המערכת מבקשת מאת הציבור להענות
לשאלות אשר בהן יפנו אליהם עובדי הט-
עינת ולהקל עליהם את- איסוף ידיעות אשר
בלעדיהן קשה יהיה למצות את תולדותיה
של ה"הגנה'' בישראל ולספי בנאמנות

את מעשיה ופעולותיה.
את החומר ותעודות בכתב (או הודעת
על ננונות לספר לבאי גוח המערכת
בעל־פה) נא לשלוח למזניר המערכת רב־
סדן ג. ריבלין — משרד הבטחון של ממ-

שלת ישראל."

ש. שלום

' ר ו כ ז י יזכור אלוקים את נשמות הגיבורים, החלוצים והבהירים"
אשר מסרו את נפשם על גאולת ישראל. ימציא מנוחה
נכונה תחת כנפי השכינה לתפארת בחורים ומחמד העלמות,
זקנים ונערים, אבות ואמהות שנפלו במלחמת הקודש,
שנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ושנטבעו ושנחנקו ושנפזרו
עצמותיהם ולא הובאו לקבר ישראל. מנשרים קלו ומאריות
גברו לפדות אדמתנו ולהשיב שבותנו ולהרים קרננו בציון
כבתחילה. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים
ויצרור בצרור החיים נשמתם במעלת קדושים וטהורים,
כזוהר הרקיע מזהירים ובאור מדינת ישראל מאירים. אמן.

מ ר ס ל
(0דמ1י1ת גוז"?)

מ8יסאל חונך וגדל בבית הוריו האמי-
דים — גית אריסטוקרטים מתבוללים
בפאריס —. היא עיר מולדתו, בה בילה

את ימי ילדותו וראשית עלומיו.
שבע עשרה שנות שובע ואושר עברו

עליו בבירת אירופה זו, ועתידו המזהיר
היה מובטח לו. ורק .דרך על סף הסורבונה,
התלקחה מלחמת העולם השניה וכל תכנית

חייו נטתה ממסלולה.
אביו, קצין בצבא הצרפתי, נפל בשדה
הקרב בראשית הסתערותם של הנאצים.
ועם פלישתם לפאריס נכונה למ&רסאל
הפתעה חדשה: שכנים הסבירו לו' 8י

מוצאו מגזע היהודים...
בפרוץ רדיפת היהודים בפאריס, מצאו
מארסאל ואמו מקלנו אצל מכרים בדרומה
של הארץ, ושלוש שנות טלטולים והת־
חפשות עברו עליו, עד שחרורה של
ציפת. הוא שקע כולו בחקר קורות עטו
ולימוד שפתו, ובהזדמנות הראשונה —

בשנת 1945 — עלה לארץ ישראל.
אמו, פסנתרנית מפורסמת, לא עצרה
בו. הבן הבינה מה גדו? הקרע בלב הבן
ומה עצום המפנה שחל בנשמתו. האמן
האמינה באהבת בנה וקיותה, בי ימי בי-
קורו בארץ־ישראל לא יארכו, בנה ישוב
מהי ובנוכחותו יקל עליה לשאת את

יגונה. ,
חדשים חלסו- מארסאל נרשם כתלמיד
באוניברסיטה העברית בירושלים, ומשם
שלח לאמו תכופות מכתבים מלאי הת־
פעלות וחזון על הארץ, העם והיהדות;
האם הגלמודה לא אזרה כוח לעצור
בעד לנשותיו הפטריוטיים החדשים של
בנה הנלהב, אך בלבה האמינה, כי את

שנת לימודיו הבאה יתחיל בסורבונה.
. אפשר שלכתחילה חשב גט מארסאל כך.
הוא ידע סד, גדול העוול שהוא גורם לאמו.
אפס ההוי הארצישראלי, שהיה שרוי בו
בכל חושיו, פעל את שלו וכונותיו הקוד-

מות התנדפו והלכו.
? כמרבית בני גילו ומעמדו הצטרף
מאוסאל לשורות ה"הגנה" והיה בה חבר
פעיל. גתוט שנת הלימודים הראשונה

