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לכאןהזה,לעולםבטבורהקש,ררההיאהריק,בחללנוצרתאינהספררת
ארזרבצווהחברה.עללארם,עלנמנההואאנשים.בקרבחיהסופרולעכשיו.

ריאליסטית,ספרותניד~ומ.בחיניםשדו.בספריו.פ·ת 1וגש.תקהשתייכר,תן iרת 1אח
שאינהספררתלבין ;במציאותהמתרחשאתיותר,ארפחותבמדרייק,המתארת

הנטורליזם,הריאליזם,למעשה,היומיומי.ההררימן 1המר,רחקתריאליסטית,
סגנונותהםאלחכל-וכהנה,כהנהאיזמיםערודהאימפרסיוניזם,הסרריאליזם,

תאמן,הסופר,שלמהסתכלותונובעיםכולםאבלשונות.ביטויצורותשונים,
אםמוסווית,בצורהראםגלויתבצ,ררהאם-סביבו,שמתרחשבמההמשורר,

רגעאףבההיהשלאבארץ,הנוצרתשספרותמכאןבמתכוון.שלאראםבמתכוון
ימינוע.ד 1ןה 1המדינ 1יליי,סןן,רע.דהחדשנ 1ו 1;חישיישלו 1תחילת 1למן.אמיתי,של.רםשל

מנצ,איםאנו 1איד wר,רר, aהמלהמה.א.לסרת 1הת~חובהשתהיהההכרחמן-אלה
רכלאמיתי.משלוםליהנותרחוקיםאנוזאת,עםיחדמוגבר.מלחמתיבמתחתדיר

הקילומטריםעשרותכמהכיבהאמינוובשלווה,בנחתזובארץלוחישאכןמי

אלאאינו-ביטחוןשלערובתלוהמשמשיםהםהםהחזית,לביןנינוהמבדילים
מלחמהבתנאיחריבמלחמה,כולהלאאםכן,אםנכתבה,ספרותנודעת.חסר

בלתיבמאבקנתוניםאנוהחפשית.לבחירתנוהנתוניםתנאים,אלהאיןחלקית.

היום-ב:חיייח:סיר,ת.הןגשה 1ה,ארתקו·פרתארר. 1לאם 1ובין~בכןנר,צהiאםנין 1פחסק,
וכפיחיים,אנויני;זוחו.ת 1לכוח:נו,בםלמ,סר,נםיפשוטאנר 1ר 1'שiלדרים 1ו 1ס 1הiמיום

המלחמה.שללבהבלבשנים,הרבהלחיותנמשיועודהנראה
רחב,כההואהספרותיותבהשתקפויותיו,והמאבקתמתחהמלחמה,נושא

ניכאן,להעירמבקשתהייתיכולו.אתלהקיףהואהנמנעמןשכמעטעד
הסופרשלמיידית 1לתגובתמתכוונתאניאידספרותית""השתקפותבניסוח

ואף ;ההיסטוריהאתיוצרתאינההספרותהמתרחש.עלהסופריםקהלשלאר
והצהרות.התחייבויותאקטואליים,למאורעותעיתונאיכיסויממנהלדרושאין

ששתבמלחמתהסופריםשלקולםחיה"ותיכן-יומיעיתוןדפימעללזעוק,
מתפקדייוהואמיידהנעשהעללהגיבמשמעות.כלנטולענייןחרא- "?הימים
וכן ;עיתחנאיםגםהם 1שפרים n,סשישמאליו,מו,בן 1 •הס,ופרשילא 1ו·ל 1ודעwיתונאישל
בדעהלהחזיקהזכותישזו,במדינהאחראדםלכלסמושלסופר,מאליו,מובןגם

הואבאשרסופרשלוהנחייהתגרנהלדרושברבים.להביעהואףמשלופוליטית
ספריםפיעלנחתכותלאמלחמותמקום,מכלמעיקרו.מופרךענייןזהו-סופר

חיתהיותרליברליתבתקופהאמנם,אסטרטגית.ספריפיעללאאפילו-
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מאן,אריקהמספרתכךיותר.גדולהרוחאנשישלם mבכהאנשיםשלאמונתם
חיעוד"אילו :מאןתומסאביה,אמרהראשונה,העולםמלחמתפרצהשכאשר

מבלישם,נוכחהיהסתםפוליאנה,ביאסניהשם,היהנמצאעודאילוהזקן,היה
 1 " •• 1לקרותמעזההילאזה-קורההיהלאזה-מיוח,דדברש,וםלעשות

שלזהזכרוןקראתיכילהודות,עלי . 1910בשנתנפטרלזכור,ישטולסטוי,
ימים,מאותםרבמרחקכיוםרחוקיםאנוביותר.מעורביםברגשותמאןאריקת

בעצםהיה,יכולכטולסטויקומהשיעורבעלסופרכילהאמין,היהאפשרבהם
ראש,סמנודהדבריםאתלבטליכוליםאנו !מלחמהשלאיוםלבטלנוכחותו,
העולםמלחמתאתלראותחישעודעצמו,מאןתומסגםכנאיבי.אומרםלראות

נרפא,-הראשונה,העולםבמלחמתחזהשכברלאחרכמה,פיהנוראהחשביה,
ההסתייגויותכלעםהרוח.אנשישלמוגבלהבלתיבכוחםמאמונתוהזמן,בכורח
פתוחהחיתהשעדייןת.קופהבבנימקנאה,פשוטמקנאה,כשלעצמיאניהללו,

לטולסטוי,ואשרזה.כגוןרעיוןבדבריומעלתהיהלאאישכיוםזו.מעיןלאמונה
להיותלנואלאך,כפייה.במחנהנשמתונופחוהיהייתכןבתקופתנו,חיהיהאם

הריסופרים,פיעלנחתכותאינןמלחמותגםאםשנית.לקיצ.וניותולהתפשנחפזים

מסויימותהשלכותגם-ומכאןשלנו,הרוחניהעולםעלהשפעתלספרותשיש
בסופרועניינהללב,נוגעתאפיזודהבדעתימעלהאניוכאןהגשמי.העולםעל

הואהלואטולסטוי,שללזרבמהותהקרובההיתהשלוהעולםשתמונתאחר,רוסי
וקראפומביתבהופעהבמוסקבהפסטרנקתופיע 1946בשנתפסטרנק.בורים

מרצון.ואםמאונסאםמהופעות,התנזרותושלשתיקהשלשניםלאחרמשירתו,
מאשיהשניםבמשךעברוורקבדפוס,כללהופיעולאשבחלקםשירים,קראהוא

אזלוהמקריםברובאךנדפסואשרשיריםוכןדי,בכתבכתוביםדפיםעללאיש
שלמידרהדפיםאחדנשרקריאה,כדיתוךלהשגה.ניתנושלאאוהחנויותמן

מןהמדקלםבאולם,קולנשמעהדף,אחרומחפשמתכופףהואבעוד .המשורר
שכמעטעדהצטרפו,אחריםקולותבקריאתו.החלשפסטרנקתשיראתהזכרון

נעיניםמלמלפסטרנקהמשורר.שלשירואתבמקהלהדקלמהכולתהאספהכל
נרדפת.ספרותשלכוחהלומר,ניתןזהו,יקירי.לכם,תודת-דומעות
האנטי-מלחמתיתארהמלחמתיתלספרותופסטרנקמאןטולסטוי,ענייןמה

הספרותכילהדגיש,מנתעלאלאהללוהאפיזודותאתהזכרתילא 1שלנו
המציאותשלמסוייםהשקףמתאריםהמלחמהספריהמציאות.מןמנותקתאינה
רווחותמחשבותמעטים,עלאורביםעלמקובלותזיעותמשקפיםהםשלנו.

שונות,השקפותשלהתהוותןעלמשפיעיםאףגיסאומאידךשונים,בחוגים
משולבהואגרדיה.ספרותיאינוהנושאשונים.רוחתלכישלהיווצרותםעל

שלנו.והחברתיתהפוליטיתבמציאות
אוכאופייניים,ליהנראיםאחדים,בוחרתאנימא,וךרביםספריםמתוך

פצעיברטוב,חנוךשלספרוהוארבהכנותבושישספרמיוח.דערךכבעלי
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לכאורה,שיין,איברמובהקים,ארטרביוגראפייםקוריםבעלזה,רומן , 2בגרות
מספרברטובהערביים.שכביבוכבגדשלבר,הקיוםזכרתעלזובארץלמאבקנו

בימיהלוחמת",היהודית"החטיבההארצישראלי",ה"רג'י,מבטהבריגאדה,על
שהואוברורלבריגאדה,התגייסעצמוברטובבאירופה.השביח,העולםמלחמת
חיילשלעיניודרךמשתקפיםהאררעיםגםרכןראשון.מכליהדבריםאתמתאר

ענייניקטבים,מעשיםמינוח)נאותרמשתמשתאבי(שרבלכאורה ;השררהמן

שכביכולקודםאמרנועולם.השקפתשלהכללסךמצטרףשהבלעד-יומיום
עצםכביכול.רקאן ;הערביםבגדכיום,המתנהללמאבקשיירקשרכאןאיד

ראשוןצעדברלראותביקשושירז,מיומובהק,פוליטיאקטהיההבריגדההקמת
כמתוכנןבדי,רקהדבריםנתגלגלולאאמנם ;עצמאיתעבריתמדיבהלקראת
בחרבואברשלאגמורה,בכינרתלומר,אבושיכוליםזומבי :ועודזאתמראש.
שהדורסבורתנימבחוץ.עלינושבכפהגורלשזהואלאמתמדת,במלחמהלחיות
הא,מין,לאוודאיהעצמא,ות,למלחמתוהתגייסהתיכוןביה"סאתשסייםשלי,

