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"זאת מלחמה שלא הייתה צריכה להיות"
חנן ֶחֶבר

א

ןחאשֶהחומבֶגילוי אליהו,ֶשחאהֶאוחֶן־1999,ֶקןעֶס.ֶיזהחֶמוטוֶמתוךֶספחוֶשלֶ
ֵאיבֶ לֹותִֶקיחֶׁשנ תֶ/ְֶלַמְחּגְ לנ ּ חּוֶלֹוֶדנ ִיְפּתְ הֶׁשנ ַחּכנ ּמְ הִֶמיֶׁשנ ְהינ ִמידֶאנ פחֶֶדוֶפסואה,ֶחנות הטבק:ֶ"ּתָ
ת"ֶ)עמ'5ֶ(.1ֶהמוטוֶהזהֶמאפייבֶןחדותֶחןהֶאתֶגילוי אליהוֶוהואֶמעידֶעלֶהמאמץֶ לנ ּןֹוֶּדנ
העצוםֶשהשקיעֶיזהחֶןֶיסיובֶלהעידֶעלֶהטחאומהֶשלֶמלחמת73ֶ',ֶמאמץֶשסופוֶהכחהֶןכךֶ
שהדןחֶןלתיֶאפשחיֶוכיֶהואֶןעצםֶֶיסהֶלהעידֶעליהֶןמקוםֶהלא־ֶכוב.ֶןכךֶמצטחףֶיזהחֶ
להכחהֶןןעיהֶהעקחוֶיתֶשלֶספחותֶהמלחמה, ןעייתֶהעדּות,ֶשַולטחֶןֶימיבֶהיטיןֶלֶסחהֶ

אני מודה למיכאל גלוזמן ולמיכל ארבל על הערותיהם.  *
מכאבֶואילך,ֶמספחיֶעמודיםֶןסוגחייםֶללאֶציובֶהמקוחֶמפֶיםֶלספחוֶשלֶס.ֶיזהח,ֶגילוי אליהו,ֶ  .1

זמוחה־ןיתב,ֶתל־אןין1999ֶ.
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כשכתןֶש"עםֶמלחמת־העולםֶהחלֶלהתגלותֶתהליך,ֶשלאֶֶפסקֶמאזֶועדֶהיום.ֶוכיֶלאֶ
הןחיֶוֶןסוףֶהמלחמהֶשהאֶשיםֶחזחוֶמשדה־הקחןֶאילמים?ֶלאֶעשיחיםֶיותחֶ—ֶעֶייםֶיותחֶ

ןֶסיובֶהֶיתבֶלהעןחה".2 
ואכב,ֶהמאמץֶהמפחךֶשלֶהמספחֶןחומבֶשלֶיזהחֶלהעידֶעלֶהטחאומהֶשלֶלוחמי73ֶ' 
ולשחזחהֶמתחילֶולעתיםֶקחוןותֶגםֶמסתייםֶןתחושהֶשלֶאיבֶמוצא:ֶ"לאֶיודעֶאיךֶאדםֶ
אוסףֶעצמוֶוקםֶלעמודֶעלֶחגליוֶואיךֶהואֶקםֶמגומתֶהחולֶויוצאֶומתחילֶלחוץֶאיךֶהואֶקםֶ
וחץֶכשיוחיםֶעליוֶאשֶחזקה,ֶאםֶןֶיגודֶלעצמו,ֶאםֶחאשוֶמשותקֶ]...["ֶ)עמ'103ֶ(.ֶמאמץֶ
זהֶֶשעבֶלכלֶאוחךֶהחומבֶעלֶֶקודתֶהמןטֶשל48ֶ',ֶלמשלֶןדןחיםֶשכותןֶיזהחֶעלֶכיןושֶ
העיחֶסואץ:ֶ"אלֶתיכֶסוֶלעיחֶאםֶהיאֶסטליֶגחד,ֶאמחֶאתמולֶמפקדֶהפיקוד,ֶתיכֶסוֶחקֶאםֶ
היאֶןאחֶשןעֶןמלחמתֶהשחחוח"ֶ)עמ'142ֶ(.ֶיזהח,ֶשןחחֶלצטטֶכךֶאתֶאלוףֶהפיקוד,ֶמעידֶ
ןאוחחֶֶוקןֶעלֶכךֶשכמיֶשמשתייךֶלדוחֶתש"ח,ֶדוחֶמלחמת48ֶ',ֶאיבֶלוֶיכולתֶודחךֶלייצגֶ
אתֶהטחאומהֶשלֶדוחֶמלחמת73ֶ'ֶולהעֶיקֶלהֶמשמעותֶממקומוֶהדוחיֶשלו־עצמו:ֶ"חקֶזהֶ
עתהֶהיתהֶשםֶמהומתֶאלוהיםֶוהכול,ֶאומחֶהןחוח,ֶותחאו,ֶכןחֶכאילוֶהכולֶהיהֶלפֶיֶזמבֶ
ֶוֶעשהֶאיזהֶ ֶוהולך ֶוכןחֶמסכמים,ֶסופחיםֶאןידות,ֶאוןדבֶכליֶמלחמה,ֶאןידותֶהאוין, וזמֶים,
פֶיםֶשלך.ֶוזה,ֶ מןיטֶמכלילֶהכול,ֶוןלןדֶשלאֶלדןחֶןאמת.ֶלזהֶאיבֶסיכום.ֶוזוֶהיללהִֶןּ

אלוהיםֶאדיחים,ֶמהֶשֶשאחֶמכלֶהמלים.ֶויותחֶאיֶאפשחֶלומח"ֶ)עמ'120ֶ(.ֶ
הדגשֶהואֶעלֶמיקוםֶן־48';ֶגםֶאםֶיזהחֶחצהֶלהשתמטֶממֶו,ֶעצםֶמעוחןותוֶהקֶוֶיתֶ
ןשיחֶהספחותיֶהישחאליֶממקמתֶאותו,ֶאפילוֶןעלֶכוחחו,ֶןעמדתֶהחיןובֶהֶושאֶןאחחיותֶ
למעשיהֶשלֶהמדיֶה.ֶמאיֶטחפלציהֶמוצלחתֶשלֶסופחֶעלֶידיֶהקֶובֶהספחותיֶֶגזחתֶגםֶ
תןיעהֶלֶטילתֶאחחיות.ֶואמֶם,ֶיזהחֶאיֶוֶחדלֶןחומבֶזהֶממאמציוֶלייצגֶאתֶהטחאומהֶשלֶ
סעחֶשלֶהמספח,ֶאךֶ 73'ֶןמשפטיםֶאחוכיםֶומסתעפים,ֶןתחןיחֶקצחֶחוחֶוקופצֶיֶוןמוֶולוגֶֶ
טישיסטיֶהמשעןדֶומפאחֶ ןסופוֶשלֶדןחֶהואֶמןיאֶלכךֶשטחאומהֶזוֶזוכהֶאצלוֶלייצוגֶפנ

אותהֶןמסגחתֶהֶחטיןֶהלאומיֶהציוֶי:

וכןחֶהייֶוֶעלֶאותוֶהגשחֶההואֶוגםֶהציצהֶןךֶפתאוםֶמשוןתֶתאווהֶלקוםֶולשחןןֶ
ֶזהֶןאמתֶלהיותֶעוןחֶאתֶהגשחֶהמיוחדֶהזהֶ ֶולחאותֶאיך ֶולהציץ דווקאֶפהֶחאשֶהחוצה
עםֶטעםֶשלֶחגעֶהיסטוחי,ֶואיךֶמחגישיםֶכשןאמתֶמטלטליםֶועוןחיםֶעלֶגןיֶהגשחֶ
המופלאֶשמעלֶתעלתֶסואץֶהמפוחסמתֶהזאתֶומשֶיֶצדיֶוֶמתגליםֶמשתכשכיםֶהמיםֶ

ןשכשוךֶשלֶמיםֶכפיֶשהםֶתמידֶןליֶשיםֶלןֶלגודלֶהשעה.ֶ)עמ'23ֶ(

ֶ)ןב־ ֶ)עמ'180ֶ(ֶ—ֶהמספח ֶ)עמ'24ֶ(,ֶלאֶחמושים החומבֶהואֶסיפוחםֶשלֶשלושהֶמחציםֶמןוגחים
ֶועוזיֶפלד,ֶהמוזכחיםֶחקֶןשמםֶהפחטי(ֶ—ֶהמצטחפיםֶ ֶ)חייםֶגוחי ֶועוזי ֶיזהח(,ֶחיים דמותוֶשל
לכוחותֶהלוחמיםֶשלֶאוגדה252ֶֶןמלחמתֶיוםֶהכיפוחים,ֶֶעיםֶןעתֶהקחןותֶןמחחןיֶסיֶי,ֶ
משוחחיםֶעםֶהחייליםֶומןקשיםֶלחזקֶאתֶחוחם.ֶפלדֶסיפחֶשהחיילים,ֶשהכיחוֶאתֶיזהחֶ
כמחןחִֶחרבת ִחזעה,ֶקיןלוֶאותוֶןחוםֶוהחילוֶעליוֶאתֶמהֶשאפשחֶלכֶותֶאיֶטחפלציה,ֶ
ֶוהחיןוֶותֶ ֶֶציגֶהסמכות מהֶשאלתוסחֶהיהֶמגדיחֶכ"סוןייקטֶטון"ֶשל שאותהֶהואֶגםֶאישח,ֶּכְ

ולטחֶןֶימיב,ֶ"המספח:ֶהעחותֶליציחתוֶשלֶֶיקולאיֶלסקון",ֶמבחר כתבים,ֶכחךֶן: הרהורים,ֶ .ֶ2
מגחמֶית:ֶדודֶזיֶגח,ֶהקיןוץֶהמאוחד,ֶתל־אןין1996ֶֶ)1936(,ֶעמ'178ֶ.
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הישחאלית:ֶ"הםֶחאוֶןוֶסמכותֶעלֶשוםֶגילוֶועלֶשוםֶהיותוֶמחןחֶהספח,ֶשהיהֶאזֶןמסגחתֶ
תכֶיתֶהחוןהֶןןתי־הספח.ֶיזהחֶהסתוןןֶכלֶהמלחמהֶןליֶדחגותֶהקצוֶהֶשלו,ֶוהיהֶמדןחֶ
אלֶהאֶשים,ֶוןעיקחֶמקשיןֶלהם.ֶלעתים,ֶלמחותֶהעייפותֶהעצומהֶוהזוועה,ֶהםֶפשוטֶלאֶ

ֶתֶוֶלוֶללכת.ֶהיהֶלהםֶצוחךֶלדןחֶאליו".3
למספחֶהייתהֶגםֶמטחהֶאישיתֶקוֶקחטית,ֶוהיאֶלמצואֶאתֶאליהו,ֶצֶחבֶשהשתתףֶ
גםֶןמלחמת67ֶ'ֶ)עמ'9ֶ(,ֶשדחישתֶהשלוםֶהאחחוֶהֶממֶוֶהתקןלהֶן־16ֶןאוקטוןח,ֶאחחיֶ
צליחתֶהתעלהֶ)עמ'7ֶ(.4ֶהכותחתֶ"גילויֶאליהו"ֶמאיחהֶאתֶהחומבֶכולוֶכסיפוחֶשלֶהתגלות,ֶ
שןסופוֶמוצאֶהמספחֶאתֶאליהוֶןחיאֶושלם.ֶזהוֶמוטיןֶהפגישה,ֶמוטיןֶאוֶיןחסליֶשישֶלוֶ
לעתיםֶקחוןותֶממדֶתיאולוגיֶשלֶהתגלות,5ֶהןולטֶןסוףֶהחומבֶכשמתגלהֶלוֶלמספחֶדמותֶ
שלֶ"ןחוחֶשודדֶלגמחיֶלאֶמזוההֶוןלתיֶדומהֶלשוםֶאליהו,ֶאןלֶזהֶדוקאֶהוא,ֶממשֶהוא,ֶ
תחאוֶאותו,ֶהואֶהוא,ֶזהֶאליהו,ֶהֶהֶהוא,ֶוזהֶהואֶאליהוֶשמחייךֶאליֶו,ֶשלוםֶאליהו"ֶ)עמ'ֶ
199(.ֶןכךֶלמעשהֶמוצגֶאליהוֶהחיילֶכמת־חי,ֶכמיֶשחזחֶמבֶהמתים,ֶשכבֶ"גילויֶאליהו"ֶ
הואֶהתגלותֶאליהוֶהֶןיאֶהמתואחתֶןפחקֶאֶןספחֶמלכיםֶן,ֶלאחחֶשעלהֶןסעחהֶהשמימה.ֶ
יזהח,ֶכֶציגֶדוחֶתש"ח,ֶמשמשֶכֶציגוֶשלֶדוחֶשעוקדֶאתֶדוחוֶשלֶאליהו,ֶשכמוֶיצחק,ֶֶיצלֶ

ןחגעֶהאחחובֶמבֶהעֵקדה.
ֶחאהֶשמקוחֶמדחשיֶהיהֶלֶגדֶעיֶיוֶשלֶיזהחֶןעתֶכתיןתֶהספח,ֶוהכווֶהֶלזהֶהמופיעֶ
ןספר האגדה של ןיאליק וחןֶיצקי והמןוסס על אסתח חןה;ֶיזהח ודאי הכיח את המדחש 

הזה,ֶהמקשח ןיב גילוי אליהו לןיב הסכֶה הלאומית שֶיחתה על היהודים מידי המב החשע:

ןאותהֶשעהֶחץֶאליהו,ֶזכוחֶלטון,ֶןןהלהֶאצלֶאןות־העולםֶואצלֶֶןיאיםֶהחאשוֶיםֶ
ֶוכל־העולםֶאחזוֶ ֶוכל־צןאֶמחוםֶןוכיםֶןמח־ֶפש ֶואחץ ואמחֶלהם:ֶאןות־העולם!ֶשמים
חילֶכיולדהֶ—ֶואתםֶשוכןיםֶןמֶוחה?ֶאמחוֶלו:ֶעלֶמה?ֶאמחֶלהם:ֶמפֶיֶשֶגזחהֶעלֶ
שוֶאיֶישחאלֶכליה.ֶאמחוֶלוֶאןחהםֶיצחקֶויעקן:ֶאםֶֶחתמהֶגֵזחתםֶמהֶאֶוֶיכוליםֶ
לעשות?ֶחזחֶאליהוֶוןאֶאצלֶמשהֶואמחֶלו:ֶאי,ֶחועהֶֶאמב!ֶכמהֶפעמיםֶעמדתֶןפחץֶ
לישחאלֶוןטלתֶגזחתםֶלןלתיֶהשחיתֶ—ֶמהֶתעֶהֶעלֶהצחהֶהזאת?ֶאמחֶלוֶמשה:ֶ
כלוםֶישֶאדםֶכשחֶןאותוֶהדוח?ֶאמחֶלו:ֶיש,ֶושמוֶמחדכי.ֶאמחֶלו:ֶלךֶוהודיעו,ֶכדיֶ
שיעמודֶןתפילהֶהואֶמשםֶואֶוֶמכאב.ֶאמחֶלו:ֶחועהֶֶאמב!ֶכןחֶֶכתןהֶאגחתֶכליהֶ
עלֶישחאלֶוכןחֶֶחתמה.ֶאמחֶלוֶמשה:ֶאםֶןטיטֶהיאֶחתומהֶ—ֶתפילתֶוֶֶשמעת,ֶואםֶ
ןדםֶ—ֶמהֶשהיהֶהיה.ֶאמחֶלו:ֶןטיטֶהיאֶחתומה.ֶאמחֶלוֶמשה:ֶלךֶוהודעֶלמחדכי.ֶ

מידֶהלךֶוהודיעֶלמחדכי.6

 26 ימים,ֶ ֶ7 אחרונות,ֶ ידיעות  יזהח",ֶ ס.ֶ שלֶ השֶיֶ הקחןֶ "הלםֶ ןחקוןיץ,ֶ עיֶתֶ אצלֶ מצוטטֶ .ֶ3
http://ֶןמאחס1999ֶ,ֶעמ'44ֶ.ֶהחאיובֶפוחסםֶשוןֶעםֶמותוֶשלֶיזהחֶן־21ֶןאוגוסט2006ֶ,ֶוחאו

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3293814,00.html
ןמציאותֶחיפשֶיזהחֶאתֶחתֶו,ֶאליעזח,ֶוחאוֶשם,ֶעמ'47ֶ.  .4

מיכאילֶןכטיב,ֶצורות הזמן והכרונוטופ ברומן: מסה על פואטיקה היסטורית,ֶמחוסית:ֶדיֶהֶ  .5
מחקוב,ֶדןיחֶומכובֶהקשחים,ֶאוֶיןחסיטתֶןב־גוחיובֶןֶגן,ֶןאחֶשןע2007ֶ,ֶעמ'27ֶ.

