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 מכוות אש: 
ארבעים שנות כתיבה על מלחמת יום הכיפורים

אבנר הולצמן

בןזו1973והשתצהון פי ושרוי םוהכיפ ליםומישלןר.ובהושהיהובד ליוד ל תוהתןליךוהבשבע תיו
מי תלומר חוהשצהוהיה דיוצעשהומן תהובידהורי םוזיכל אוק דלו בי סל.ומת כאוהדתיושרו
הי םוהבק דש,ומן  ילתוההתכצס תוהשקטהוהן פפתון ת וגםומקלמויה דיםוחיר צים,וצבהר ו
רתבידוהג  ציםוהעזיםושרוברחבתוי םוהכיפ ליםו זיכל צהוהצבשך.וברחבהוז ,ושןלכהופח תו
בשר שהושמ ע ת,וצע נהומזיכל אוהישלןריוי תלובכרוברחבהוןחלתוכפנעוהבסלמורהגריד,ו
תלכ מתוכבעטומרתיוצסמרתושרולגשיוןיבה,וןשם,וֵןמר,ותסכ רו זעם.וההכלהוהבטלידה,ו
הבתחזקתו ה רכת,ושןפשלוהיהורבצ עוברחבהוז ו חייםוכהולמיםוהי וצחסכים,ותח שתוההרםו
רצ כחופלינתהוהפתן ביתוהבדהיבה,והצפירהוהחדהובדיב יוענביוקימ ניוגלצדי זי,וכרויכ ר,ו
רתח שהושרושמילּ תובן יבת,והן מדאוהקשהורתפיסהו רעיכ רושרוכ־2,700וחייםונעיליםו—וכרו
ןרהו ע דובנטלפיםויחדו ע שיםון תהורןחדוהןתליםוהבייסליםומי תלומזיכל צצ והקימ ני.ו
ערולקעוזהוציתאורהסמילוגםוןתוהזלםוהמרתיופ סקושרופלס ביםוכת מיםו ןחליםוהע סקיםו
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מברחבהוערוהימטיהוהש צים.ופלס ביםוןרהובתגמליםורקלןתוכרוסתי ,וכןשלוקלמיםוהיביםו
הצ לןיםו מרמםוי םוהכיפ לים.

רןולקושהת פעהוןיצהוש ככת,ורהפךהוהיןובתענבתו ה רכתומחר ףוהזבא.ו ןבצם,ו
רקלןתוברןתוןלמעיםושצהורברחבהוהייצ ועדיםורשטףובדהיםושרופלס ביםו שרודי ציםהוחצ י תו
הספליםומלחמיוהןלץוהקנ ובדפיםובי חדים,ועב סיםורעייפה,וכדיורקר טו רהניגוןתושפעו
הספליםושהי מרוהזהוהצימ,ו מהםוזיכל צ תוןישייםושרועשל תובבשתתפיוהברחבה,ובחייריםו
באוהש להו עדובפקדיםומכילים,וןשלולקועתהובנן וןתוהכ חו הןפשל תורחש ףומלמיםוןתו
ח  י תיהם;ובחקליםוןקדבייםובקיפים,וחרקםובטעםוהנמןו מי זבת ;ותיע דועריר תיהאושרו
יחיד תונמןי תובס יב תושיזב וןצשיהאובת ךוהנ לךורהצניחוןתותל בתאוהייח דיתורבןבץו
הברחבתיוהכ רר;וגירי צ תובי חדיםושרוכתמיועתוהיסט לייםו ספל תייםו יניל תוספל תוחדש תו
 בח דש ת.ורכרוןרהוהנטלפ ושררוכתמ תו לןי צ תומעית צ תוהי בית,וןתליוזיכל אובי חדיםו
מןיצטלצטו כיצ סיםוןקדבייםושה קדש ורברחבהו רהדה דיה.ועל ניוהתקש לתוהןרקטל ציתו
ָברן ותכצי תו סדל תותיע די תושג רר ו חזל ו ג רר וןתוסיפ להושרון בהושח  תהוהתצס תו
כחה.וכבהו כבהו"פגיש תובחז ל"ושרויחיד תו טלן בטיתוהבסלמתורהתפ גגוןרועלפיריוהׁשִ
ר חב תוצעלכ ומי זבתוהחייריםוששילת ומהא,ו ההדיםושע לל וה לגש וגםוהםומכריוהתקש לתו

 מבלחמוה  ילט ןרי.
סעלת הפלס בים  הןיל עים צעשתה ב שן רהתמ צצ ת בשתןה הבצסה רפעצח ןת 
הנ לך העב ק,ושהגיע ן רי רכרר ן מססיה,ורגעת  רחפ ל מן ת  פנע הפע ל ממשלה שר 
החמלה הישלןרית.והבחשה בש עשעת־קבען רכך ציתא רבנ ן מקליקט לה שר עב ס מידלבא 
שפ לסבה מעית א הארץומ־12ומספטבמלו2013,וי םוןחדורפציועלמוי םוהכיפ ליםותשע"ד.ו

עב סומידלבא,והארץ,ו12ומספטבמלו2013.
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עשל תוהספליםוהבנ יליםומהו)ששב תיהםוןביתיים(וב בטליםובאוהשביםוכמלדופננ תו צעשיםו
רדיב יוב קטאושרוהברחבהוענבה,וממחיצתוהפגזהושרוכ תליםוחדשיםוהבןרנתוןתוהנלכאו

הב תשורצ סוערוצפש ו רבנ ןובחסהומבקרטותת־קלקעי.
הדמליםושרהראובמקשיםורשלטטוכבהובבןפייצי ושרוהבלחמוהספל תיוהבשתלעומיאו
תג מ תוההרםוהלןש צ תומשיליםושצכתמ וכמלומבהרךוהברחבהורמיאומיט ייהוהעדכציים,ו

הצבשכיםו ה רכים,ושרון תהוח  יהוענבה.ו

הסכם סמוי

התג מהוהספל תיתוהביידיתורברחבתוי םוהכיפ ליםוציתצהומשילה.ולמיםובאוהשיליםו
שצכתמ ו פ לסב ומשמ ע תו מח דשיםושרןחלוהברחבהותיעד ותח ש תושרותדהבהובשתקת,ו
זעז עו ק שיורקר טוןתוהבעמלוהחדובשגלהושןצצהורפ לעצ תוהבןייבתוערוענםוהקי ם.ו
ֶרת",וכתמוןמ תויש ל אומ"השילוערוהןפליקים",והבתןלו ָחהוּדֶ רּ ִניםו]מיידישהופתן ם[וִצְפְתּ "ּפְ
ןתוהזעקת והמה רהושרוןישוביר ןיםועט יוטריתובת ךומיתוהכצסתומעינ בהושרוהתפירה.ו
ר.ו/ו]...[ו ימוְרִסּפּ לוַהַחּיָ יתוֵבְלחֹ מוִרְלחֹ מוּ ַבְקׁשִ ּרִ טוֶןתוַהּטַ ׁשַ ְךוִןיׁשוִבּרּ ִןיםוַהחּ ָנה.ו/וּפָ רוָבׁשַ "ַחּיָ
י".וי ןמופ לתוהבחישוזןתומשיל ו"ןתו ֶמלו/וַהּסּ ִליוַןְפִליַקּצִ ֶ ּרּ ִןיְבִציִקיםוֶןרוַהּשׁ ֵציוַהּבִ ָהְרכּ וׁשְ
הפנ עוהלןש א"ובצק דתולן ת ושרוח משוקלמיוהבתקשהורהסתגרורבהושעיצי ול ן תהו"ֶןתו
ןּ ו ְךוּמָ ןּ ועֹ ד.וַןַחלוּכָ ְךוּמָ ןּ ועֹ ד.וַןַחלוּכָ ְךוּמָ ת.וַןַחלוּכָ ְתִביָההו/וצֹ ֶןׁשֶ יוּמִ ּתִ נּ ַעוָהִלןׁשֹ או/וָחַמׁשְ ַהּפָ
עֹ ד,וְ עֹ ד,וְ עֹ ד...",ו ןליהוזקסותיןלומשיל ו"ן קט מלו1973"וכינדומ קעתוההמצהוכיוןכאו
בד מלומברחבהובת ךוהלגעוהבבשיו הסבריושרוהחשכתוהן ל תובת קףופק דתוההןפרההו

ְרָחָבהוִהיןוֶןֶבת". ִמיםוָןצּ ויֹ ְדִעים,ו/וַהּבִ ָהןֹ לֹ תוּכָ ׁשֶ "ַעְכׁשָ וּכְ
שר שוהד גבן תוהןרהוצרקח ובת ךוהןצת ר גיהומקום של אש: שירים מן המלחמה,ו
הבכצסת,ורדמליוע לכיה,ושיליםוש"ר קט ובת ךוהעית צ תוהי ביתו הפלי דיתושה פיעהו
מחדשיםון קט מלו1973ו—ובןיו1974".1ועשליםו תשעהובחמליםוהשתתפ ומק מץוזהו מהםו
 תיקיםו נעילים,וגמליםו צשים,ור חביםו ןזלחיםו ןףושצייםובחרריוהברחבה,ושכב וצימן ו
משיליהםוןתוב תםו)"למ צ ושרוע רם"ובןתומןליוחזקו "ב תיומןוריופתע"ובןתוי סףושליג(.ועםו
נןתהורן לוהתקמרהוהןצת ר גיהומלשיבתומיק לתוש נפתובןתודאוביל א,ושבנןוןתוליש בהו
הכרריו"ער מו בדכדךומי תל"ו תייגון תהוכ"ןצןט ביהושרוהצפסדו הקר שומשילהומתוזבצצ ".ו
בכררוזהוה ניןוביל אולקוןתושיל ושרוןבילוגרמעו"ייקחון תךועב "הו"ןםוןיצציוט עה,"ונייאו
ביל א,ו"זה והשילוהגד רוהיחידושהעריצ ובת ךובכן מיוהברחבהו מרה תיה".2וביל אותההו
שבןוד  קןוע נבתהוהס חפתושרוה  ייתוהברחבהושיתקהוןתוכ חםוהי נלושרוהבש ללים,ו
ממחיצתוהיןרב תוהב ז תומלע םוהת תחים,ו בצעהובהםורצפץוןתוהניצ ל תוהבק מריםושרו
סגצ צם.והינבד תוז וןרוהב כלו המט חוהייתהומע כליהם,ורדמלי ,ושכאוהתב דד תוספל תיתו

לצהוקריצ מו ע זיושמיטו)ע לכים(,ומקום של אש: שירים מן המלחמה,והקימ ץוהבן חד,ותר־ 1.ו
זה,ו מספלו 15ו 8,ו 7,ו בעב'ו צרקח ו פ לתו זקסו יש ל א,ו שרו בשיליהםו הב מן תו תשר"ה.ו ןמימו