הצליח להשפיע על אמו, שתבקרהו בארץ'
וכאן גם נאותה לבקשתו, שיורשה לו להמ-

שיך בלימודיו בירושלים שנה נוספת.
גם שנה זו, שנת 1946/47, חלפה מהר:
האוירה בארץ היתה הית־תמורות. מארסאל
דחה את יציאתו מהארץ לחודש, חדשייט
והלאה, ובמכתביו התכופים לאמו אף הי־
גיע אותה, גי אין לו בל קשר למאור־
עות המתרחשים בה ואין שום סכני. נשק־
פת לו. בימים ההם עמד כבר טארסאל

בעמדה ירושלמית דרוך לקרב.
מברקי אמו בראשית שנת 1948 ותה־
נוניה החוזרים ונשנים שיחזור אליה, לא
נתנו לו מרגוע, ובאחת מתשובותיו, גילה
לפניה את האמת כולה. השתקפו; בדברים

דמותו הנעלה של בן נאמן לעמו המוגן
להקריב את חייו על מזבח חרות העם.
האם הוחרדה וחשה לבוא לארץ. הגיעה
בעצם ימי המלחמה הקשי6, ימי אפריל־
מאי 1948, אך לירושלים לא יגלה להגיע.
על גל דלתות תל־אביב התדפקה, ניצלה
את גל קשריה האישיים עם אנשי האמ-
נות ורק בקשה אחת בפיח; לראות את
בנה. מדי יוט ביומו באה ללשכת הגיוס
והתחננה: אנא המציאו לי מכתב בעצם
כתב ידו... אך יותר מהבטחות בעלמא
לא השיגה. באו לעזרתה ימי ההפוגה
הראשונה. הנסיעה הקשה והמסוכנת
לירושלים היתה ללא הועיל. את בנה
לא 0צאה שם. הבטיחוה אף נשבעו לה,

כי בנה חי, רק הועבר למקום אחר. אספה
את כל הכתובות, ביקרה בבל המקומות,
אך מלבד כתובות חדשות לא העלתה

דבר.
יפים רבים עברו עליה גבני תמרוייט.
ולפתע הופיע לנגד עיניה מאיסאל בריא
ושלם. ממוניו וחבריו הזעיקוהו אל אמו,

שדעתה כמעט עמדה לווטרף עליה.
לשמחת ה>1ם ואשרה לא היה גבול. יוט
שלם בכתה מרוב התרגשות, לא יכלה
לפצות פיה, רק חיבקה, נישקה ואימצה

את בנה אל לבה.

בינתיט תט מועד חופשתו של מ8ימאל.
הוא ביקש לשכנע את אמו, שיעזבנה
ליום־יומיים בלבד לשם סדור שחרורו
או קבלת-חופשה נוספת ומיד יחזור אליה.

רק נימוק ההפוגה היה בעוזריו.

עבר יוט, עברו יומיים, עשרה ימיט,
ומארסאל לא הזי. ובינתים התלקחו הקר-
בות מחדש. האט השקיעה את כל השפעתה
ומאמציה, ובעזרת נציג דיפלומטי זר
מצאה שנית את בנה בריא ושלם לחופשה

של שבועיים.
הפעם החליטי' לא להרפות ממנו, אך
לא. ז!דגל מ?מים זהיא נוכחה לדעת מה
כביר השנוי שחל בבנה. בהחלטיות גברית
משכנעת פסק: לא אעזוב את עמי וארצי!
לא הועילו הפצרותיה, גם איומיה העלו
חרס. מרוב צער נפלה למשכב, ואף זה
לא השפיע. שלושת חודשי שהותה גארץ

לא שינו את עמדת בנה.
יצוצה ושבעת כעס ורוגז עזבה ביום
בהיר אחד את בנה ללא ברכת פרידה
ויצאה לחיפה על מנת להפליג חזיה לצר-
פת. אולם על סיפון האניה התחרטה על