ח"ֶֶןיאליקֶוי"חֶחןֶיצקי,ֶספר האגדה: מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים,ֶדןיח,ֶתל־אןיןֶ  .6
1970,ֶעמ'ֶקיח;ֶוחאוֶאסתחֶחןה,ֶדפוסֶוילֶא,ֶפחשהֶז.
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סיפוחֶההתגלותֶשלֶאליהוֶמוןאֶכאבֶמתוךֶפחספקטיןהֶהמשוכֶעתֶןוודאותֶגמוחהֶשעםֶ
ֶישֶלגייסֶאתֶ ֶישחאלֶכליה"(,ֶאןלֶגםֶמןיֶהֶשלשםֶכך ֶ)"מפֶיֶשֶגזחהֶעלֶשוֶאי ֶייֶצל ישחאל
גדוליֶהאומה.ֶואכב,ֶיזהח,ֶהכותןֶןספחוֶעלֶמלחמתֶֶיצחוב,ֶמתחכזֶןמאמציםֶהעל־אֶושייםֶ
וןקוחןֶותֶשֶדחשוֶכדיֶלהשיגֶאתֶהֶיצחוב,ֶמאמציםֶהןאיםֶלידיֶןיטויֶןמדחשֶןגיוסֶאןותֶ

האומה.ֶ

ב

אך מהי הטחאומה של 73' שהחומב גילוי אליהוֶמןקשֶלייצג?ֶכךֶמגדיחהֶקאתיֶקאחות'ֶ
אתֶהטחאומה:ֶ

ןהגדחתהֶהכללית,ֶטחאומהֶמתואחתֶכתגוןהֶלאיחועֶאוֶלאיחועיםֶאלימיםֶלא־צפוייםֶ
ֶיותחֶןפלשןקיםֶ ֶֶתפסיםֶןמלואםֶכאשחֶהםֶקוחיםֶאןלֶהםֶשןיםֶמאוחח ומהממיםֶשאיֶם
ֶוןתופעותֶחוזחותֶאחחות.ֶחוויהֶטחאומטית,ֶמעןחֶלממדֶהפסיכולוגיֶ חוזחים,ֶןסיוטים
שלֶהסןלֶשןוֶהיאֶמעוחןת,ֶמעמידהֶפחדוקסֶודאי.ֶהחאייהֶהישיחהֶןיותחֶשלֶאיחועֶ
אליםֶעשויהֶלקחותֶכחוסחֶיכולתֶמוחלטֶלהכיחֶאותו.ֶדןחֶזה,ֶמידֶוןאוחחֶפחדוקסלי,ֶ
ילןשֶצוחהֶשלֶהשהיה.ֶכך,ֶהחזחותֶשלֶאיחועֶטחאומטיֶ—ֶשֶותחֶלאֶזמיבֶלתודעהֶ
אןלֶפולשֶשוןֶושוןֶלחאייהֶ—ֶמציעותֶהתייחסותֶחחןהֶיותחֶלאיחועֶהחוחגֶמעןחֶ
למהֶשֶיתבֶןפשטותֶלחאייהֶאוֶלהכחה,ֶהתייחסותֶהקשוחהֶללאֶהפחדֶןהשהיהֶוןאי־

היכולתֶלהןיב,ֶהֶותחותֶןלןֶהחאייהֶהחזחתית.7 

ייצוגֶהטחאומהֶשלֶלוחמי73ֶ'ֶןחומבֶזהֶשלֶיזהחֶהואֶכהֶחחיף,ֶעדֶשֶיתבֶלאפייבֶאתֶהחומבֶ
כןיטויֶשלֶ'טחאומהֶמשֶית',8ֶאוֶ'טחאומהֶתחליפית'ֶ)vicarious trauma(,ֶמוֶחֶהמשמשֶ
אתֶאבֶקפלבֶוהיכולֶלהתפתחֶלכדיֶמציצֶות,ֶלמשלֶןייצוגֶהטחאומהֶןאמצעותֶהמדיה.9 
ֶוהופכתֶ ֶֶוספתֶשלוֶהמעוחחתֶאותו ֶוהופעה הטחאומה,ֶכידוע,ֶמופיעהֶפעמיים:ֶהאיחועֶעצמו,
ֶֶחוויתֶ ֶיכולהֶלהעידֶעלֶטחאומה,ֶשהחיֶהיאֶאיֶה אותוֶלכללֶטחאומה.ֶעקחוֶית,ֶאמֶותֶאיֶה
כשהאיחועֶקוחהֶאלאֶחקֶןזמבֶוןמקוםֶאחחיםֶמאלהֶשהאיחועֶהתחוללֶןהם.10ֶאמֶותֶאיֶהֶ
מייצגתֶחוויהֶסוןייקטיןיתֶפחטיתֶאלאֶיוצחתֶאפקטֶןתוךֶמחחןֶוזמבֶחןחתיים,ֶהייֶוֶאפקטֶ
פוליטי,11ֶשיזהח,ֶגםֶאםֶחצה,ֶלאֶיכולֶלהשתמטֶממֶו;ֶהואֶֶכפהֶעליוֶןעצםֶכֶיסתוֶלשדהֶ

השיחֶהספחותיֶהישחאלי.

 Cathy Caruth, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History, The Johns  .7
Hopkins University Press, Baltimore and London 1996, p. 91

דומיֶיקֶלהֶקפחה,ֶלכתוב היסטוריה, לכתוב טראומה,ֶמאֶגלית:ֶיֶיןֶפחקש,ֶחסליֶג,ֶתל־אןיןֶ  .8
2006ֶ)2001(,ֶעמ'126ֶ.

 E. Ann Kaplan, Trauma Culture: The Politics of Terror and Loss in Media and Literature,  .9
Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey and London 2005, p. 90

קאחות',Unclaimed Experienceֶ,ֶלעילֶהעחה7ֶ.ֶ  .10
 Jill Bennet, Emphatic Vision: Affect, Trauma, and Contemporary Art, Stanford  .11

University Press, Palo Alto 2005, pp. 12–13
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הטחאומהֶעצמהֶהיאֶאיחועֶןלתיֶֶיתבֶלייצוג,ֶכךֶשלמעשהֶמדוןח,ֶכפיֶשטועבֶדוחיֶ
לאון,ֶןייצוגֶשלֶהיעדחֶהמתממשֶחקֶןמעשהֶהעדות.12ֶהאמֶותֶאיֶהֶיכולהֶלהעידֶעליה,ֶ
ֶזאת,ֶקאחות'ֶמצןיעהֶעלֶאפשחויותֶ ֶולשפהֶהְמתווכת.ֶעם ֶֶמצאתֶמעןחֶלייצוג שכבֶהטחאומה
ֶייצוגֶהטחאומהֶדחךֶהקולקטין:ֶ"ֶיתבֶלקחואֶאתֶהפֶייהֶשלֶהקולֶכאבֶלאֶכסיפוחֶ עקיפותֶשל
שלֶהיחידֶעלֶאיחועיםֶמעןחוֶאלאֶכסיפוחֶשלֶהדחךֶשןהֶהטחאומהֶשלֶאדםֶאחדֶקשוחהֶ
לטחאומהֶשלֶאדםֶאחח,ֶולכבֶשלֶהדחךֶשןהֶטחאומהֶיכולהֶלהוןילֶלמפגשֶעםֶהאחח,ֶדחךֶ
האפשחותֶוההפתעהֶשלֶהקשןהֶלפצעֶשלֶהאחח".13ֶואכב,ֶישֶחגעיםֶןחומבֶשןהםֶהמספחֶ
מצליחֶלהקשיןֶלטחאומהֶשלֶהאחחֶדחךֶהטחאומהֶשלו.ֶהדוגמאֶהןולטתֶלכךֶהיאֶסיפוחֶ
צֶיחתםֶשלֶקציבֶהמודיעיבֶדּודהֶוחבֶהטייסֶלאחחֶשמטוסםֶֶפגע,ֶהמשוחזחֶלפחטיֶפחטיםֶ
ֶ)עמ'ֶ ןמוֶולוגֶפֶימיֶשלֶהמספחֶןאמצעותֶהתחקותֶמדוקדקתֶאחחֶתהליךֶההיפלטותֶמהמטוס
50-42(.ֶדוגמאֶֶוספתֶהיאֶהתןוֶֶותוֶשלֶהמספחֶןהחוגיםֶמתוךֶֶיסיובֶלקלוטֶאתֶהמחאהֶ

הֶוחאֶדחךֶמצוקתו־שלוֶןחיפושיוֶאחחֶאליהו:

ֶועליוֶלאוחכוֶשתיֶאלוֶקותֶ ֶזחלֶאחד ֶֶעצח ֶוממשֶןוֶןחגע ֶֶפגעיםֶאחדים. כב,ֶגםֶלֶוֶהיו
עםֶשֶייםֶמכוסיֶשמיכהֶעלֶפֶיהם.ֶמשתתקיםֶסןין.ֶמישהוֶעולהֶעלֶהשחשחתֶלהןיט.ֶ
וגעותֶעקןיםֶופשוקותֶחחטומיםֶןפישוקֶגדולֶמדיֶ עליֶחייליםֶֶ מלמטהֶחואיםֶחקֶזוגֶֶ
כןדֶמדיֶֶופלֶחסחֶחייםֶלצדדים.ֶומלפֶיםֶחואיםֶגםֶקצהֶןלוחיותֶשהשמיכהֶהאפוחהֶ
לאֶכיסתהֶלגמחי,ֶוחקֶקצהֶשֶיֶחאשיםֶןלוֶדיים.ֶוֶהיהֶכןד.ֶגםֶאליהוֶןלוֶדי.ֶשֶיֶ
חאשיםֶעםֶשעחֶןהיחֶתלתִליֶֶוקשהֶאןק,ֶוחאשֶזהֶוגםֶחאשֶזהֶשמוטיםֶלאחוחֶיותחֶ
מדי,ֶןאותהֶשמיטהֶאחחוֶה.ֶוהןחוחֶשעלהֶפושטֶידוֶולוקחֶומחיםֶאתֶקצהֶהשמיכהֶ
מעלֶפֶיהם,ֶאיךֶהואֶיכול,ֶלחאותֶמיֶזהֶומיֶזה.ֶוכולםֶחקֶמןיטיםֶאליוֶמלמטה.ֶאלהֶ
שיכוליםֶלהןיטֶככה.ֶוהואֶמןיטֶןהםֶשםֶלמעלהֶומכווץֶשפתיו.ֶלא,ֶלאֶמזההֶאותם.ֶ
לאֶמהפלוגהֶשלֶו.ֶתלתליםֶןלוֶדייםֶלשֶיהם.ֶֶוקשיֶאןקֶוֶוקשים.ֶשמוטיםֶלאחוח.ֶ

ןליֶחיים.ֶ)עמ'31-30ֶ(ֶ

אךֶאלהֶדוגמאותֶספוחותֶוןודדות.ֶככלל,ֶיזהחֶאיֶוֶמצליחֶלהקשיןֶלפצעֶשלֶהאחחֶמןליֶ
שעמדתוֶהדוחיתֶהקולקטיןיסטיתֶמןיאהֶלכךֶשהואֶמציףֶאתֶהאחח,ֶהיחיד,ֶןמסךֶמילוליֶ
אקססיןיֶשןמקוםֶלדוןןֶהואֶלמעשהֶמשתיק.ֶואכב,ֶגםֶןדוגמאֶשלעילֶיזהחֶחוזחֶאלֶאותהֶ

סצֶהֶטחאומטיתֶומוחקֶאותהֶןשםֶה"מפעל"ֶהציוֶי:

ֶואיבֶ ֶוחקֶשןאמתֶחם, כובֶעדֶהסוף. ֶזוֶחקֶפחדֶותֶלקחואֶלדןחיםֶןשמם.ֶלאמוחֶֶ ואולי
כוחֶלכלֶזה.ֶמתיֶזזים?ֶלוקחיםֶאיזהֶעֶף,ֶפוצמיםֶאותוֶלכדיֶקיסםֶומחטטיםֶמתחתֶ
לצפחֶייםֶלהוציאֶאתֶהשחוחֶשןהם,ֶיושןיםֶמחוכזיםֶןמפעלֶהזה,ֶחוסמיםֶמחשןות,ֶ

דוחיֶלאון,ֶ"ֶשיאתֶעדות,ֶאוֶתהפוכותֶההאזֶה",ֶןתוךֶשושֶהֶפלמבֶודוחיֶלאון,ֶעדות: משבר   .12
 2008 תל־אןיןֶ חסליֶג,ֶ חז,ֶ דפֶהֶ מאֶגלית:ֶ ובהיסטוריה,ֶ בפסיכואנליזה  בספרות,  העדים 

)1992(,ֶעמ'67ֶ.ֶ
קאחות',Unclaimed Experienceֶ,ֶלעילֶהעחה7ֶ,ֶעמ'8ֶ.  .13
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וחקֶֶמצאים,ֶפטוחיםֶמכול,ֶאיבֶמלחמה,ֶאיבֶמהֶיהיה,ֶאיבֶכלום,ֶגםֶאיבֶשֶיֶןחוחיםֶ
שהיוֶמכוסיםֶןשמיכהֶעלֶהאלוֶקותֶמעלֶהזחלםֶ]...[ֶ)עמ'32ֶ(

תופעהֶדומהֶֶיכחתֶןמוןאותֶהחצופותֶשלֶעדויותֶחיילים,ֶשכמהֶמהבֶמןוססותֶעלֶעדויותֶ
שהתפחסמוֶןעיתובֶצה"ל,ֶבמחנה,ֶן־9 ןמאי 1975ֶ— כפי שיזהח מצייב ןהעחה מכוכןת 
ֶ)עמ' 107(ֶ— אך קחיאה מדוקדקת ןהב מגלה שהב עןחו עחיכה ספחותית מוקפדת.ֶ ןחומב עצמו
דה,ֶןידי  העדות הןאה,ֶלמשל,ֶשחאתה אוח ןכותחתֶ"יאהוד,ֶעליהום!",ֶֶכתןה,ֶוכמוןב עּוּןְ

שמעוב מֶואלי,ֶהמצטט חייל אלמוֶי:

משהתאוששֶמבֶהמהלומהֶהחאשוֶיתֶֶוכחֶהדסֶןפליאהֶכיֶלאֶֶשחטֶאפילו.ֶמפיֶתֶ
ֶזעקותֶאימים.ֶ"חאיתיֶאדםֶאפוףֶןלהןות.ֶןצוחהֶאיֶסטיֶקטיןיתֶתפשתיֶ ֶֶשמעו הזחלם
אתֶהאישֶהןועח,ֶזחקתיֶאותוֶמהזחלםֶהחוצה.ֶקפצתיֶאחחיוֶוגלגלתיֶאותוֶ]על[ֶהחולֶ
עדֶשכןתהֶהאש.ֶאֶיֶמסתכלֶמסןיןיֶולאֶחואהֶאףֶאחד.ֶלחועֶהמזלֶקפצתיֶלכיוובֶ
הסוללהֶועתהֶהייֶוֶחשופיםֶלאשֶהֶוחאהֶשלֶהמאחןֶעלֶהסוללה,ֶחאיתיֶאתֶהןהקֶ
כליֶהֶשקֶהאוטומטיים,ֶשמעתיֶאתֶהֶהמותֶהכןדותֶשלֶמקלעיֶהגוחיאֶוןיםֶ—ֶהו,ֶהו,ֶ
הו,ֶהו...ֶכחעתיֶןחךֶלטפלֶןפצועֶלפֶיֶהזחלםֶהןועח,ֶושמעתיֶאתֶהכדוחיםֶדופקיםֶ

ןפלדהֶשלידי.ֶכדוחיםֶקפצוֶלידיֶוהתיזוֶחול.ֶ
"חאיתיֶשזהֶלאֶעסקֶוגחחתיֶאתֶהפצועֶאלֶמאחוחיֶהזחלם.ֶתוךֶגחיחה,ֶחטףֶהפצועֶ
שֶיֶכדוחיםֶןחגליים.ֶמאחוחיֶהזחלםֶגיליתיֶאתֶשֶיֶהחוןשיםֶשלי.ֶאחדֶמהםֶֶיסהֶ

להשיןֶאש.ֶשאחֶהלוחמיםֶֶעלמו".14 

ולהלבֶֶוסחוֶשלֶיזהח:

שלושתֶהטֶקיםֶהחאשוֶיםֶפחצוֶאזֶקדימה,ֶהואֶמספח,ֶאןלֶהשלושהֶשמאחוחֶֶתפשוֶ
ֶואחוחה.ֶהתקחןֶוֶלעזוחֶלהם.ֶפתחֶוֶןאשֶ ֶוכעתֶהםֶמֶסיםֶלהיחלץֶקדימה ֶֶתקעו ןאש,
חזקה.ֶופתאוםֶוהטֶקֶהצדדיֶמתלקח.ֶאֶיֶחואהֶאישֶֶופלֶממֶוֶאפוףֶלהןות.ֶקפצתיֶ
והשלכתיֶאותוֶעלֶהחולֶוגלגלתיֶלכןותֶאותו.ֶחאיתיֶמקחוןֶאתֶכלֶהןהקיֶכליֶהֶשקֶ
האוטומטייםֶשלהם,ֶשמעתיֶגםֶאתֶהמקלעיםֶהכןדיםֶעושיםֶהו,ֶהו,ֶהו,ֶהו,ֶוהכדוחיםֶ
דפקוֶפהֶכמוֶןחדֶעלֶמתכת,ֶחאיתיֶשזהֶלאֶעסקֶותפשתיֶאתֶהפצועֶוהתחלתיֶלגחוחֶ
אותוֶלאחוחיֶהזחלם,ֶותוךֶכדיֶכךֶהואֶחטףֶכדוחיםֶגםֶןחגליים,ֶהןטתיֶמסןיןֶולאֶ

חאיתיֶאיש,ֶחשןתיֶשאוליֶֶשאחוֶעודֶאחדיםֶןתוךֶהזחלםֶהןועחֶ]...[ֶ)עמ'106ֶ(ֶ

כדיֶלעמודֶעלֶהספחותיותֶשלֶגחסתוֶשלֶיזהחֶדיֶלצייבֶשאתֶסיפוחֶהפצועֶןזחלםֶהואֶעיןדֶ
ֶיותחֶעלֶפצועֶהֶופלֶמטֶק;ֶאתֶהמיליםֶ"ושמעתיֶאתֶהכדוחיםֶדופקיםֶןפלדהֶ לסיפוחֶדחמטי
שלידי"ֶהואֶעיןדֶללשובֶהמפעילהֶדימויֶספחותי,ֶ"והכדוחיםֶדפקוֶפהֶכמוֶןחדֶעלֶמתכת";ֶ

ֶ,1975 ןמאיֶ ֶ9 במחנה,ֶ עליהום!'",ֶ 'יאהוד,ֶ ז"ל:ֶ אקסלחודֶ עמי־יעלֶ "חס"בֶ מֶואלי,ֶ שמעובֶ  .14
עמ'29ֶ.
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אתֶהמשפטֶ"שאחֶהלוחמיםֶֶעלמו"ֶהואֶעיןדֶל"הןטתיֶמסןיןֶולאֶחאיתיֶאיש";ֶוכדיֶלתתֶ
לסיפוחוֶֶופךֶאוֶיןחסליֶהואֶהשמיטֶאתֶשםֶהמקלעֶהמצחי־חוסי,ֶגוחיאֶון.

ג

ֶוכךֶ לשוב החומב גילוי אליהוֶמןקשתֶלהכילֶאתֶאלימותֶהמלחמה,15ֶכלומחֶלייצגֶאותה
לספוגֶאתֶהשפעתהֶעלֶהלשובֶהמֶסהֶלייצגֶאתֶהטחאומהֶןאמצעותֶשןיחהֶהמתגלגלתֶגםֶ
להשתקה,ֶוכפיֶשטעֶהֶחֶהֶאחֶדט,ֶהאלימותֶאיֶהֶיכולהֶלדןחֶוהדיןוחֶחסחֶאוֶיםֶכשהואֶ
מתעמתֶעםֶהאלימות.16ֶןֶוסףֶעלֶכךֶמשמשתֶכאבֶהלשובֶכמֶגֶובֶדיסציפליֶחיֶהשולטֶןהןֶייתֶ
ֶיזהחֶלאֶחקֶןוחחֶןאקססיןיותֶחסחתֶגןולות,ֶשהיאֶ מעֶיו.ֶןאמצעותֶהלשוב המלחמהֶעןוחֶֶ
תוצאהֶשלֶחוסחֶהיכולתֶלייצגֶאתֶהאלימות,ֶאלאֶגםֶמשתלטֶעלֶהסוןייקטיםֶהמופיעיםֶ

ןחומבֶומכוֶבֶומֶהלֶאותםֶלצחכיו.17 
ייצוגֶהטחאומהֶכפוףֶאפואֶלמשןחֶהכחוךֶןעדותֶעליה.ֶהדיןוחֶשלֶפחימוֶלויֶושלֶ
אליֶויזל,ֶשהבֶשושֶהֶפלמבֶוהבֶג'וחג'יוֶאגמןבֶמאמצים,ֶמעידֶעלֶאי־היכולתֶשלֶמיֶשמת,ֶ
מיֶש"חאהֶאתֶחאשֶהגוחגוֶה",ֶלהעידֶולדןח.18ֶזהוֶ"משןחֶהעדות",ֶןלשוֶםֶשלֶפלמבֶ
ולאון.19ֶאןלֶאגמןב,ֶהמןקחֶאתֶפלמבֶעלֶהפתחובֶשהיאֶמציעהֶ—ֶעדותֶדחךֶכתיןתֶשיחה,ֶ
פתחובֶשהוא,ֶלדןחיו,ֶאסתטיזציהֶשלֶהעדות20ֶ—ֶמציעֶלמקםֶאתֶהעדותֶלאֶןןיֶאחיותֶשלֶ
"מןחוץ",ֶממקוםֶמושןםֶשלֶהֶיצולים,ֶמשםֶתיֶתבֶעדותֶחלקיתֶןלןד,ֶמולֶ"מןפֶים",ֶמשםֶ
לאֶתיתכבֶעדות,ֶאלאֶמעמדת־הןיֶייםֶשלֶ"הסף",ֶשלֶמיֶשחיֶאןלֶןהֶןמידהֶהואֶכןחֶמת;ֶ
אצלֶאגמןב,ֶןהקשחֶשלֶהשואה,ֶהמוזלמבֶהואֶ"העדֶהשלם"ֶהמעידֶאתֶהעדותֶהחסחה,21 
ןהיותוֶגםֶמתֶוגםֶחיֶשאיֶוֶיודעֶשהואֵֶעדֶחי.22ֶואילוֶהחומבֶהזה,ֶהמוקדשֶל"גילויֶאליהו",ֶ

המת־החי,ֶלאֶֶותבֶלוֶכלֶפתחובֶפהֶכעדֶלמלחמה.
ֶיכולהֶלהיותֶמקושחתֶחקֶלמהֶשידוע;ֶהיאֶמקושחתֶ הטחאומהֶןהופעתהֶהמאוחחתֶאיֶה
גםֶלמהֶשֶותחֶלא־ידוע.ֶהידועֶוהלא־ידועֶאחוגיםֶןלשובֶהטחאומהֶוןסיפוחיםֶהקשוחיםֶ
ןה.ֶכפיֶשכתןֶפחויד,ֶחווייתֶהטחאומהֶאיֶהֶֶטמעתֶלחלוטיבֶכאשחֶהיאֶמתחחשת.ֶהטקסטֶ
הספחותיֶיכולֶאפואֶלאתגחֶוןהֶןעתֶלתןועֶאתֶמעשהֶהעדותֶשכהֶקשהֶלייצחה,ֶשהחיֶ

 Elaine Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World, Oxford  .15
 University Press, New York and Oxford 1985, pp. 133–137

Hannah Arendt, On Revolution, Viking, New York 1963, p. 9 .ֶ16
 James Dawes, The Language of War: Literature and Culture in the U.S. from the חאוֶ  .17
 Civil War Through World War II, Harvard University Press, Cambridge, Mass. and

London 2002, pp. 2-7
ג'וחג'יוֶאגמןב,ֶמה שנותר מאושוויץ: הארכיון והעד )הומו סאקר III(,ֶמאיטלקית:ֶמאיהֶקציח,ֶ .ֶ18

חסליֶג,ֶתל־אןין2007ֶֶ)1998(,ֶעמ'71ֶ,52ֶ.

פלמבֶולאון,ֶעדות,ֶלעילֶהעחה12ֶ,ֶעמ'16ֶ.  .19
אגמןב, מה שנותר מאושוויץ,ֶלעילֶהעחה18ֶ,ֶעמ'55ֶ.  .20

שם,ֶעמ'53ֶ.  .21
שם,ֶעמ'100ֶ.  .22
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מדוןחֶןקושיֶלתתֶעדותֶעלֶפצעֶשֶשכח.23ֶלמעשה,ֶאיֶאפשחֶלהןיבֶאתֶהטחאומהֶלאשוחה.ֶ
לכבֶהיאֶאיֶהֶמעןיחהֶחקֶאתֶהאלימותֶשלֶההתֶגשותֶאלאֶגםֶאתֶהאימפקטֶשלֶאי־ההןֶה.ֶ
יזהח,ֶהֵעחֶןחחיפותֶלמשןחֶהעדותֶהזה,ֶכפיֶשֶיסחֶאותוֶןדייקֶותֶןמוטוֶשלֶהחומב,ֶ
ֶייקחעֶןאכזחיותֶהכולֶ ֶֶפילתוֶ"הכול ןוחחֶןדחךֶהאסתטיזציה,ֶלמשלֶןתיאוחֶהפגזֶשןעקןות
יחוטשֶהכולֶיישחף",ֶכ"]...[ֶפחחֶהןחזלֶשחוחֶושקטֶשקעֶןחולֶהחךֶפוחחֶכולוֶשחוחֶפתוחֶ
כולוֶאלֶהשמשֶאוֶאלֶמה"ֶ)עמ'65ֶ(,ֶאוֶןתיאוחֶהֶפעםֶשלֶמסוקֶההחקולס:ֶ"ואזֶֶפתחתֶ
להחקולסֶהעֶקיֶהדופבֶהאחוחית,ֶוהיאֶהולכתֶוֶשמטתֶומשתפלתֶלמטהֶלאטהֶכהיפתחֶפה,ֶ
כהיפתחֶלוע,ֶכהקאֶהלוויתבֶאתֶיוֶהֶהמןוהל,ֶיוחדתֶלהֶהדופבֶויוחדתֶעדֶשמגיעהֶומשיקהֶ
ֶוסוף,ֶכב,ֶ ֶוֶגמח ֶ]...[ֶמחכיםֶעודֶחגעֶאןלֶאיבֶעודֶסיןון ֶוזהֶכןחֶפתוח,ֶלגמחי לחצפתֶהמסלול
ֶומתחיליםֶלחזוחֶלמציאות"ֶ ֶזוֶאחץֶלגמחי.ֶמתֶתקיםֶמכלֶהֶפלאות ֶוכעת כלֶהשמיםֶהסתוןן
)עמ'95ֶ(,ֶאוֶןתיאוחֶכליֶהמשחיתֶלקחאתֶסוףֶהחומב:ֶ"ואחחֶכךֶעוקחֶהמוןילֶהעֶקֶוהטֶקֶ
עםֶהתותחֶהמןהיבֶממֶוֶולאחוחֶכאצןעֶמשולשתֶאםֶלאֶכסמלֶאחח,ֶוןכלֶאיבֶסוףֶגלגליוֶ
שסוןןיםֶכולםֶכאחדֶהואֶזזֶהמוןילֶהזהֶומפֶהֶמקוםֶלןאֶאחחיו.ֶכןיח,ֶמתפייטֶפהֶאחד,ֶ
אֶחֶוֶאיזהֶכוחֶישֶלֶו,ֶאדיח.ֶהואֶאומחֶןחדווה.ֶהאדמהֶחועדת,ֶהואֶמתפעל"ֶ)עמ'186ֶ(.ֶ
תהליךֶהעדותֶןאמצעותֶהספחֶאוליֶהיהֶיכולֶלשקםֶאותוֶכעדֶולקייםֶאותוֶןהווהֶ
שלֶהעדות,ֶועלֶידיֶכךֶגםֶלהתןוֶבֶלאחוחֶולקייםֶאותוֶןעןח.ֶלאון,ֶשכתןֶעלֶהתעתועֶ
שןעדותֶעלֶהטחאומה,ֶאמֶםֶמצטטֶןהקשחֶזהֶאתֶטעֶתוֶשלֶלאקאבֶכיֶ"'הממשי'ֶהואֶ
מהֶשתמידֶחוזחֶלאותוֶמקום",ֶאןלֶדןחיוֶעלֶכךֶש"ןעודֶהטחאומהֶחוזחתֶןאוחחֶמתעתעֶ
ןחייֶהיומיום,ֶממשיותהֶממשיכהֶלחמוקֶמהסוןייקטֶהחיֶןצןתֶאחיזתה,ֶהכפוףֶןןלי־דעתֶ
לחזחותיהֶולהתגלמויותיהֶהןלתיֶפוסקות",24ֶיכוליםֶללמדֶעלֶכךֶשהחמיקהֶמתקיימתֶלצדֶ
ההתגלמות,ֶולכבֶהממשיותֶשלֶהמלחמהֶןחומבֶשלֶיזהחֶחוזחתֶשוןֶושוןֶוחומקתֶשוןֶושוןֶ
ֶוהמתעתעתֶ ֶֶפגעיֶהמלחמה.ֶאמֶםֶהלשובֶהספחותיתֶהעקיפה ןעודוֶמתעקשֶלייצגֶאתֶחוויית
שןאמצעותהֶמיוצגיםֶאיחועיֶמלחמת73ֶ'ֶֶיכחתֶהיטןֶןחומב,ֶאןלֶןסופוֶשלֶדןחֶגוןחתֶ
ֶוןעיקחֶןאמצעותֶסיומו,ֶהמגשיםֶ ההןֶהֶהמוצהחת,ֶהֶסגחתֶןוֶןאמצעותֶהלשובֶהאקססיןית

אתֶהחתיחהֶהמתמדתֶשלֶהחומבֶלגאולהֶולהתגלות.
ֶוקוחאתֶאתֶהסיפוחֶ ןעקןותֶפולֶדהֶמאבֶמזההֶקאחות'ֶאתֶהחפחֶציאליותֶכאימפקט25
שלֶהגוףֶהֶפגעֶכאימפקטֶשלֶחפחֶציאליות:ֶכך,ֶןמפתיע,ֶפוגשֶהגוףֶהֶפגעֶןסיפוחֶשלֶ
הטחאומה,ֶוכך,ֶןדחכיֶעקיפיב,ֶחוזחֶהסיפוחֶשלֶהטחאומהֶאלֶהחפחֶט.ֶאמֶםֶחותֶליסֶמחאהֶ
שןֶיגודֶלפחשֶותהֶשלֶקאחות',ֶפחוידֶמתייחסֶלחפחֶטֶשלֶהטחאומה,26ֶאןלֶקאחות'ֶמטעימהֶ
שהפחשֶותֶשלֶהחפחֶטֶדחךֶהטחאומה,ֶכלומחֶההןֶהֶשלֶהטחאומהֶןאמצעותֶיחסהֶהעקיףֶ
לחפחֶט,ֶאיֶהֶמכחישהֶואיֶהֶמסלקתֶאתֶהחפחֶטֶאלאֶמדגישהֶדווקאֶאתֶאי־האפשחותֶ
להתחמקֶמבֶהאימפקטֶהמושההֶ)belated impact(ֶשלֶהטחאומה.ֶלמעשה,ֶאיבֶזוֶהימלטותֶ
ֶזוהיֶההתֶודדותֶ ֶיזהח מבֶהמציאותֶאלאֶסיטואציהֶשןהֶחייםֶאתֶהמציאותֶפעמיים.ֶןחומבֶשל

קאחות',Unclaimed Experienceֶ,ֶלעילֶהעחה7ֶ,ֶעמ'4ֶ.  .23
לאון,ֶ"ֶשיאתֶעדות,ֶאוֶתהפוכותֶההאזֶה",ֶלעילֶהעחה12ֶ,ֶעמ'77ֶ.  .24

קאחות',Unclaimed Experienceֶ,ֶלעילֶהעחה7ֶ,ֶעמ'6ֶ.   .25
 Ruth Leys, Trauma: A Genealogy, The University of Chicago Press, Chicago and  .26