הםאףיהיועתידיםהמלחמהתוםעםשנולדוהתינוקותכיימים,באותם
אחורה,נתבונןואםהלימודים.ספסלאתיעזבובוברגעחדשה,במלחמהלהילחם,

תארולאוהאדם,הטבעפגעיבגדשנאבקוהראשונים,החלוציםכילהניח,יש
מאבקבפניודורדורבכליעמדוניניהם,,ובניניניהם,נכדיהם,שבניהם,לעצמם,
חפץ-לתוכובסחףאלאבקרב,החלשלאמיגםכימובן,ממילאמחודש.
בעיקרביטוילההמוצאתמחה 1שאגב ;הניצחוןבשמחתחשגםוהוא ;לנצח

בפרוזה.ולאבשירה,

בדרכו,אותהמצאאלאהמלחמה,אתלחפשיצאלאהעברישהיישובלמרות
בייסוריאף,ןלעיתיםבספקותקשות,בהתלבטויותמלחמהכלאצלנולוותה
מלחמתכמובצדקתנו,בטוחיםכההיינובהמלחמהחיתהלאוהבה,מצפון.
אותוהיהלאכאןכלשהם.ללבטיםמקוםהיהלאלכאורה,כאן,השביח.העולם
יותררחמיםהמעוררועל,וב,מסכןפלחבאיזהקרובותלעיתיםהמתגלםאוייב
מסכנים,ורועיםכפרייםלאמבתיהם.מנושליםפליטיםהיולאכאןשבאה.מאשר

כלולאחרלהם.מרבביםובלתימהםגדוליםכוחותבידישחמטכליהמשמשים
"פצעיבספרוברטובמעמידשאלהסימניככזהלראותמפתיע-הללוהקביעות
פותחפרשהבאיזהפרובלמטית.היאהספר,פותחבההנקודה,עצםבגרות".
התלהבותמלאוכולולצבא,מתגייסשהגיבורבזמןהאם ?זהמלחמהורמאן

 ?הנאציםזורעותעלהראשונותהדייעותליישובש,מגיערתבשעההאם ?עלומים

שתהיהצבאעברי,לרחםצבאלהקיםהכוונהעללראשונהנודעבהבשעההאם
 :אלהבמיליםמתחילהספרולא.לא ?המלחמהתרםאחרפוליטיתמשמערתלו

מתחיל,המלחמהסיפורהגבעה".לכתףשמעברהמתבשטחשמענוהנביעה"על
ע"ימתקבלתזוגורליתהודעההארייב.כניעתשלהרגעמןהסוף.מןכביכול,
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מתגבשתושתיקתםשותקיםהםמיוחדת.שמחהכלללאהארצשיראליםהחיילים
לרב".לאהשלום,לנרלאהשמחה,לנר"לא :מארדעצובהלהרגשהלבסוף
מהם,אחד :בוקרבאותוערדלחייליםמתגלהצפרי.ובלתימוזרמקריםוצירוף

וחבריוהלילה,בשע,רתערדבעצמוירההואלדעת.עצמואבדשמר,פרידברג
היהלאערדבלילהבעצמוירהשכשפרידברגמרבןבצהרים.גוריתןאתמצואים

אופן,בכלשלמחרת.בוקרעשרבעש·ההכנעיהעליכריזוברדיוכילדעתיכול
מ,תג.בשתלא~.טאט 1ל 1ה. 1הושמחארריר:תאתבקר 1הג 1·לrעוי 1ער aאילו 1הלואvגהרע,ותציו,רף
שלאלאאררעים,שלספרזהאיןמועטה.העלילההספר.אווירתהקוראלפני

חוסראונים.חוסרשלהרגשהבעיקרההיאהשול.טחההרגשהרוחנית.התפתחות
מתוךשנתגייסראלהכאחת.דפנימירתחיצוניותסיברתמתוךנובעז.האונים
(הבריגאדהיהודיםבידינתרןאינוהפיקודאולםבגרמנים.לנקרםמבקשיםהכר.ה

בקנהעלתהלאשהתגשמותןהבריטיות,ההבטחותמןאחתערדחיתההעברית
ובררויהודים.בידיבת.רןאינובארץ-שיראלהשלטוןגםהמתוכנן).עםאחד

הל.ארמייםברגש.ן.תההתהשבחתאתדא~.גתם 1,ברא~,ששמים;אי.נםהלל.ושהמ.פקדים

אתלמנועביקשו-הנכוןהואההיפךלמעשה,הארצישראלים.הפיקודיםשל
שלימיהםמרביתהמובסים.הגרמניםעםהארצישראליםהחייליםשלהעימות
חשובאולםמעשה.ללאחולפיםהספר,פתיחתעםבאיטליההחונההגדו,דאנשי

מחוץאחרים,סופריםשגםנקודהזוהיהפנימי.העיכובהואהחיצונימהעיכוב

המעטים,המעשיםנקמה.שלאפשרותבעולםבכללקיימתהאם :בהדנולכרטוב,
שלוהזועמתהפקוחהעינםלמרותלעשרת,"החברה"מןאחדיםשמצליחים
שתילאנוסובסירןזגרמניהלפשעייחסב.איזשהועומדיםהםהאם-הבריטים

יקימוכ,זי~בדרךאם 1רו.ב~השה 1ע 1מבטעםשיחאם-אגבציהת 1הןואפילונשים,
 :הספרמןאופייניתאפיזוהדוהנהזישר.אלעםכבדראתישקמוארלתחיה,מתים
הפקוהדבאהבאיטליהשממוןשלאורךז,מןאחר .לזרזהפקדוהניתנהסוףסוף

רב-רושם,מסדרנערךכיבוש.חילישמשהגדודגרמניה.לעברזזיםהמיוחלת.
האלפים,הרישלהנפלאבנוףצפרנ.ה,כשנוסעיםוהנה,השגרה.לגדרמחוץלגמרי

בנחת,השבי.אלהפרך,בכירוןהנוסעתהגרמני,הצבאשלממונעתבשיירהנתקלים
תדהמה.מרכיםתחילההארצישראליםהחייליםומרכים.כמרכסיםלאצבאי,בסדר
הגרמנייםבחייליםלי,דהבאמ.כלקשים,חפציםלידותמתחיליםהםכךאחר

מתרי,בשםהארצישראלםי,מביןאחדאמנםהפרך.בכירוןהנעיםהשבויים,

לנעשה.מתנגדמכן,לאחרמתבררהעיקריושתפקדיוהמוסדרתבפקודתשהתגייס

ומןהאנגליםמןוחוששמלחמה,לשברייביחסג'נבהאמנתעלמדברהוא
רבזמןחולףלאלהתנגשות.תוצאותשיואכןזה.למעהששתהיינההתוצאות
שרככתההתפרצותהנעשה.עלעיןפוקחיםהאנגלייםוהמפקדיםנעצרת,והשיירה

לגרמניה,מגיעאינומגברה,פקודהלפיהגדו,דשהתחילה.כפיפת.ארמי,באופן

ההכנהממושכת.תקופהלמשךאוסטרית,גבולבעיירתחונההואכמתוכנן.
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נגרז,זהכל-רהכרננרתהנפשהתעודדותלגרמנהי,הנסיעהלקראתהגדולה
היה.כלאהיהנעלם,

מתקיימת,דיואזלתמעשחרסושלבהררישליורה,עיירהבאותהדווקא,והנה
להם,ששילאנשיםהמבהירההאישהיא ,הספדשלשיאוהיאשהיאהפגשיה

ארתהבגרמנים,.הנקמהמןכמהפיחשובהשליחותשליחותהכל,ככלותאחד

לתמריכןלפנידיעוהשחיתהשליחות ;מיסודהאפשריתבלתישהיאנקמה
במשיהממחושבת.בלתיהתפוצותלכלהתנגדעלהימחשבהמתוךאשדכלנ,ד

הנקהמ,אינהכאמוד,זו,ומשימהבכבר.דהענויהצבאעומדשלוהאמיתית

בחיים,שנשארוהיהודיםשדדייאידגרן-היאהגדולההמשימהנעבד.הקשווה

הספדשלשיאו"לגליות".שאינןובדובים"לגליות"בדוביםאוצה,רהעלתם
אלדים.ומ.תגלהאחדניצולעםהפלוגהמאנשיכמהשלהראשוןהמפגשהוא

שלי,"אחי :ואומראליהםפונההואהשיחהובסירםהלילה.מתוךבפתאום
מרננותיכם."פעמיאחוראםגםתה~ר.ברוכים

כיצדבדיוקידועאינוהספרגיבורלהתארגן.העליהמתחילהזרפגשיהאחר
הםושכמרתותמריהתרצ.ארת.אתרקרואההואלהתגלגל.הענייניםמתחילים
מגעיהופלא,הפלאעותה,החוטים.עובריםדייהםדרךהראשיים,המארגנים

מנקמתהב.ריטיםחששוכןלפניאםמקומו.זזהגדדו :מגברהחדשהפ.קרדה

הארצשיראליםשלמעזרתםחשושיםהםעתההריבגר,מ.נים,הארצישדאלים
אחורשהפעםאלאארצה.והכוונתםהניצוליםשלמארגונםהניצולים,לשרדיי