קשיות הפרידה וחזרה אל בנה.
. הפעם לא הרבתה לדבר על לבו, אך

ייזהר... אך התיפחה וביקשה ממנו ש
מארסאל לוה את אמו אל הגמל וכשזזה
האניה' קלטה אזנו הד זעקתה: ט8רסאל
משעני היחידי!.. ההרגישה ברגע זה גי

לא תוסיף לראותו עוד חיי
בדרך לטרון, בואכה ירושלימה, בהת-
נקשות מזוינת עם אויב אכזרי מצא את

מותו מארסאל.
כבוד ותהילה לזג:י גבוי צעיר, שהק-
ריב על מזבח 1נמו וחיותו את חייו הוא

ואף למעלה מזו;.
מרדכי פרן (8רנח)

מדי תעלה לפני דמותו הרכה, יעלה
בזברוני צליל השיר: .למתנדבים בעם".
באחת המסיבות שמעתיו מדקלם בקולו
הערב, השופע בטחון ואמונה, את שירו

של ביאליק: .

"לעזרת העם, לעזרת העם.
במחי אל תשאלו באשר נמצא,

במין אל תבדוקו, בל לבו ידבנו.

הוא נקיא לעזרת העם, והלך בלי
לשאול בלי לבדוק.

עד הגיעו ארצה לא ידע את עמו, לא
חש יהדות בלבו. מוצאו ממשפחה מתבו-
ללת, כל ימיו חי בין הגויים. אך בחברתו
בארץ מצא לו חברים. העלם העדין, יפה
התואר ונשמתו התמימה קסמו לבריות.
טוב היה להתידד עמו, לשוחח ארוכות

ולהבינו.
הוא האמין, גי בארץ יוכל ללמוד, ללמוד
הרבה. רצה להיות טייס. "טייס טוב'' —
טייס עברי — אמר. ומאז היה מוזר בקרב
חבריו. דרכו סטתה מדרך החברה. הלי-
מודים הכלליים חילו להעסיקו. בזמן
השיעורים צייר אוירוניט. מלוא מחברותיו
שרטוטי אוייונים. בגל מורגש היה קוצר
רוחו ועצמת שאיפתו אל-על. לעננים

לשמים, שמי האיץ.
גם להשתובב ידע. עיניו נוצצו ושערו

לנשמתו הטהורה של מתנדב ?

הפרוע שיווה לו תמיד ארשת לגלגנית.
רצה להיות "גדול". וקשה היה לכעוס
עליו. הכל סלחו לו, גי נער טוב היה.
חביתו עלתה להתישבלת בנגב, זהיה הוא
שרוי במאבק נפשי קשה, רצה להיות
טייס. ובינתיפ חש להגנת קיבוץ גשר.
ואחרי כן הצטרף אל חביתו בנגב. באמו-
נה שעוד יטוס, עוד יחזיק הגה האוירון.

כשנשמעה קריאת העם גם בנגב, לא
שאל, לא בדק. היה ביו הראשונים שהת-
נדבו, היה בו הצורך להילחם בעד הארץ,
שאת שמיה אהב. האמין באמונה שלמה,
שהמלחמה תביא את הנצחון הגדול: כי-
בוש הנגב, הקמת ישובים חדשים, יצירת
חייט וטיסה, — טיסה במרומי ארץ ישראל
המשוחררת. עוד יטוס, יטוס לארכה

ולרחבה.
באחת הפעולות בנגב נפצע קשה
ונשאר בשדר. הקרב. הקריב את חייו

הצעירים.
ברגעיו האחרונים, בטוחה אני, ריחפה
בת צחוק על פניו הילדותיים ועיניו
מופנות אל תכלת שמי הנגב. הנה הוא
ממריא מעלה לטיסה הגדולה ממנה לא

ישוב.
רצית לטוס. הרחק הרחק טסת...