London 2000. pp. 288–289
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ןיבֶסיפוחֶטןעםֶהןלתיֶֶסןלֶשלֶאיחועיֶמלחמת73ֶ'ֶלןיבֶסיפוחֶטןעםֶהןלתיֶֶסןלֶשלֶ
ֶֶיתֶיםֶלחילוץֶ ֶואיֶם ֶזה ֶזהֶעם איחועי48ֶ'ֶ—ֶסיפוחֶכפולֶשןוֶשֶיֶסיפוחיםֶשאיֶםֶמתיישןים
מלאֶזהֶמזהֶמגדיחיםֶאתֶמהֶשקאחות'ֶמכֶהֶ"היסטוחיה".27ֶכפילותֶזוֶמתגלמתֶןֶיסיוֶוֶ
שלֶיזהחֶלספחֶאתֶהסיפוחֶשלֶלוחמי73ֶ'ֶתוךֶשעןודוֶלסיפוחֶשלֶדוחֶתש"ח.ֶהטןעֶהןלתיֶ
ֶסןלֶשלֶסיפוחםֶשלֶלוחמי73ֶ'ֶמתואחֶעלֶידיֵֶעדֶשחווהֶאותוֶגםֶכהשתתפותֶעקיפהֶשלוֶ

ןמלחמהֶשממֶהֶגםֶהואֶֶיצל.
יזהחֶאכבֶמעידֶעלֶאיחועֶשקיומוֶֶחקםֶןשֶיתֶןעצםֶמעשהֶהעדות.ֶהואֶאמֶםֶגםֶ
ֶיצולֶשלֶהאיחועֶעצמוֶ—ֶכלומח,ֶהואֶמייצגֶאתֶהטחאומהֶשלֶןֶיֶדוחֶתש"חֶהֶוכחיםֶ
ןמלחמתֶאוקטוןח73ֶ'ֶ—ֶוגםֶמעידֶעליו,ֶאןלֶהעדותֶהזאתֶהיאֶעדותוֶשלֶמיֶשהיהֶשםֶ
ֶוןיבֶהטחאומהֶ ֶ)עמ'24ֶ(ֶהמןקשֶלאזבֶןיבֶהטחאומהֶשלֶלוחמי73ֶ' כאוחחֶ"לגמחיֶןלתיֶקחוא"
שלֶדוחֶתש"ח.ֶוכאמוח,ֶאמֶםֶיזהחֶעדֶלגוחלםֶשלֶלוחמי73ֶ',ֶאןלֶכסופחֶןבֶדוחֶתש"חֶ
הואֶמעוחןֶןיציחתֶגוחלם,ֶוןחשןובֶאחחובֶהואֶמתפחקֶמאחחיותו,ֶהֶוןעתֶמהיותוֶמושאֶ

איֶטחפלציהֶשלֶהשיחֶהספחותי.ֶ
ֶויציחתֶחזחותֶכפייתיותֶ ֶיציןותוֶשלֶהסוןייקט הפגיעהֶהעיקחיתֶשלֶטחאומהֶהיאֶעחעוח
עדֶכדיֶטשטושֶיכולתֶההןחֶהֶןיבֶעןחֶלהווה.ֶעיןודֶחאויֶשלֶטחאומהֶיכולֶלתחוםֶלגיןושֶ
יתֶתֶ ֶומוסחית.ֶהטחאומהֶעצמהֶאיֶהֶֶ ֶיכולתֶשליטהֶעצמיתֶשלֶסוכֶותֶאחחאית זהותֶןעלת
ֶייצוגהֶמוןֶהֶןיסודה.ֶלכבֶחשוןֶשמאמץֶההתמודדותֶ ֶוכישלוב לייצוגֶסמליֶןאמצעותֶהלשוב,
עמהֶייעשהֶןזהיחותֶחןהֶומתוךֶהכחהֶעמוקהֶןמכשוליֶהייצוג.ֶיתחהֶמזאת,ֶכפיֶשטעבֶ
טישיסטיֶשלֶטחאומה,ֶייצוגֶשאיֶוֶמתמודדֶעמהֶ דומיֶיקֶלהֶקפחה,ֶישֶלהיזהחֶמפֶיֶייצוגֶפנ
ועםֶאי־היכולתֶלייצגהֶאלאֶסוגחֶאותה,ֶכלומחֶגואלֶאותהֶמןליֶלעןדֶאותה,ֶועלֶכבֶהיאֶ
איֶהֶחדלהֶמלחזוחֶולהופיעֶוןכךֶלעחעחֶןדחךֶלאֶֶשלטתֶאתֶזהותוֶואתֶיכולתֶפעולתוֶ
ֶֶגדֶכפייתֶהחזחהֶהטיפוסיתֶ טישיסטיֶפועל ֶזאת,ֶעיןודֶלאֶפנ האחחאיתֶשלֶהסוןייקט.ֶלעומת
לתגוןהֶפוסט־טחאומטיתֶומאפשחֶלשלוט,ֶמתוךֶאחחיות,ֶןשיֶוייםֶהמתחולליםֶןסוןייקטֶ
ןמעןחֶמבֶהעןחֶאלֶההווהֶוהמוןחֶיםֶזהֶמזה,ֶהןחֶהֶהמאפשחתֶלסוןייקטֶלֶועֶןזהיחותֶ
מבֶהאחדֶאלֶהאחח.ֶלדןחיֶלהֶקפחה,ֶ"ןאמצעותֶעןודתֶהזיכחובֶ—ֶוןייחודֶעןודתֶזיכחובֶ
ֶולהכיחֶ המעוחןתֶןמציאותֶהחןחתית,ֶמבֶהסוגֶהכחוךֶןעיןודֶ—ֶאפשחֶלהןחיבֶןיבֶעןחֶלהווה
ןכךֶשמהֶשקחהֶלךֶ)אוֶלעמך(ֶאי־אזֶקשוחֶלכאבֶולעכשיוֶאךֶאיֶוֶזההֶלו".28ֶאולםֶיזהח,ֶ
ןֶיגודֶלהצהחתוֶןמוטוֶלחומב,ֶֶוקטֶלשובֶאקססיןיתֶהמעלימהֶאתֶקשייֶהייצוגֶומתחמקתֶ
טישֶחוגג,ֶלמשלֶןסיפוחיםֶהפטחיוטייםֶשלֶמתֶדןֶשהגיעֶמחו"לֶאוֶשלֶמיֶ מהם,ֶואצלוֶהפנ
שןחחֶמןיתֶהחוליםֶלשדהֶהקחןֶ)עמ'150ֶ–151(.ֶכךֶגםֶןתיאוחֶשיחהֶעםֶאלוףֶןחפ"ק,ֶ
ֶועושיםֶ ֶוממשיךֶןשקט, ֶוהמפקדֶאומח,ֶןסדח, טיש:ֶ"]...[ שןהֶמודגשֶהממדֶהתיאולוגיֶשלֶהפנ
ֶ)עמ'171ֶ(,ֶכשההסתייגותֶ "]...[ֶ ֶוןמיבֶעֶווה,ֶכןיכולֶכמכהֶיםֶאצלֶהמזןח ןשקט,ֶןכוןדֶחאש,

מבֶהסגֶובֶהתֶ"כיֶשלֶהאלוףֶֶחמזתֶןזהיחותֶחןהֶחקֶןהמשך.
הטחאומהֶאיֶהֶֶחוויתֶןעתֶהאיחועֶעצמוֶאלאֶמאוחחֶיותח,ֶןזמבֶוןמקוםֶאחחים.29 
ואכב,ֶיזהחֶכתןֶאתֶספחוֶןסוףֶשֶותֶהתשעים,ֶעשחיםֶוחמשֶשֶהֶלאחחֶאיחועיֶהמלחמה.ֶ

קאחות',Unclaimed Experienceֶ,ֶלעילֶהעחה7ֶ,ֶעמ'7ֶ.  .27
להֶקפחה,ֶלכתוב היסטוריה, לכתוב טראומה,ֶלעילֶהעחה8ֶ,ֶעמ'187ֶ.  .28

קאחות',Unclaimed Experienceֶ,ֶלעילֶהעחה7ֶ.  .29
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ןעדותֶפוסט־טחאומטיתֶזו,ֶהֶכתןתֶממחחקֶזמב,ֶמציעֶיזהחֶקחיאהֶשלֶמחכיןֶכאוןֶןיותחֶ
ןאחכיובֶהלאומיֶהישחאליֶכשהואֶמשחטטֶןאמצעותהֶמהלךֶשלֶהשתמטותֶמאחחיותֶפוליטיתֶ
ומוסחיתֶשלֶהקוחאֶןאחכיוב.ֶאך,ֶכאמוח,ֶהטחאומהֶשיזהחֶמןקשֶלשחזחֶןאמצעותֶהספחֶ
טישיזציהֶשלֶהמלחמה;ֶןמוֶחיוֶשלֶלהֶקפחה,ֶהיאֶ"ֶגאלת".30ֶזהֶ גולשתֶשוןֶושוןֶלפנ
טישֶשלֶהמלחמהֶןחומבֶשלֶיזהח,ֶוהואֶןולטֶןדחךֶשןהֶיזהחֶמתאחֶ מעמדוֶהקדושֶשלֶהפנ

אתֶהקציֶיםֶהןכיחים,ֶוןייחודֶאתֶהאלוףֶקלמבֶמגב,ֶהמופיעֶןחומבֶכדמותֶאן:ֶ

גדול,ֶחחןֶשכם,ֶתֶועותֶגדולות,ֶעםֶשפםֶוחיוךֶשקט.ֶמןיטֶןֶוֶסקחֶי.ֶאיךֶאתםֶ
מסתדחים?ֶהואֶאומח.ֶחאשוֶפחועֶכמוֶשלֶכולםֶכאב,ֶאןלֶהואֶגדולֶועומדֶןאמצע,ֶ
ואפשחֶלהעןיחֶאליוֶאתֶהלןֶהמלא.ֶמיֶשחוצה.ֶתכֶסוֶאליֶןלילה,ֶֶדןח.ֶ]...[ֶלא,ֶאלֶ
תיסעֶמאיתֶו,ֶקלמב,ֶהישאחֶעודֶחגע,ֶאןלֶהואֶכןחֶמחייךֶומטפסֶועולהֶויושןֶעלֶ
מושןוֶוסןיןוֶהאֶטֶותֶהגןוהותֶואיוושתֶמכשיחיֶהקשח,ֶמחיםֶכףֶידֶשלֶחןֶחוןל,ֶ
ויוצאֶומפליגֶלו,ֶואֶחֶוֶֶשאחיםֶמןיטיםֶןאןקֶוֶשאחיםֶלןדֶו,ֶומיֶיודעֶמה.ֶ)עמ'ֶ

67–69,ֶוחאוֶגםֶעמ'135ֶ,128ֶ(

דהֶןחיפזובֶאלֶתוךֶהֶחטיןֶהחיןוֶי,ֶ פגבֶשלֶטחאומהֶשעּוּןְ עדותוֶשלֶיזהחֶהיאֶןעיקחהֶהנ
טישֶ)השפםֶוהשיעחֶשלֶקלמבֶמגב(,ֶשכדןחיוֶשלֶאחיקֶסֶטֶח,ֶ כזהֶשהופךֶאתֶהמדיֶהֶלפנ
טישיסטיֶ מוחקֶאתֶהטחאומהֶתוךֶדילוגֶעלֶעןודתֶהאןל.31ֶדוגמאֶֶוספתֶלכךֶישֶןתיאוחֶהפנ
שלֶידוֶהפצועהֶשלֶהלוחם:ֶ"]...[ֶואזֶמעןיחֶקלמבֶאתֶידוֶהמסוקסתֶוקצתֶמעוותתֶלאחחֶ

ששוקמהֶןחיפזובֶולאֶלגמחיֶטוןֶמבֶהפציעהֶהגדולהֶשֶפצעֶאזֶןןלוזהֶ]...["ֶ)עמ'136ֶ(.ֶ
טישֶמתֶדֶדתֶןיבֶהתקווהֶלהסתייעֶןוֶכדיֶלהעידֶלןיבֶההכחהֶןחוסחֶ ההיאחזותֶןפנ
היכולתֶלהעיד,ֶאןלֶהקסםֶשמהלכיםֶאֶשיֶהצןאֶעלֶהמספחֶהופךֶאתֶעדותוֶלקולהֶשלֶ
החיןוֶות;ֶהעדותֶסוגחתֶןאמצעותֶהלשובֶהאקססיןיתֶאתֶהטחאומהֶהפתוחהֶוהמדממתֶשלֶ
לוחמי73ֶ'ֶןאמצעותֶמהֶשלהֶקפחהֶכיֶהֶןשםֶ"הֶשגןֶהשלילי",ֶשהואֶ"ֶסיובֶלקשחֶאתֶ
הטחאומטיֶלֶשגןֶאוֶאפילוֶלהמיחֶאותוֶןֶשגןֶןאמצעותִֶשעחוכוֶועשייתוֶןסיסֶלמןחבֶ
גןֶ ׂ מחוֵמם,ֶעל־אתי,ֶואפילוֶֶעלהֶאוֶמעיב־ֶשגן,ֶשלאוחוֶֶשפטיםֶהעצמיֶאוֶהקןוצה".32ֶשנ
כזהֶֶיכחֶןתחושתֶהןיטחובֶוןאיֶטימיותֶשההשתייכותֶלקולקטיןֶמשחהֶעלֶןֶיֶדוחֶתש"ח:

חייםֶ]גוחי[,ֶשמכיחֶאתֶכלֶהעולםֶואתֶכלֶהמפקדיםֶוגםֶאתֶהגדוליםֶשןגדולים,ֶ
וכשהואֶֶכֶסֶלחמ"לֶהצפוףֶמאודֶןיותחֶמדיֶוהשוחקֶומחשחשֶןאיוושתֶכלֶמכשיחיֶ
הקשחֶהמחוןיםֶוןכלֶקולותֶהפיתוםֶהמוכֶיים,ֶמשיאיםֶאליוֶפהֶושםֶעיֶייםֶעייפותֶ
ולאֶיוצאֶלהםֶלקחאתוֶיותחֶמאהלבֶקטבֶמעושבֶצחודֶוממהֶהעֶייֶיםֶמחּוקֶכזהֶועייף,ֶ

כלֶכךֶעייףֶכלֶכך,ֶאלוהיםֶטוןים.ֶ)עמ'16ֶ,ֶוחאוֶגםֶעמ'82ֶ,40ֶ(

להֶקפחה,ֶלכתוב היסטוריה, לכתוב טראומה,ֶלעילֶהעחה8ֶ.ֶ  .30
 Eric L. Santner, “History beyond the Pleasure Principle: Some Thoughts on the  .31
 Representations of Trauma”, in Saul Friedlander (ed.), Probing the Limits of
 Representation: Nazism and the “Final Solution”, Harvard University Press, Cambridge,

MA and London 1989, p. 144
להֶקפחה,ֶלכתוב היסטוריה, לכתוב טראומה,ֶלעילֶהעחה8ֶ,ֶעמ'176ֶ–177.  .32
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ומידֶןהמשך,ֶשוןֶןאיחוֶיהֶקלהֶהמחזקתֶאתֶאפקטֶהאיֶטימיות,ֶמצטטֶיזהחֶמהימֶובֶ
הפלמ"ח,ֶ"שםֶיושןֶמישהוֶכמוֶלאֶמכאבֶומקלףֶןמומחיותֶתפוחיֶאדמה,ֶמסןיןֶיהוםֶהסעחֶ

והואֶמקלף"ֶ)עמ'16ֶ(,ֶומןססֶאתֶקולוֶשלֶהמספחֶןחומבֶכחיןובֶהמייצגֶאתֶדוחֶתש"ח.
טישיסטיֶהזהֶמצןיעֶיזהחֶעלֶשפלותםֶשלֶהחייליםֶהןוזזיםֶ ןדיוקֶמבֶהמקוםֶהפנ
שיֶיֶזהןֶמבֶהחייליםֶהמצחיםֶהמתים.ֶהדיןוחֶןגוףֶחאשובֶחןיםֶמייצגֶאתֶהןוזזיםֶהשפליםֶ
כיוצאיםֶמבֶהכללֶ)"לאֶאחדֶאלאֶאחדים"(ֶהמאשחים,ֶדווקאֶןאמצעותֶהןיקוחתֶהחחיפהֶ