מהתןבה.
ד-או]דאוביל א[,ו"רןובק םושרושיל",ועכשיו,ו32-31,ותשר"ה,ועב'ו230-227. 2.ו
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ה רבתועםוהשמלולמ־הבבדיםושהברחבהוח ררהומבנין תוהישלןריתובחיימתורצט שוןפיקיו
מיט יושג ליםו רחשרונ ל תובמעוחדש ת.3

כשר שיםושצהורןחלובכאומיטןוגםוחצאוחמלו)ערויס דועי אומן תהוןצת ר גיה(וןכזמהו
בןיכ תהושרול מוהשילהושצ רדהובת ךוברחבתוי םוהכיפ לים,ון רםוה ןותרהוןתוח רש תיהו
מהצבק תוש צ תובןרהושהניעוביל א.4ורדמלי ,וצק דתוהת לפהושרושילהוז וצע נהומהיבצע תהו
 ןףומהתחבק תהובפ ריטיזניהו בהיסט ליזניהושרוה  ייתוהברחבה.והבש לליםוצנבד ו
רתח שתוההרםוהן תצטיתושפקדהון תםומפל ץוהברחבהו מבהרכה,ועימד ון תהורח  יהו
צפשיתוהבתלחשתומזבאוה  הוקט עו צט רוהקשלים,ו התערב ובאוהסימ תו הצסימ תושרופלינתהו
 באוהתהריכיםוהפ ריטייםושִןפשל ון תה.ורכא,ורדמלי ,ולמיםובאוהשיליםוהבלין ובאוהח  יהו
הפלטיתוהבנ בנבתוהיישלוןרוגמהיםובטןפיזיים,ומהפקיעםוןתוההתלחש תוהברחבתיתובאו
ההיסט ליּ תוהק צקלטיתושרה.והדמלובג רם,ורבשר,ומניל ףוהביתיוהער־זבציו"ברחבתוי םו
הדיא",והל  חומשיחוהנימ ליו הספל תיוערוהברחבהו ה פךוןתוהןיל עוההיסט ליורגֵזלתוג לרו
שןיאורמציוןדםושריטהון וןחלי תועריה.ומהקשלוזהונייאוחמלורחי מושציושיליםוערוהברחבהו
הבכיריםומיק לתופ ריטיתוכרשהי,ו"צש תון קט מל"ושרובןילו יזרטילו "תיכ אוח מהו1973/ו
בחז לוסי ם"ושרוד דוןמידא,ו הערהוןתוהסמלהושבןוד  קןומשרון פָיםוהחתלציורןוצבנןו

רהםובק םומןצת ר גיהומקום של אש.5
שיפ טיוהעלךוהשרירייםושרוביל אוכמ דםומבק ב וב צח,ו כב הםורגיטיביתותמיעת ו
שרוחמלורפ ריטיּ תושרוהבמעוהשיליוממחיצתוןבתובידהולןשיתורהעלכת ,ון רםוד בהוכיו
הישעצ תםוהכבעטומרעדיתושרושציוהבמקליםוערוהןצת ר גיהומקום של אשו—והכ ררת,ו
כזכ ל,ולקושיליםושצכתמ ומשמ ע תו מח דשיםוהסב כיםורברחבהו—ובפחיתהוקבעןובאוהת קףו
העקל ציושרומיק לתם.ומבל נתוהזבאוהתעשלהוהתג מהוהשיליתורברחבתוי םוהכיפ ליםו
 התלחמה.ומהבשךון ת ועש לו ןףורןחלי ולן ון לומזהוןחלוזהוכבהוקמניםו בכר ריושילהו
מעריועלךוהבעמדיםולשביםובאוהברחבהומבסגל תולחמ תו בעביק תוי תלושרוח  יה,ותין לו
 בחשמה,ו מהםוהשבר הסורי אפריקניובןתוןמ תויש ל או)1974(,ודפים ממחזור נשרובןתו
חייםוג ליו)1974(,וחושניה, המסגדובןתוןרישעופ לתו)1975(,וקולות ברמהובןתולן מאו

ביל אומהלחמהו מן פאועקל ציוןתוהטעצהוהזןתומפלקוהבמ ןורספל וערושילתו פיתחו ריביםו 3.ו
האח  מול  מברחבה",ו הכריםו הי לדו ערו הי שמו "כציסההו ביל א,ו דאו הענבן ת,ו לן ו ברחבתו
הן צימלסיטהוהפת חהו כתל,ותר־ןמימו ה נןתו עיונים בשירת מלחמת העצמאות,ו השותק: 
 יל שריםו1992,ועב'ו59-11.ון רםוהגלעיאוהלןש ציושרובחשמהוז ובנ יוכמלומןחתובלשיב תי ו
צבת בצבתושרושרבהוצינא,ו לן ו"ערומעי תוהבהיבצ תו הב קדב ת,והב קדשתורעי אומל באו
הןבצ תיתומסיפ לוברחבהוחדש",ואוגדן,ו2,ו1957,ועב'ו30-22. ןגמ,וביל אוענב וחימלומענםו
יביוהברחבהושילולמ־עצייאוהבניילודי קאוןפ קריפטיושרוצי וי לקוהצלןהומעיציוהבתמ צאוןח זו
החלדהורצ כחוהידיע תוהקש תוהמן תובישלןר,ו לן ו"בצהטא,ון קט מלו1973",ובצרון,ורההן,ו

תשר"ד,ועב'ו5.
חצאוחמל,ו"'י םוכיפ ל.וזהומיציצ '",וזמנים,ו84,ו2003,ועב'ו95-86;וצדפסוש מומספל וקורא שירה,ו 4.ו

ה נןתוקשמורשילה,ותר־ןמימותשס"ה,ועב'ו297-281.ו
דבר אופטימי, עשיית שירים,והקימ ץוהבן חד,וספליוסיבאו "צש תון קט מל",ו בןילו יזרטיל,ו 5.ו
קליןה,ותר־ןמימו1976,ועב'ו73;וד דוןמידא,ו"תיכ אוח מהו1973/ובחז לוסי ם",ושירי מלחמה 

ומחאה,ון.ור יאוןפשטייא,ותר־ןמימו1976,ועב'ו86-85.
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מא־י סףו)1976(,ומאחורי כל זה מסתתר אושר גדולובןתויה דהועביחי,ו מ והבחז ליםו"שיליו
ןלץוני אויל שרים"ו "קיצ תוערוהבתיםומברחבה"ו)1976(,וקינות מן השורשובןתויחיןרו
חזקו)1977(ו הרעש והאדמהובןתושרבהו יצלו)1986(.וזןתו ע דהוןפשלושןתומיט ייוההרםו
 השית קושנייצ וביל או חמלוכסיבציוח רשהושרושילהוז וציתאורזק ףוד  קןורזכ תה.והשילהו
בירןהומבקלהוזהוןתותפקידהוהן תצטיוכסייסב גלףוהק רטוןתון ת תוהזעז עומזבאוןבת.ו
מזהוכ חהו מזהוגםובגמרתה.וכב ומןיל עיםוטלן בטייםוןחלים,והיןוה תילהוןתוההתב דד תו
השה יה,ולמתוהלמדיםו ההקשליםועםוח  י תוהברחבהו הדה דיהורעל ניוהמעהוןחלים,ו מלןשםו
הפל זהוהסיפ ליתורס גיה.6וןכא,והפל זהוהיןוהבדי םוהעיקליושהספל תוהעמליתוהתב דדהו

מןבנע ת ועםוברחבתוי םוהכיפ לים,והתב דד תוהצבשכתו ה רכתוכמלוןלמעהועש לים.7 
ציסי אולןש אוריינגוןתוהברחבהומסיפ לתועשהודאומא־ןב ץומל באויופי של מלחמה.ו
הספלוצכתמומבהיל תוהמזקו לןהון לוכמלומפמל ןלו1974ו)!(.8ומיס ד וב צחתותחמ רהו
"מלצלית"ון פייציתהוהבחמלוב דיעורק לןי ומדמליוהבמ ןוכיוה ןובגישורהםונל לוכתמיםו
שרוןחדובחרריוהברחבהושהגיעורידי ,ו ה ןוענב וןיצ וןרןוהבמין־רמית־הדפ סושרועד תו
ןביתיתובשדהוהקלמ,ון רםומפלקוהסי םוה ןו"בת  דה"וכיוהסיפ לוכ ר וה ןופליודבי צ ו דמליו
הבמ ןורןוצ עד וןרןורבש ךוןתוהק לןורהןביאומן תצטי תושרוהבס פל.וזה ולקוןחדובת ךו
שררושעש עיםומבדי םוהספל תיוהשז ליםומספל,ושתכריתם,וכבד בה,ורינ לוןיצטיבי תועםו
הק לןו רשמ תוןתורמ וכביטמובי בצ ת והמדלצית־הפתייציתושרומא־ןב ץ.וסיפ לוהבעשהו
ענב ,והבמ סס,ורכן לה,וערוב צ ר גו יד ייושרוח משוקלמיומשםוֱןצֹ ש,וצלקםוסמימוהלפתקהו
ריריתובש צהושהזדבצהור ורח משועםוןשת ושרוחיירוןחל,ושה ןובמקלהוממיתהומעתוח פשהו
קנלנלהומתר־ןמימומעינ בהושרוהברחבהוכדיורהמיןורהוןתוהידיעהוערוצפירת .ורכן להו
הספלובגרגרומח בליוחייםוכמדי־בשבע ת,ובצסהורגעתומטלן ב תובבשי תו רשרמומסיפ לו
הבעשהוצנצ ניובחןהופ ריטיתו מיק לתוחמלתית,ון רםומפ ערוציכלתומ וערוכרונעדו שערו
השןיפהורהקסבה,ורהחצפהו רגיל יוהק לןומןבנע תוח בליםופיקצטיים־ןל טייםוהבת מריםו
מ"הג ת"וש  הורכרוצפש.ו"ןידין ר גיהושבןרציתו ןצטי־ברחבתיתושהפ לצ גלפיהובשבשתו

ז והיןותג מתהושרוהספל תוהעמליתוערולנחו ד גבןוד בהומבקנתורהתב דד תושה יהובעיאו 6.ו
ינחקולמיא.ועשל תושיליםו קטעיופל זהוקנליםושצ נל ומספ צטצי תובת ךוהרםוהןיל עוכ צס ו
אשר אהבת  )ע לך(,ו זיסיוסת יו כעמ לושמ ע תוןחדיםומרמדומןצת ר גיהובקיפהורבדי,ו לן ו
את יצחק,וה נןתוידיע תוןחל צ ת,ותר־ןמימו1995.ותג מתהושרוהסיפ לת,ורע בתוזןת,והייתהו
ב לכמתו ב שהית,ו היןוהתבשכהוערופציועשלושציםורפח ת.ו לן וי סףון לא,ו"השתקפ תולנחו
לןש או יחד,ו האינתיפאדה,ו בשנות  הישראלית  הסיפורת  הישלןרית",ו מסיפ לתו למיאו ינחקו