העלהי-א~זtרלמקרםנרע~ iל rה 1ל 1~כראל~ת 1הארצ~שרהחטקiבה i.ד 1ע 1דr.י,ר 1,א.תהברי,טים
לה.שהותווהבאפיקאיתןנזרםלזורםתמשיך

לכללמגעיאיברהמתח ..שםמתעננתאינהאךלגרמניה,נוסעתהבריגדה
הואגרמניות,נשיםבכמהלהת.עלליכולהואברלמצבנקלעכשהגיבורפורקן.
במיליםמשתמשאינוהארצישראליהצעירזה.נגרןלמעשהמסרגלשאינומגלה
מזריינת.בלתיאוכלוסיהננגדאלימותבמעשילהתפרץיכולתולאיביחסר,מרת
במיליםמסיים,ו.הגיבורוחלשה.מובסתהיאנרגעאךאשמה.זרשאוכלוסיהברור,
אלה:

לעולםחולש,תי.קובעתעדנחשפתיזוכרואניהזה,המסעא.תלשכוחרוצה"אני

נהפכותמחשבר.תיאבלהשותת,הזיכרוןעלאנילוחשלשם,פניאחזירלא

אתטרפתישלאאשרי :כחולדםעלכמרעליו,לרחשאנירעודמלח.לנציבי

אהיה".אשראהיהלי,מחצוהבותרהרזובגרמניה,נפשי

לאהשלום,לנרלאהשמחה,לנר"לא-ברטובשלגיבוריושלהרגשתם
-המלחמהמןחזר.ההארצישראליתהבריגהדאותם.הטעתהלא-לנר"

המסוכסכיםהיחסיםשלהפוליטיתבקלחתמידיעצמםמצאו.ומשתחריםוהחיילים

13 



~"K'~\7""''4~'"'1""7"''' 

ר 1אבינגיטה

ימיםבאותםשהיישובלהדגיש,ישוהחריף.הלךהבריטיםנגדהמאבקבארץ.

בערבים.ולאבבריטים ;בבריטיםהעיקריהיריבאתלראות,ביקשאוראה,
הiא,נג:לית,בהס,rcרה,ןךקאךמקורהiנים 1,הערשנאתכיב.טוחים,היונים i·ררבים

כאשרזו,באמונ.ההתמוהמן 1ישומשדל.הפרדשלהידועהקורלפיהסתהאותה
לאכןגםרכי, 1התו,הממשל,נימיבארץ·ישר,א,ל, 1הא.נגליםה,יותנט.רםכינזכריםאבו

שנאתםנבעהאזהאםלכבודנו.מיוחדותאהבההפגנותהערביםשכנינוערכו
שהיוהכתובות,שלרובןמקום,מכל 1התורכיהשלטוןשלההסתהמןורקאך

שלרובןהבתים,חזיתותועלהגדרותעלמיסתוריבאופןימיםבאותםמופיעות
עוקצםעיקראתהפנובתחילה-הסלוגניםושלהסיסמאותשלהכנף,מימרות

היינוהערבים.עלבמישרין,לאלפחותבהם,דוברולאכמעטהבריטים.כלפי
לכל,ברורוהריעברית!"~מדינה !חפשית"עליה-הגרוןבמלואצורחים

מדינהכיכאן,להוסיףכמובןישהאנגלים.כנגדהתנהלהעליהלמעןשהמאבק
ערבי.למ.יעוטמלאזכויותשיוויעםמדינהאלאערבית,מדינהאינהעברית

הניצוליםשרידיעםהלבשוברהמפגשהרגשי,שהמומנטלהזכיר,עודהראוימן
דעתנואתלהסיחצוידאינו-ברטוב),שללספרוביחסכזאתסצינהעל(עמדנו

פוליטי,שיקולמתוךזהבענייןפעלההארצישראליתשהמנהיגותהעובדה,מן
מלחמתאחרשהחלהההמונית,העליהללאהימים.ברבותעצ,מןאתשהוכיח
מגיעיםחיינולאהמדינה,לקיוםהראשונותבשניםלשיאהוהגיעהחשביההעולם
צאצאיעלורקאךלעמו,דיכולההיתהולאעומדת,אינהזוארץשהגענו.למקום

עמוק,מי 1פנימכוך,חהשא,ר,ביןשנב,~ה,הגםופשית, rחלעלייההדרישההביל"~ויים.

המאבקוכאמור,מיונית.חשיבותבעלפוליטיעיקרוןובראשונה,בראשהיתה,

שנראהכפיכך,כלטפשיםהיושלאהאנגלים,כנגדהיהנטושזהעיקרוןעל

אתעצמורביםהריעברית","מדינההסיסמה,להמשךשנוגעמהלעיתים.לנר

הארץתושביאתמסריימת,במידהלנשל,כדיזובקריאתשישלעובדה,עיניהם

יוסבראךאםלהשתכנע,עתידיםשהערביםהיתההשלטתהשקפההערביים.
לאשורו.המצבלהם

ססמאותגםאמנם,זכורות,עברית"מדינהחופשית"עלייהריאה 1הלמלבד
הכלליתבתנזדנהלהשתלבהספיקוכברהיוםשעדאז,שלהקיצונייםשלאחרות,
יהודהואש"בדם- ;בימיםמשכברממתנגדיהםיותרקיצונייםבהכרח,ואינם,

התבטאוהראשוניםוהדםהאשמ.עשירביםומוזר,תקום!"יהודהואשבדםנפלה,

בפגעיותראשונהבעדיפותולאהבריטי,השלטוןכנגדמרישלבמעשיםדווקא
לקראתצועדיםאנוכיכולו,היישובלכלהתבררלאטלאטרקבערבים.

לחניםשללתנכםמדירבערךלייחסאולי,אין,~ממנה.מנוסשאיןהתמודדות
דיברולאאזשלשהלהיטיםכאופייני,הדברלינראהזאתבכלאבלפופולאריים,

קבעואםכיורצח,שודכיבוש,עלמצווה,מלחמתעלשלנו)השכנים(כנוסח

החנית".מוליכוושלופההגענו,האחרוןהקיר"אל-נוגות
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הקרבלבהסער,לב

לחייםבמלחמהכולוהיהנתוןכברהמדינה,הכרזתאתחגגשהיישובועד
אמנם,ספור.לאידספריםנכתנומובנים,מטעמיםהעצמ.ארת,מלחמתעלולמוות.

דורהואורשדלכי /בצערקבעואשרמבקריםהיוהמלחמהאחרמועטזמן
העצמאות,מלחמתעלספריםדיירמתחתהוציאלאעדייןכיעלבארץ,הסופרים

מלחמתעלוהספריםהים,אלרביםמיםזרמומאזהגדולה.הלאומיתהחווייהעל
וייעצרטעמםאתששינוהמבקריםמןהיוגםבינתייםויספרם.חכםמיהעצמאות,

עדולחכותהזמןמבחינתכךכלהסמוכיםמאורעותעלמלכתובלהמנעלסופרים

חסריםהיולאמעולםטובותעצרתנעליהיסטורית.פרספקטיבהתיווצראשר
העברית.לספרותלה

והשוניםהרביםהספריםמןחלק,גםולוולמנות,לנסותבכוונתיאין
דני"~.שלהאחרוןל"יומוועד 4צקלג""ימילמןהעצמאות,מלחמתעלשנכתנו
להתחקותשהתחלנוהרוחלהלךאופיינים. iמדמעטיםעלרקלהתעכבברצוני

אחדהיההסופר,שלאחיואליק, , 6ידיר""במושמירמשהשלספרוהואעליו
"פרקי(אוידיו""במרהשבעה).מר 1,מש(כיוםיאז,ורלידשנפלוהנוטריםמשבעת

מלחמתית,רוחחדוראינוהמלחמה,רקעעלביוגראפייםקוויםבעלרומןאליק"),
לא"חנרח•מן",שהואמשוםלאלפלמ"ח,מצטרףאליקרבה.עצבותרוחאםכי

בגורת,מעשילהפגיןמבקששהואמשוםלאהרפתקאות,שוחרשהואמשום

יכולאינוהוא ;עומדהואכאן ;חובתוזוהיכימרגיששהואמשוםפשוט,אלא,
 ;שרבללאהחולףהז,מןשלהרגש.הקיימתב.פלמ"חשהותוזמןוכלאחרת.

 ;נרכשהשלאהשכלה ;הושגשלאהאזרחייםבחייםמעמד ;שהוחמצוהזדמנויות
שלחייויכלואחרת,בתקופהאחרים,שבתנאיםהמציקה,המרה,ההרגשהקיימת

אליקמבקשפעםי,ותר.ושלמיםיותרטוביםלהיותיכלוהםאחרת,להתנהלאליק
במקצועלעב.רדמתחילהואולביתו.לעצמוולעשותהפלמ"חמןלהשתחרר

התקופההעצמאות.מת 1מלחלביןהעולםמלחמתשניןהשנים-הואהזמןאזרחי.
הההלטהעלההמוניתמחה 1השלמחרתהר.נחו.במשיכתאינהאליקשל"האזרחית"

שיירותללוותיוצאאליקהמאבק.מתחילהחל,וקהלטובתב.אר"משנפלה
אתלירושלים,בדרכנוכיום,רואיםכשאנוקרבנות.נופליםיוםיוםלירושלים.