קמצו! דגניה ב' רח? 1לל5

א ש ו ב... ל ל ה  ס י ט ה

ניסינו להראות (.דבר"' גל. 7147) ני
*לח5 הפגישות (וולורין, אחר־העם- מנדלי)
הנחשבות להט לפעריבי ביאליק ומבקריו
89ניש<1; של בלינה, מוחזקות לנו פגישות
0אטאליות, ואף העיזונו לומר, כי עיקר
הפאטאליות היה במה שביאליק עצמו נס־
הף למסגרת סביביו והשפעתה. שהיי
מסתברת לנו דעתו שלו עצמו על - מתוגה
הגדולה שבהתפרצויוהיו בשירה, היא
,מגילת האש''' ותחת היותה לו מעפל אשר
0מנל יי6תז/ו לו שערים חדשים, נראתה
לו כשלון' שביקש י אפילו לתקנו בשירה
אחרת, שהיא כחטיבת חמדה וכולה מש-
בצות חז אך צייזפה מי־ובה מאשה, צש־
הקודש. וליטושה מרובה מרוחה, רוח־
הקודש (,אגדת שלושה וארבעה"). ודאי
•שאין אנו יכולים שלא להצטער, כי דעתו
של מנדלי, שאמרה בבדיחות־דעת, נעש־
הה. בעצם, הדעה המקובלת, הנאמרת
גשיקול דעת ובכמה מיני הדגשה (יעקב
6יכטן), אך צר ביותר, כי דעה זו הצט-
רף לח המשורר עצמו ונעשתה בלם לעצ־
6ו. ידיי לא חסר בלמים ומעצורים ובי-
טוי להם אותה זהירות מופלגת, כמעט
9עוקשת, כפי שאנו מוצאים גט בחייו וגם
בשירתו. בחייו — יהסו לאישים המנוגדים
לטעגל־השפעתו הנזכר, ובפרשה זו יש
8וגיות' כמו סונית מ. י. ברדיצ'בסקי
שכבר ניסו לפרשה (ש. צמח) ויש סוגיות
אחרות, כמו היחס לא. נ. גנסין או י. צ.
רטון הצופות למפרקו, אך בדרך־כלל בבר
ניתן לשער, כי ביחס הרתיעה והדחייה
הזה הרתיע עצמי ביאליק מצד אחד וגדול
?בו עצמו ודחו: מעליו צד אחד וגדול
שבו עצמו. שכן הקריאה הפותזת שלו:
י, אינה, ת ר ו ג י הקלע  י כף  ומ6נ
חםיד מפני כוחות שהיו עצורים בו וש-געצם, אלא לשון־הפלגה על יראתו, יראת־
ת א ז ה בהם נפלה מדור ומדורות. היראה 
89עפעת גם ברתיעה המסקנית, שעליה
מעמידנו לא חוקר שפונות ספרות אלא
ווו&ר שפונות נפש (הלל צייטליו): בבוא
המשורר לתאר לנו חזיונות, שאין אנו
גפקפקי3 כי נחזו ממש. הוא רואה להק-
דו היה נאמן ליסודו והיה נאמן מדי,ביותי: כמו' בעין, באילו- מובן, כי ביסו-דים לתיאורם תיבה קטנה וכרקטייסטית
שאטת נפשו וסתריה לא יפרצו, אך הרבה
3מנה נשאר עלים ועוד תידרש מלאכת
הקר גדולה, כדי לגלות יתר על העולם,
קכבר גילוהו קצת חוקרים בין השיטין,
פתחת לשיטין. ואנו עבודת את מעולם 
חקר ראשונה אינה מקובלת על בני הדור,
געיקף 0ני דורו של ביאליק 'ביהוד בפמ־
ןיעבוח? האחת והאחרת מסקנתה היא, כיזוהרת* לא־נל־שכן. ולא פליאה היא. שכן<יזי 9ל המקורבים אליו' היי עבודת־חקר
*.* •*! ביא*י* יי.0*ל.י8 "# **

ניהס שבין גדול לבין קטנים ממנו, אלא
ניחם שביו ספאציאס מיוחד, שהוא על 0י
צורת־ביטויו במעגלם, אך על פי מהותו
מעבר לו. אותו הייחוד גוחפ, שמלו־א־הב־
נתו אינו באפשר אלא בגילוי העולם הנס-

