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 תוהה הגיונות" מתה שבו "הלילה הספר של בסיומו
 את לכתוב שנה( 40) רב כה זמן לו לקח מדוע הסופר
 שהשהייתי מניח "אני עונה: הוא בתשובתו הזה. הספר
 יכולתי ולא בגיבורה התאהבתי במתכוון. אותו

 דמויות על ננעל אני פני. מעל לשלחה ממנה, להיפרד
 רומן לכתוב חדשות. עם להתחיל יכול לא אוהב. שאני

 בעיקרה היא זו אהבה נפש". תיקון לעשות פרושו
 בין זהות היתה בה תקופה, לאותה געגועים

 מרחבי היו ובה והאישיים, הלאומיים האידיאלים
 חיים שיפיח הנפילים, לדור זקוקים הארץ של השממה
האידיאל. את ויגשים באדמה

 שמעסיקה נוספת, לשאלה מענה היא זו תשובה

 בעידן היום, זה ספר נכתב את מדוע, כקוראים: אותנו
 אידיאלים וניפוץ קדושות פרות שחיטת הפכו שבו

 שלא אחר רעיוני או אנושי גד נשאר לא הלא לאופנה.
 לב, כמוג שמתגלה מהפלמ״חניק החל רפש, בו הוטל
 וכלה ותועלתני, כאנוכי שמתגלה העוקצני הגבר

 לאכילת שגומגט הסוציאליסטי והאידאל בקיבוץ
 ואולי זאת, כל למרות חברתי. לאוטיזם ולסמל טרפות

 למקורות, לחזור מגסה אלמוג אהרן זאת, בגלל
באחריה, השחרור מלחמת הם שלגביו
 החברה לגיב־ש שתרמו הגורסים את מחדש ולבחון

הישראלית.

אלמוג אהרון

ופאתוס התרסה
 והנסיבות הסיבות את בספרו חוקר אלמוג אהרן
 הראשונים. הקיבוגים אחד של להתפרקותו שהביאו

 שהעובדות הרי דימיוניים, והגיבורים שהמקום למרות
 מאוד נשמעים והמאבקים הבעיות ההיסטוריות,

 באה זו אותנטיות החמישים. שנות לתחילת אותנטיים
 מבני ללא במשלט הארעיים החיים בתיאור כיסוי לידי
 של האינסופיות האסיפות המסתננים, התקפות קבע,
 הציני הדיון בתיאור לשיאן המגיעות הקיבוץ, חבי־י

 בגלל נפסל מהם שאחר חדשים, חברים קבלת על

מנשה. ששמו
 זה בשם ויש הציונות, מתה בו "הלילה נקרא הספר

 וכאב, כעס בגד נאיבי, נעורים ופתוס התרסה
 שעדיין הלוחמים, לאסיפת קריאה בתרועת מעורבים
 העולם את תואם גס השם הרעיון. בצדקת מאמתים

 של התפרקותה את בוחן אלמוג ועיבורים. של הרגשי
 הוויכוח מזווית לא הקרקע, על שעלתה קבוצה

 של האינדיבידואלית מהזווית אלא האידיאולוגי,
 רוצה הוא מהמשתתפים. אחד כל של הפנימי העולם

 להחזיר כך ואולי האנושי, הפן את להם להחזיר

 את במו־ידיוע הרסו ואותם נלחמו למענם לאידיאלים

הראשוני. ערכם
I

ממחיש סמון
 את הממחישים ומכתבים, יומן מרפי מורכב הספר

 עבור תל־גזר. קיבוץ מקימי של האישית הזווית

 ביותר החשובה כתקופה זו תקופה נותרה הגיבורים
 העבודה היפה, החברה של האידיאלים בחייהם.