בנרת 1הקרפרי 1מ,סעלל.אהי:אהמתיהה,הן.רך,בצידיבים 1ו 1ל 1.הע 11ריינים 1מ,ש,ך 11הוש.וידי

-לייע.ודםהגיעובחלקםאלהמסכניםרכבשכליהעובדה,עלאלאהגדול
הרגשתפתוח.בטנדרנסעואליקעליהם.ולהגןבהםלנסועהתנדבוושצעירים

אליקגםאחדויוםיח.דגםהקוראיםואתאליקאתחונקתנמנעחבלתיהגורל
והפיוטייםהכניםמספריואחדהואאליק""פרקיחוזרים.ואינםהיוצאיםבידחרא
שכמעטלתפקידיםשתתנדבונבחרים,אותםשלתחושתםמתוארתשמיר.של
ההרג.שההאיו~מוותלקר,א.תוד 1הוייע,הרגשת,בשלום.מהםל.חזורהקתאפשראי

עלהעצבוכדוהמ.גבורהמעשילקראתהתלהבותרמות.מיליםכאןואיןהשלטת.
האחרוניםשבדפיםלציין,מענייןאגב,קרבית.התלהבותמכלגדולהקרבנות
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לבריטיםנשכחלא-המשפטמ.רפיעאליק,שלמותראתהמתאריםהספר,של
הבריטים,בי,רתר.המסוכןכאלמנטהבריטיםראייתלפנינושרבלנר.שעוללואת

בטנדריםאותםרשלחרשלנר,הנחרדיםמןהנשקמעטאתשפרקוהםכדיוע,
הכל,ככלותאחרהיר,בפועלהנלחמיםאולםחמורת.מי 1מחס,ולקראתפתוחים
העונים.

שרנהרוחהלךקיים 7בשדרת"הלךב"הראכיכאן,להזכירהראוימן

השחצנותמןמעטלאברשישאורי,אליק".שב"פרקימזהניכרתבמיד.ה
נטרלבמינוחלהשתמשאםאליק,שללפוזיטיבהנגטיבכמעטחראוהיהירות,
שמירמשהנמנהשכירםוהוא,נוסף,פרטלהזכירגםכדאיא.רליהצילום.מאמנות

ברוחוהצהרותכבארמיםבצינורמופיעגםחרא ;השלמה""ארצישראלחסידיעל
ניכאן,להעירהייתימבקשת"היונים".עלולא"הנצים"עלב.מנההואכלומר,זר.

היאהיוהנהתיבה.מןברחשלבשליחותויצאהמאזליונהביחסהשתרשהטעות
בחימ.הבזוזרנלחמותאכזר.ידת,הןהיוניםביותר.נעימותבלתיתכונותבעלערף

ולמזגרךלטבעחותנתעדרתאינםשל,הןהגרגורקרלרתנקם.ובתאוותשפרכה
זרארל.רגית.מ.בחינהגמורה,אשליההיאהשלוםיונתברח.

כלליים,בקוריםלזה,זהקרר.ביםהיואשרסופרים,שלמספריהםהזכרנוכהעד
שההשקפותהדבר,בולטואכןהפוליטיות.השקפותיהםמבחינתיותר,ארפחות

שההשקפותכשםנשירה,בעיקרביטוילידיבאריותרהקיצוניותהלאומיות
מחרסוכמרבןבהןישזהמסוגהכללותבפרוזה.בעיקרביט.וילידיבאוהמתונות

שהשירהלומרהכוונהחיתהלאכילציין,רוצהאניטעותלמנועכדיהדיוק.
במידהלארמניות,שנטיותאלאלאומנית,בעיקרהחיתהימיםבאותםהעברית
נפורז.ה.מאשריותרמובהקת,בצורהבשירהבוטאוספר·רתי,במדיוםשבוטאו

אמיר,אהווןשלו,יצחקרט,וש,יונתןגרינברג,צביאוריכג,וןמשורריםשלשירים
ביתרל.התעכב,ברצוניאךכה.עדעליהןשעמדנומאלהשונותהשקפותבטאו

לציחקתירוש"גבריאל"פרשתהואהלואמשורר,שלפרוזהספרעלפירוט,
כרונחל,וגיתה 1.1מבiח~הק,ודמת.תקופהמאתרת~ררש"גםר~אל"פרשתומן 1הר , 8של,ן

בשנתמת.רחשהע,לילהעיק,ר,כה.,שן.הזכרנו,אותם~נספריםהזמןלרק,ע
שלה•ז~ביעיתהמה.לקהמןנע.וי 11ע 1ר,אשרןובגוףמסר.פרהסי.פור . 1936

המספרשלהלירהשנתגםרגשית.מבחינהעמומזדההשהסופרנערהגמנסיה,
שבה"רחביה",גמנסיהגמנסיה,נאותהלמדשלויצחקהסופר.שלזועםזהה

אתהמעצבהמוז.ר,המורהמלמדושבהבספר,מסופרעל~הםהצעיריםלו.מדים

האנימלבדשירים.כותבהמספרשהנעראלאבלב.דזוולאעולמם.השקפת
אחת,ונערהנעריםשלשה :מרכזיותדמויותחמשעודבספרמופיעותהמספר

תירוש.גב.ריאלחראהלואשלהם,המ.ופלאהמורהרכןהמספר,שלכיתתובני
עודונראהושמונה,עשריםבןהוא ;המוריםבחברהצעירהואתירושגבריאל
כלוםלאאידלכתה,נכנסברהראשוןהרגעל.מןבהתנהגותו,אך ;מזהפחות
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הקרבלבהסער,לב

משרםרזאת,ורב.פיעלמגלהצעירמררהאשררהלבטיםהביט.הדןמחרסו
שמיעלהקצר.ההרפעתררמליהד.מבטןמנהיגמנהיג,הואתידרששגבריאל
בזאר.לפניהתרגשרתאחוזהכדלההכתהמיסתררין.אפופההגמנסהישלהשביעית

עלזוליםברודיםפרטיםכמההזמןבמשךמתגליםאליוהקורניםלמעטיםרוק
סר.רלוטההיאאףהפתאומיתהעלמותרעברו.

כולההכתהעליון"."אדםמעיןחראתידרשג,בריאלמסריימת,מבחינה
בירתו.חיוביתבצ,ורהמנרמתרשמיםרפלא,הפלאהררים,אפילראותו.מעריצה
העלילה,כהמשךרקהמתגלהמטרהלשםרידעלשנבחרוהצעיריםרחמשת
מרביםשהםככלדגולההרלכתהערצתם-מקורבולהכירולרארתררהזוכים
עצמרעלמקבלחראאךתודברכלחרלשרת.איןלג·בריאלבמחיצתר.לשהרת
כמדרידן,הןבכתהמורהבתורהןמצטייןהואבשלמ,ןת.מבצעהראלעשרת,

הנבחריםחמשתשלהמצומצם""החוגמלבדאיש,אשרליליים,צבאייםבאימונים
מאבדאיגדהואנשאל.חראעליזנושאבכלמתמצאהואדבר.עליהםיועדאינו

איברחראנפצע,הואכאשרבירתו.מסרבניםבמצבםילאאףרוחו,קרראתלערלם
נעוזיםבצעים 1מהחמישה,עםמבצע,הראכאשרמאכזבת.ח,רלשהלרגעאףמגלה

ושלנדת,שלשמץללאבקפידה,לכרשהספר,ביתלמחרתמרפיעהואבליל.ה,
כלשהיהתרשלרתלקבלמוכןאיברגםהואשבלןלרת.קלהעייפותארהזנחה,

ידועיםאינםהכתהתלמידישיתרמ.אליר,(מובןהנבחריםחמשתמצדבלימרדים

תמידהליליים).המבצעיםעליותר,רמארחרהליליים,האימוניםעלכלרםולא
התלמדיים,מצויר.מכוזבתהת,אמצרתכלללאמחדש,נזלםאתלהפתיעמצליחחרא

בעשתלגלרתנדהמיםסמכות,בעלרכמחנןמענייןכמורהאותרהמעריכים

תירוש.גבריאל-אלאאינוהראשימפקדםכיל"הגנה",החגיגיתהצטרפותם

להגנה,עורףגבריאלפונהכן(אחרכן.עלידעולאהנבחריםחמשתאפילו
ששעוריוהמורההואהספרבביתימים).ב.אותםשלהההבלגהמדיניותבשל
ללאבראש,הצועדהואביוזמתו)(שב.ערןכיתתיבטיול ;ביותרהמרתקיםהם

מרהר).שלזה,מעיןמר.ן 1,רילכתר·ביכולההיה 1מר·ר,רק(ואוכן,גקכר~גרפניץמאמ
שולטהר,אאןארץ. aמ,עטרתשנים.רקא 1ה~נמצגרמינ~ה,ילדיהחאתי,ר,שחגב.רי,א,ל
לבטאמקפדיהואצבר.שהואסבוריםתלמידיושכלכזאת,במידההע,בריתבשפה

תמדים.קוות,מ,רנס,מא 1הוזאת,מלוכד .)ה iונדירלהו 1ר 1ג 1(סנ,יו.ת 1ר 1.הגרהאותיות.אתגם
בלתיחזה.ר.מויות a .דרוקואשב,רת 1התחמלאר,תו 1רקוש 1נ.אף.עה.ל·לנהר,ג,כיצדירהע

אלה,בכלדיולאגר.הואבובביתהקשישיםלשכניויחס·רוהראייה,-צפויות
 . mקצ.ובונ:תנרע:רת~בחןל.רקדו,,מריטקבנאה,ה 1ה;~פעונ~לת,ראר,יהפ,גםהחאהרי