תר מאזורי שירתו ומתחתיה.
ידענו, כי תפיסה זאת לא תכבוש לה
בנקל מהלכים ותהא חייבת לכסח פסיעה־
פסי^ה שביל לעצמה בחורש התפיסות
דמל:וךלות, שעיקרן שלושה הבדלי הער־
כה. ההערכה האחת, והיא הפשוטה והנפו-
צה ביותר- מגדירה את ביאליק בחינת
משורר לאומי, וקשה לומר ני הגדרה זו
הצליחה להעמיד את עצמה על בירורה,.
והיא אינה מתחוורת נהלגה גם בפי המח-
ליפים את הכינוי הניטל כדיו־הקפה מאח־
רים והמחודש לצרני אידיאולוגיה של דו־
רות אדיונים (גזירת טונחיט לפי תיבה:
לאום שהיתה נתיבה מוזנחת ולא נחש־
בת,: בבינוי אחר מושרש יותר: משו־
רר דאומו?' שבן גם ניסווו זה אינו יוצא
מכלל עימעומי, אפילו אם הוא נ^שה על
דיל הבחנת הניגודים של אומה ועם.
וביחוד בולטת ההגדרה של ביאליק כמשו־
רי לאומי בצמצומה, אט היא באה להע-
מיד עיקרו על הצד, שבו הוא מעורה,
בנושאי שירה, גוו1תם ומגמתם, בתנועת
הלאומיות. כולנו יודעים, כי שירים אלה
הם חלק חשוב בכלל יציי־תו- החל בבכור
שיריו שהוא כספיח ונסיכים של שירת
חיבת ציון התמימה, וכלה בשירי התוכחה
ד.1דו<י0. אבל הערכה מעוולת היא המע־
פידר כעיקי-שיר.1ו את השירים, שהיו
לפי הפרוגרמה של הדור' ואשר מרחק
י.יג5ים וחילופי הפרוגרמה הכרוכים בו
מפרידים בהם יויר ויותר את צד השירה
יאת צד הבופליציסטיקה. באופן שמזגם
עשוי לקיימם מעבר לדור ותננם מצמצםם
ע,' דורם. נניגוד להערכה הזאת, שנעש-
תה נפיצה ביותר עד כדי שיגרה מצויה,
1?יא הערכה האחרת שאינה נפוצה כמותר,
(ראשית ניסוחה הבולט ד. א. פרידמן)
המגדירה את ביאליק בחינת משורר היחיד
ויגונו ההערנה הזאת רואה בביאליק מה
שה־ה מוטיב של עיקר בספרות־הדור,
המוטיב של היחיד ולבטיו ובדידותו (בר-
דיצ'בסקי, ברני, שופמן, גנסין). נולנו
•?ויעים ני שירי היחיד הם חלק השוב
ב־לל יצירתו ובהם הגיעה באמת לידי
ביטוי גם הרגשת־הבדידות ("לבדי"), גם
הרגשת התלישות (,,צנה לו זלזל") של
היחיז העברי- ע0 זאת הערכה מקפחת
דיא. המעמידה כעיקר־שיויתו את השירים
שהיו ל8י קל־-מר&ז י8ל ימילי־הדוי,

נ־מ' וחילופי־הלך הרוח הכרי־ שמוחק־הי
גים בו ככרידיט בהם יותר ויותר את צד־
השייה שערג; קבע וצד־הבעיות שערנו
ארעי. והרי עצב־ו.עובדה, כי בריווח־זמ־
נים מועט נננעו במחוז"הביקורת שלנו
שתי הערכות עונות, שגל אהיל היתד, אנ5־
סה להעמיד כביכול' מו.ו!יה למסגרתה
; חלק גדול של יצירת־המשורי ' אומרת
דרשוני. גמ בעצם העובדה הזאת הוכח
קוצר־היד של בעלי ההערכה לתפוס את
המשורר בכוליות שלו. ומן החובה לומר,
כי גכ הנסיונות לאחד את שתי ההערנות