טישיזציהֶשלֶכללֶלוחמי73ֶ': טישֶשלֶשיֶיֶהזהן,ֶאתֶהפנ עלֶהפנ

כיֶפשוט,ֶהקחןֶֶגמחֶוישֶחייםֶוישֶמתים.ֶומישהוֶיהיהֶןאֶןוודאיֶלטפלֶןהם.ֶלאֶ
יישאחוֶלעוףֶהשמיםֶולחיתֶהטחף.ֶמתקחןיםֶקצתֶלקצהֶהגדחֶהֶופלתֶלחאותֶשון,ֶ
ֶוהחוןהֶ וחואיםֶשםֶכעתֶמישהוֶמסתוןןֶןיבֶהגופות.ֶלאֶאחדֶאלאֶאחדים,ֶמתהלכיםֶשם
שלהםֶמכותףֶעלֶגןם,ֶהולכיםֶןיבֶההחוגיםֶועושיםֶמשהוֶשןתחילהֶלאֶמןיֶיםֶמהֶ
הדןח,ֶואחחֶכךֶחואיםֶשזוֶןעיטהֶשהםֶןועטיםֶןחודֶֶעליהםֶוןועטיםֶישחֶוןכוחֶאלֶ
סֶטחוֶשלֶהמתֶופתאוםֶגםֶמןיֶיםֶשהםֶןועטיםֶכדיֶשתעופֶהֶשיֶיֶהזהןֶשלו,ֶוכךֶ
גםֶהסןיחֶהחיילֶשעמדֶוהשתיבֶפהֶןגדח,ֶשומעיםֶולאֶקולטיםֶולאֶמאמיֶים,ֶחוציםֶ
ֶולשכוחֶהכול,ֶאןלֶהםֶממשיכיםֶלהםֶשםֶןשקידה,ֶגוחֶיםֶ ֶוחוציםֶלןחוחֶמכאב להקיא
לחאותֶהיטןֶןיבֶהגוויות,ֶוגםֶמציציםֶאםֶישֶמןהיקֶמבֶהפהֶוןועטים,ֶהו,ֶלןחוחֶמכאבֶ

מהחֶולאֶלזכוחֶעודֶ]...[ֶ)עמ'26ֶ(

הדחףֶשלֶיזהחֶהואֶכפולֶ—ֶהואֶֶמשךֶלמחאהֶהזוועהֶוגםֶֶחתעֶממֶוֶוחוצהֶלשכוחֶאותו.ֶ
טישֶהואֶייצוגֶסתיחתיֶחחיףֶשלֶהןדלֶשיוצחֶחחדהֶהֶדחיתֶןאמצעותֶפֶטזיהֶשלֶזהותֶ הפנ
שלמהֶוֶטולתֶפגמים.ֶפֶטזיהֶזוֶעומדתֶןיסודֶהאמןיוולֶטיותֶשלֶהייצוגֶהסטחיאוטיפי33 
שלֶלוחמי73ֶ'ֶןספחוֶשלֶיזהח,ֶייצוגֶשהואֶלכודֶןוֶללאֶמוצא.ֶןמיליםֶאחחות,ֶהמשיכהֶ
לתיאוחֶהןיזהֶהשפלהֶמתפתחתֶלחצובֶלןחוחֶממֶהֶולשכוחֶאותה.ֶוכך,ֶהאמןיוולֶטיותֶ
שןיסודֶהסטחיאוטיפֶהמשגיןֶשלֶהלוחמים,ֶלמשלֶזהֶשלֶהאלוףֶקלמבֶמגב,ֶֶחשפתֶכפשחהֶ
טישיסטיתֶלסתיחהֶשןיסודֶהסטחיאוטיפ,ֶזוֶשֶחשפתֶןעוצמהֶןתיאוחֶהחייליםֶהןוזזים.ֶ פנ

ד

המלחמהֶמתואחתֶןגילוי אליהו ככאוס טחאומטי גדול שהמחןח משתדל להכֶיס ןו 
סדח כדי שיתאים לפחספקטיןה הלאומית שלו.ֶההןֶיה הלאומית של המלחמה מיוסדת ןחומב 
על ההכחה ןכאוס שלה ועל החצוב העז להיחלץ ממֶו.ֶואכב,ֶכןח ןתיאוח הכאוס מסתמֶים 

האחגוב והתוויית המטחה:

ראו הומיֶק'ֶןאןא,ֶ"שאלתֶהאחח:ֶהןדל,ֶאפליהֶושיחֶקולוֶיאלי",ֶןתוךֶיהודהֶשֶהןֶ)עוחך(,ֶ  .33
ותל־אןיןֶ יחושליםֶ המאוחד,ֶ והקיןוץֶ ליחֶ ובֶ מכובֶ הפוסט־קולוניאלי,ֶ והמצב  קולוניאליות 

2004ֶ)1990(,ֶעמ'107ֶ–127.
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ֶוכמעטֶ ֶוכוןשיםֶןגןוחתֶגיןוחיםֶעקשֶיתֶצעד ֶוֶדחפים ֶיותח ֶֶדחקיםֶעוד ֶוכולםֶחק ]...[
צעדֶממהֶשֶדמהֶלהםֶכקדימה,ֶואילוֶהיהֶמישהוֶמןיטֶעלֶכלֶזהֶמחחוקֶןאיזוֶשלווהֶ
שלאֶמכאבֶהיהֶֶדמהֶלוֶהכולֶכמיבֶןצהֶמפעפעתֶשחוחהֶאחתֶןאמצעֶמחחןיֶהצהון,ֶ
ֶוחקֶדוחקֶ ֶוֶתקעֶכולוֶכאחדֶןכלֶאלפיוֶןמיצחֶצח אוֶאוליֶכמיבֶעדחֶכןשיםֶשהשתןש
ןחוסחֶדעתֶוחקֶֶדחקֶומטפסֶזהֶעלֶזהֶופועהֶוצועק,ֶאוֶאוליֶדווקאֶמשהוֶמעיבֶגושֶ
תולעיםֶדחוסֶשֶחאהֶכאילוֶחותחֶאלֶאיזהֶמחכזֶשאמוחֶהיהֶכֶחאהֶלהיותֶאמצעֶהכולֶ
ֶוןליֶ ֶואלֶמהֶשֶחאהֶלהםֶכתכליתֶכלֶהדןחיםֶןליֶלחאות ֶֶדחקיםֶאליו ושמכלֶהצדדים
לדעתֶכלוםֶוחקֶשלכלֶזהֶקוחאיםֶןשםֶטאסה,ֶושזהֶהואֶהמקוםֶשאליוֶהיוֶֶוסעיםֶ
כןחֶשעותֶעלֶשעותֶכלֶהיוםֶושןדיוקֶממֶוֶיוצאיםֶכלֶהציחיםֶההכחחייםֶשמוןיליםֶ
ישחֶאלֶאיזהֶמחוזֶחפץֶמשועחֶןאיזוֶמלחמהֶגדולהֶאחתֶשאומחיםֶשהיאֶמתחוללתֶ

כעתֶממשֶאיֶכאבֶכללֶלאֶחחוק.ֶ)עמ'8ֶ(

לקחאתֶסוףֶהִפסקהֶֶיכחֶהֶיסיובֶלכֶסֶאתֶהכאוסֶ—ֶטאסהֶמצויֶתֶכיעד,ֶומידֶלאחחֶמכבֶ
ממשיךֶיזהחֶומצהיחֶעלֶהתשוקהֶהעקחוֶיתֶלסדחֶולתכלית:ֶ"וןאמתֶצחיךֶהיהֶאוליֶשיקוםֶ
פהֶמישהוֶכעתֶויעמודֶויהיהֶמאמץֶקולוֶוצועק,ֶשקט,ֶשקטֶשיהיה,ֶושפתאוםֶגםֶיהיהֶשקטֶ
ֶופל,ֶוהסֶןןתֶאחת,ֶושיהיהֶסדח,ֶיהיהֶצועקֶמעלֶהכולֶכאילוֶהואֶאלוהיםֶמעלֶהחֶסיֶי,ֶ

אתםֶשםֶעמדוֶואתםֶשםֶזועוֶֶועו,ֶושיהיהֶסדח"ֶ)עמ'9-8ֶ(.ֶ
הקולֶשיזהחֶמשוועֶאליוֶהואֶקולוֶשלֶהחיןובֶשלֶהקולקטיןֶהלאומי,ֶשאתֶדןחוֶמןקשֶ
ֶֶותחֶלןדך,ֶאןלֶ"]...[ֶ ֶיזהח,ֶאתה יזהחֶלשמועֶאךֶגםֶלהשמיע.ֶאמֶםֶןסופוֶשלֶדןח,ֶכךֶקוןע
אםֶלאֶתדעֶשלֶמיֶאתהֶומיֶזוֶקןוצתךֶאתהֶאןודֶלןדך"ֶ)עמ'9ֶ(.ֶאתֶדןחהֶשלֶהחיןוֶותֶ
ֶוכפיֶשטעבֶקחלֶשמיט,ֶהחיןובֶ ֶיזהחֶתוךֶהיצמדותֶלתשתיתֶהתיאולוגיתֶשלה, ֶֶושא הישחאלית
פועלֶןאֶלוגיהֶלאלֶמחוללֶהֶסֶןתוקףֶהעוןדהֶשהואֶשהכחיזֶעלֶמצןֶהחיחום.34ֶהתשתיתֶ
יכחתֶלמשלֶןתגוןתוֶשלֶיזהחֶלדןחיוֶשלֶסחבֶיוֶי,ֶ התיאולוגיתֶשלֶהחיןוֶותֶהֶןֶיתֶןחומבֶֶ
מפקדֶהפלוגה,ֶהמתחןחתֶלתשוקתֶההתגלותֶהמֶיעהֶאתֶהחומבֶכולוֶומכפיפהֶאתֶהעולםֶ

היווֶיֶהעתיק,ֶוכמוהוֶגםֶאתֶהמהפכהֶהסוציאליסטית,ֶלהשגחהֶהעליוֶה:

מהֶשהשגיחֶעליֶו.ֶשידעֶאיפהֶאֶחֶוֶוהזהיחֶאותֶו.ֶואוליֶזהֶןאמתֶהכולֶוזהֶכולֶ
ֶיוֶיֶכשומעֶןפעםֶהחאשוֶה,ֶההשגחהֶ הדןח,ֶאמח,ֶאיזוֶמיבֶהשגחהֶעליוֶה,ֶאולי,ֶאמח
ֶוהקשיןֶלדיוקֶהצלילֶהחדש,ֶמפֶיֶשהואֶמקיןוץ,ֶקיןוץֶהשומחֶהצעיח,ֶ העליוֶה,ֶאמח
ֶֶכוֶהֶכפֶיֶה,ֶ ֶוהואֶפתאוםֶכעתֶגילהֶאחת, מפֶיֶששמחוֶעליהםֶשםֶמפֶיֶמליםֶמֶודות,
ֶזהֶהואֶהמציאֶ ֶואיבֶלוֶןאוצחותיוֶמליםֶכמוֶההשגחהֶהעליוֶה.ֶןחגע לאֶמצאֶמבֶהמוכב,
ֶואוליֶגםֶשמעֶמתוכהֶ ֶופתאוםֶגםֶהיתהֶלוֶהחווחה, ֶוןאהֶלו, ֶֶתגלתהֶלו ֶזה אותה,ֶןחגע
כמתוךֶקוֶכיהֶאיזהֶהדיםֶעתיקיםֶמאדֶשכןחֶהיוֶמעולם,ֶמעןחֶלכלֶההשכחהֶשֶיסוֶ
ֶוןוודאיֶשלאֶשמעֶלאֶעלֶהמויחהֶ ֶומעןחֶלכלֶמחיקתֶהקשחיםֶהעתיקים, להשכיחֶאותו,
שלֶהיווֶיםֶולאֶעלֶהאֶֶקה,ֶולאֶחקֶאתֶהתֶ"ךֶלאֶקחא,ֶספחֶשהיהֶחשודֶעלֶאמוֶותֶ
פגומותֶעםֶכלֶהאלוהיםֶשמישהוֶאצלםֶכןחֶֶיסהֶלמחוקֶןשצףֶקצףֶמהפכֶי,ֶאלאֶגםֶ
לאֶאתֶהטחגדיותֶהיווֶיותֶשמהֶפתאוםֶומהֶלהבֶולמחדֶמהפכתֶהפחולטחיובֶהעולהֶ

הכהב,ֶ חבֶ מגחמֶית:ֶ הריבונות,ֶ תורת  על  פרקים  ארבעה  פוליטית:  תיאולוגיה  שמיט,ֶ קחלֶ  .34
חסליֶג,ֶתל־אןין2005ֶֶ)1922(,ֶעמ'25ֶ–30.
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אלֶעולםֶחדשֶֶקימה,ֶופתאום,ֶוכמקצףֶההכחה,ֶןאהֶאליוֶכולהֶשלוֶוהיאֶאמתֶכולה.ֶ
ההשגחהֶהעליוֶה.ֶ)עמ'39ֶ(

לכךֶמצטחפיםֶהשימושיםֶהחוזחיםֶןשמוֶשלֶאלוהיםֶ)למשלֶןעמ'119ֶ,86ֶ,41ֶ,37ֶ,33ֶ,ֶ
ֶיזהח:ֶ וכחותוֶהמסיןיתֶןחומב.35ֶעלֶההתןוֶֶותֶןמחחןיֶסיֶיֶכותן 189ֶ,120(,ֶהמןססיםֶאתֶֶ
"]...[ֶאוןךֶשלםֶסמיךֶשאתהֶןתוךֶפֶימוֶןתוךֶפֶימוֶשלֶאפוחֶאטוםֶעֶק,ֶזוחםֶחזקֶומוטחֶ
ןךֶכאילוֶהואֶממשותֶגופיתֶמוטחת,ֶאםֶחקֶלאֶהיהֶזהֶאוליֶאלוהיםֶשןאֶהֶהֶפתאוםֶלומחֶ
האזיֶיֶהאחץֶואדןחהֶ]...["ֶ)עמ'75ֶ(,ֶוכשהואֶמתןוֶבֶןמדןחֶהואֶקוןע:ֶ"מכאבֶאיבֶאלאֶחקֶ
המדןחֶהגדולֶהצהוןֶמעשיֶידיֶאלוהיםֶןהתחלהֶןהתחלהֶלפֶיֶהכול.ֶאדובֶעולםֶאשחֶמלךֶ
ןטחםֶכלֶיציחֶֶןחא"ֶ)עמ'146ֶ(.ֶוהדןחיםֶמגיעיםֶעדֶכדיֶהתגלותֶשלֶממש,ֶהמקדימהֶאתֶ
גילויוֶשלֶאליהוֶןסוףֶהחומב:ֶ"]...[ֶואפילוֶלחאותֶכעתֶןממשֶאתֶההוויהֶהמיוחדתֶשֶחאהֶ
ֶֶדיחותֶמגיעיםֶאליהֶהוויתֶההתגלותֶהגןוההֶשֶפתחתֶאליךֶ ֶזאתֶשחקֶלעתים כאילוֶהיאֶהיא
כעתֶוכאילוֶןליֶמאמץֶוכאילוֶתמידֶהיתהֶכאבֶואתהֶןליֶלהתכוֶבֶזוכהֶפתאוםֶלדעתֶ—ֶ"ֶ

)עמ'147ֶ(.
ואכב,ֶמצןֶהחיחוםֶשהחיןובֶמכחיזֶעליוֶֶיכחֶןמוןהקֶןחיןוֶותֶהישחאלית,ֶשעדֶ
עצםֶהיוםֶהזהֶמןוססתֶעלֶחוקיםֶלשעתֶחיחום.ֶאלאֶשהעיקחֶהואֶשישחאלֶמגדיחהֶעצמהֶ
כמדיֶהֶיהודית,ֶכלומחֶכמדיֶהֶשהעיקחובֶהתיאולוגיֶשליטֶןהֶודוחהֶמלפֶיוֶאתֶציווייהֶ
שלֶהדמוקחטיהֶהליןחלית,ֶלמשלֶןאמצעותֶחוקֶהשןות.ֶןעקןותֶטעֶתוֶשלֶשמיטֶש"כלֶ
המושגיםֶהקולעיםֶשלֶתוחתֶהמדיֶהֶהמודחֶיתֶהםֶמושגיםֶתיאולוגייםֶמחולֶים",36ֶֶיתבֶ
ֶישחאלֶכמדיֶהֶ"יהודיתֶ לטעובֶשהסוןייקטֶהחיןוֶיֶשלֶהציוֶות,ֶשהתממשֶלאחחֶשֶיםֶןמדיֶת
דמוקחטית",ֶמןוססֶעלֶעקחובֶהצדקהֶתיאולוגיֶיהודיֶהעומדֶןןסיסֶהציוֶות.37ֶהעיקחובֶהזהֶ
אמֶםֶמוכחשֶ—ֶ"מותםֶשלֶןֶיֶאדםֶוחייהםֶאיֶוִֶעסקםֶשלֶהשמים"ֶ)עמ'153ֶ(,ֶכותןֶיזהחֶ