מרט:עי~םהן ilוארשייםמוטי:גיםהןתירן:ש","גב.ריאלשלהמוטיביםמןכמה
לציין,הראוימןזאת,עםיחדשלו.יצחקשלכשיותראףמופעייםמשניים,

מציינתאנישלו.שלבשירתוקיימיםשאינםיסוסים, mלבטיםמופיעיםשברומן

והשירההפרוזהבגישתמסרייםהבדלשקייםהקודמת,להערתיביחסזאת
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ר iאגינגיטה

לעבינכנסיםאנווכאןסורפ.אותרשל iבכתביאפילוקייםז·ההבדל ;לנושא
נטייהבעלחולמני,רגשי,כנערדבריומתוךהמתגלההמספר,האניהקורה.
ספקותלעיתיםמטיל-עצ.מיביטחוןוחסראינטרוברטואסטטיקה,לשירה
ההחלטה,מהירבדרכו,הבטוחגבריאלתירו•ז:,.,גבריאלשלדרכולנכרברתביחס

 ;שבאהבההערצהגדולה,הערצההמורהאתמעריץהמספרמאנםהאופי.ונחוש
ששובהמספרומקווהמצפהעדייןתירושגבריאלשלהעלמואחררבותשנים
ברורשהריאיראציונא.לית,בעיקרהשהיאתקווה ;נעוריואליללפניויופיע
משתיקהאינהזוגדולההערצהאךערבים.פורעיםבידינהרגתירושכילמיד

שהחלשתירו•ן;..,שלבהשקפת.ודופימטילאינוהמספרמאנםהיסוסיו.כלאתבו
לזנקושמוטבהעצמית,ההגנההיאביותרהטוב.השההגנהמכות,יספוגתמיד

הפעראתבעצב,פעם,מידימצייןשהואאלאלרוצח.להמתיןמאשרלהתקפה
אשרהקטניםהמעשיםלביןגבריאל,שלעולמותהחובקיםדיבוריוביןהעצום

יהפכוהששהכאשר :כלומרלבצעתלמידיווחמשתגבריאלשלביכולתם
ייתכן-יותרהרבהגדוליםמעשיםלעשרת~האובכרחםולרבבות,לאלפים

מןקטעכ·אןאצטטחב.וי,אתלהבהריכדירפ. 1הסrנש'לפקותי·ו oלו 1נט nיrשי
 :הספר

יהיהעודכיאני"מאמידתירוש.)גבריאל(שלהנמרצת.התשובהבאה "!ןכ"

וכיהמודרניים,ועמוןומואבאדוםעםהקדם,ובניפליש.תיםעםודבריםזיזלנו

עלינוששומהדברישאבלהנביא.כדברמאוחדים,בכוחותאלהכלאתנפגוש

חדשהלמחשבהעצמנואתלהרגילעלינוהזאת.המכריעההפגישהלפנילעשותו

נסתפקאםההתקפהמחשבת :והיאהאחרונות,במאותהיהודיהעםבתולדות

הזדמנותעתהלגומניחהערביהמרד !לשמיםמתחתנישמד-גרידאבהגנה

נועדולאבחורףאימונינוכלההתקפה.לרעיוןשלנרהנועראתלהרגילמצויינת

עללהתקפהולצאתמוראבאידבארץלהתהלךלהרגילכם :בלבדלזואלא

האויב".

לביןעיניולנגדשריחףהגדולהחזוןבידהמזעזעתבסתירהחשתישעהאותהכל

העסיקהזושסתירהלינתחוורמידלהגשימו.כדיבהםשאחזהדליםהאמצעים

בואואתלקדםהשביעיתמןנוערבניחמישהיוכלו"האםאיה.שלמוחהאתאף

קטנה."קבוצתוtלאאנואיןהריןשלךהחזוןשל

מאמיןהנני-- _"תמוהה.לישנראתהבביטחהלהענהההתחלה",רק"זוהי

ורבבות".אלפיםמכןלאחרילכוהזהבקווכי

ת'יררשגבריאלכיע.מוםבאופןחשהוא ;ספקותלמספרלושישנלכדזולא
מוצ:אתוהאהובה,~היפה ,ה~א. :.זובהרגשתוצ,דקואכן,א.סון.עליהןלהביא.עתיד
תירוששגבריאללהניח,וישהקבוצה.שלהאחרוגההליליתבפשיטהמ.ותהאת
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הקרבלב_הסע.ר,לב

מותהאתרם 1לגקכדיעצמו,דעתעללבדר,מבצעהשוארל, 1תגמבפעולתנהרג

לפרשתנאשרלעצמו.אףמשגילהיותרלויקרההנראהבכלשהיתה.איה,יזtל
לקבוצההצטרפהכמסתבר,איה,עצמו.עםהשרר:הלעמקהמספרמגיעל.אאיה,
אהבתהמשרםאלאלהרפתק,נןת,נטייהארכלש,הי,פוליטיתהשקפהמתוךלא

חייהקרבןהיההאםהשאלה,אתפותרהמסרפואיןתיררז.t-.לגבריאלהנסתרת

 ..מוצדק
כאויבהערביםמתוארים.תירוש"גבריאלב"פרשתכילהעיר,ערדב.ותר

נושאואינםיזהר,שלל"שברי"כללזרמיםהםאידזדךני.פרימיטיבי,אכזרי,
שביביןנמנעתהבלתיההתנגשותעלגבריאלשלדי~ררירזאת,עםלרחמנות.

היישובשלרה"הבלבה"למלחמה,מתכ,ונניםשהערביםהכרה,מןנובעתהעמים
תוקפנותם.אתתעודדלהפ,ךאםכיבשקם,אתל,הניח.אותםתש,כנעלא

א,ןיביםהםהבריטםי 9ממשלה",למרותתהי"ולא ,אמיראהווןשל·ברומןגם

כבהד.באחריותברשאיםהםפגים,כלעלאר, jהערביםמןפחותלא

ההחלטהשלאחרבחורףבירושלים,שהיהמעשההואבספרהמרכזיהאררע
ששמרובחוריםכמתתפס,ןהבריטםימארצישראל.האנגליםיציאתולפניברא"ם

המרןלותךבריטיתצ;נאמ.מכוניתההטילר.נשקם,אתמעליהספרקובעמד,ה,
מזריינםיהבלתיבאנשיםהתעללהמשתוללההמוןהעתיקה.העירחרמותלד~ערני
בוודאיידהים,במרהרצחאתבצערלאשהבריטיt:גובדה 1העבאכזריות.אותםרוצח

כאשרהמלחמה,ימישנעצםמענייןהאשמה.ומןהאחריותמןאותםפוטרתשאינה

בעלהכיהיאליבהמש,אלתיותר,רןר,ן:ןבעתידהרזההר,א,זpיותהדמויותאחת
ארבבגדדשגרירתפקדיוימלאשתקום,המדינהשלהדפלרמטיבשירותיהיה

אותרהדיפלומטי,לנשףתזמיןלאהאנגליהנציגשאתמ:וסיפה,היאוערדבדמשק.
תערוך.

בחיייסודחוויותהןז,המדיניבאקטהקשורהרהמ.לחמההמדינההקמת

עלהספריםאתלאחדאחדלמנותאפשר:רתכלכאןאיןספרותו.ובמרקםהישראלי
וסופרים,משורריםמחזרת.שיריםסיפורים,רומנים,נכתנוהעצמאות.מלחמת
עלכתנושלנרהסופריםכלשכמעטדו.מניהנושא.עלכתבווחשדים,ו.ותיקים
 ;העצמאותמלחמתעלגר:רעיםוספריםטוביםספריםששילומר,למרתוהנושא.

ברקע,מופעיהשהיאושיהיציר,ה,עיקרהיאשהמלחמהישלפרט.טעםאיןכאןאף

ממנההמתעלםישראליסופרלמצואבתקופתנו.הדבריקשהאך jהדברים~שולי
לחלוטין.

יותרבל.בנחרט.ובצדק,של.אאובג;דקאשר,העצמ.ארתבמלחמתפרשיותיש
אנו 1הכלמעלמרדכי.ידואתנגבהאתלזכור'מיטיביםא..נראחרות.רת 1פרשימאשר
ב,השלטשניםהאנגלים.ב~מיערדנצררהעירחיתהירושליםירושלים.אתזוכרים
כש.דע.וצואiתלl.אiתרב rהויטנן,ן,ך,ומימלגרתר.הדולי 1חיינ.ר"ישהרכר:ז 1העצור

מעשריאתהזדמ,נויות,בכמהומכרון,מאגימימךהעוצרמקבל 10ב"שירה" jעגנון
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ו 1אנינגיסה

אנשיםהדישותקו.החנוה.רחייהמסחרחייהאורעים.עםהנסחףהרבסטשל

ומ.לחמה.לפניערדההירזהלשפלה,וירח~בעירהחייםאתלשאתשהתקשר
אמרכאשרהכללי.הנטלמןמארדננכרחלקירושליםנטלההשחרורבמלמתת
ההולמתמאתבזאתבטאחטארתיה,נבלנפליםה'מדילקחהירושליםכיהנביא,

נלכ.דלתקופתולא
מלן"חיומהואבירשוליםושמרנהארבעיםשנתעלהמספריםהספריםאחד
יופיובשלזהרו,בימיירשוליםמלןנקראהחתחימר , 11קנחרקליורםירושלים"
חראבספר,בחימר,פוגשיםכשאברכהילה.אותרשסבבההנשיםואהבתהמופלא