האלה לא היה בהם נדי להתגבר על
השניות המקפחת הזאת. ויותר משהעלו
חטיבת־מזיגה העלו דבר־פשרה, אם לא
מעשה נלאיים. ני בעל־ ההערנה הקיצר
נה ינלו, בערר, להסתדר בנוח — עצם
ההגיעה שהכריעו' אפ לצד משורר־הנלל,
יור־היחיד, כבר נתן בידם אם לצד מ^
קנה־ימידה של עיקר וטפל ומה שנחשב
להם ראש התנוסס בהדר מפנים לגדי-
הנרעתם ומה שנחשב להם משנה התפ-
שט לי בצניעות מחוצה לגדז"הערכתם.
פה ע-אין כןי מבקשי המזיגה, שהגיעו בדו־

הק לידי פשרה — הללו נתעוררו ממילא
על בך, כי לא מעטים השירים שההכרעה
הזאת קשה בהט ביותר, שכן שירים, הנר-
אים כשירי־כלל, נתגלו להם שירי־יחיד
מובהקים, ושירים הנראים בשירי־יתיד
נדרשו להם גשירי־נלל מובהקים, יככל
שהעמיקו לעיין ראו התחומים בלולים,
ובבואם להכריע הרי לא יכלו להסתיר
מבוכה ואבדךעצות. רק באחיית־ימיו של
ביאליק ואחרי פטירתו נסללה ראשית־
נתיבר, לתפיסת אישיותו ושירתו במלוא־
גוליותה. הגשר לתפיסה זאת הוא בהכרה,

שהיא לבעל־אינטואיציה הנחת־6*ב ולבעל־
ניתוח מםקנת־גמר: בביאליק הגיע לגמו*־
דישול ראש־מאמצל- של ספרות דורות
האחרונים — הריקאפיטולציה העצמית
של הארט הישראלי' ריקאפיטולציה שדי-
נה גירידה משכבות הרוח מעליונות עד
שכבות הנפש התחתונות, מחזית התודעה
הפיוגראמטית ושטחה עד מסד היצריות
ההיולית ועומקה. ודאי שהתפיסה הזאת
נותנת דעתה על שני הצדדים, בפי שהב־
ייטום שני דרכי ההערכה הנזכרים, אלא
נה אין הצדדים האלה בחינת עיקר וטפל,

ראש ומשנה. גמ היא יודעת על שירת
הכלל ועל שירת היחיד, אך היא יואר. אר
תן גדבריט במתכונת הנפש, כביכול מיני
שכבות במבנה הגיאולוגי שלה' אך לא
נשגבות היחידות, שנן היא רואה שגבות
תהתונות מהן וביחח־ 1<שנריו לפני־היות־
הנפש בחינת־כלל ובחינת־יחיד' שכבת־
השתיה. תפיסה זאת רואה כראשית־חובה
לעצמה להשטר מפני אותה הנוחיות של
הפרדת־יסודות, שכן מהיותה אמונה גט
על דרו הניתוח של דקדוקי-פילזלוגימ גם
על שיטת־ ההארה של פסיכולוגית־המעמ־
קיפ, היא יודעת כי משל השכבות הגי&ו־
לוגיות אינו אלא משל. שהרי בנפש השכ-
בות השונות אינן מסודרות באופן, שאם
האחת ממלאת הלל מסוים. הרי שכנתה
או יריבתה נדחקת מתוכו, אלא הן קיימות
זו בתוך זו. עדות לשכנות צפופה זו
'0ל זה־ליז־זה הה*בתון";א הוא המשול'8
הגדול שראינו שהוא אמנם סמל מכריע,
אך לא יחיד־ בשירת ביאליק, ושבו יראנו
את נפשו במזיגת יסודותיה ביצרי־הנפש,
במערכת־ההיסטוריה, בהוית־היקום. בהת־
לקחויות אלה, שבהן טתמזגיט -שלושת
היסודות כחטיבה אחת, מגיע ביאליק לדר
מו שהוא גם עומקו, כלומר, באותה ארץ
שבה יש אידאנטיות בין רוט ובין 'גומק.
מתוך התפיסה הזאת אנו למדים, כי בי8־
ת גם בעריסת־מולדתו, ח א כ ליק היה 
עיירת וולין, בישיבת-המתמיד, בעיר
ההריגה וגט בארץ לא נודעת' באיי־הזהב.
אלו המקומות שבהט פתלכדים טוסדי־עו־

