
ו 87 מלחמת־העולם

 "הדימוקר־ בתרגום העברי הספרים מדף את
 תרגום לאחר שנה עשרים באמריקה", מיה

 אל הולך שאינו הקורא, שהיה". "הסשטר
 אף בו ימצא לקראו, המחויב כתלמיד הספר

 מא־ של לטיבו ואקטואליות קולעות הבחנות
 מדיניות־חוץ של לטיבה בימינו, בק־חאיתנים

שתס אחרות והתיחסויות דימוקרטי במשטר
 סי־ ואת המציאות את הבין להיטיב לו ייענה
 תורגם שהספר להעיר ראוי זאת, עם כויית

 קריאה כחומר לו שיזדקקו אלה בשביל גם
 שאם אלא יותר, שיטתיים לימודים לצורך
 הושמטו כי על להצטער יש סוף־סוף תורגם

 על יירמז שאף בלא פרקים וכמה כמה ממנו
 מן־הסתם מקום. בשום העברי לקורא כך

 ולהש־ לתפיסתו למדי מחניפה הערכה מתוך
זה. קורא של הקודמת כלתו

מלחמת־העולם
 בתולדות הנוראה השניה, מלחמת־העולם

 העצומה הכמות את אחריה הביאה האנושות,
בהיס ובכללם לסוגיה, ספרות של ביותר
ב ומופיעים מוסיפים עדיין צבאית. טוריה

 בתיאור המתמקדים ספרי־מחקר רבה תכיפות
 יום של ואפילו אחת, מערכה של פאנוראמי

 שנמנה מי יאנג, הבריגאדיר של ספרו אחד.
 אחריכך ונעשה הערבי הלגיון מפקדי על

המבק ספרים מאותם הריהו צה״ל, ממעריכי
 היקפה כולה. למלחמה מורי־דרך לשמש שים
הופ העצומים־מספור ופרטיה המלחמה של
דו־ קצרה לסקירה בהכרח כזה ספר כים כ  ו

 סאנטאיאנה, דברי את מצטט המחבר נולוגית.
 לחיותה עליו נגזר ההיסטוריה את "השוכח כי

 מוטו זהו כתיבתו. לדרך כצידוק מחדש",
 קשר כל שאין משום רק לא בלתי״מוצדק,

 ביתה" השליטה לבין ההיסטוריה ידיעת בין
 שייך אינו שספרו ׳משום בעיקר אלא ליכיה

 יפה הלקחים". "ספרות לכנותה שניתן לזו

 שייך הספר שאין בהקדמתו ואלך ד״ר כותב

 ; 1939/1945 מלחמת־העולם :יאנג פ. בריג, *
 "מערכות", הוצאת חשביה! אריה תרגום:

.׳עמ 420 !1969

 ה״קלאסיים", או ה״גדולים" לספרי־המלחמה
 רחבה יריעה פרישת הן מעלותיו שתי אולם

 הרהוט וסגנונו המלחמה מאורעות של

והמושך.

 בריטית״צ׳רצ׳יל־ גישה היא יאנג של גישתו
ההיס של תפיסתו עם מסכים ׳והוא יאנית,
 בניגוד )זאת טרו)ר־רופר הבריטי טוריון

 ג׳. א. אחר, בריטי היסטוריון של לתפיסתו
 המלחמה אשמת את המטילה טיילור(, ם.

 בלבד. המנהיג־המטורף היטלר על ועיוותיה
בגו "להגות כותב, הוא התבונה", "מן לכן
 מזוועותיה פלצות מתוך אשר דור, של דלו
 לפייס ביקש הראשונה מלחמת־העולם של