חימרהנצורה.ביררשלים 1שמבנזרארעיצבאיחוליםבניתאדם,שברלו,רטל 1מ
הואממנו.ניט·לעיניומארדמרוטשים,קרבויאברים,קטועקר.כרת,פצועחרא
אווירתלמדי.קודרתהכלליתהאווירהלדבר.ורצה)אינואף(רא.וליוגל 1מסאינו
ארעיחוליםבביתבר 1מדר~וכאןכתיקונם.נימיםאףהעליזותמןאינהחיוליםבית
בעובדיםמבז.רן,ריפוי,בחומריבמים,ממחסורהסובלחוליםביתנצררה,בעיר

החולםישלרם.בימי~תרגיללממוצעמעינו,הרבהנשפע,ברישחוליםהא~לר 1-
מןלהםבאלאסבלםמלחמה.פצ.רעיהםרלים. 1חשלהרגילהסוגאינםברובם
חולישלהממוצעהגילמןבהרבהרן 1מנהממוצעגילםהאדם.מןאלאהטבע

הרותקחולהשלהיסודיתההדגש.האולםחולים.בביתשלרםביכזירגילהמחלקה
מעליהןידמ.ובנ.ותהירמקומירתהחייםפעולותביצרע 1להז.רלתלעזרת·והז.קרקלמיטתו

הבדלואיןאחר.חוליםניתבכלמכ·יכאן,קיימתזרהרגשהבריא,אדםאצל
הסופרהקר.ב.מןפצעיהאו"טבעית"במחלההמדובראםזו,בנקוד,העקרוני,

הגברבקרב,בג.ב.ררהנהגרבסיפוררפעיים 1המהפצועיםכלזה.ישעחוסרמדגשי
פציעתםאחרוניצלומכן,לאחררעודהאחרון"הכדור"עדנלחמוחבר~ם,על
והםהגאווה,קליפותמהםנשרוולים, 1הח.בניתעתה,אןרוחם.לקררהרזותדק

מרטיביםהםכי,היטב,יודעתבהם,המטפלתרטל, 1חמהאחרתגמע.דומיהם.נשארו
ם, mברגפעההגופניתפציעתםלמנזר.מתקרב.תהפגזםיחזיתנאשרבמיטותקהם

שפרקשה,הפצ.רעיםאףכולם,זאת,בכלהביטח,רן.ו.אתהאומץאתמהםנטלה

"מלןפעםקררישהיהחימוהואהלואחימר,עלמאשריותרחלקםעליהם
תלותו /תרידגדולסבלוכולם,מפצעייותראנושיםחימרשלפצעיוירושלים".
ההת.עללרתמןהשלביםבכלנעאליוהפצועםישאריחסמלאה.היאבאחרים

אתלהפגיןחזקשבכלהבז;ריחיצונשל-התעללותהרחמםי.רעדהקנאהרעד
טיפולהעל-קאנה ;בירתוהחלשהר,אזה,במקרה.רחיומ,החלש,כלפיעליונותו

רחמםי ;דררק.אבחימוחמוטלהאח,רתשלמקובלמידהקניהלכלמעברומ.סרו

"הגולם",ז.ה,חימרהאי-נוחרת.הרגשתהיאהשלטתהרגשת 1ההנואש.מצבועל-
וחמשבותהיםרגשותיהםאתןהחייםרת 1נארצעדרלומהלר,קוראיםשהםכפי
הסיפורשלר 1עיקראולםשבחבורה."האינטליגנט"ש.דראאסא,מבטאהפצעויםשל
הארעי.בבית-החוליםלעבודהומ.גריסותהאחיותאחתחמוטל,שלסיפורההוא
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בה.קשרוהמתרחשוכל ;עינהידרךרואיםאגוהמתרחשמןהדהנ
מייסוריואותולג.אולכדילחימו,לנס.רףחמוטלשמזריקההמוות,זריקת
הםזהלמעשההמניעיםשכןאשליות,כמהמ.אתנולגזולבאההממושכים,
חמוטלאתהמניאהואחימושלכייס.רדיולחזותהצעררקהאםמטושטשים.

לחושהכל,אחרמסרגל,אינושחימ,וכה 1העצוההרגשהשמאאוההחלטה,לדיי
תקורהחסונכהשללגורלוזומכבילהלחופששלהשאיפתהואולי 1ברגש.רחיה

מתחנןאינוחימורגעיםב.אותםשדווקאהיא,עובדה ?המניעיםאחדהיאאף

מפסיקחימייפציעתו.מאזהימיםכלמגומגמות,כהברותשהתחנן,כפילמרות,
לעצמוומבקשהמרותמןחראמפחדעדייןהמעורפליםבחרשויהנצחי.מלמולואת
 ...נוסףסבלערדנוספת,שהרתעדו

כאשורשלים. 1ירשלבתיא.ררומסתייםמתחילו 1חימושלחמ,רטלשלסיפורם
המלחמהמלחמה.ימיהםהקמים ,השחרורמלחמתבזמןלירושלים,חמוטלמגיעה
ניקור-הספרשלסי.רמוואילוהאנשים.שלובהתנהגותםנרחרנרתשולטת
ההבדלשלרם.בימימכן,לאחרשנהעשרהשתיםבירושלים,חמוטלשעורכת

מןפסוקיםוכןהספרשלמראשוקטעכאןאביאהדמגהלשםמודגש.הוא
המסיים.הדף

ודשאיםגזומיםלאששיחיםהבתים,גדרותלפח.דעריםחרשיההיובדרכה

-הפחדאתראתהבכלהמדכא.הרושםאתחיזקובעדן,הציצומטופליםלא
ירושליםרחרבר.תלדרכם.בהוליםושביםעובריםכמהשלובפניהםהגדרות,בחרדי

והכפילואטומים,נראולרחובומזהשמזההכבדיםהאבןבניניריקים.כמעטהיו

פניעלעברההיאמקלעים.יריונשמעעברמכלרעמופגזיםהפח.דשארןתא

ומצפות.ועודרתאחותה,אלאשהמכונסותעומדותמים,עגלתלידנשיםשלתור

הבתים.בידשםאיהתפוצצותוורעםהפגזמשקשנשמעאימתכלנזדעזעוהן

אתת.כאשהת 1מזדעזערשהןהיהדומה

 :הספרשלמסיומופסוקיםכמהוהרי
n קפה,לביתתיכנסלירושלים,סוף-סוףתעלההיאשנה.עשרהשתיםחלרפנה

בחוץ.ההומההעולםאלהחלוןבעדותביטהסוכראתתבחשועוגה,קפהתזמין

מנזראללהסיעהתבקששבקרן-הרחוב,המוני~תתחנתאלותסורתצאואז

ילדיםהמונית.חלוןבעדהביטההיא---קצר.מרחקהקדוש,הירונימוס

בירושלים.גלידהאוכליםבליבה,חמוטלאמרההיום,הקיוסק.לידעמדו

המלחמ.הבע.תהקטעים.נשנישבניגודההקבלהאתלהדגשיצ.ורךאיד
צרכםיבשלברחובהנמצאותהמעסותהנשים nש.וממים,ירשולםישלרחובותיה

תרנגולותכעדתיחדות oומכו:גרעותהאצלהאחתמדומהמחסהמחפשותחיוניים
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ו iב ,.באהטיג

חפצהיאתליטולממהרתמזדיינתשיירהעםלעירהמגעיהחמוטלנפחדת.
מכןלאחרשנחעשרהשתיםואילוכאחות.תפקהדיאתלמלאויוצאתהדלים
חמוטל-העיר.ממראהלפחותהריהאנשים,מליבותלאאם-הכלנמחקכאילו

למקוםבמוניתנוחהנסיעהלפנילבית-קפה,בנחתלהסרהלירושליםהמגעי,ה
הנשיםבמקוםמאדם.עתההומיםפעם,שוממםישהיד·הרחובות,הז,כררנרת.

קיוסקעלצוב,איםילדיםעתהחמוטלרואההמים,.לעגלת·בתורהעומד,רת
השנים ;החי.מרקובאחיוהיאפוג.שתהזבתבחימוו.במקוםגליד,ה.ומלקקים
לזה.זראותםלקשורעלולשההיהעברמןהבא.ובהזיכרוןמן.ל,התעלםמבכרים

הסבלהפצועים,וגים, rההר-המלחמהתוצאותבספר.מופיעההמלחמה
אתשומעיםמופיע.אינוה:אויי.בבספר.מופיעות-השלוםגםואולין,הפחד
הסרפדאיןזה,נספראותם.היוריםהאנשיםאת.רואיםאידמתפוצצים.הפגזים

כדאיוכדומ,ה.מדינייםרעיונותלליבו.ןכוונהכלגםכאןאיןכלל.·בהםמתעניין
הראשדןבספררהמצבשונהזו,במלחמה.הש,ניהצדמןמות 1להתעלבאשרכילציין
-מ.רצאיםאברשםירושלים".מלךל"חימושקדםלעמלה","היורדקניוק,י·ורםשל

פיעi;לבת 1עהצ 1המ,אפיז•ו.,דההעצןגאות,מלחמ,תעלהסיפור,גיבורדן,ל 1שזירכ,ון
החרבו~יל.ווחלד:נשיםל·ר:צוחבר 1ל~ע 1מחברןל:מ.נ,ו,ע 1ש 1מבקדןהיזהרי,ת.ההשראנה