לם,
דברים אלה צריכים הדגשה, וביחוד עם
ההערכה, שהתגברה על אותה ההפרדה
המלאכותית הנזכרת ואף על פישורה, ות-
חת להעמיד את ביאליק בשני מעגלים מנו-
גדים, היא יגעגירה את הניגוד בו עצמו
לה שבין הקטאות היהודית וגילומה במסו-ומעמידה עיקיי בשדה ההתנגשות הגדו-
רת הישנה שתכנה ולבושה דתי ובין
המציאות החדשה שגילומה בנסיוני החילר
נות החדשה. ודאי שהערכה זאת (ב. קורצ-
ווייל) מקדמתנו חיבה' אך אפשר ומתב-
לטת המלגזמה של אפס־האונים אשי
לסשירר ושירתו לגשר בין העולמות האלה
ולזווגפ באה משום ההתעלמות מכך, כי
באמת שירתו היא שדה־ההתנג-שות של
שלושה עולמות. ועור תדרש מלאכת־חקר
רבה־יגיזיה, בדי לחשוף את רוב הסט־
ליק, נקודות־ההפ^ של שלושת העולמות
. למלחמה ולהשלמה, ונוכל לראות מלוא־
רז!ייה את הסתערותו של ביאליק והיש־
[ גו 4וי_ק*8יטול*י:; ?ל ע*6י' 7א9שג <*

באה בסופה אלא להכשיר את עצמו למד-
רגה שהוא היה ראוי לה' ושלא הגיע אליה
*לא זעייישם זעיר־שם באיתכסיא, נ0
מיראתו ט6ני תהום עצמו' גם מחמת מס-
גרת דורו שהיתח עוצרת, מאפקת, כובלת,
וששלוש הפגישות הפאטאליות שנזכרו לא
היו אלא רמזים בולטים בה- רק עיוו כזה
עשוי להעמידנו על מלוא גדולתו! כי רק
בו ומתוכו אני למדים, איך היה ביאליק
מתגלה אילולא יראתו זו ומסגרתו זו. בע-
צם, חו.ר לפנינו, בשיגור לא־נחקר, חז-
יון שדורות קודמים היו מגדירים אותו
בשלוש תיבות יגון קטנות: לא איגשר

דרא.
ברור' גי לגבי הפיסח כזאת כמעט
שפטושטשים הבדלי ההערכה המצויים.
לא שהיא כופרת בעיקר אחד או אחר,
שהערגה אחת או אחרת קובעתו בעיקר,
אלא שהיא רואה אותו כפן אחד במנלול־
הפנים' והיא מבחינה בין זעיי־אנפין
ואפידיברבין וחותרת נגיריעת השטחים
העליונה (אידיאולוגיה גרוה הדור וטעמו)
לעל0ק0 קל השישים, ובילתי היא שוקדת
להגיע להבנתם של הגילויים, שבהם בת־
לנדו עולמות באויו של סמל גדול הנוקב
תהום רבה ונמצאו יםודות-פעלה ויסו־
דות־מטה מחוברים במראה־השתיה. רבים
החזיונות, שבהם נתחוללה ההתלכדות
הנשגבה הזאת, וכדוגמה יהי לנו מו-
טיב השביב האחרון שניצל, שאם
אנו בודקים בו אנו רואים, בי הוא
מתגלה לפנינו ביסודו כתמונת נר
דלוק שכמעט לא יחסי משיד ושיר, עד
שאנו רשאים לומה כי אין לך שיר חשוב
בשיריו שלא נמצא בו תמינה קבועה
?שדפוסד, הוא נדרך ציור של חלל אפל
שמתוכי בולט אובי'־קנז ובראשו אור.
המעמיק לעיין מגלה, ני הנר הזה הדלוק
מעל ראש שיר ושיר הוא באמת כני משו-
לש' כאור משולש: הוא הוא הנר הישן
העשן במסתר בעיים הנכחדות בתפוצות
הגולה, הוא הוא תלתל־האש שנגנז 0אש
המזבח, הוא הוא האור שלפני הלידה, הוא
הוא אור שבעת היפים. שיא השירה הזאת,
גם לעיטק ונם לגובה, הוא בכל אשר ית-
לכדו היסודות האלה כחטיבה, כי הלא
הן נקודות-הפגישה של החויה, התולדות
היקום. שיאים אלה הט המבדילים בינו
ובין האחרים ומעמידים אוחו כספאציאס
מיוחד וההכרה של ספאציאס מיוחד איבה
מניחה לנו לדבי, כדרך המקובל' על ביא-
ליק והפמליה שלו, ביתר דיוק: על ביא-
ליק ושבעת כוכבי הלכת. לגל המרובה
תניחנו הכרה זו לדבר על ירושת שירתו
ליסודותיה המיוחדים' שמ'6וררי־דויו נשי