 כן ששיער בלא נקלע, ולפיכך בני־בליעל,
שבעתיים". קטלני למאבק מראש,

 מלחמות, לשתי המלחמה את מחלק יאנג

 אחד בזמן שונות, זירות בשתי שהתרחשו
ה ו״המלחמה הגרמנית" "המלחמה—לערך

 של ישר המשך היתה הראשונה יפאנית".
מפ צביון שלבשה הראשונה, מלחמית־העולם

 והברוטאליים החדשים הכוחות בגלל לצתי

חי בחינת והשניה, פרץ, באמצעותה שמצאו
יפאן־סין. למלחמת כהמשך דוש,

הראשו המלחמה לאחר שאירע למה בניגוד
ה "שאלת השניה לאחר התעוררה לא נה,

 נחלו ויפאן שגרמניה משום רק לא אשמה".
 זו שאשמה משום אף אלא ניצחת תבוסה

שבמה משום וכן וללא־עירעור, נחרצת הייתה
 היתה שלא טוטאלית למלחמה היתה לכה

ת נוהלה שלא מלחמה !כדוגמתה מנ  על־
 את החזירה אלא יותר טובים תנאים להשיג

 בשאפה ביותר, הנחות לשלבה האנושות
הס לא רבים ובמקרים—ללא־תנאי לכניעה

בלבד. מוות תבעה אלא בכניעה תפקה

 המשך שהוא בעולם היום אנו חיים למעשה,
 המלחמות מן הרבה זה. למהלך־עניינים ישר

 להן קבעו הגדולה המלחמה לאחר בו שנוהלו
 הוא חיים אנו בו השלום ואילו דומה, מטרה
 היא אף החותרת קרה", "מלחמה של שלום

באמצ השני הצד להכנעת אלא לפשרה לא
 רק דווקה. מערכות־קרב ניהול שאינם עים

 הופך החדישים ׳וכלי־הנשק שוויון־הכוחות
 זה ממין מלחמה ל״מטריית־אימה". אותה

סבורים עוד, אפשרית אינה יאנג שמתאר



םירפס188

 ארוק יושעש םיחקלה דחא םלוא ,ידמל םיבר
 לולעש אוה תומחלמה תודלותמ קיפהל ריהז
.העטומ חקל תויהל הז
 התעב־המורח אוה גנאי לש "םלועה״תמחלמ"

 רפס לש ונורסח ."תיברעמ" תאצוה לש
 ־תמחלמ תורוק לע בוטו ףיקמ ,יתיצמת
רוה ,תואבצ ןיב תודדומתהכ ,הינשה םלועה
 אב התעש הפיו ,ירבעה ארוקה ידי־־לע שג
.ונקית לע הז ןורסח

.ש .י

ןושארה רודמב
 ליאכימ בתכ ,"םלועל םיפרשנ םניא םירפס"
 "הבקסומב ןטשה״ב ,אלפומ רפוס ,בוקאגלוב
 ורפסב בתוכ ןיציג׳זלוס רדנסקלא וליאו !ולש
 אלו ןוזפיחב וננושלל םגרות הז־התעש) ינשה
לע לע רובגל רשפא־יא" יכ (הריתי החלצהב
יוסמ םדא־ינב לש הרזומה תינחורה םתונוי

 םיפרשנ םניאש םירפסה—הלא ינש ."םימ
 ־ילכ םה—םדא־ינב לש תינחורה םתונוילעו

ייבוסה תוירטילאטוטה דגנ קבאמב קשנה
.תיט
 ברעמב םיארוקה םיספתנ תיבורק םיתעל
 לש תישממה תיטילופה םתובישחב הזרפהל
 לכל םה .םויכ רטשמה דגנ םיחומה םירפסה
 ־ינב לש םתונוילעש ךכל תכתוח תודע רתויה
 םניאש םירפסב יוטיב ידיל האב םימיוסמ םדא
 םינושה ,הלאה םירפוסה ינש .םלועל םיפרשנ
 ־לוב ,םתריצי תוהמבו םהייח תוביסמב ךכ־לכ
 םתואל קפס ילב םיכייש ,ןיצינ׳זלוסו בוקאג
."םימיוסמ םדא־ינב"
יב ןוימדה םייתסמו ליחתמ ךכב קר אל ךא
ה ןמ םישקבמ ברעמב םיארוק םתוא .םהינ
אנה שפנ־זע רוטאידאלג תויהל יסורה רפוס
ואכל ,ךכב םישגמו ןוטלשה תוצלפמ דגנ קב
 .תורפס לש תוירקיעה היתורטממ תחא ,הר
 לש הביט תא טופשל ונתוא תבייחמ תוניגהה
 אלו יתונמאה הביט יפ־לע תיתורפס הריצי