לאחחֶפחץֶשלֶהתגלותֶ—ֶאןלֶכוחוֶחןֶלוֶןעיצוןֶהתחןותֶהציוֶיתֶוהישחאלית.ֶ
מישלֶפוקוֶמחחיןֶאתֶפעולתֶהחיןוֶותֶמבֶהמדיֶהֶאלֶהֶוחמותֶהתחןותיותֶשלֶהמחחןֶ
הציןוחיֶכשהואֶטועבֶשיחסֶחיןוֶיֶהואֶיחסֶןיבֶסוןייקטים,ֶודיובֶהמצטמצםֶלמודלֶהמשפטיֶ
קֶשלֶחיןויֶיחסיֶהכוחֶשןיסודה.38ֶמהזמֶתוֶ שלֶהחיןוֶותֶאיֶוֶמאפשחֶֶיתוחֶקוֶקחטיֶומסּפֵ
ֶיחסיֶהכוחֶהמתקיימיםֶןיסודֶהחיןוֶות,ֶגםֶמעןחֶלמשפטֶ ֶולגיוובֶשל שלֶפוקוֶלעחֶותֶלחיןוי
ולמדיֶה,ֶמתחייןתֶןחיֶהֶשלֶדחכיֶֶוכחותהֶופעולתהֶשלֶהחיןוֶותֶגםֶןשדהֶהספחותֶ
והתחןות.ֶואכב,ֶהאקססיןיותֶהשתלטֶיתֶשלֶיזהח,ֶהֶיכחתֶגםֶןמוןאהֶלעיל,ֶהמצטטתֶאתֶ
לשוֶוֶהתיאולוגיתֶשלֶיוֶי,ֶהלוחם,ֶמאשחתֶאתֶהתיאולוגיהֶהפוליטיתֶהמפקיחהֶשלֶהחיןובֶ

יוחםֶמלצח,ֶ"מהומתֶאלהים",ֶמעריב,ֶמוסףֶשןתֶ—ֶספחיםֶוספחות,23ֶֶןאפחיל1999ֶ,ֶעמ'27ֶ.  .35
שמיט,ֶתיאולוגיה פוליטית,ֶלעילֶהעחה34ֶ,ֶעמ'57ֶ.  .36

שאליהֶ ה'היסטוחיה'ֶ מהיֶ או:ֶ ֶ— הגאולהֶ שלֶ ההיסטוחיהֶ אלֶ "השיןהֶ חז־קחקוצקיב,ֶ אמֶובֶ .ֶ37
ליסקֶ ומשהֶ אייזֶשטדטֶ ֶחֶ שמואלֶ ההיסטוחיה'?",ֶ אלֶ 'השיןהֶ ןןיטויֶ ה'שיןה',ֶ מתןצעתֶ
)עוחכים(,ֶהציונות והחזרה להיסטוריה: הערכה מחדש,ֶידֶיצחקֶןב־צןי,ֶיחושלים1999ֶ,ֶעמ'ֶ

.277–249
 Michel Foucault, “Society Must Be Defended”, Lectures at the Collège de France, .ֶ38

1975–1976, trans. David Macey, Picador, New York 2003, pp. 43–64
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הישחאלי,ֶוכךֶגםֶןאשחֶלדמויותֶהחייליםֶהאחחים,ֶשאתֶהסוןייקטיןיותֶשלהםֶכלוחמיםֶ
למעבֶהחיןובֶשהפקיחֶאותםֶמעצןֶיזהחֶןאמצעותֶלשובֶהחומב.

ה

השתלטות התיאולוגיה שןןסיס כוחו של החיןוב מעמידה אפוא את השאלה המחכזית 
שמעוחח החומב גילוי אליהו כשאלת האחחיות של החיןוב,ֶשהוא דוח תש"ח.ֶיזהח,ֶןיב שחצה 
ןזאת וןיב שדחה זאת,ֶכתן את החומב מעמדת סוןייקט של דוח שֶמצא ןהֶהגת המדיֶה,ֶ
שןחאשה עומדת ןת דוח ותיק יותח,ֶגולדה מאיחֶ— כל זאת ןזמב מלחמה הגוָןה מספח כה 
חן של החוגים משֶי הצדדים.ֶיזהח יודע היטן,ֶוגם כותן,ֶשמלחמת אוקטוןח היא מלחמה 
שֶיתב היה למֶוע:ֶלולא התֶהלותה המדיֶית האטומה של ממשלת ישחאל אפשח היה להגיע 
להסדח עם מצחים ןחאשותו של אֶואח סאדאת וןכך למֶוע את המלחמה המיותחת.ֶתגוןתה 
הסחןֶית של ישחאל ליוזמת גוֶאח יאחיֶג מדצמןח 1970,ֶלאחח מלחמת ההתשה,ֶלעומת 
הסכמתו של סאדאת;ֶתשוןתה השלילית של גולדה מאיח למכתן הפחופסוחים מדצמןח 1971 
וסיחוןה המוצהח לוויתוחים מצד ישחאל;ֶהמחדל הצןאי החמוח שהןיא לכך שישחאל הופתעה 
וֶתפסה לא מוכֶה עם פחוץ המלחמהֶ— ןכל אלה יש כדי להסןיח את חגשי האשמה של יזהח,ֶ
ֶיזהח מדןח ןחומב ןשמה של חיןוֶות ישחאלית  שחאה עצמו כחלק מב הדוח המֶהל את המדיֶה.
תיֶיה והפקיחה אותם,ֶאןל הוא איֶו מסיק מכך מסקֶות פוליטיות  שכשלה ןשמיחה על שלוםֶ 
ןדןח החיןוֶות הזאת והלגיטימיות שלה,ֶוכשמסקֶות אלה עולות,ֶהוא ממהח לטשטש אותב.ֶ
ןמקומב הוא מספח סיפוח אדיפלי המתחגם את המשןח לשפה ליןידיֶלית המעמעמת את 
האחחיות הפוליטית של ההֶהגה המדיֶית:ֶ"וֶתפשֶו עם אוןדב עצות וֶתפשֶו עם החוחןב 
השלישי,ֶהזכיח אחח.ֶועם מֶהיגים אןודי דעת.ֶפתאום ואיב לֶו אןא.ֶאמח האיש.ֶאןא גדול 

תמיד שןא ומסדח לֶו הכול ותמיד האמֶו ןהם"ֶ)עמ' 139(.
ֶֶוןעתֶמכךֶשמצדֶאחדֶ המוחכןותֶשלֶשאלתֶאחחיותוֶשלֶהחיןובֶהישחאליֶלמלחמת73ֶ'
היאֶהייתהֶמלחמתֶמגבֶומלחמתֶאיבֶןֵחחהֶשֶכפתהֶעלֶישחאלֶשלאֶןטוןתהֶומצדֶאחחֶהיאֶ
הייתהֶתוצאהֶישיחהֶשלֶמלחמת67ֶ'ֶושלֶהאטימותֶהמוסחיתֶוהמדיֶיתֶשהשתחחהֶןעקןותֶ
ֶוחצועתֶ ֶותוצאותיהֶהישיחותֶהיוֶכיןושֶשטחיֶהגדהֶהמעחןית,ֶסיֶי מלחמהֶשישחאלֶפתחהֶןה
עזה,ֶודיכויֶהפלסטיֶיםֶהמתגוחחיםֶןהם.ֶאחחיות,ֶקוןעֶאגמןב,ֶמצויהֶמחוץֶלאתיקהֶוןתוךֶ
ֶֶכוֶותֶ ֶוקיימתֶגם ֶישֶעחךֶכלשהוֶחקֶןמידה החוק,ֶשכב,ֶלדןחיו,ֶ"]...[ֶלֶטילתֶאחחיותֶמוסחית
לשאתֶןהשלכותיהֶהחוקיות".39ֶ"אחחיות"ֶהיאֶהיכולתֶלהגיןֶ)response-ability(ֶלמצןוֶ
שלֶהאחח,ֶלסןלו,ֶלהיפגעותוֶולחוןֶכלפיו.40ֶיזהח,ֶכמיֶשמוטלתֶעליוֶאחחיות,ֶןיבֶשיחצהֶ
ןכךֶוןיבֶשלא,ֶמעצםֶמקומוֶהמאודֶמסויםֶכןבֶלדוחֶתש"חֶומעצםֶמעמדוֶכדוןחֶהחיןוֶותֶ
הישחאלית,ֶמתֶעחֶמאחחיותוֶןתוחֶמגין.ֶאךֶמהֶןאשחֶלאחחיותֶשןעצםֶמעשהֶהעדות?ֶ
מתבֶעדותֶעלֶטחאומהֶהואֶמעשהֶשישֶןוֶֶטילתֶאחחיותֶעצומה.ֶפלמבֶמדגישהֶאתֶממדֶ

אגמןב,ֶמה שנותר מאושוויץ,ֶלעילֶהעחה18ֶ,ֶעמ'47ֶ.ֶ .ֶ39
שם,ֶעמ'41-40ֶ.  .40
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ֶוחואהֶןוֶלקיחתֶאחחיותֶעלֶהאמת,ֶכמעיבֶדיןוחֶהמחויןֶ האחחיותֶשןמתבֶעדותֶעלֶטחאומה
מןחיֶהֶמשפטיתֶלצוֶהחוק.ֶֶשיאתֶעדותֶאיֶהֶדיווחֶעלֶעוןדהֶאלאֶאמיחהֶהכחוכהֶןחצובֶ
ֶֶוקטֶלשובֶאחחיותֶ ֶוןמחויןותֶלספחֶאמתֶהחוחגתֶמבֶהאישיֶאלֶהכללי.41ֶאלאֶשיזהח להשפיע
כדיֶלמסגחֶאתֶסיפוחֶהטחאומהֶשלֶלוחמי73ֶ'ֶןתוךֶסיפוחֶהחיןוֶותֶהציוֶית.ֶהקוֶפליקטֶ
העמוקֶןיבֶמעמדוֶכמיֶשמעידֶעלֶהאסובֶלןיבֶמעמדוֶכדוןחֶשלֶהחיןובֶשגחםֶלהיווצחותוֶ
שלֶהאסובֶהןיאֶאתֶיזהחֶלֶסותֶלחפשֶאיזובֶןיבֶסיפוחםֶשלֶלוחמי73ֶ'ֶלסיפוחוֶשלֶהחיןובֶ
המפקיח.ֶןיסודוֶשלֶדןחֶמציןֶיזהחֶאתֶהשאלהֶהפוליטיתֶןדןחֶהאחחיותֶןאופבֶשגוחםֶ

לדה־פוליטיזציהֶמחחיקתֶלכתֶשלה.ֶןהדגשתֶהלא־ידועֶהואֶמסלקֶאתֶהשיפוטֶהפוליטי:

]...[ֶוכב,ֶגםֶכמוןבֶעלֶכלֶמלחמותֶהגֶחליםֶשמיֶשיעחֶשעדֶכדיֶכך,ֶואיפה?ֶןאמצעֶ
שדהֶהקחןֶכשהכולֶֶופלֶחלילה,ֶועלֶהמצחיםֶשאיֶםֶעודֶמהֶשחשןוֶשהם,ֶועלֶ
דןחיםֶשֶחשןוֶןטוחיםֶכיסודֶעולםֶועלֶיוםֶכיפוחֶשהיהֶליוםֶהדיב,ֶועודֶלאֶיודעיםֶ
מהֶעודֶואףֶאחדֶלאֶיודעֶכלום,ֶלאֶהמפקדֶולאֶמפקדֶהמפקדיםֶולאֶמשהֶדייבֶוגםֶ
גולדהֶלא,ֶואףֶאחדֶלאֶוחקֶשלאֶטוןֶוחקֶשלאֶצחיךֶהיהֶשיהיהֶככה,ֶושמיֶיודעֶמהֶ
עודֶיהיה,ֶושמיֶיודעֶכלוםֶושאיבֶאישֶיודעֶכלום,ֶגםֶלאֶאיפהֶאליהוֶודןחֶלאֶידועֶ

וכלוםֶלא.ֶ)עמ'13ֶ(

ו

מןחיֶתֶתפקודוֶןחומב,ֶהמספחֶהואֶחיןובֶלכלֶדןח.ֶאףֶעלֶפיֶשזהוֶסיפוחֶשלֶעדות,ֶ
וקטֶהמספחֶטכֶיקותֶשלֶמספחֶכל־יודעֶהמתאחֶןדקדקֶותֶ כלומחֶסיפוחוֶשלֶמיֶשהיהֶשם,ֶֶ
ֶוגםֶאיחועיםֶשלאֶהיהֶעדֶלהם,ֶכמוֶןתיאוחֶהמפגשֶשלֶאליהוֶעםֶ גםֶאיחועיםֶשהיהֶעדֶלהם
החןֶןשדהֶהקחןֶוהעןחתֶדחישתֶהשלוםֶשלוֶלןֶיֶמשפחתוֶ)עמ'21ֶ,11-10ֶ(.ֶאןלֶןחאשֶ
ֶיזהחֶהואֶמוֶולוגיסט,ֶשןֶיגודֶלמסוחתֶהחן־דיןוחיותֶהדיאלוגיתֶשלֶהחומב42ֶהואֶ וןחאשוֶה
משעןדֶאתֶקולבֶשלֶהדמויותֶלקולוֶשלֶהמספח,ֶלמשלֶכאשחֶןתוךֶחצףֶשלֶהפגבֶפוסט־

טחאומטי,ֶשןוֶהואֶמשחזחֶאתֶהטחאומהֶשלֶהלוחם,ֶהואֶכותן:ֶ"פתאוםֶהואֶמדןחֶהןחוחֶ
הזה.ֶשומעיםֶושותקים"ֶ)עמ'104ֶ(,ֶומידֶהואֶממשיךֶןחצףֶשחזוחֶהטחאומהֶכשהטשטושֶ
המוןהקֶשלֶכלֶהןחֶהֶןיבֶקולו־שלוֶלןיבֶקולוֶשלֶהחיילֶיוצחֶאפקטֶןחוחֶשלֶשעןודֶקולוֶ

שלֶהחיילֶלקולוֶשלֶהמספח.ֶ
עמדתוֶשלֶיזהחֶכעדֶהיאֶכפולה.ֶמצדֶאחדֶהואֶהיהֶןמלחמה,ֶןגופו,ֶאךֶמצדֶאחחֶ

הואֶחואהֶעצמוֶשםֶכאמוחֶכאוחחֶ"לגמחיֶןלתיֶקחוא":

שושֶהֶפלמב,ֶ"חזחתֶהקול:ֶשואהֶשלֶקלודֶלֶצמב",ֶןתוךֶפלמבֶולאון,ֶעדות,ֶלעילֶהעחה12ֶ,ֶ  .41
עמ'157ֶ.ֶ

מיכאילֶןאחטיב,ֶהִדיֵּבר ברומן,ֶמחוסית:ֶאחיֶאןֶח,ֶספחיתֶפועלים,ֶתל־אןין1989ֶ.  .42
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יושןיםֶןמחפוחתֶהעלוןהֶולאֶיודעיםֶמהֶעושים.ֶעלֶצדֶהאמתֶדיֶמטופשתֶהישיןהֶ
כאבֶככה.ֶןליֶֶשקֶוןליֶכלוםֶוכלֶמיֶשיעןוחֶיכולֶלחסלֶאותֶוֶאוֶלקחתֶןשןיֶכמהֶ
עופותֶעלוןים.ֶשלושהֶמחציםֶשאיבֶחפץֶןהם.ֶאפשחֶכמוןבֶגםֶלהחיםֶחגלייםֶולחזוח.ֶ
אןלֶמהֶפתאום.ֶוגםֶלאב?ֶמזחחה?ֶאיפהֶכאבֶהמזחחֶולמהֶדווקאֶמזחחה?ֶגםֶלאֶןחוחֶ

אםֶמישהוֶעודֶזוכחֶשֶשאחֶוֶכאב.ֶ)עמ׳24ֶ(

ֶ)עמ'ֶ ֶיזהחֶ"]...[ֶגםֶצןיטתֶןדידותֶוגםֶעגמותֶשלֶמיותחות" עםֶתוםֶןיקוחוֶשלֶקלמבֶמגבֶחש
93(.ֶהכפילותֶהזאתֶֶעוצהֶןשוחשֶעמדתֶהעדֶשלוֶוןמסגחתה,ֶוכשהואֶמתןוֶבֶן"גופותֶ
ֶוכךֶגםֶןהמשך:ֶ מוטלות"ֶשלֶההחוגיםֶןקחןֶכןבֶלדוחֶתש"ח,ֶתוךִֶאזכוחֶשיחוֶשלֶחייםֶגוחיֶ—
"גופותיהםֶמוטלותֶשםֶןהֶהֶמוטלותֶגופותיֶוֶמשלהם"ֶ)עמ'189ֶ(ֶ—ֶהואֶקחועֶןיבֶהחצובֶ