רני או2005,ועב'ו160-146.
זה,ו צ שןו עםו הדלבהו התיןטל או שרו התב דד תםו ןתו גםו הדמליםו מש ריו רןזכלו הלן יו באו 7.ו
)התיןטל או גורודישובןתוהררוביטרפ צקטו התב דד תושהצימהוהישגיםובעצייציםוכג אוהבחזהו
הקןבלי,ו1993(והנגתוהיחידוטאץ' וודובןתושב ןרוקרדל או ממינ ע ו)תיןטל אונ  תן,ו1994(ו

 העימ דוהדלבטיושרול תוקצלורספלוגילוי אליהוובןתוס.ויזהלו)פסטימרועכ ,ו2001(.
דאומא־ןב ץ,ויופי של מלחמה,ומיתא,ותר־ןמימוחש"ד.וב עדוה פעת ושרוהספלובסתמלובת ךו 8.ו
מבןלסו 1ו דבר השבוע,ו ש מ",ו זןתו עשהו "דמ"ןו זלטר,ו עדיתו מעית צים,ו לן ו ערי ו התג מ תו
1974,ועב'ו11-10.ורדמליוהבחמל,והספלוהחרורהתלקםומשמ עוהשציושרוהברחבהו צכתמומבשךו

כח דשיים,ו לן ושם,ועב'ו219,ו226.ו
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רהותמריאועיקלי",וכךוהגדילון ת וגלש אושקדומדי צ וערוסדלתוהל בציםוהטלי  יןרייםושרו
מא־ןב ץובן תאוהשצים.9 

ן רםוהמעייתי תון והזי ףוהבה תיומספל ושרומא־ןב ץוןיצםוצע ניםומעיקלםומתכ צ תו
ןרהוד  קןוןרןומענםוהחיל תושצטרור והבחמלורענמומפיל טוב פרגו)שישומ וןבצםורןו
פעםובש םוגיל יופ לצ גלפיומפציוענב (ובלן תו ןיל עיםועזיםו בזעזעיםובשדהוהקלמובמריו
שהתצסהומפ ערומהםון ומד ביםורהם.וכפיושה ןוענב ונייא,וה ןורןוג יסורנמןו—ומ־1973 
כמלוהיהומאוחבישיםו—ו ןתויביוהברחבהועשהוממית וב רוהטר  יזיה.10ורכן לה,ובהופס רו
מכך?והר ןוביטמוהספל תובןזו בע רםועינמהוח  י תוקש תו דלבטי תושןיצאובמ סס תוד  קןו
ערוציסי אוןישי,ו מהאוגםותין ליםושרוברחבהו קלמ.ו מכרוזןת,ובןזוהטרטרהוחסלתוהתקדיםו
שרוברחבתוהע רםוהלןש צהוהתמססומספל תוהבןהוהעשליםובעיאוהסכםוסב יושרפי וההיתלו
הב סליורכת מומבישליאו מג ףולןש אוערוח  י תוהרחיבהומחזיתושב לולקורביושהי ושםומפ ערו
 חז וןתוהדמליםובמשלםו רביושע שהוזןתומפ ןטיקהוהב תןבתורע נבתוהתכציםוהב נגים.ו
 ןכא,והספל תושמקעהובברחבהוז ו ןירךוצכתמהול מהוככ רהומידיוןזלחיםושהי ורר חביםו

 רןחלובכאוצעש ורס פלים,11וכפיושציסחוזןתודאוביל אוממהיל תה

בק ל ושרובהפךוזהוה ןומתח שה,ושמקלמוהב דלציוצ נלהובנין תוקי ביתויחידהומביצה;ו
בנין תושקייביםומהובבדיםוהבפקיעיםון תהובכרוהקשלוהב כלורןדםובבנין תוחיי ו
רפציהון וןחליה.ובכןאוהתח שה,ושצהפכהורבעיאוצ לבה,והת מעתוכיובאוהלן יושהבמעו
רח  י תוהקלמויתצתקובב סכב תוהסיפלו התין לוהצה ג תו ייצתאוכבעטולקומבסגלתושרו
 יד י,ושה ןוממחיצתועד תושרו"במשליוחזיתי",ו ספל תוהברחבהותהיהוממחיצתוחשיפהו
ישילה,וןביצהורחר טיא,ושרוה  ייתוצפשוצדהבת,והבןלגצתוהתצס תובפ ללתומדלךובסילהו
ןישית־ר חנתו)י בא,וזיכל צ ת,ו יד י,וזלםות דעה(ו בעבידהומסיבאושןרהוןתוענםו

הז'סטהושרוהתין לוהספל תי,ו מפלטוןתוהז'סטהומגיר ביהוהביבטייםוהבס לתיים.12

ספל ושרודאומא־ןב ץוה ןוהי נןובאוהכררוהבעידוערוהכרר.ומחיצתותג מ תיהושרוהפל זהו
הישלןריתורברחבתוי םוהכיפ ליםובגרהושהיןוקימרהועריהוןתוהבשתבעובן ת והסכםו
סב יו רפיכךובסתבציםומהושציובסר ריםוצפלדים,ושכבעטוןיצםובשיקיםוזהורזה.והסיפ לתו
הקצ ציתוהמדי צית,ופליועטםושרוס פלים,וכ תמיופל זה,ושבטמעוהדמליםורןוצבצ ומדלךוכררו
עםוהיחיד תוהר חב ת,וגזלהוערוענבהוןיפ קו ליס או צבצעהוכבעטורחר טיאוברהנימוןתו
גימ ליהומב קדיוהרחיבהוענבם.וח  י תושרוקלמו ןשוציתצ ומהומזהיל ת,ומנבנ םו מבש לה,ו
 מבק באוהיןועסקהומעצייציםו"היקפיים"ורביציהםהומןפיז ד תובש רי ושרושדהוהקלמ,ומתין לו

גלש אושקד,ו"הסיפ לתוהטלימיןרית",והסיפורת העברית 1980-1880,וכלךודה בחבלי הזמן,ו 9.ו
הקימ ץוהבן חדו כתל,ותר־ןמימו יל שריםו1993,ועב'ו155.

מא־ןב ץ,ויופי של מלחמה,ורעירוהעלהו8,ועב'ו226. 10.ו
 Holger Klein, “Introduction”, in idem. (ed.), The First World War in ןנרו כךו ערו לן ו 11.ו
אביגדור המאירי   Fiction, The Macmillan Press., London 1978, pp. 1-9;וןמצלוה רנבא,ו

וספרות המלחמה,ובעלכ ת,ותר־ןמימו1986,ועב'ו10.
ביל א,ומול האח השותק,ורעירוהעלהו3,ועב'ו16. 12.ו
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ההתלחש י תומחייוהןזלחיםושמע לףומנרוהברחבה,ומבנין תובתבשכתושרושכ רו צכ תון ו
מדב י תושרור חביםושןיצםוב נןיםובצ חורצפשםוןחליוש ךוהקלמ ת.והדכד ךו תח שתוהשמלו
שהשתלל ומישלןרוןחליון קט מלו1973ובי נגיםומיניל תוןרהומדלכיםוישיל תו עקיפ ת,ועדו
שציתאור בלומרןוהפלזהויתלהושכבעטוכרוינילתופל זהומערתובשבע תושלןתהון לומבחניתו
השצייהושרושצ תוהשמעיםוצ שןתועריהומן פאוזהון וןחלוןתוח תםוהברחבה,וגםוןםוןיצהו
צדלשתורהומגר י.ומ רטיםומסיפ לתוז וב טימיםושרוחשמ אוצפש,וציסי צ תורפעצחוןתוש לשיו
השמלו רמטיוזה תויה דיתו ישלןריתושהתע לל ומעקמ תוהברחבה,ון רםוצ כח ת ושרושדהו
הקלמוענב ועקיפה,ובל בזתו חרקית.ומבסר רוהשציובנ ייםוספליופל זהופליועטםושרו"רן־
ס פלים",ור חביםושח  וןתוהברחבהומבר ןוע נבתהו חש ומב קדםון ומבן חלו—ורפעביםו
ןחליועשל תושציםו—ודחףורתתורסיפ לםומיט יומכתמ.וןףוערופיושןיבנ וטכציק תוצלטימי תו
ש צ תורנ לךוהזלבתוהסיפ ל,ומדלךוכררורןוהתייבל ובחמליםוןרהורהישגוןבצ תיוןרןוחתל ו
רבסילהוןפקטימיתוישילהושרוח  י תיהם,ושצ עדהורזעזעוןתוהק לןומכ חוהע מד תוהג רבי תו
שה ער ומה.ורעתיםוהדמליםוצבסליםומדלךותיע דית־ן ט מי גלפית־ יד ייתוגר יה,ורעתיםו
מדב תול בציםודח סיוןיל עיםוהבכסיםומבס  הומדי ציוקרוןתוהבעשיםו הןצשיםוהן תצטיים,ו

 רעתיםומשיר מיםוןחליםושרובנין תו מדי א.
שציוהבסר ריםוהןרהוהחר ורהסתבאוזבאוקנלוןחליוהברחבה,ו כפיושצלןהורהרא,ו
צ כח תםוציכלהומהבשכ ושרון ת ועש ל.וגםורןחלובכאוהםורןוצערב ,ו כבהובפיל תיהםו
המשריםומי תלומן ורע רםוד  קןומשצ תוהשב ציםו התשעיםושרוהבןהוהעשליםו ןףומלןשיתו
שצ תוהןרפיים.וצדיליםוהבקליםושמהםוצפגשהוההתצס תוהמרתיוןבנעיתומשדהוהבעלכהועםו

יכ רתוהמעהוןבצ תיתוהה רבתוןתוע נבתוהח  יה,ו ןףועריהםויד מלומהבשך.