שיג,דלרילדיםולiעקלדיםשתלח~נה,הנשיםעליום,~או,תושנ,פלאי 1י·החל 1עמדבר
חן,לשתררק~ש.ודן,ש.לפ11רו 1השק 1ע~םמזןן,השהס.ופרס.,פק,·אין:חהשים.לאויבים

אחרותפניםמ,אתרקר,ןשלים"מלך"חימראrוחלרח. 1הרצ 1אתל 1מ,לrסכותר 1א 1מ.ו.ב.עת

המל.המח.שלגמריל
שיסיני,מלחמתסינ.יולמלחמתהעצמאותלמלחמתבספרותנוהיחסושנה

עדלהבהירשניסיתיכפיאמנם,שלנר.בספרותאוהדבלתיליחסזנתהלהודות,
הפקפוקיםושלוחת-רסן.הבת rנלמלחמהספררתאינ·הכלל:בדרךספרותנוכה,

בגישתם,פאציפיסטיםשאינםסופריםאצלגםכלל,ובדרךרבים.והחיטוטים
תיאורישעלהדבר,אן.פיי,ניהניצחון.עלה 1השמחמןול 1גדהקרבנותעלהצער

ידעיתכברעמיבההמדינה,הקמתעלההחלטהכמ.רעדברחובותהשמחה

"אחריק.נזיהושעשל·בספרול.משל).אליק",("פרקילבראהקרובהההתמודדות
שפירושםבטוחההי.א.ברחובות.מרעיקהלה.בודההבת~שבעשומע.ת , 12החגים"

הם rהנדהקר.רארקבה.לפגועומכקשיםלהלועגים ;אחדרקהואאל,הקולותשל
הקמתעלהשמחהקולאתרה:ת.עללותגנאיכקולותמפרשתשבת-שבעתופש,

וכבללעין,וצרתלברעתגאוצנטרית,מזוכיסטית,היאכת-ש.נעאמנם,המד~נה.
קה~נ-מיהחש11גש 1ליכרלה~ נ~ה~~-שהקאכך-ר.י 1מג 1ל.כ.עחתהש:פר~הה~שקא.ל:מוראין

שלמהשמחתואיד ,למשלב, nר.כ 1נר 1דמ,.,הןןן 1גם,הריאת, 1ז·עםחד 1י .הסללהרגשת
לאגםאםיותר,א.ופחותנור.מלי,טיפוסהוא.ברוכרב·והמרדה ;·החוגגיםבק,הל
ציונית.חותלוב.זת,אדייאליםחד.זרהיהו·בעלומיר-מרשך

סינילמלחמתהגיש,הכמאור,כלל,בדרךסיני.למלחמתנאנחזוראך
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הקרבלבהסער,לב

היצירותכללגביתופשתזהמסוגהכללהאיןכמובן,אוהדת.היתהלאבספרותנו

משבי.כנושאואםראשיכנושאאםסיני,מלחמתמופיעהבהןהספרותיות,
במרכזמופעיה,הי,אכךשונות.ספרותיותביצירותמוצאיםאבוסיבימסעאת

ליצחקעור"בעד"עורב, 3מגדל.אחר.רןהכסיל"ב"מקר,ההשאר,ביןבשוליים,או
בכלתלפז.געדוןמאתסיפוריםבמכה , 10עוזלעמ.וסשלי""מיכאל , 1 · 1אורפז

עובר.מגדשלה".כסיל"שלילית.בצורהמשתקפתסינימלחמתהללוהיצירות
הגיבורהל~בנה").("העירהכרב~הt.1נעזהלליון 1אשי aחלומית,א,רמטית, 1טרחררiדiי

מוצאאררפז,ליצחקעור"בעדב"עררהמקובלתהחברתיתהמסגרתמןהחורג
חצוץמומר :לדעתאיב.רדשלמעשהזהההיבאמתהמצרים.מכדררימותראת

מכלהגיוניתמס,קנההואזהמעשהבו.ויירובריבחינושהמצריםכדיבחצוצרה,

לחיותלמומרשגרמההיאסינימלחמתלאגםואםכה.עדב,ספרשנתרחשמה
וודאיבקרב,ורה 1גבמעש.הלאחרמומו,שלהמכווןמותוהריהחברה,בשולי
מלחמתית.התלהבותאווירתירצדשאיבר

עדהוא,אופייניבלב.דשוליכענייןסינימערכתמופיעהשלי"ב"מיכאל
כאשרחולהחנהגובן.חבהרג.רבררה,שללהכרתהח·רדרתהמלחמהאיןכמה

עצמהעלהביאהחנהאשרמחלהזחהיבעצםהמלחמה.לקר,אתהתנובהמתגברת
אלאדי,אמרהלאעודובזאתבדירה,יחפההתהלכהבוראור 1קביוםדייה.במר

למחלתהברחהגובןחבהבדיר,ה.וקפואהרטובהוהתרוצצהקריםב.מיםהתרחצה
החיצון.בעולםלפר.רץהעומדתבמלחמהלהתענייןזמןלה,הדהולאהפרטית,
סביתכיעלiהקיץ 1בחוז;הנן 1ו 1ג.ן,ח,Jנה;יתט.בקים,~מתקבציםמוקדםוברקבתושנלדכמהפה

צוומקבלמיכאלבעלהכאשרהכרתהלתוךלחדורמתחילהרקהסכנהדנציג.
סטרוגרף,מיכאלשלב,הרפתקאותיוהוזהיוחנהבסיני,מתקדםצה"לגיוס.

לראותהנאאדרב,ןו:הד.וקטורילדותה.שברתכלשיחקוהעמםהערבייםובתאומים
אצלמתגלההש 1קמבט.אלי"דפקט :המסורסתהעבריתבלשונואומרשלדמה,מה
נפשית."סדראיאיז.השר,נאינד.אתלשנואמסוגליםלאאנחנויהודים,כמה

לילספרשמ.חהעדיה"בשרבהלמכולת.והולכתהביתאתמנקההעוזרתשמחה
צריהכהאםחיפה.שלביםחייםגש.רפתערביתאניית-מלחמהכיהשכנותמפי

כלהיום"מתוקים :כהרהוריהממשיכהוחנה " ?גביהוץעכשיולהתחילהיא
כברזהכלים,בל.בחייםנשרפתלהתר,כז.מחוי~בתאינניחולה.אניהגוף.אברי

המצריתהאנייהעלהידיעה :רמר 1כלהראשונה."הפעםזוואיןהרחוקבעברההי
אלאאכזרית,ניצח.רןמחת 1ששלשמץלאאףבח,נהבהעמירהאינהשנלכ,דה

אדהשישהיאאלאים.בלב,נש.רפתעצמההיאלרגע ..הזדהותשלרגש ןי.~:·מ
השריהפעלהמחשבהגםבאמת.חריפהתחושתלחרשבכדימיד.ועייפהומרוחקת

משתנהאינוחנהשלבהחלטהפרטימחשבותיהעולםעמומ.ה.מחשבהאלאאינה
ומ.איימת;מ.משיתכמהותלהרהוריהחרדותאינההמלחמ,ההמלחמה.בעתזהכהוא

אמנם,הקודמות.כהזיותאורגניתבצורההמתרכבנוסף,חלוומיכמימןאםכי
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אבינורגיטה

 :השתנהמשהרכיחנהמרגישההמחלהאחר~הראשונהנפעםלרחובבצאתה
ערבלפנותכינוכאילוונרקב.רםצלילאיז.הלפתענפסקכאילושינוי.זה"ההי
אפשרנפסקכאשררק .הצלילהרחשלאהיוםכלבחצר.היוםכלצרחאשרמנוע

חרזומיכאלשהיה."ומכאןחדל,וחדל.היהפתאומית.דומהי :נולהבחיןהיה
שלוהמשקפיםמבריא,מיכאלבחזית.ה~הלאהואקיבה.מחלתעםהמלחמהמן

מןמשתחררהרחובמןהירקןגםמ.ת.וקנים,שרבמגריסשהיהבעתשנשברו

נ~ררשלים.יורדשרבהמלחמה,שאשמתשאחרוהגשם,הצבא,
אתלהעמידמבקשרז 1עעמוסשאןיברורג.רנן.חנהבעיניסיניעמרכתזוהי

קיצונית,בצררהאינטררברטיתהיאהישראלית..האשהשלכפררטרטיפגונןחנה
אנשיםלביןבינהגםאטומה.זכוכיתדרךכאילואלי.המגעייםהחוץמןומאורעות

נאמת).קרר.בההיתהלאבהירק(אולימחיצה.מפרדיה.מיכאל,בעלהכוללאחרים,
יכולההתנהגותהואידהכלל,השקפותלהיקראיכרל·רתהשקפותהיאידובכן,
הסופרהזד.הרתשלמהמידתקיימתזר,הסתייגותלמורתלאחרים.דרג.מהלשמש

גיבו.ותו.עם

 , 16האחרון""המפקדיהושע,א.נ.שללסיפור.ורקעמשת 1משסינימלחמת

כה).ב"קשת"שהופיעלאנטי·ריאליזם"שונות"פניםבממארידנתיזה(בסיפור
אתנרלמצואשניתןדמיוני,סיפורזהוריא.ליסטי.סיפוראינוהאחרון""המפקד

הקרנות""וותיקישלגיוסםעםמתחילהסיפוראותר.שהולידההמציאותקררי
לאנשיםהמוכרכב.רף,עוברתהאימ.וניםלמקרםחב.סיעהאימונים.שלקצרהלתקופה