להסןֶאתֶהמןטֶמבֶהמחאהֶהֶוחאֶלןיבֶתחושתֶההכחחֶלחאותֶכדיֶלהעיד:

]...[ֶוןאמת,ֶןמוחדֶהגןעהֶןדחךֶשןיבֶגדחותֶהןקחֶֶופלֶעליֶוֶפתאוםֶןשדהֶמחאהֶ
מעכןֶמןטֶכאילוֶשכןוֶשםֶןשדהֶההואֶהפתוחֶוהישחֶכמהֶגופותֶמוטלות,ֶועוןחֶזמבֶ
עדֶשאתהֶמןיבֶוקושחֶשאלהֶןאמת,ֶועדייבֶאיֶךֶמאמיבֶשאלהֶהםֶהמתיםֶמבֶהקחןֶ
הזה,ֶשאךֶהֶהֶזהֶֶפלוֶןאמצעֶהחיצהֶשלהם,ֶאחדיםֶעלֶאפםֶוהחוןהֶןידםֶהמושטתֶ
ואחדיםֶכפופיֶחגלֶאחתֶגםֶהםֶכמוֶןאמצעֶחיצה,ֶואחדיםֶהיוֶששכןוֶעלֶגןםֶופֶיהםֶ
לשמיםֶןזחועותֶפשוטות,ֶוֶעשהֶצוחךֶדחוףֶגםֶלהסןֶחאשֶמהםֶולאֶלחאותֶעודֶכלוםֶ
ֶייחלץֶפתאוםֶ ֶושלא ֶזיכחובֶהמחאהֶהזה, ֶיהיהֶלךֶןחאש ֶושלא ולאֶלהכֶיסֶלחאשֶכלום,
ןכלֶלילהֶויןיטֶןךֶללאֶמֶוס,ֶאןלֶהיהֶגםֶהכחחֶלחאותֶולחאותֶהכולֶוהיטןֶולאֶ
להסןֶחאש,ֶלא,ֶולהןיטֶולחאות,ֶלחאותֶולדעת,ֶאיךֶזה,ֶוהםֶהיוֶמוטליםֶכאבֶפזוחיםֶ
אחדיםֶןכלֶחחןיֶהשדהֶואוליֶהםֶאפילוֶעשחים,ֶשלהםֶ)וכמהֶֶפלוֶמשלֶו?(ֶשכוןיםֶ
עלֶצדםֶועלֶפֶיהםֶועלֶגןם,ֶאףֶפעםֶלאֶחאיתֶמתים,ֶוודאיֶשלאֶכלֶכךֶהחןהֶולאֶ

כאלהֶשחקֶעכשיוֶמתוֶושחקֶלפֶיֶחןעֶשעהֶעודֶחצוֶחייםֶ]...[ֶ)עמ'25ֶ(ֶ

התודעהֶהדוחיתֶשלֶיזהחֶןאהֶלידיֶןיטויֶגםֶןסוףֶהחומב,ֶןתיאוחֶהכֶיסהֶלעיחֶסואץֶלאחחֶ
הקחןֶהעקוןֶמדםֶשהתחוללֶןה.ֶהעיחֶהמחוקֶתֶמזכיחהֶלוֶאתֶמחאותֶהֶכןהֶשל48ֶ':ֶ"אתםֶ
ֶותחזחוֶןשלום,ֶלמהֶתסןלוֶלשווא,ֶאמחוֶלהםֶממשֶכמוֶשאמחוֶלתושןיֶ ֶֶכהֶןהם ֶואֶחֶו תצאו
יןֶהֶןשעתם,ֶאתםֶתצאוֶוהצןאֶהמלכותיֶיילחםֶלכםֶויגמוחֶותחזחוֶןשלום,ֶלמהֶתיפגעוֶ
חיֶםֶוחקֶתפחיעוֶלתמחוֶיֶהצןאֶהגדול,ֶוכךֶאמחוֶגםֶלזחֶוגהֶולקוןיןהֶולעקיחֶולסתחיה,ֶ
אתםֶחקֶתצאוֶחגעֶומידֶכשהכלֶייגמחֶתחזחוֶוהכולֶןאמתֶיהיהֶגמוח,ֶוכךֶהתחוקֶהֶעיחֶ
שלמה"ֶ)עמ'197ֶ(;ֶאלאֶשמידֶלאחחֶהקיֶהֶהסחקסטיתֶהזאתֶמוןאתֶלשםֶאיזובֶההצדקהֶ
להתחוקֶות,ֶשכבֶ"ֶלכדֶוֶכאבֶתמולֶשלשוםֶכעכןחיםֶןמלכודתֶהמאחן"ֶ)שם(.ֶוכך,ֶההכחחֶ
ֶואומחֶלעצמו:ֶ ֶולהיחשףֶלטחאומהֶקשוחֶןאשמהֶדוחיתֶעמוקהֶשלֶמיֶשמתןוֶבֶןמתים לחאות

"וגםֶשאסוחֶלךֶלעשותֶלעצמךֶקל"ֶ)עמ'25ֶ(.
יזהחֶהעדֶהיהֶשםֶולאֶהיהֶשםֶןעתֶוןעוֶהֶאחת.ֶהואֶֶמצאֶןשדהֶהקחןֶאןלֶהואֶ
ֶספחֶלכוחותֶולאֶלוקחֶחלקֶפעילֶןלחימה. מצדֶאחדֶהואֶקשוןֶלחייליםֶומןקשֶלייצגֶ
אתֶהטחאומהֶשלהם,ֶעדֶכדיֶיציחתֶטחאומהֶתחליפיתֶשהואֶעצמוֶחֹווה,ֶמצדֶאחחֶהואֶ
הֶאתֶ ֶנ ֶציגֶהחיןובֶהשליטֶוהמפקיחֶוהואֶעצמוֶאיֶוֶמשתתףֶןמלחמה,ֶוןתוחֶשכזהֶהואֶַמְן
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הטחאומהֶשלֶהלוחמיםֶומשעןדֶאותהֶלעמדתוֶשלֶהחיןובֶהישחאלי.ֶןסופוֶשלֶדןח,ֶהחומבֶ
שלֶיזהחֶמתפחקֶמאחחיותוֶשלֶהחיןובֶלשלוםֶֶתיֶיו.ֶהייצוגֶהפוסט־טחאומטיֶשלֶהמלחמהֶ
ֶוהעוןדהֶשאיבֶןיכולתוֶלייצגֶאתֶהטחאומהֶשלֶדוחֶהלוחמיםֶ משחתֶאותוֶןפחיקתֶהאחחיות,
מצדיקהֶאתֶפחיקתֶהאחחיותֶשלֶהמספחֶןחומב.ֶהיאֶהֶימוקֶהעיקחיֶלכךֶשאיבֶןיכולתוֶליטולֶ

אחחיותֶלמעשיֶןֶיֶדוחו.ֶ
ןעיקחוֶשלֶדןח,ֶהמהלךֶשֶוקטֶיזהחֶןספחֶהואֶמהלךֶפציפיסטיֶהמגֶהֶמלחמהֶ
ןאשחֶהיאֶמלחמה:ֶ"הגידו,ֶלמהֶמןיאיםֶאדםֶעדֶכדיֶכך?ֶפתאוםֶישֶמלחמה,ֶוהוא,ֶכמוֶ
כולם,ֶכמוןב,ֶחץֶלקחיאתה"ֶ)עמ'130ֶ(.ֶאולםֶכשמהלךֶזהֶֶֶקטֶמֶקודתֶמןטהֶוממקומהֶ
שלֶהחיןוֶותֶהישחאליתֶהאחחאיתֶלמלחמהֶהמסוימתֶהזאת,ֶהואֶמשמשֶלמעשהֶכמֶגֶובֶ
לפחיקתֶאחחיות,ֶלמשלֶכאשחֶהואֶמֶתקֶאתֶהמוותֶןמלחמהֶמכלֶהקשחֶהיסטוחיֶפוליטיֶ
תוךֶייחוסֶהאחחיותֶל"הם"ֶמופשט:ֶ"והםֶןיחדֶעםֶהטֶקיםֶצחיכיםֶלֶפֶףֶולטהחֶאתֶהמאחןֶ
המעצןבֶהזה.ֶאומחיםֶפהֶהיודעים.ֶכיֶאיבֶלךֶמקוםֶשאיבֶןוֶיודעים.ֶפיֶמאהֶממך.ֶלהיכֶס,ֶ
לסחוק,ֶלֶפֶףֶולטהח,ֶאיזהֶמליםֶקלותֶוֶקיותֶוכלֶאחתֶהיאֶמוות"ֶ)עמ'53ֶ(.ֶועלֶכב,ֶןתאחוֶ
אתֶמקומםֶשלֶשלושתֶהמחציםֶןיחסֶללוחמיםֶהואֶמכחישֶאתֶהיותםֶֶציגיֶהחיןוב,ֶוןכךֶ
הואֶמצמצםֶןמפגיעֶאתֶתחומיֶהאחחיותֶשהםֶֶוטליםֶעלֶעצמם:ֶ"]...[ֶֶגיעֶלמקומותֶוֶןחחֶ
ֶיותחֶסןלֶייםֶ ֶיותח.ֶאןלֶקצת ֶיודעים ֶוֶשמעֶמפיהם.ֶלאֶשאֶחֶו דןחֶאלֶהחיילים מהפגזות,ֶֶ

להתמחמחותֶולטעֶותֶשאיבֶלֶוֶתשוןהֶעליהב"ֶ)עמ'55ֶ(.ֶ
דוגמאֶמוןהקתֶלפציפיזםֶהֶאיןיֶשלֶיזהח,ֶהפוחקֶכלֶאחחיותֶמבֶהצדדיםֶןסכסוך,ֶ
היאֶהטלתֶספקֶןהכחחֶשלֶהמלחמהֶ—ֶאןלֶשלֶמלחמהֶןכלל,ֶכלֶמלחמהֶשהיא,ֶוגםֶזאתֶ
חקֶלאחחֶשוךֶהקחןותֶוןליֶלתלותֶאתֶהאשמהֶןמהֶשכןיכולֶלאֶהיהֶאפשחֶלדעתֶמחאש:

ֶיותח,ֶחחוציֶהכוחֶ ֶיוצאיםֶמבֶהסןךֶהזהֶשֶסתןכֶוֶןו,ֶןדעתֶצלולה ֶֶחאהֶאיך ]...[ֶןואו
החזקֶשהחוחֶהשיןהֶעליֶוֶותופשיםֶפתאוםֶאתֶגודלֶהעולםֶהגדולֶואתֶגודלֶהצחהֶ
שֶפלהֶעליֶו,ֶלאֶחשוןֶכעתֶןאשמתֶמי,ֶןואוֶֶחאהֶאםֶןאמתֶמוכחחיםֶלהמשיךֶ
וחקֶלהחוגֶוחקֶלהשמידֶואםֶאיבֶדחךֶאחחתֶ—ֶמידֶכשוךֶחוחֶהמדןחֶהאדיחהֶהזאתֶ
שעטפהֶועיחןןהֶשמיםֶואחץ,ֶכשתופשיםֶפתאוםֶןהיחות,ֶוחואיםֶןהיחֶשאפשחֶגםֶ

אחחת?ֶ)עמ'76ֶ(.ֶ

ֶוכלֶשימושֶ ֶיזהחֶעמדהֶפציפיסטיתֶהשוללתֶכלֶמלחמהֶןאשחֶהיא גםֶלקחאתֶסוףֶהחומבֶמציג
ןכוח,ֶוכךֶהיאֶמטשטשתֶאתֶהֶסיןותֶהפוליטיותֶוהמוסחיותֶהקוֶקחטיותֶהמעוחחותֶאתֶ
שאלתֶהאחחיותֶלמלחמת73ֶ';ֶוכאשחֶהיאֶהופכתֶאתֶהתֶאיםֶהקוֶקחטייםֶלחלקֶממעגלֶ

החייםֶהקוסמיֶהיאֶאףֶמתֶעחתֶמאחחיותהֶלהם:

]...[ֶושהידיעהֶלהחוגֶהיאֶשיאֶכלֶחוכמתֶהחייםֶשלֶו.ֶוגםֶלהיהחג,ֶאמחֶאחד.ֶכב,ֶ
אמחֶכעתֶהיודע,ֶכיֶןמלחמהֶלאֶחשוןֶכלום,ֶאמחֶהיודע,ֶאלאֶחקֶלדעתֶלהחוגֶמהחֶ
יותחֶהחןהֶיותח.ֶזהֶהכול.ֶלמהֶככהֶומדוע?ֶאתֶאלהֶֶשאיחֶלפעםֶאחחת,ֶאםֶןכלל.ֶ
]...[ֶאיבֶשאלהֶמיֶצודקֶיותח,ֶמיֶזכאיֶיותח.ֶחשןֶחגעֶואמחֶעוד,ֶאלאֶחקֶמיֶמפחידֶ
יותח.ֶכלומח,ֶמיֶֶחשןֶכמפחידֶיותח.ֶזהֶהכול.ֶאמח.ֶסוגחֶכעתֶלגמחיֶולאֶלוויכוח.ֶ
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אןל,ֶֶזעקֶלעומתוֶאחדֶֶחגש,ֶהלואֶןדיוקֶככהֶחשןֶוֶאחחיֶששתֶהימים,ֶהזכיח.ֶוגםֶ
אזֶשכחֶוֶשישֶגםֶצדֶשֶי.ֶושהצדֶהשֶיֶלאֶֶמחקֶולאֶמוותח.ֶלאֶעלֶזכותוֶולאֶעלֶ
צדקו.ֶויוםֶאחדֶהואֶגםֶתופשֶאותֶוֶןלתיֶמוכֶים.ֶוהכולֶחוזחֶלהתחלה.ֶכיֶשוםֶכוחֶ
מעולםֶלאֶגמחֶכלום,ֶאמח.ֶשוםֶכוחֶוגםֶלאֶהחןהֶכוח.ֶוגםֶלאֶהחןהֶהחןה,ֶידעֶלומחֶ

ןןיטחוב.ֶ)עמ'167ֶ(ֶ

כשמתגֶןותֶשאלותֶפוליטיותֶשלֶאחחיותֶ—ֶ"אחחיֶכלֶמהֶשהםֶעשוֶלֶוֶלתתֶלהםֶלהסתלק,ֶ
פשוטֶככה.ֶלהסכיםֶשהםֶיתחמקוֶלהםֶןשלום.ֶוגםֶאםֶאפשחֶלדןחֶכעת,ֶלמהֶלאֶדיןחוֶ
מקודם,ֶעודֶלפֶיֶשהתחיל,ֶכשאֶחֶוֶהייֶוֶעלֶכלֶהתעלהֶמצדֶזהֶוהםֶכולםֶמצדֶשֶי?"ֶ)עמ'ֶ
82(ֶ—ֶהבֶֶדחותֶמידֶכהחהוחיםֶןטליםֶ)שם(.ֶהסתיחהֶשןיבֶדןחֶהחיןובֶהאחחאיֶלמלחמהֶ

לןיבֶהוקעתהֶןשםֶעחכיםֶאוֶיןחסלייםֶהיאֶהמזיֶהֶאתֶמֶגֶובֶפחיקתֶהאחחיותֶשלֶיזהח.ֶ
ֶֶגדֶאלימותֶהמלחמה,ֶאךֶהואֶעושהֶכבֶממקומוֶשלֶמיֶשמייצגֶאתֶאלימותֶ יזהחֶכותן
החיןובֶהמכוֶבֶאתֶהסוןייקטיםֶשלוֶומפקיחֶאותם.ֶכתיןהֶעלֶאלימותֶיכולהֶלןואֶמתוךֶ
ֶֶמעֶיוֶ האלימותֶעצמה.43ֶהדיןוחֶעלֶהאלימותֶלאֶחקֶמתאחֶאותהֶאלאֶגםֶמפעילֶאלימותֶעל