הסיפורת הקנונית: מסביב לנקודה

מ־1975ופלסםוינחקומא־צלומעית אוהארץושציוסיפ ליםושח תםוברחבתוי םוהכיפ ליםו
ציכלומהם.13ון פאוהפלס םוהמרתיושגלתי,וערודפי ושרועית אוי בי,והמריטוןתון פָיםוהןקט ןריו
הטע אושרוהסיפ לים,ושןיצ וג לעובסג ר תיהםוכבעשיוןבצ תובש מחים,ו הפצהוןריהםותש בתו
רמולמה.14וכעמ לושצהוכ צס והסיפ ליםומספל,ושקיעה כפרית,ושע ללוןףוה ןותה דהולחמה.15
הסיפ לו"שב צהועשלוח דשים"ופ לסםומדי קושב צהועשלוח דשיםורןחלופל ץוהברחבה,ו
 כשב וכאוה ןו—וסיפ לםושרון תםושב צהועשלוח דשיםובז  יתולןיית ושרוןמוהבחפשורש  ןו

ינחקומא־צל,ו"שב צהועשלוח דשים",והארץ,ו1ומןפלירו1975;ו"ציק ר",והארץ,ו14ומספטבמלו 13.ו
.1975

שציוהסיפ ליםוע לל ותג מ תומכתמוע דורפציושכ צס ומספלו—ועצייאומרתיושגלתיוכשרענב .ו 14.ו
ערו"ציק ר"ולן ועבריהוכהצןוכלב א,ו"הן בצםובפצה?",וידיעות אחרונות,ו21ומצ מבמלו1975;ו
ערו"שב צהועשלוח דשים"ולן וחייםוגצז,ו"החיל תוררקטוזלדים",וסימן קריאה,ו5,ו1976,ועב'ו

.294-291
ינחקומא־צל,ושקיעה כפרית,ועםוע מדו קלאותר־ןמימורספל תו רןבצ ת,ותר־ןמימו1976.ומ־2007  15.ו

פ לסםוהספלובחדש,ועםושיצ ייםו תיק צים,ומה נןתוידיע תוספלים.
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ןחלומצ ושצפרומברחבהו ג פת ורןוצבנןה.ומהזי תי וה ןוח זלו בשחזלוןתותב צתוהלגעיםו
הןחל ציםושרומצ ,וכפיוששבעועריהםובחמלי הוכינדוקפץוןח זורהמ תובאוהטצקוהפג ע,והתגרגרו
מח ר,וקםו הרךו צמרעומיאועצציועשא,ו בןזורןוצלןה.והסיפ לוש זלויחדוןתותין לובןבני ו
העקשצייםושרוהןמורןס ףועד י תוערובסר רוהרחיבהושרומצ וכדיורפת לוןתוחידתוהיערב ו
עםותין לוהבלקםוהבתפ ללושרוחייוהבשפחהושר .ומב חשי תולמהובנטייל תוהתלחק ת ו
בןשת ,והתבכל ת ורןהמהמיםובזדבצים,וצ ןשים,ועםונעיל תוהצקל תומדלכ ,ו נביחתוהציכ לו
 ןףוהשצןהוכרפי ובנדומצ והחי,ותן ב ושרוהמאושצפר.ומלקעובסתבצתוהן  ילהוהדח סהו
שרוישלןרושרןחלוהברחבההו"הברחבהוכמלותבהו עדייאוהןלץוכ רהוג עשתומזעםו מֶעמלה.ו
הפגצ תומיל שרים.וגיר ייוהעית צים.ודב י תיהםושרוןצשיםוןחליםוצשקפ תובבסךוהטרמיזיה.ו
שב תוחדשיםהוב טיוןשכצזי.וןסןוקדב צי.ו עדתוןגלצט.וןחלים".16ולקומסי םוהסיפ לוצלבזתו
לןשיתהושרוהשרבהועםון מדאוהמא,ו עבהולגיעהו התפייס תושרוהבספלועםוענב ו עםוסמימת .ו
הסיפ לוטמ רוכ ר ומהדיוהברחבהו השרכ תיהון רםוה ןובע גאומת ךוחייוהע לףוהישלןריו

 עיקל ובעקמוןחלוההלסושבביטוהשכ רוערוהגימ לו ערובשפחת .
כךוהדמלוגםומסיפ לו"ציק ר",והצבסלובת ךות דעתהושרוןישהונעילה,וןה מת ושרו
בפקדוחטימהוצעלץושכשרומברחבה.וסיט ןנייתוהסיפלובתלחשתושצתייםוןחליוהברחבה,ו
מתר־ןמימ,וכןשלון ת וקניאולד ף,ומלק ,ובשקיעוןתוענב ומחקיל תוןיצס פי תושרובהרכיו
הקלמ תוכדיורצס תורטהלוןתושב ובעצצתוהןשבהוהמרתיובפ לשתוהן פפתון ת .ובת ךו
סיט ןניהוז ונ פהוציק רורןח לו בשחזלתוןתולנףוהןיל עיםושה ריךוביביוהשןצצ תוהמ טחתו
שרובפקדיםו פברי תיהםושהתהרכ ומבלחמיוסיציוןרוהצפירהוהקשהומי םוהכיפ ליםוהה ן.ו
בשןוהןשםובב קדומשצייםובחרריוהברחבה,ושבחדרי ו הססצ ת ושרומלק והמין ורכן להו
לומןחדוהבע זיםוהצנ ליםושקלןורש  ןורעזלהומבשךועשל תושע תועדושמס פ ו ָ רב תםהוַקׁשּ
שרודמלוכמש והבנִליםוןתוהבע ז,ו קניאושלי אונעילושציק רוהייתהובן המתומ .ובלכזוהכ מדו
שרוהסיפ לוצע ץומדב תהושרוציק רוענבה,וןישי תוב לכמתו חבקבקהוהבגרבתותחירהוןתו
ן  ילתוהצהצתצ תוההפקליתושקדבהורברחבהוןךורןחלובכאוצעשיתומענםוצ כח תהורנד ושרו
מלק ו מבסכתוהעיצ ייםוהדקיםושהיןוט  הוסמימ ורחרקובבצגצ אוההעצשהוהבייסלון ת וררןו
הפ גה.והמיק לתושבהורמורבבדי והסברייםושרוהסיפ ל,וממחיצתויינ גובל כזושרוחטןוהיהיל תו
הישלןריתו ע צש ומדב תושציוהגימ ליםוהבגרביםוןתוהנמןושכשרו ןתוהחמלהוהישלןריתו
שסלחה,17ון רםורפציוכרובבדוןרג ליוכזהון וןחלובנטייציםושציוסיפ לי ושרומא־צל,ושצכתמ ו
מענםוזבאוהתלחש תם,ומבלקבםוהפסיכ ר גיוהעשילוהבבחישומן תצטי תולמהוןתוהב עקהו

שילדהוערוהחמלהוהישלןריתומשצתייםושןחליוהברחבה.
ן ת ובעמלוח תךובאוהשןצצ תושקדבהורברחבהוןרוהזעז עובפלינתהו בת נן תיהו
ב צחומיס ד ושרוהל באובית לאדם אחדובןתוינחקון  למ ךון לפז,וןףוה ןובפיל תיהושרושצתו
18.1975ותב צ תונמע צי תועשיל תושרונפ אותר־ןמימוהנ הרתו הש קקת,והן כרתו הז ררת,ו

שם,ועב'ו142.ו  .16
לן וןה דומאועזל,ו"הכביההורמרתיוןפשליו הפחדובפצי הוערו'שקיעהוכפלית'ורינחקומא־צל",ו 17.ו
מאזנים,ובגה2,ותשר" ,ועב'ו113-108;וידידיהוינחקי,ו"רפלשתוציק ר",ועלי שיח,ו9,ו1980,ועב'ו

.254-252
ינחקון  למ ךון לפז,ובית לאדם אחד,והקימ ץוהבן חד,ותר־ןמימותשר"ה;וצדפסוש מומספל ו 18.ו
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צפלׂש תומ ובצק דתולן ת ושרוהגימ ל,וןיזיון לצא,ולקוכדיורהתצפץומפל ץוהברחבה.ועריהו
ענבהוקשהורכת מומבישליאהו"ןחלוכךוהיתהוהברחבה,ושהבחמל,וצפחדועדייא,ובבהלורפס חו
עריה".19והפתל אושב נןוהבחמלורנ לךורכת מומכרוזןתוערוהברחבהוה ןוההתבקד תומדב ת ו
שרוןחדובחרריה,ומצםושרוידידיוהגימ ל,והחשובןלנ תוהמליתוהיישלוןרוהחזיתו צהלגומקלמו
ערוהח  הוהסיצית.ובחנית והשצייהושרוהל באוס ממתוסמימוהחיפ שיםוןחלי וכןשלוצחשמו
רצעדל,ו ןחלוכךוסמימוה  ייתוהןמרו השכ רוכןשלוצבנןו ה מןורקמ לה.והשרכ תי וןל כ תו
הט  חושרוןס אוזהועתיד תורהתגר תומשציוהכלכיםוהמןיםושרוהטליר גיהוהתר־ןמימית,ו
שבית לאדם אחדוה ןוחרקהוהלןש א.והנעדוהח תםוןתוהל באו—והחרטת ושרוןיזיורה סיףו
ןתושםוהבשפחהוהיה דיוהישאושטלצהלץורשב והעמליון לצא,ובבשוכשםושצהגוהס פלוענב ו
מן תהותק פהו—וןףוה ןוןחתובת נן תיהוהעקיפ תושרוהברחבה.ון  למ ךון לפזוסיפלוערו
כךומגיר יורמומלןי אושלןהון לורלןש צהומשצתו1979הו"ברחבתוי םוהכיפ ליםוהיתהומשמיריו
שמילהוצ לןהו]...[וניל ףוחד־פעביושרותח שתוסף־ש ןהועםוןיזהוןס אוכמדובבשיו—ומצ ו
היחידושרוןחי,ושהיהוקל מוןריובן ד,וצפרומתערהו—ו משמיריוהיתהוז וח  יהוטלן בטיתו
רכרודמל,ושחתכהוןתוחיי.והת נןהוהביידיתוהיתהוהל באובית לאדם אחדושמ וןציובספלוערו
מא־דב תי,ו שםויש,ופעביםוןחד תומנ להולה ייה,וצסי אורהסמוןתוהלןשורןח ל".20והפצייהו
ןרוהעמלוהבשפחתיוהטל ם־ישלןריומהשפעתוהזעז עושרוברחבתוי םוהכיפ ליםובג רבתו
מל באוזהומדב ת ושרוהד דומל ךוהלריך,וספּ גוהב לשתוהיה דית,ו ריביםוהיןובנןהומיט יו
עזומק מץוהסיפ ליםורחוב הטומוז'נהו)1979(,והצסבךוערולשביוירד ת ושרון  למ ךון לפזו

מעיילהוהמסלןמיתוריפקןציו בפריגובת כםוןרובח ז תוהדבי או הפצטזיה.21
ההתחמט תומשןר תושרוזה תוענביתוישלןריתו יה דית,ושה ענבהומהשפעתוהברחבה,ו
ב צחתוגםומתשתית ושרוהל באוהבדאיובןתוחצ ךומלט מ,ושפ לסםוןףוה ןומ־22.1975והל באו
ה ןובעיאוסיפ לובתחומרשיוהבתחקהוןחלוק ל תי ושרוןדםולמ־פציםו בפ נרוזה י תוהן חזו
משר שהוסיפ ליוחייםוחר פייםו—ומגלבציה,ומנלפתו מישלןרו—ו ברהטטומיציהם,ו ןרהובקפריםו
מת כםוןתוסמךוהג לרוהיה דיומבןהוהעשלים.וברחבתוי םוהכיפ ליםובמריחהובבשומסי םו
הל בא,ושמ וב נןוהגימ לוןתוב ת ומתן צתודלכיםומדלכ וןרוהחזית.וכך,ומִןמחהוןחת,וצחתךו
בסעוהחייםושרוהגימ לוכיה דיוצ דדומדלכיוהע רם,ו הק לןות ההוערופשל ושרוסי םוזהו ערו
הבשקרוהבי חדושה עצקורברחבהוממחיצתוחתיבהובבשיתו סבריתורערירתוהחייםוהצפתרתו
שע נמהומ .ודהילת ושרוהגימ לומבכ צית והפלטיתוןרוזילתוהבעלכהומסיציובמ ססתובאוהסתםו

לפני הרעש: טרילוגיה תל־אביבית,וספליוסיבאוקליןה,והקימ ץוהבן חדו ב סדומיןריק,ויל שריםו
 תר־ןמימותשצ"ט.