 אחרים, למען והחיים מהארץ, לחם להוציא המשותפת
 זמן, בטרם אן־ וחזקות, רחבות כתפיים על אז נפלו
 כאשר מגובשת. היתה לא עדיין הגיבורים שנפש שעה

 ואץ אינריבידואציה אין מגובש, אינו הרגשי העולם
 העז הרצון כל עם כן, ועל זאת, לבטא ודרך זכות

להתפרק. סופו הרעיון, את לקיים
 מתבגר, של יומנו בסגנון כתובים המכתבים

 שהועמדה ולמשימה לאחריות חריף ניגוד ומהווים
 אהרון מבטא בהם והאפילוג, הפרולוג הגיבורים• בפני

 לכתיבת הנסיבות על ומספר לגיבוריו יחסו את אלמוג
 ונפלא מרתק מורכב, עשיר, בסגנון כתובים הספר,

 מופיעים • היומנים, תחילת עם לפתע, בדקויותיו.
 וזעררות בסופרלטיבים שימוש הפשטות, הכללות,
 האירוע עד רק מעמד המחזיקות טוטליות, רגשיות

 מעשיהם, על הרבה מדברים הגיבורים הבא.

 ולא פרגמנסרית בצורה ורגשותיהם תגובותיהם,
 המתבגר. של חשיבתו ממאפייני הם אלה כל מגובשת.

 את הסגנון באמצעות להמחיש מנסה הסופר כלוקך,
והלאומית. האישית הטרגדיה מקור

 אחר שאף התברר, בו לילה באותו מתה הציונות
 אפרים, אפילו לו. קורה מה לבטא יכול לא מהגיבורים

 כץ היחידי הגיבור הוא היישוב, של הרשמי המתעד
 מעמיקה התבוננות יכולת בעל שהינו תל־גזר מקימי
 ומורכב, עשיר פנימי עולם ובעל ובאחרים, בעצמו
 הכאב מדהים במצוקתו. ומסתגר בתוכו הכל שומר

 בקריאה ברדיו הופעתו לאחר אפרים שחש והבדידות
 וקודח מותש הולך הוא לקיבוץ. להצטרף נרגשת

 מקומו. את מוצא ולא שבת, בערב תל־אביב, כרחובות
 של ביתה תחבורה, אץ כי לחזור יכול אינו הוא לקיבוץ

 עם כלום ולא לו שאין מעודן, תרבותי בית חברתו,

 ומעורר האידאולוגי הפער את ממחיש הקיבוץ,
 להופיע יכול לא הוא הוריו ולבית זרות, תחושת
 בגלל סגור הכל אותם. להדאיג לא כדי במצבו

 של חד־ממדיות מהגדרות הצומחות הרגשית הסתימות
 לשתף אפרים של היכולת חוסר ורעיונות. אנשים
 של ההורים עם שלו במפגש מורגשת בחוויותיו אחרים
 בקערה מכבסת צ׳יטה של אמו את רואה אפרים צ׳יטה;

 במכונת משתמשים בקיבוץ כאשר קדם, בימי כמו
 מחביא הוא אותו גם אך שלה, העלבון את חש כביסה,

פנימה.

ראשונים של בדידותם
 ומובנת מוסברת תמונה יתנו שהמכתבים במקום

 סותר אחר כל ומסתבכת. הולכת התמונה שקרה, למה
 ורצון חיפוש במקום סיבוכיו. את ומבליט השני את

 של מאוחרת להשתפכות הופכים המכתבים להבין,
 עד הגיון, וללא סדר ללא ולחוש לדבר צורך

 המשך אין באמת. קרו אכן הדברים אם ספק שמתעורר
 של הראשונית מהחוויה להשתחרר אפשרות ואין

 את יוצר אלמוג אהרון חדשה. חברה "*הקים ניסיון

 לזהות אפשר שדרכן השיש, בדמויות הסרק או הפתח
 של מגובש, לא כי אם המופלא, הפנימי העולם את

 יכול לא הפרס שבו כזה במערך הראשונים. המגשימים
 הלהט את הציונות. לקיום מקום גם אץ להתקיים,

 ואת יום יום לחיי לפרוט אפשר אי הכללי האידאולוגי
 אי האמיתי, הפיוט אולי שהיא החיים, של הפרוזה

 ובכל מקום בכל המיתיים, הגיבורים לקיים. אפשר

 של הטרגדיה זו טרגיים. גיבורים הם תקופה,
 ושל התמימות של הנעורים, של הראשוניות,

 ברעיון. נואשת דבקות מול לשני אחד ההזדקקות
 ועיבורים האומה, של המיתוסים בריאת בתקופת

 מזהרת בברירות שנשארו או שנעלמו, או הראשונים
מורם. כן על הניצב פסל של