פעו ממנה, באופן ששירתו כבר כללה.
בתוכה את יסודותיהם, אן יסודותיהם אי־
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במלאות שנה ראשונה למלחמת השח-
רור אן טבעי הוא להרבות בימי אזכרה
ובגילויי גלי־עד. לכל פינה בארצנו —
כי איפה לא נפלו בנים ו — נחרדים
הורים וחברים, ובכל אתר ואתי ניחן
ביטוי לצער, לכאב ולאור הנישא מקברי
הבנים, ליגה ולגבורה. ולמד, כה דל וחוור
? האומנם אך הביטוי על דפי העתונים
ללב הכאוב של ההורים נוגע ניב
האזכרה, והוא עוד כה טרי וכה מקורי.
הן רק שנה ראשונה היא, רק שנה אחת
לגבורה העילאית של הבניט, שגאלו את
שדות המולדת ולמה כבר הופך הדבר.

לשיגרה י כרוניקה טקוצרה — ותו לא.
ל ויש ב א ה יש מכנה את היום יום 
ה — ללא טורח להביע ג י ג ה קורא לו 
את תוכן הכנס. הדברים תוססים, מבטאים
את המומנטים המיוחדים במאבק באותו
המקום, את עמדת הגבורה שבאה לגילוי
במסירות המיוחדת, והכאב הנוקב, ההולך
ומעסיק עם היפים — אין שיגרה לכאב,
כמו שאין חזרה לסיפורי המעשים המופל-
אים. ניצוצות אלה, ניצוצות האור שהו-
רישו הבנים בנפלם — באור הזה אנו
חיים, באור הזה יחיו הדורות הבאים.
וביום הזכרון שליד סג'רה,- בגילוי גל־
העד — לא על הבמה, על אלומות הקש—
על גוש הסלע, מאחור, ישבו להן שלש
האחיות שטץרמו (שפרה בצר, שדה
קריגסר ואסתר בקי) וישבה צפורה זייד—
"בסמל חי מהתקופה הראשונה של ה"שו־
מר", של "החורש" בחות םג'רה. היתה
זו בשבילי חויה עמוקה להיפגש עיזהן
במקום הזה. עיניהן משוטטות סביב להן—
במאבק עם חבריהן בעבודה ובשמירה,
והן הראשונות שאחזו פה במעדר ואף
במחרשה והן הן שאחזו פה הראשונות
בנשק ההגנה, ברגעים הללו נדמה היה.
לה! לי הג שוב נדלק בהן זיק הלהט: - 

ועל ידן ותיק השומר, סעדיה פז, — כל
חייו עמל עם חנקין על גאולת .כל דונם

בעמק ובגליל.
אך מה לכתבו של עתון ולשמות היק-
? לו מספיק לצאת יים הללו של השומר
ידי חובתו בהזכירו שמות של שיגרה:
שט. שר שנזדמן למקום, שם או שנים של

ותיקים ידועים. ועל הדמויות הללו שהן

חטיבת היסטוריה שלנו — על אלה עבר
בשתיקה. על כן בושתי בפני חברותי הנ"ל
שע"פ שיגרה נזכר שמי — ושמן — ש0

הראשונות במקוס — שמן נעדר
רחל יט*ית

בימי הזכרון