ן  למ ךון לפז,ובית לאדם אחד,ושם,ועב'ו122. 19.ו
בשהוד ל,ו"ינחקון לפזהוהבק םושןישוןיצ ויכ רורמד קומ וןתותע ד תי",ומעריב,ו30ומבןלסו 20.ו
ספליתו סופרים,ו עם  שיחות  בלהקות:  רצים  אינם  משוררים  הצ״ר,ו מת ךו ש מו צדפסו 1979;ו

פ ערים,ותר־ןמימותשב"ה,ועב'ו64-63.
ינחקון  למ ךון לפז, רחוב הטומוז'נה,והקימ ץוהבן חד,ותר־ןמימו1979. 21.ו

חצ ךומלט מ,והבדאי,וספליהורעם,ועםוע מד,ותר־ןמימו1975.וערוהל באולן וןה דומאועזל,ו"בשמלו 22.ו
1975;ובצ חהוגרמ ע,ו"מיאו'יה די'ור'ישלןרי'ו 13ומי ציו על המשמר,ו הזה תומסיפ לוישלןרי",ו
מספליומלט מ",ופצעי זהות: עיונים ביצירת חנוך ברטוב,ופפיל ס,ותר־ןמימותשב"ח,ועב'ו41-27.
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ערוח  י תי ושרומלט מוענב ,ושעםופל ץוהברחבהוגייסוןתוענב וןףוערופיושרןוצקלןורהתיינמ,ו
ינןומבכ צית ודל בהו הגיעועדומר זהושמנפ אוסיצי,וןרוִבפקדת ושרוקרבאובגא.ובכןאו ןירך,ו
סיפל,ושההוכרויביוהברחבהומחזיתוהדל ם,ו"רןוכר חם,וןרןוכ'עד',וכעית צןי,וצ דדובגזלהו
רגזלה,ובחטימהורחטימה,ובןזיאורןצשיוהבע זיםובבשומנןתםומע לושיציהםובאוהברחבהושצפרהו
עריהםופתן םומענםוי םוהכיפ לים,ובתר  הוןרוהר חביםורפציוחנייתוהתערה,ומעינ בה,ו
 רןחליהומבלחמיו'ןפליקה',ובבמ ן תוןיסבעיריהו עדורק"בוה־101ו—ו השןר תושהסעיל ו
ןתוהנימ לוכ ר והי והשןר תושטלד וגםוןתובצ חתי".23ורבל תוע נבתאושרוהח  י תושנמל,ו
מלט מורןוחימלוינילתוסיפ לתומדי ציתוהציז צהומבישליאובןיל עיוהברחבה.ומבק םוזןתוה ןו
השקיעוןתוכרוכ ח והי נלוב־1976ועדו1978ומכתימתומי גלפיהובקיפהושרוהלבטכ"רוד דו
ןרעזל,ושהיןוגםוהיסט ליהובת עדתושרוברחבתוי םוהכיפ לים.וןףוערופיושבד מלומבחקלו
מי גלפי־היסט ליובד קדק,ומב מציםוש ציםוציתאורלן תומ וחרקובינילת והספל תיתושרומלט מ,ו
רןולקומזכ תוכ חוהעינ מוהסיפ ליוששּ קעומ וןרןוגםובפציושההתבסל תורתין לופלשתוחיי ו
שרוד דוןרעזלוע רהומקצהוןחדועםוצטיית והקמ עהושרומלט מורענמובת ךוהזדה תוחבת־רמו

דב י תושהחייםוזיבצ ורהאופנע,ושימ ש,וןס און וטלגדיה.24
ע דומלט מוש קדוערוכתימתודדווה פיע ומ־1977ושציול בציםומ רטיםושברחבתוי םו
הכיפ ליםוצינמתומבלכזם,וגםוןם,וערופיון ת והסכםוספל תיוסב יושה נגורעיר,וןיאוהםובב קדיםו
מחזית תוהרחיבהוןרןוד  קןומעילוחיפה,ובק םובג ליהםושרושציוהבחמלים.ותש בתורמולמהו
בן דוע ללוהמאהב,והל באוהלןש אושרוןמלהםומ׳ויה שע.25והספלועש יוכפסיפסושרושישהו
ק ר תוד מליםוהל קביםויחדודי קאוגל טסקיו עתילופלד קסיםושרובשפחהוחיפןיתהוןדם,ומערו
ב סך,וןשת והב להוןסיהו מתםוהבתמגלתודןפי.וןרוהבשפחהוח דליםומי זבת ון ומעיד ד ו
הסב יושרוןדםושציובןהמים,והןחדושרוהןםו הןחלושרוהמת.ובןהמהושרוהןם,וגמליןרו
ןלדיטי,וה ןוישלןרי־רשעמלושמןובנלפתורקמרוןתויל שתוסמת ו ד נ'הו)שגםוק רהוצשבעו
מל בא(.והבןהמוהשציוה ןוהצעלוהעלמיוצעיםוהע מדומב סך,ושןדםובגייסון ת ורחיפ שיםו
רירייםובב שכיםומכמישיוהןלץוןחליובכ ציתוהב ליסוהעתיקהושרוגמליןר,ורןחלושהרהו
צערםומבה בתוברחבתוי םוהכיפ לים.ומדוממדוןדםושמו פ קדוןתובשלדיוהיחידהוהנמןיתו
רןית לוצעדליםומחיפ שיםועקשצייםושןיצםובעריםודמל.ולקוכעמ לוח דשיםולמיםוצפתלתו
חידתוהיערב ושרוגמליןרוכןשלובתמללושצטשוןתוזילתוהברחבהומסיצי,וצברטוריל שריםו
 צטבעושםומקהירהוחסידיתומןחתוהשכ צ תוהחלדי ת.ורןחלושצבנן,וגמליןרובג ררומפציו
ןדםומפיל טולמוןתוק ל תי ובןזושהתיינמורליש םומבחצהונמןיוכדיושרןוייחשמורעליק.ו
מבק םושיש רחורדלכ ובנןוןתוענב ורכ דומידיולמ־סלאוןיבתציושהזדלזורחייר ו הסיעון ת ו

חצ ךומלט מ,ו"עםוהבהד להוהחדשה",ודדו: 48 שנה ועוד 20 יום,ודמיל,ון לויה דהו2002ו)1978(,ו 23.ו
עב'ו13.

לן וןמצלוה רנבא,ו"בפתחוהרמ",ומת ךוחצ ךומלט מ,ולגדול ולכתוב בארץ־ישראל,וזב לה־מיתא,ו 24.ו
ן לויה דהו2007,ועב'ו19-11.

ןמלהםומ'ויה שע,והמאהב,וש קא,ויל שריםו תר־ןמימותשר"ז.וערותה דת והלחמהושרוהל באו 25.ו
לן וי סףויל שרבי,וא.ב. יהושע: ביבליוגרפיה, 1979-1953,וספליתופ ערים,ותר־ןמימותש"ם,ו
עב'ו39-36,ו44-43.ורפיוליש םוזהוזכהוהל באורכשישיםותג מ תוממיק לתומשצהושרןחלונןת ו
רן ל,ו ע דוכעשליםולשיב תו בןבליםוה קדש ורעימ ד והדלבטי,ונעיםו)תיןטל אוחיפה,ו1978(.
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מענב ועדולפידיםובת ךושןיפהוסב יהו—וכךוחשוגמליןרו—ורהמיןורב ת ומברחבהוכצקבהו
ןישיתוערושצ תוהיעדל ת והןל כ תובישלןר.והיביםומסיצי,ומע ד ובס פחוריחידהושרור חביםו
נעילים,והנטייל ומעיצי וכבה בהושרותז ז תו ֲחצי תוחסל תופשלומיאושליק תו התפ ננ י תו
שרופגזים,ועדושגבלון בלומצפש ורהיברטו הנריחורהיחרץובסיציועט יותחפ שתושרוחלדי.ו
חזיתוהרחיבהובמריחהומל באובאוהש ריים,ובאוהנדוהןח לי,ובג מהופציוהקלקעו בז  יתו
לןיית והבט שטשתושרוחייר־רן־חיירופסימיוהבצ כלורסמימת ו ןיצ ובמיאוןתוהבתלחשוסמימ הו
"ש כמים,ובגלדיםוקנתוןתוהןדבהו ש מוע ריםוערוכריוהלכמו צעים.ובפעםורפעםופ תחיםו
מןשובכרוהכריםוןרובטל תונה מ ת,ושהי ול חש תוןףוהאומביאוסהל לי תומן פקוהבן מק.ו
ןציורןויליתיו]...[וה פךוןתוענביורביאוחפץ,ון מייקט,וחסלולנ א,וינ לובת,ושלקובפעםורפעםו
בניץוןרוהצ ףוהקל מ,והבדמלוהןיא־ס פיו הרןובשתצה".26ומלןי אורלגרונןתוהספלותיןלו
יה שעוןתותח שתוהזהיל תושרי  תהון ת ומעתושציגשורכת מוערוהברחבהו ןתוהבגמר תו
שהטירוערוענב הו"צכ א,וכתימהוערוהברחבהוהיןובכשרהוגד רה.ומל באושריוןציוע סקולקו
מןספקטובס יםושרוהברחבהו—וממעייתוהצעדלים.וזהוצ שןושהכןימוריובן דו גםופיתהון תיו
במחיצתוהןפשל י תוהספל תי תוהטב צ תומ ".27ון רםובק בהושרוברחבתוי םוהכיפ ליםו
מל באולחמו ב לכמובאוהבשתבעובדמליםוןרה,ו ה ןוטב אומעיקלומלמדיםוהסברייםוהסב ייםו
שהל באובש פעומהם.ו ןכא,וןפשלורקל ןוןתוהערירהוהבשפחתיתוהגל טסקיתוגםוכבעלךו
ןרג ליוהמ חאוןתוהתהריכיםוהחמלתייםוהבב שכיםושהמין ורשמלושרו1973,ו מציד אוזהוכבהו
 כבהון מייקטיםומסיפ לובשבשיםומתפקידוכפ ר־פצים,והאוכחרקובאוהבנין תוהב חשיתו האו
כסברוהק לןורבדלשופלשצי.וכז היובכ ציתוהב ליסוהבש קבתוב דרו47'ומנמעותכרתושצנמעהו
משח לו צעשתהורלכמוהסע תושרוחלדיםומיאויל שריםורמציומלק,ו כזה וגםוהב סךוהחיפןיו
שהתלחמובן דורןחלו1967ות ךוהתמסס תוערועמ דתםושרופ עריםועלמים.ו"בהוקלהוןפ ןו
רב דריםו48-47ושרוחייצ ?"ושןרוגלש אושקד.ו"הןםוצתגרגרוב דרוזהורידיוי לדיםו עליקים,ו
 הציסי אורשקב ומיאושתיוהברחב תוהןחל צ תורןוערהויפה?".ורפיופיל ש ושרושקד,ומל באו
המאהבוב ער תושןר תויס דוערוטימ ו ג לר ושרוהקי םוהישלןריומחס תוהבפערוהני ציו ערו
גלעיאוהח למאוהבןייםוערי ובמפציםו—וס גי תושהתחדד ומנרוהחלד תוהישצ תושנפ ו ער ו