 קבאמ תרגסמב תספות איהש םוקמה יפ־לע

רת !ןושארה רודמב :ןיצינ׳זלוס רדנסכלא •
 תאצוה !בקעירב םהרבאו הבלסינורב :םוג
.׳מע 1970! 569 ,ןק״ש

מ הריצי םג ךכ .והשלכ יטילופ וא יתוברת
 ךירצ יטייבוסה רטשמה תנגהל תבתכנה הלוע
ילאיר" תל היוארה הכרעהה תדימל הכזתש
 ךא רטשמה תא תרשל לוכי "יטסילאיצוס םז
 ־לוסו בוקאגלוב .וילע הפקתה־ילכ שמשל םג
 ורוקמש קופקיפ לכ ונתאמ םיכסוח ןיצינ׳ז

מה םושמ לכ־םדוק ומסרפתנ אמש רוהריהב
 ןטשה" .יטילופ קבאמב םיאלממ םהש םוק
 לכ ילב םינמנ "ןושארה רודמב״ו "הבקסוממ
ימ אליממו ,תיסורה תורפסה בטימ םע קפס
 םהש רמול ךירצ ןיאו ,תימלועה תורפסה בט
.תאזה האמה לש תורפסה בטיממ

 אלכה־יתב תורפסל ךייתשמ "ןושארה רודמב"
יריה תבחרתמ ןאכש אלא .םירוצעה־תונחמו

 ־תבחר היסור ץרא תא תופיקמ תומוחהו הע
 לפשה ןמ ,היחרזאמ דחא לכ תואלובו םיידיה
 קנע אלכ־תיבב ."םימעה שמש" דעו םהבש
יחיהש סקודאראפה אוה ינויגה הזכ טלחומו

 םיכלהתמה הלא םניא תוריחמ םינהנה םיד
 רצעמה־תונחמב םיאולכה הקווד אלא ץוחב
ית אמש דחפה ןמ םיררחושמ םה .םינושה
פמב ,רחא וא הז עגרב םתוריח םהמ ללש
 ־יבוב ריסאה .ףטחב ,קיפסמ■ םעט אלל ,עית
 שוגפל אבש ,בומוקאבא רטסינימל רמוא ןינ

 ינפל ינממ םתלזג יתוריח תא" :אלכב ותוא
 התאש ינפמ ,ךחוכב ןיא יל הבישהלו ,בר ןמיז

 רמוא רחא םוקמבו ."ןירוח־ןב ךניא ךמצע
צ אלפב תוחפל ירה" :בוקי׳צנאירפ ריסאה
 וניא אלכה ,ןכ־יכ "1 ישפח תויהל םדאה ךיר
 ־קונו יתורירש םוי-רדסו תוהובג תומוח קר
 דחפה ףא אוה אלכה .הזמ הלעמל וא ,הש
 תועש לש עגרו עגר לכב ,ימוהתה ,ימוימויה
 *יר ןימכ רפסב םירוזשה םיקרפ המכב .םויה
 הפירח הינוריאב ןיצינ׳זלוס ראתמ ה׳זאטריופ
 תומוח ךותב אולכה ,ןילאטס תא רעתכ־הדחו

 ־פאתמה ותנובת ,ךעודה ונורכז ךותבו ורדח
.ופוריטו וידחפ ,תקתשמה ותודידב ,תל

 םיריסאה .הצמתמ םקודאראפה ןיא ךכב םלוא
 ,םיריסאה לש "תיליע״ה םה ונירוואמ אלכב
 םתוא אלכ רטשמהש םהיתועוצקמב םיחמומ
 ־םה .םהירושיכ תא לצנל ידכ םיחונ םיאנתב
 םיכלהמה דגנכ רטשמה לש דיצה־יבלפ םה
 דוימ םהילע לטומ החותיפש האצמההו ,ישפח
־שמה יביוא" לש םתפישח תא רשפאל תדע
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