ועלֶהסוןייקטיםֶשהואֶמכוֶבֶןדיןוחו.ֶ
פחיקתֶאחחיותוֶשלֶהחיןובֶֶיכחת,ֶלמשל,ֶכאשחֶהמספחֶמתאחֶאתֶהשמועותֶעלֶ
המתחוללֶןמעוזיםֶמֶקודתֶהמןטֶהמפויסתֶשלֶהֶצחֶההיסטוחיֶשלֶעםֶישחאל:ֶ"וגםֶישֶ
ידעֶיםֶשיודעיםֶוידעוֶתמידֶשצחיךֶהיהֶלפֶותםֶןהתחלהֶועודֶקודם,ֶולמהֶֶתֶוֶלהםֶליהחגֶ
שם,ֶאוֶליפולֶןשןי,ֶוגםֶישֶסיפוחיםֶעלֶמלחמותֶפֶיםֶאלֶפֶיםֶשעודֶיספחוֶעליהבֶמדוחֶ
ֶֶגֶזותֶלטוןתֶדיןוחֶאוֶיןחסליֶ ֶ)עמ'19ֶ(,ֶאוֶלקחאתֶסוףֶהחומב,ֶכשהשאלותֶהפוליטיות לדוח"
ֶולאֶ ֶֶזףֶןהםֶהיודע,ֶאלהֶחקֶקשקושים,ֶשאלותֶשלֶאיבֶתשוןות. ֶכובֶתמיד:ֶ"תפסיקוֶכולכם,
צחיךֶלהתחילֶלשאולֶולאכולֶאתֶהלן.ֶאלהֶשאלותֶשלֶשלושתֶאלפיםֶשֶהֶאוֶאחןעתֶאלפיֶ

אוֶעשחתֶאלפים.ֶכלֶמלחמה.ֶומהֶשאיבֶלוֶתשוןהֶאיֶֶוֶשאלה"ֶ)עמ'163ֶ(.
ולכב,ֶגםֶכאשחֶשאלתֶהאחחיותֶהפוליטיתֶמועלית,ֶהיאֶמוןאתֶלאֶןקולוֶשלֶהמספח,ֶ
שהמוֶולוגֶהפֶימיֶשלוֶשולטֶןחומב,ֶאלאֶכקולֶאפשחיֶמןיבֶקולותֶהחייליםֶהמוןאֶלכאוחהֶ
ןלשוֶוֶוגולשֶמידֶלדיןוחֶעלֶאחחיותֶצןאיתֶהמֶטחלתֶאתֶשאלתֶהאחחיותֶהמדיֶיתֶוןתוךֶ
כךֶמטילהֶאחחיותֶגםֶעלֶהצדֶהשֶי,ֶוןעיקחֶעלֶגוחםֶמופשטֶשאמוחֶלשאתֶןאחחיותֶאןלֶ

איֶוֶמזוהה:

ואחחֶסןחֶואמח,ֶשאוליֶכעתֶיןיבֶהעםֶהמצחיֶאיךֶהוליכוֶאותוֶשוללֶויקוםֶוימחודֶ
ןעושיֶהמלחמה,ֶיעשהֶמהפכהֶועםֶהחדשיםֶֶוכלֶלהתחילֶלדןח.ֶכב.ֶוגםֶאצלֶוֶצחיךֶ
יהיהֶלהתחילֶלעשותֶסדח,ֶאומחֶאחח,ֶולןואֶחשןובֶעםֶכלֶהחכמיםֶשלֶוֶמלמעלה,ֶ
שֶתֶוֶלֶוֶלהילכדֶןהפתעהֶהזאת,ֶוישֶהחןהֶֶהימותֶהסכמה.ֶכב.ֶמפֶיֶשמישהוֶהלואֶ
ֶֶפלוֶ ֶואיך ֶֶחדםֶעלֶמשמחתוֶשםֶלמעלה. ֶומישהו היהֶאחחאי.ֶהיהֶצחיךֶלהיותֶאחחאי.

המעוזיםֶשלֶו.ֶ)עמ'87ֶ(

דאוס,The Language of Warֶ,ֶלעילֶהעחה17ֶ,ֶעמ'11ֶ.  .43



ח   187 ןנ חֶבֶחנ

כך,ֶכששאלתֶהאחחיותֶמועליתֶןמפוחש,ֶהיאֶמצומצמתֶןדחךֶכללֶלשאלהֶהצןאית:ֶ"]...[ֶ
ֶופתאוםֶכולםֶןוחחיםֶמאחחיות,ֶ ֶוחשופיםֶכאלה, ֶואֶחֶוֶחלשים ֶולאֶמןיֶים ֶיודעים ואֶחֶוֶלא
וחקֶאֶחֶוֶהחייליםֶהקטֶיםֶןשטחֶצחיכיםֶלמצואֶמהֶלעשותֶולאלתחֶאיךֶלעשות,ֶולהיהחגֶ
ולהיפצעֶולהיכֶסֶלאבֶשלאֶצחיךֶולצאתֶןקושיֶוןהמובֶֶפגעים,ֶואיבֶןמיֶלןטוחֶואיבֶןמיֶ
להאמיבֶ]...["ֶ)עמ'154ֶ(.ֶגםֶכאשחֶהמספחֶמתקחןֶלהכחהֶןאחחיות,ֶלמשלֶןדיובֶשכֶחאהֶ
מקיימיםֶהמחציםֶעםֶהחייליםֶעלֶמלחמות,ֶהחיֶלאחחֶהשאלהֶ"]...[ֶאיךֶזהֶפתאוםֶֶגמחֶ
האיבֶמלחמהֶוהופךֶלהיותֶישֶמלחמה?"ֶ)עמ'88ֶ(,ֶולאחחֶההצהחהֶ"]...[ֶאןלֶזהֶלאֶאֶחֶוֶ
התחלֶו,ֶזהֶהםֶהתחילו,ֶאֶחֶוֶלאֶעשיֶוֶלהםֶשוםֶדןח,ֶואֶחֶוֶחצֶוֶלמלחמהֶןשןתֶיוםֶ
כיפוחֶחקֶכדיֶשלאֶלהישמדֶןמלחמהֶהפתאומיתֶהזאתֶשכפוֶעליֶוֶככהֶלפתעֶפתאוםֶ]...["ֶ
)שם(,ֶמגיעֶקולוֶהמטשטשֶוהמכלילֶשלֶהדוןחֶהפוליטי:ֶ"אןלֶלא,ֶמתמחמחֶכעתֶמישהו,ֶ
מלחמותֶאיֶבֶֶופלותֶמבֶהשמים,ֶמלחמותֶהבֶהחלטות"ֶ)שם(,ֶוןסופוֶשלֶדןחֶהכולֶמסתייםֶ
ןלאֶכלום:ֶ"מוןבֶשכלוםֶןאמיחותֶהאלהֶלאֶֶגמחֶןאףֶהכחזהֶאחתֶחזקהֶוסופית.ֶלמיֶישֶ
הכחזהֶגדולהֶוסופית.ֶוןיבֶכךֶוןיבֶכךֶהזמבֶעוןח"ֶ)עמ'89ֶ(.ֶןמקוםֶאחחֶןחומב,ֶכשמועליתֶ
האופציהֶהמדיֶית,ֶ"אוֶאםֶשןועֶלפֶיֶיוםֶכיפוחֶהיוֶןאיםֶאליהםֶאלֶהמצחיםֶהללוֶאםֶלאֶ
כדאיֶלשןתֶלדןח?ֶוןוודאיֶחציֶשֶהֶקודם?"ֶ)עמ'91ֶ(,ֶהתגוןהֶהמןטלתֶשלֶהמספחֶמכסהֶ
עלֶההןחֶהֶןיֶוֶלןיבֶהחיילים:ֶ"לאֶיודעֶאםֶ]זה[ֶמטופש.ֶאןלֶןלתיֶאפשחי.ֶאףֶאחדֶלאֶ
מוכב"ֶ)עמ'91ֶ(.ֶכךֶגםֶכאשחֶהמספחֶמצטטֶןאיחוֶיהֶאתֶהןחוחֶ"היודעֶכול",ֶהמתחיס:ֶ
"]...[ֶלמהֶלאֶָישןוֶלדןחֶשןועייםֶקודםֶ]...["ֶ)עמ'119ֶ(,ֶואתֶ"הןחוחֶהכועס",ֶהטועבֶכיֶ
"]...[ֶזהֶחקֶקוצחֶחאייהֶשלֶוֶעלֶהאחץ.ֶהואֶֶסעחֶןדןחיו.ֶושטחים,ֶדחכיםֶוכןודֶחשוןיםֶ
תמידֶיותחֶמןֶי־אדםֶ]...["ֶ)שם(,ֶומסייםֶןתהייהֶןליֶמסקֶותֶןחוחות:ֶ"חושןיםֶעלֶאםֶהיהֶ
מוכחח"ֶ)שם(.ֶכאשחֶהואֶמעלהֶאתֶשאלתֶהאחחיותֶהיאֶמוןאתֶןקולוֶשלֶאחדֶהחיילים,ֶ
המכחיזֶכיֶ"]...[ֶאֶיֶאצאֶןהפגֶה,ֶאמח,ֶתחאו,ֶמידֶאחחיֶהמלחמה,ֶאפילוֶאםֶןהפגֶתֶיחיד,ֶ
לאֶאזוזֶמבֶהתןיעהֶלאחחיות"ֶ)עמ'127ֶ(,ֶותגוןתוֶשלֶהמספחֶמעמעמתֶאתֶהדןחים:ֶ"]...[ֶ
ֶחאהֶהיהֶשכאילוֶהואֶכןחֶמגדישֶאתֶהסאהֶןייחודֶאםֶתחאהֶןאיזהֶתיאטחובֶקטבֶוזֶוחֶשלֶ
ֶ)עמ'128ֶ(.ֶ ֶֶהיֶמחייך" ֶואת ֶואתֶמחץֶכוחך פולקסוואגבֶממוחטטתֶאתהֶמוציאֶאתֶמיטןֶחוחך
ֶיזהחֶהיאֶאפואֶןעיקחהֶןיקוחתֶעלֶהמחדלֶהצןאיֶהמטשטשתֶ הןיקוחתֶהעולהֶןספחוֶשל
אתֶהמחדלֶהמדיֶי.ֶןכךֶמשכפלֶיזהחֶאתֶמסקֶותיהֶשלֶועדתֶאגחֶט:ֶ"אֶיֶפה,ֶכיֶאֶיֶחיילֶ
וכלֶהעםֶחיילים.ֶואֶיֶעושהֶאתֶעןודתיֶהכיֶטוןֶשיש.ֶאןלֶלמחחתֶהמלחמהֶאֶיֶלוקחֶדגלֶ
אדום.ֶאוֶלפיד.ֶאתהֶשומע?ֶואלךֶןחחוןותֶואצעק.ֶואֶיֶאלךֶןחחוןותֶואצעק,ֶואצעקֶכמוֶ
משוגע.ֶואיֶאפשחֶיהיהֶלאֶלשמועֶאותי.ֶאיךֶאֶיֶמג"דֶאתהֶשואל?ֶואיךֶהיאֶחאשֶממשלה?ֶ
ואיךֶהואֶשחֶהןיטחוב?ֶואיךֶהואֶהחמטכ"ל?ֶואיךֶהואֶמפקדֶפיקודֶהדחום?ֶואיךֶהואֶמפקדֶ

אוגדהֶומצפצףֶעלֶכולםֶ]...["ֶ)עמ'151ֶ(.ֶ
ֶֶאמחֶןספחֶןמפוחשֶשמלחמת73ֶ'ֶהייתהֶ"מלחמהֶמיותחת",ֶמלחמהֶשֶיתבֶהיהֶ פעמיים
למֶוע.ֶןפעםֶהחאשוֶהֶיזהחֶכותן:ֶ"מצדֶשֶי,ֶאיךֶאפשחֶלןואֶאלֶאמאֶשןֶהֶֶפלֶןמלחמהֶ
ולומחֶלהֶשחןל,ֶשזוֶהיתהֶמלחמהֶמיותחת,ֶמלחמתֶשווא,ֶוסתםֶמלחמהֶשֶעשתהֶןגללֶ
קוצחֶחאייתםֶוןגללֶאטימותםֶוןגללֶאֶשיםֶששמעוֶלהםֶוחצוֶןכלֶכוחםֶאלֶהמלחמהֶשלאֶ
היתהֶמוכחחהֶ—ֶאיךֶֶוכלֶלומחֶלהֶדןחיםֶכאלה?"ֶ)עמ'164ֶ(.ֶאיבֶספקֶשיזהחֶאומחֶכאבֶ
דןחיםֶֶוקןיםֶואחחאים,ֶאןלֶזוהיֶאמיחהֶתחתֶמחיקה,ֶאמיחהֶשלדעתֶיזהחֶאיֶאפשחֶלומחֶ
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ןמחחןֶהציןוחיֶהישחאליֶןשלֶהחתיעהֶמבֶהפוליטיזציהֶשלֶהמוותֶןמלחמהֶהמיותחת.ֶעלֶ
כךֶישֶלהוסיףֶכיֶןדןחיוֶאלהֶאףֶֶחמזֶשהאחחיותֶמוטלתֶעלֶמיֶ"ששמעוֶלהםֶוחצוֶןכלֶ

כוחםֶאלֶהמלחמהֶשלאֶהיתהֶמוכחחה",ֶהייֶוֶהלוחמיםֶוהֶופליםֶעצמם.ֶ
ןפעםֶהשֶייהֶיזהחֶמצטטֶןאהדהֶחייליםֶהמעליםֶןתוקףֶאתֶשאלתֶהאחחיות:ֶ

אןלֶאֶחֶוֶואףֶאחדֶמאיתֶוֶאיֶֶוֶחייליםֶולאֶשחיוֶאיםֶמלןדֶןשעהֶשקוחאיםֶלֶו.ֶ
וכשֶגמח,ֶלאֶעוסקיםֶעודֶןזה,ֶכמעטֶשלאֶמדןחיםֶעודֶןזה.ֶאןלֶכשֶחזוחֶהפעםֶמבֶ
המלחמה,ֶאםֶֶחזוח,ֶואלהֶשיחזחו,ֶהפעםֶאֶחֶוֶֶלךֶלהפגֶות.ֶלאֶֶחזוחֶהןיתהֶולאֶ
ֶתלהֶאתֶןגדיֶצה"לֶעדֶהפעםֶהןאה.ֶלא.ֶאֶחֶוֶֶצאֶלהפגֶות.ֶזאתֶמלחמהֶשלאֶ
היתהֶצחיכהֶלהיות.ֶאמחֶאודיֶאוֶאוליֶזהֶדווקאֶדודי,ֶקשהֶןכמהֶחגעיםֶלדעתֶןדיוק.ֶ
ֶוהםֶ הפעםֶהםֶהגזימוֶהמֶהיגיםֶשלֶו.ֶלא,ֶגחועֶמזה,ֶהפעםֶהםֶהפקיחו.ֶסמכֶוֶעליהם.

הפקיחו.ֶאמחֶאודי,ֶאוֶדודי.ֶ)עמ'177ֶ(

ֶיזהחֶאתֶעוצמתֶהןיקוחתֶ—ֶגםֶכשזוֶמצןיעהֶעלֶמיותחותהֶשלֶהמלחמהֶ—ֶ אןלֶגםֶכאבֶמחכך
כשהואֶמקדיםֶלדןחיֶהחייליםֶאתֶהצהחתםֶשזוהיֶמחאהֶשלֶמיֶשלמחותֶעמדתםֶהפוליטיתֶ
החחיפהֶהםֶקודםֶכולֶמצייתים,ֶמתגייסיםֶומשחתיםֶללאֶהחהוח,ֶוחקֶאחחֶכךֶהםֶילכוֶ
להפגיב.ֶומי,ֶןעצם,ֶהםֶהאומחיםֶאוֶהמפגיֶים?ֶ"אודיֶאוֶדודי",ֶדמותֶאןסטחקטיתֶֶטולתֶ

ממשותֶקוֶקחטית.ֶ
וממשֶןסוףֶהחומב,ֶכשהואֶשואלֶ"למהֶמהֶשלאֶהיהֶמוכחחֶלהיותֶכבֶןאֶוגםֶהיה,ֶ
ועודֶאיךֶהיהֶועדֶכמה,ֶאלוהיםֶגדולים",ֶפוסקֶיזהחֶומצמצםֶלחלוטיבֶאתֶהתוקףֶהפוליטיֶ
שלֶתןיעתו:ֶ"זאתֶלאֶשאלה.ֶוגםֶלאֶהזמֶהֶלוועדתֶחקיחה.ֶזהֶחקֶכאן.ֶזהֶהכאןֶהגדול"ֶ

)עמ'196ֶ(.ֶ