ןחליוברחבתוי םוהכיפ לים.28 
מבןיו1977,ושר שהוח דשיםוןחליוה פעתוהמאהב,ולןהון לוספל ושרוסביוביכןרו
חסות.29והל באובתלחשומיביהוהלןש ציםושרוברחבתוי םוהכיפ לים,ו ה ןובע גאומחייהםושרו
פעיריוהבפרגהוהק ב ציסטיתוהישלןריתומחיפה,ושביכןרוהיהובע להומהם,ו ככרוהצלןהוה ןו
במ ססוערודב י תו פלשי תוחייםוןביתי ת.ומבלכז ושרוהל באושציוז ג תוצש ןיםהוש רהו בלד ךו
היה דים,ופ ןדוהעלמיו ןשת והיה דייהוש שצה.ומת ךוהבסגלתוהפ ריטיתוההייללכיתו הצ קשהו
הםו חמליהם־רדלךוט  יםובלקםושרויחסיוידיד תו חימה,ושרכן להוןיצםוב שפעיםובאוהש ציו

יה שע,והמאהב,ושם,ועב'ו371. 26.ו
צ ליתומלנקי,ו"'צח ץון בץורמורכת מוערובק ב תוב כלים'הושיחהועםון.מ.ויה שעורנןתוספל ו 27.ו

'הבןהמ',ול בןאושלקע וברחבתוי םוהכיפ לים",ומעריב,ו18ומפמל ןלו1977.
גלש אושקד,ו"הנרוהפל שועריצ ",וידיעות אחרונות,ו25ומפמל ןלו1977;וצדפסוש מומספל וגל  28.ו

אחר גל בסיפורת העברית,וכתל,ויל שריםו1985,ועב'ו52-41.
סביוביכןר,וחסות,וספליהורעם,ועםוע מד,ותר־ןמימותשר"ז. 29.ו
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הרן ביוהח נהוןתוהבפרגה.ון רםוהברחבהובעבידהוןתובלקםוהיחסיםוהזהומבמחאוכמדו
 בנימהוסיבאושןרהוגד רוערוהבשךוקי בהושרוןח  תוהעביםוהפצים־בפרגתית.והק צפריקטו
בב קדומדב תהושרוש רההומערהובלד ךוג יסורברחבה,ו היןוי דעתושינןורברחבהובת ךו
הזדה תושרבהועםוהבדיצהושהעציקהור ומיתוןחליושציםושרוסמרוכןסילופ ריטיומב רדת ו
עילןק.והיןוןכ רתודןגהורג לר ו רןופח תובכךורג לר ושרולבי,וןה מוצע ליהושבע רםורןו
חדרהורהתייסלוערוש  יתלהוערי ,והבשלתוכבפקדוגד דושלי אומלבתוהג רא;וצפירת ושרו
לביומןחדוביביוהקלמ תוהלןש ציםוש מלתוןתורמה.ומדוממדובטירהועריהוהצהגתוהבפרגהו
רהחמיןוממיתהוןתוהבש ללופתחי,ובןצשיוהל חוהמ רטיםושרוהןלג א,והנפ יורבענלוִבצהרי.ו
מן תםויביםוג ןיםומפתחיולגש תי והרן בייםוהעלמייםו ה ןובייחרומכרורמ ורבפרתהושרו
ישלןר,ו כשצדבהור ושהכףוןכאוצ טהורלעתהוה ןוןףובניעורש רהו רמצּה,ומצדימ תושרו
בצנחים,ובקרטוממיתוידידי ומג'ציא.וש רה,ובִנדה,ובזדההועםומערהוהר חםומש ל תונה"ר,ו
 בת ךון תהוצןבצ תורבדיצהובסרקתוןתופתחיובמיתה.ובסקצת והןידיןיתושרוהל באומל לההו
משעתוהבמחאוהערי צהוג מלתוהזיקהוהשמטית־רן ביתוערוהש תפ תוהפ ריטית־ןידין ר גית.ו
המיק לתוהסתייגהו—ורעתיםומן פאומ טהו—ובןיכ ת והןבצ תיתושרוהל בא,וןךונייצהוןתו
החיד שושמענםוההתב דד תועםוגזלהוייח דיתומבנין תוהישלןריתושטלםוה ןלהומספל ת.30 
הִקלמהומיאוספליהםושרויה שעו ביכןרוןיצהוצע נהולקומלקעוהחיפןיוהיה די־עלמיו
הבש תףוןרןוגםומהתמ צצ תוהמרתיושגלתיתומברחבתוי םוהכיפ לים.ומספל ושרויה שעו
הברחבהוצכצסתורל באוד  קןובצק דתולן ת ושרוהצעלוהעלמיוצעים,וע מדוהב סך,והנ פהו
מתג מ תוהיה דיםהו"ש מוהםוצהלגיםו שהםוצהלגיםוןצחצ ונליכיםורהתכ  ץורהצביךוןתוהק רו
רהיזהלורןורהתפלץומנח קוסתםוןפיר וערומדיחהושןיאורהוקשלוןריהם".31וכךוגםומל באו
שרוביכןרהופלינתוהברחבהוצשקפתוד  קןובאוהעילוג'ציא,ושםוע שיםוהבש ללופתחיו גיס ־
רעתידו נפיוממיק לוןנרוקל מיםו ידידים,ו מת כםופעיריםושרוןלג ציוהטל לוהפרסטיציים.ו
כשצשבעתוצהבהושרושיילתוכריולכמונמןייםומח נ תוהעיל,ו כששןגתובט סיוסיר אובפרחתו
ןתוהשביםו בט סומ עלוח נהון תם,ופ תחיםוהשצייםומחלדהוןתוהלדי וכדיורהןזיאורשיד ליו
ק רוישלןר.והמחילהורשקףוןתולגעופל ץוהברחבהוד  קןובז  יתולןייתםושרוהעלמיםוהיןו
חרקובבעלךובקיףושרותחמ ר תוהזלהו היפ ךוששציוהבחמליםוצ קטיםומתין לוהברחבה.ויה שעו
בניגון תהובמעדורעיצי ושרוי לד,ועליק,ון לחותיבה ציוהצס גומבהרכהוןרובעמהוהע רםו
החלדיוהטל ם־ני ציו הןצטי־ני צי,וביכןרונ פהומהובת ךוע רבהושרוקמ נתון פ זיניהוש ריתו
הבנ יהוןףוהיןובח ץורגמ ר תוהק צסצז סוהני צי.וכךויכ ריםושציוהבחמליםורהער תוערופציו
השטחומחליפ תובי חדתותהי תו עלע ליםושהברחבהוע ללהומשןרתות קפ ו ב סכב תי ושרו

ן ת וק צסצז סו רןתגלון ת ובמפציםו במח ץומעתו מע צהוןחת.ו
שציול בציםוןחליםושלן ון לורקלןתוסי ב ושרון ת ועש לוה סיפ וצ פךובשרהםו
רשןר תוהצ קמ תושער ובת ךוברחבתוי םוהכיפ לים,ובמריורהפלוןתוהנ פאוהספל תיוהב סכםו
שבצעובבחמליהםורגעתומב קדיוהןשוענבםהונוצותושרוחייםומןלו מסע באב שרוןהלאו