נלחמנו"בצפרןהלל,ן,המרחביםכלנכבשושברקמים"שבעהבןמהיר"מסעמ.אז

ומעטות,קטנותיחדיותרקהסתובבוהזהנמדבראבל ;דג.בכלעלבית,כלעל
ששתמלחמתלפניוהתפרסם,נכתב,והסיפורמאחרמטרה".וללאכירוןללא

אפשרי.בלתיגיארגראפיבאתרמתרחשתכול.השהעלילהברורהריהימים,
החייליםנשמ.תעלהמעשה.לסיפוראי·ריאלימימדערדמוסיפהזרעובדה
בלב.דפאסיניתנדרןהשפעתואת~מ.פעיליגנון,האח,דמפקםיד.שנינאבקםי
וטורחכרימון,תכניותמלאהידיעה,הב.א"המפקד"הוואשם,לואיןאשרהשני,

מרץשופעש.המפקדשעהמפרכםי.אמיוניםאותםרמע.נירהחיילםי,אתל:הפעיל
יורדכאן,לצייןישהמפק,ד,הסלעים.שבלבבנקיקםייגנרןסגנולוישןועיילות,

מחסהלומרצ.איגנרןואילואוrתו.מנחיתהליקופטר-השמיםמןישרהגדודאל
מאבק).זהה~האכן(אםבמאבקהמנצחהואיגנרןאןהדבר,וגרזוהאדמה.במעבה

בכיעורוהמכוערות".פניואלנפשנו"כלתהובנפש,בלבלומכורםיהאנשים
שלבסיכומושכן,האנשים.אתאלקןהמושךמ.אגי,כוחטמוןכאילויגנרןשל

זהותתעדותלאאםיגנרן,שלבפ.נירומ.כוערתעמוק.הצלקתאותהמהידבר,

ניגב.רןרואיםהקרנות","וותיקיוהאנשים, ?המלחמהמאזבפניוחרוטהשנשארה
היאשתורתוהמפק,דמ.אשריותרלהםהקרובאדםהמתות,העיניםנעלהרדום,
העיילכביכול,האמיתי,המפקדבה".נלחםשלאמלחמהשיטות"עלתרדה
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הקרבלבהסער,לב

והואבאמת,שלחםזההיהיגנוזבצעצועים.משחקאלאאינו-המרץומלא
לאחרכולנו".אתרצחו"בדרן :במקצתמוזרהבצררהההםהימיםעלמספר

הםוכאשרחידת.חסרשלדרקחיצונית,קליפהרקהאנשיםמןנותרההמלחמה
שלממשלתותחתלמקרם,רתוקיםהםנשאריםפעם,נלחמונרלמק:ןםחוזרים
הנצח.בתרדמתרקגאולתםאתמצאר 1רייקשה,כנדה,בתרדמהשוקעיםהםיגנרן,

הואאףמסתייג , 17המדבר"מןגמלים"ארבעהבסיפורותלפז,גדעון
ורפא,הואהסיפורגיבורשנה.האספקטיםמןמכמהלפחותארסיני,מ.מערכת
התפקיד·עריש.נאלצבאיבבית-חדליםלענודהצבאיגיוסובמסגרתהנשלח

מגיעהרופאכאשרלמקום.האר"םחיילישלובראםהנסיגהביצועעםמסתיים
חדלתאחת,צעירהמתגליתמהזמןאחרמחדלים.ריקהמקוםהחולים,לבית

הרופא,לפנילמקוםשהגיע ,הסמלבמקרם.חוליםשאיןב.כ,ןפלאאיןלויקמיה.
נטרח.מחב.ראלהלמצואהצליחהמרנה,הנערה,רקכולם,את"לחסל"הספיק
מרנה.לניןהרופאניןהמתרקמיםהשברירייםהיחסים-הסיפורשלעיקרו
להגשימנסההואנואר.לפניבמקרםנתרחשמהלראש,רנהלרופאנודעמפיה
קלהששעהאלאער,דולאבידר.חרסומעלה-חקירהלדורשמל, 1הסעלתלונה
עשהשהואלוודאי,קורב ;למונהמורתזריקתהסמלמזריקהאר"םכניסתלפני

i למ.החייםעדיםיישארוכימעוניין,שאינושבמקום,רב-הסרןבפקודתאת

·החולים.בניתשארע
שהןכפיסיני,מלחמתהעצמאות,מלחמ.תהעולם,מלחמת-כאןעד

ספריםלאלהנצטרפרהאחרונותבשניםשלנר.הפרוזהמספריבאחדיםמשתקפות
שקדמווהאימההחרדההמתח,הימים.ששתמלחמתשלההלםמ.ן 1נסיהער.מדים
שלהמחזהעצמה.המלחמהמןפחותלאהשראהמהרריםהימיםששתלמלחמת

מיצריסגירתעלנאצרהכריזנרהלילהאתמתארבמאי","לילהיהושע,א.נ.
שקדמוהימיםאתמתאר , 18הציפור""צליערז·קסט,איתמרשלספרוטיראן.

ב.מישרין.אליהמתייחסואיברהמלחמה,פרוץלפנימסתייםהספר ;ל,מלחמה
משתלבהגיבורעלהערנווהנפשיהגופניהמשברהיטב.מומחשהמתחאולם

והלאומי.המדיניבמשבר

שםוהתעכבתי , 19נ"מאזנים"כתבתיהימיםששתמלחמתאחרספרותנועל
דניאל""מסעכמרפרוזה,יצירותנכמהזראחרונהמלחמהשלהשתקפותהעלגם

א.ורישל"מותר , 21כהנא·כ,רמרןלע,מליה:אילרן",בעמק"ריר.ה , 2כ.אורפזלציחק
רעו.ד , 22גולןשמאימאתפלו"

תקורה-מלחמרתנרתהיינהשלאיותרטובלעולםלשאוף ?המסקנה,ן.מה
נדנד,ספקאיןמיונית.הצלחהללאכה,עדמחדש,ארתההרגהודורדורשכל
חלקנועלינושפר-ולהלחםלהמשיךנצטרךאםרביןלשלום,נזכהאםשנין
 .תבלאוצרתבכלונטבחונרדפואשראבותינוואברתאבותינועלמאשריותר

 1973קיץ
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ו iאביגגיסה

 :הער,רת

1 ( Thomas Mann, Briefe 1889-1936, Hrsg. von Erika Mann, S. Fischer 
1961 , Verlag . 

 • 1965ת"אעוב,דעםהוצאתלעם,ספריהברטוב,חנוןמאתבגרות,פצעי ) 2

להפתעתיוהנהמובהק.שלוםורודףשלוםבריתאישהיהכידוע,נובר,מארטין ) 3

שלמשפחהקרובתשלסיפורהאתישראלקולשלרדיובתכניתשמעתיהגמורה
העברי.הצבאבנצחונותושמחמתגאההיהנוברכינובר,

 • 1958ת"א,עובד,עםהוצאתיזהר,ס.מאתצקלג,ימי ) 4

תשי"ח.מס,ראובןהוצאתמג,דמתימאתדני,שלהאחרוןיומו ) 5

 • 1951מרחביה,פועלים,ספריתשמיר,משהמאתאליק),(פרקיידיובמו ) 6

 • 1948שמיר,משהמאתבשדרת,הלןהוא ) 7

 • 1964ת"א,עוב,דעםהצואתלעם,ספריהשלו,יצחקמאתתירוש,גבריאלפרשת ) 8

 • 1955צהר,הוצאתאמיר,אהרןמאתממשלה,למוותתהיולא ) 9

 • 1971 ,א"ת,שוקן,הוצאתעגנון,ש"ימאתשירה, ) 10

 • 1966ת"אעוב,דעםהוצאתלעם,ספריהקניוק,יורםמאתירושלים,מלןהימר ) 11

ת"א.עוב,דעםהוצאתלעם,ספריהקנז,יהושעמאתהחגים,אחרי ) 12

 • 1959המאוח,דהקיבוץהוצאתמג,דאהרןמאתהכסיל,מקרה ) 13

 • 1962מסדה,הוצאתאורפז,יצחקמאתעור,בעדעור ) 14

 • 1968ת"אעוב,דעםהוצא,תלעם,ספריהעוז,עמוסמאתשלי,מיכאל . 15

הקיבוץהוצאתיהושע,ב.א.מאתהזקן""מותבספרנכללהאחרון""המפקדהסיפור ) 16

 • 1962המאוח,ד

 .לוב"קשת"לראשונההופיעתלפזגדעוןמאתהמדבר"מןגמלים 4 "הסיפור ) 17
 • 1971עק,דהוצאתיעוז"לןסט'איתמרמאת •הציפורצל ) 18

ל.דכרך 5-6מאזניםאבינור'גיסהמאתהימים,ששתמלחמתאחרהעבריהסיפור ) 19

 • 1969ת"א,עוב,דעםהוצאתלעם,ספריהאורפז,יצחקמאתדניאל,מסע ) 20

 • 1971ת"א,המאוח,דהקיבוץהוצאתכהנא·כרמון,עמליהמאתאילון,בעמקוירח ) 21

 • 1971ת"א,עוב,דעםהוצאתלעם,ספריהגולן'שמאימאתפל,דאורישלמותו ) 22

מאתבעצב"אחורה"השקף :ראהבמאמרהמוזכרותהיצירותעלנוספיםדברים

 • 1974חיפה •נוראביגיסה
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