לן ויעקמומסל,ו"תל בהורבהרךוספל תיוחדש",ודבר,ו15ומי ריו1977;וילימועיטםו]ןהלאוןביל[,ו 30.ו
"חס תוכמדה",ומעריב,ו10ומפמל ןלו1978.
יה שע,והמאהב,ורעירוהעלהו25,ועב'ו153. 31.ו
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בגד.ומן קט מלו1979ופ לסםונוצות,ול באוהמכ להושרומןל,ושצ דעועדוןזוכבש לל.32ותחירתו
התלקב ת ושרוהל באומקטעופל זהולןש אושפ לסםומ־1975ו צעשהוריביםורפלקוהפתיחהו
שר .33וה פעת ושרונוצותוהייתהורבן לעוספל תיוצדיל,והאומשרוהתקמר ת והס חפתומקלמוקהרו
הק לןיםו האומשרוהעצייאוהעלובנדוהמיק לת,ושמןורידיומיט יומעשל תובןבליוהעלכה,ו יכ חו
 פלשצ ת.34והפלקוהלןש או הפלקוהןחל אושרוהל באובתלחשיםוערוגד תוהןגםוהבלומבנליםו
מח לףושןחליוברחבתוי םוהכיפ לים,ושםובשלתוהבספלומיחידתוקמ להושרוהלמצ תוהנמןית.ו
ן  ילתוהב  תוהכמדהוהש להוערופלקיוהבסגלתובחרחרתוןרוהסיפ לוהפציביוהבשחזלוןתו
ירד ת ושרוהבספלומיל שריםוהחנ יהושרושצ תוהחבישים.וג ףוהספלועש יוִבשָזלוב לכמושרו
בגעיםועםודב י תוהביינג תוהימטיםובקןמלייםו ן ט פייםומבנין תוהס ממתוןתוהירד.והנילו
הבלכזיושרוערירתוהירד תוה ןוסיפ לוידיד ת ושרוהגימ לועםובלדכיורדל,ון ט פיסטותיבה ציו
הבשבשוכג מהושרו"מיתוחיצ ךועי  לים".ובבשומבשפטיוהסי םושרוהל באוצקשלתופלשהוז ו
מבפתיעוןרוסיפ לוהבסגלתוכןשלובתמללוכיוןחדוהחרריםוהישלןריםוהצבשהובביוהןגםוהבל,ו
ןחליושילדומפזיז תורלח ץומ ו צהלגומהתפ ננ תוב קשותת־יבי,וןיצ וןרןומצ ושרון ת ורדל.
הברחבהובי נגתומנוצותובז  יתולןיית והייח דית,והש רית־רכן לה,ושרוחיירוביר ןיםו
שצןרץורהתב דדועםות נן תיהוהבל תומעיס ק וכביושבןתל,ון סףו ק מלושלידיוג פ תושרו
חרריםוישלןריםו בנִלים.וגםובאוהמחיצהוהספל תיתותפקידהומל באונדדי־כמיכ ר,ורןוי תלו
בבסגלתובמציתון וצק דתוב נןורנרירהומזיכל צ תוהירד תושרוהבספל,ון רםובלכזי ת ו
 ב חשי ת ושרוהב  תומל באוכ ר ועש י תורלבז,וכפיושהמחיאוןחדוהבמקלים,וכיוהל באו
מכרר ת וה ןו"תג מהוספל תיתוחליפהורהרםוהברחבה".35וןכא,וכפיושהעידומןלוריבים,ו
התצס ת ומב לן תיהושרוהברחבהוכןישויחידתוהקמ להושרוהלמצ תוהנמןיתוקמעהוןתוכרו
בסר רוחיי וכס פל,וגםוןםורןומןהורידיומיט יוגר יומכתימת הו"ברחבתוי םוהכיפ ליםוהיןו
הןיל עוהנימ ליו] [הפלטיוהחש מומי תלומיביוחיי.וןציוח שמושנבחתיוכפל זןיקאובת ךוברחבהו
ז ,ו היןובשבשתובק לוהיציקהורכרובהושןציוע שהובןזו עדוהי ם".36וערוסבךון תהוהתצס תו
בכלעת,ו בפלספקטימהושרושר שיםושצה,והערהומןלועלע ליםוקשיםוערוהספל תושצכתמהו
מעקמ תוברחבתוי םוהכיפ לים.וספל תוז ,ורדעת ,ורןוצתצהומיט יולן יורע נבתוהזעם,ורןו

חייםומןל,ונוצות,וספליהורעם,ועםוע מד,ותר־ןמימותש"ם. 32.ו
מעריב,ו26.3.1975;וצדפסוש מומת ךוןיתבלויע זוקסטו)ע לך(,ו חייםומןל,ו"עג ועג ועג לים",ו 33.ו
מבחר ספרותנו בשנת תשל"ה,ובשלדוהחיצ ךו התלמ תומשית ףוה נןתויחדי ,ותר־ןמימו1976,ו
עב'ו49-39.וערוצסימ תוכתימת ושרופלקוזהולן וחייםומןל,וחבלים,וספליהורעם,ועםוע מד,ותר־

ןמימותשצ"ח,ועב'ו324-322.
11-10,ו שיח,ו עלי  צמחלת",  מימרי גלפיהו הישלןריתהו מעית צ תו "'צ נ ת'ו ידעיה,ו בשהו לן ו 34.ו
תשב"ן,ועב'ו250.ולשיבת ושרוידעיהוכ ררתושר שיםו ןחדופליטיםומימרי גלפייםושפ לסב ועדו

ס ףו1980.
יל אוג רא,ו"העילו הבתים",ומחברות לספרות, לחברה ולביקורת,ו5-4,ו1980,ועב'ו46-45;וצדפסו 35.ו
ש מומספל וספרים הרבה: פרידות ופרידות סופיות,וה נןתויל אוג רא,ותר־ןמימותשע"מ,ועב'ו

.115-112
י םוהכיפ לים",ו חייםומןל,ו"בעמלורס ןץוןיאוכרוחדשהוהלה ליםוספל תייםומעקמ תוברחבתו 36.ו
מת ךועצתוק לץו)ע לכת(,ומלחמת יום הכיפורים: האתגרים והחתירה למעֶנה )סיכום יום עיון(,ו

בלכזויפהורבחקליםוןסטלטגיים,ון צימלסיטתותר־ןמימ,וי ריו2004,ועב'ו75.
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ידעהורשן רוןתוהשןר תוהצכ צ תומביש לוהןצ שיו מביש לוהבטןפיזי,ו רכאוהיןוספל תו
שרוהחבנהו ן זרתויד,ורבעטוחליגיםומ דדיםוהבתגריםוד  קןומתח םוהשילההו"ברחבתוי םו
הכיפ ליםו]...[ורדעתיוהיןוק והשמל.וע דורןוהתע ללצ ובהשמלוהזה,וע דורןופעצחצ ובהוקלהו
רצ ומשמלוהזה,ו ביוי דעוןםוהפעצ חוייעשה,ון ויכ רורהיעש תו]...[והספל תוהעמליתושהייתהו
ןב להורפעצחוהבשיכהומדלכהובמרי,וכבעט,ורהתב דדועםוהחידההובהוהיהורצ וןזומן תהו

לעידתוןדבה".37
מיט יובן פק־רכן להוןךוח דלו צ קמורן ת ושמלומרתיובתןחהוציתאומל באומסע באב 
בןתוןהלאובגד,ושלןהון לוח דשיםוספ ליםוןחליונוצות.38ודציןרור יא,ופיזיקןיוישלןריוהש ההו
משצתושמת אומןלנ תוהמלית,ו ןשת ועצת,וב זעקיםוןלנהוכןשלובתמללושמצםוהנעילוגידיו
צערםו רןוהתיינמורגי ס ורשיל תוסדיל.ומצםוהמכ ל,וןבצ א,וצפרוכשלי צןיוששושציםורפציו
כאומחזיתוהדל םומברחבתוי םוהכיפ לים.וסיט ןנייתוהסיפלובתלחשתומבשךוי בייםו ע קמתו
ןחלובסע ושרוהןמודל בה,ורןירת,ושמהוצלןהומצ ורןחל צה,ו הרןהובשםוןרובלחמיוסיצי.ו
זה ובסעושרוסיכ םו חשמ אוצפשושמבהרכ ובתדייאודציןרועםוענב וערובסר רוחיי וכ ר ,ו
החרומיחסי ועםוןמי ,ובעסקציובפן"יוה  תיקים,ו עדוההכלהומריק ייון פי והבצ כלו הבס גלו
שהמין ורהחבנתוהקשלועםומצ והנעילו רשימ שועב קומחייוהציש ןיאושר .וההפשלהוהלגשיתו
הבתלחשתומןישי ת והקלח ציתומבהרךוהצסיעהוג לבתוַרכןמו רןשבהוערוצפירתומצ ורהניףו
ן ת ומע נבהושרןוידעומעמל;ו כך,והבסעורחיפ שוהמאוהחיוצהפךומבפתיעורבסעוןרוהמאוהבתו
 רעבידהופק חתועיצייםוב רוהשמלוהןישיו הרן ביושח ררהוברחבתוי םוהכיפ לים.ומבק םו
רהבשיךובןירתודל בה,ורכי  אוצ ןימהו שןלםון־שיח',ושםון ריוצבנןוגידי,ודציןרובפצהו
ןתובכ צית ובעלמהו בפרסוןתודלכ וןרוהמקעהומרמוסיצי,ושםועדייאוצינמיםושרדיוהטצקיםו
השל פיםושבןחדובהםוזיצקוןבצ אוןרוב ת .והמקעהוהבדמליתוהח זלתו צגריתורגימ לומצק ד תו
ש צ תומבסע ,וןחדובסבריוהיס דומסיפ ל,וצקשלתומרןוש םוהס  ןהוןרוגיןוהחיזי אושרותחייתו
הענב תוהימש תומספלויחזקןר,וןרוהפ ןבהו"בתיובדמל"ושרומיןריק,וןרוסיפ לוהימרע תםו

שרוק לחו עדת ומבעבקיוהןדבהו ןרוהחז תוהקשהושרוש ןהוגלעיצית.39 
סי ב ושרוהבסעוןפ ףומרההו נרריוב  תהומע דודציןרוצחרשו ה רךו כצלןהוג ססובהתקףו
רמומנרוהטצקוהשל ףומן תהומקעהוע ריםומדבי צ וחזי צ תוח למאובשבידי־כ רהו" ש מוייעלכ ו
פה,וערוהלכסיםובזהו בזה,ונמן תוןדילים,וןדיליםובכרושהי וןי־פעם,ו ש מותהּ ַבםוהמקעהו
בלעביוןרפיות תחיםו יתפ ננ ושביהובבע ףולממ תוחזיזי־ןש,ו ש מותפ רומת  ךונעקהו

שם,ועב'ו78,ו82.וערולקעובהושמןלותיןלוככישר צהושרוהסיפ לתוה ןונייאושתיויניל תושילי תו 37.ו
שהתער ורע נבתוהצ שןוד  קןובת ךוכךושהשכיר ורחמלוןתוהברחבהוןרוהבשבע תוהדתיתו
שרוי םוהכיפ ליםו הדה די ומספל תוהק דשוהיה דיתהו"השמלוהס ליוןפליקצי"ושרוןמ תויש ל או
מספל ו שצכררהו המן"ושרושרבהו יצל,ו כיפ ליםו י םו עדו זהו כיפ ליםו "בי םו )1974(ו הפ ןבהו

הרעש והאדמה,וכתל,ויל שריםו1986.
ןהלאובגד,ומסע באב,וספליהורעם,ועםוע מד,ותר־ןמימותש"ם. 38.ו

מספל ו ש מו צדפסו 1980;ו מדנבמלו 19ו מעריב,ו ר יא",ו דציןרו שרו הקץו "חז או ן לא,ו י סףו לן ו 39.ו
הררו יס,ו 64-59;ו עב'ו תשב"ג,ו רני או לןש או יחד,ו הישראלית,ו בסיפורת  ההתפכחות 
"דיןרקטיקהובפלה",ומאזנים,וצגה1,ו1981,ועב'ו56-54,ו72;וצדפסוש מומספל  עלילה: ספרות 

הכליון הישראלית,וספלית מית־ןר,ומית־ןר תשצ"מ,ועב' 113-109.
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מ דדת,ון מדתו—ו".40ו רןולקון ת ובמעתיםוחזי צ תוברןיוחלדהושרוקץו כירי אוקטסטל פריו
מהשפעתון מדצ ושרוהמאומברחבה;וגםוןמי והזקאובערהוהלה ליםושרוכפילהומיכ רתםושרו
היה דיםורקייםוענבן תורן ביתורן לךוזבא,ו ןשת ועצתובניילתומדבי צהוןתוהתב טט תו
הבנ דהוהני ציתוכפיושקלס ומשעתםובמנליוהנרמציםהו"היןוע נבתוןתועיציהו ל ןהוט ליו
טצקיםוצכצסיםורעיל,וח לשיםוןתוהלח מ ת.וןרפיוחייריםועלמים,ושיכ ליותן  תוצקם,ופ שטיםו
כןלמהוערוהמתים.וט מחים.וןיאובחמ ן.ופ לניםורת ךוהבקרטורבטה,ומבלתף".41 מסע באב 
ה ןוספלוק דלו פסיבי,ובעיאותג מת־הרםוב שהיתורשמלושרוברחבתוי םוהכיפ לים.ורןוהשר םו
צינמומפתח,וןףוערופיושהסיפ לובתלחשומיביוהחתיבהוערוהסכםוהשר םועםובנליםו) כבהו
באוהדב י תושדציןרופ גשומבסע וןכאובטיר תוספקומסיכ יי ו מבבש ת ושרושר םוזה(,וןרןו

בעגרונפ יושרוח למצ תובחז לייםועדוןיאוקץ.42
מתחירתושצ תוהשב ציםוהנטלפהוקמ נהוחדשהושרופל זןיק ציםורבעגרוהכ תמיםוערו
ברחבתוי םוהכיפ לים.והי וןרהונעיליםוירידיוהבחניתוהלןש צהושרושצ תוהחבישיםושהשתתפ ו
מברחבהוכחייריםוסדיליםו "צ רד "וכס פליםומעקמ תיה.43ובכי  אושח  וןתוהברחבהומפ ערו
הייתהורהםורכן להורגיטיבניהוב סליתורגעתומכתימתםומב קדיהוהלגישיםומי תל,ון רםו
בתמללוכיוגםוהם,ון ריובש םושפער ומטליט ליהוהספל תית,ו רןוהתיע דית,וקימר ועריהםו
ןתוהבגמר תוהבשתבע תובן ת והסכםוסב י,ורןב להוהברחבהובי נגתומינילתםומזהיל ת,ו
מבש להו מדלכיועקיפיא,וכבעטובמריורהתקלמוןרוהןשוענבה.וערושר שהובהםויד מלוכןא.

מ־1982ופ לסםוהל באוהקנלוחיילים שמחיםובןתובישקהומא־ד ד.44ונ לת והספל תיתו
ב לכמתורבדיהובשתרמיםומ ויחדופלקיותין לוישיל,ותלגיריםוב דעים־רענבםומכתימתול בא,ו
קטעיו יד יו לשביםושה ער וערוהכתמורמקשתוהפסיכיןטלוהנמןיו לש ב תושרוי באוזיכל צ תו
שצכתמ ומבהרךובסע ושרוהבספלומן צייהורןיל פהורןחלוהשחל לובאוהשיל תוהסדיל.ון רםו

בגד,ומסע באב,ורעירוהעלהו38,ועב'ו199. 40.ו
שם,ועב'ו106.  .41

כשר שיםושצהורןחלובכאוחזלובגדו צדלשורן ת וצ שןומצ מרהועשרת הימים הנוראיםו)חלג רו 42.ו
 עםוע מד,ותר־ןמימו2010(ו—ותין לובסעומערוןיכ י תוביסטי תושרוהיסט לי אוישלןריומלחמיו
מןק לדו הצחתםו תשר"ד,ו הכיפ ליםו רי םו השצהו לןשו מיאו בתקדלתו ה רכת,ו מן  ילהו הןלץ,ו

במשלולע תועםונפילתוהןזעקהומפל ץוהברחבהו גי ס והמה רומעקמ תיה.
ריביםוןכאות ןל וי נליםוןרה,ויחדועםוי נליםוןחליםומפל זהו משילה,וכמציוד לוספל תיוןחדו 43.ו
שרצ ו ןצחצ הו "הנרו ש  לץ,ו יגןרו שר ,ו לן ו הבכ צצתו הח  יהו היןו הכיפ ליםו י םו שברחבתו
'ד לוי םוהכיפ לים'ומסיפ לתוהישלןרית",ומה שרואים מכאן,ודמיל,ון לויה דהותשס"ה,ועב'ו

234-215.ו
בישקהומא־ד ד,וחיילים שמחים,וספלייתותלביר,ותר־ןמימותשב"מ.ולן יורני אוהשיצ יוהבתקדלו 44.ו
 ה רךושחרומכ תלתוז ועםוהשציםהובהד להושצייהושרוהספלולןתהון לומ־1987ומה נןתוזב לה־
חיילים שמחים, אנשים לא־כל־כך;והבהד להוהשרישיתולןתהון לומ־2003  מיתאוב דאומשםו
מה נןתוקסתומשםולא ראיתי חיילים שמחים,ומר  ייתו"ןחליתודמלו—וןחליושר שיםושצה".ו
שצהו ןלמעיםו ברןתו רלגרו כתלו מה נןתו מ־2013ו ן לו לןתהו כ תלת,ו מן תהו צ ספת,ו בהד להו
רברחבתוי םוהכיפ לים.ובישקהומא־ד דוצ רדומ־1952ו החרורפלסםוסיפ ליםומ־1977.ומ־1979 
ה פיעוק מץוסיפ ליםולןש אושר ,ומכ תלתוזקן.וחיילים שמחיםוה ןוספל והשציושלןהון ל,וןך,ו

רדמלי ,והספלוצכתמומצ סחולןש אוכמלומ־1973,ומסיצי,ו ה תקאורדפ סומ־1981.
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בןח ליוהבעטהוהנ לציוהבג  אוש כאוסיפ לובעשהופש טו מהיל,וששמהומִחצֹ וןתורמםושרו
הק לןיםו שרוהמיק לת,ו מבלכז וה  יוחייהםושרוחייריםומציושציוהביציםומתחצתובבסלושרו
חירוהקשלוערוהלוגמ הומבעלמוסיצי,וח דשיםוןחדיםוןחליוברחבתוי םוהכיפ לים.והבספל,ו
ביכה,ושה ןוכעיאומא־דב תושרוהבחמל,ושק ע,וכב וחמלי ,ומשציועיס קיםועיקלייםהומהתצס י תו
ביצי תובג  צ תועםוחמל תי ורמסיסו)מנדורמטיםובב שכיםומס גייתועתידויחסי ועםוןה מת ו
דריה(,ו מהג תוקי ביתוקד לציתוערובשבע תוהחייםורן לוהב  ת,והצנחו הןיצס ף,ומהשפעתםו
הגר יהושרוספליופצחסושדה,והחיים כמשלו על מצבו של האדם.ומיס דוהסיפ לוב צחופלד קסו
ק ביומצ סחומלכוד 22ושרוג' זףוהרלהוביכהוצשרחורטיפ רוןנרוהפסיכיןטלוהנמןיובש םו
שרןוגירהוש םוטלן בהומעקמ תוהתצס י תי והקש תומברחבהוכבפקדוז טלומחטימתוג רצי.ו
רהפךהוה ןוהמיעולנ אועזו חש דורהבשיךומשיל תוקלמי,ו רפיכךוה עמלוןרון ת ומסיסוקשלו
ע לפיומסיצי,ושהליו"רקלמיוש רחיםוכןרהועםוצת ציםוןמרושרןול נים,וכיוזהוטמעיורןורלנ תו

 זהובלןהושהםוצ לבןרים".45
סיפ לוק ל תי ושרוביכהומיביוהברחבהוצדחסוןרות ךופלקוקנלוןחדו ציכלומבספלו
שה ןובג ררון ת ומןי־חשק,וכבברןובטרהוכפ יה.ולנףוהןיל עיםוצפתחומהזעקת והבפתיעהו
במית וממ קלוי םוהכיפ ליםו בתעכמוןל כ תוד  קןוערושרמיוההתןלגצ תושרפציוההיגלפ תו
מבה בתוהקלמ.ותין לוהרחיבהובנטבנםורבשפטיםוספ ליםוהבעריםולסיסיוהיזכל תומתב צ תו
בע לפר תושרוהסתעל י תו התפ ננ י ת,ו מס פ ובס פלושביכהוקימרוני אורשמחוערובעשי ,ו
ןףוערופיוש"מענםוהייתיומהרםובהיליהוהלןש צהועדוהןחל צה",ורדמלי .46ופלקוזהומ רטו
מן פי והרןק ציוהי משצי,ורע בתוהזליבהוהתין ליתו הצפשיתוהציצ חהוהבןפייצתוןתושןלו
חרקי ושרוהסיפ ל.ומל לושהבספלוצלתעוברגעתובבשומן ת ושמ עושרורחיבהוןיצטצסימיתו
מלבתוהג ראו ה ןוכב וצ שםורל  חהוכןשלוה ןושמוןרוהבנין תושןחליה.ובשצפטלובח מת ו
המרתיוצעיבהו תיןלומקינ לוןתובהושןילעור ומיביוהברחבהוה ןובפריגומתין לוהרקחיםו
הןישייםושהפיקובבצה,ורבשרוהגיר יועדוכבהויקליםור ומציובשפחת ו עדוכבהוהיהול נהו

רהקיםובשפחהובשר ועםוחמלת .
מסיסוהןזצהו תנפיתומסיציובשבשוזילתוהתלחש תוגםור"ָיןציוערוההל",ובסיפ לי ו
הלןש ציםושרוד ידוגל סבא,ושלןהון לומן תהותק פה.47והה  הוהסיפ ליובתלחשומבשךושר שו
יבב תומדנבמלו1979,ועלמוצטישתוהמסיס,ומשעהושןצשיוחירוההצדסהובכיציםוןתובמציוהמסיסו
רפינ ץורקלןתוצסיגתוישלןרובסיציומעקמ תוהסכםוהשר םועםובנלים.ויןצי,והקניאוהןחל או
שצ תלוערוההלועדוהפינ ץ,וה ןו תיקוהדייליםומבק ם.ועשלושציםורפציוכא,ומעתושיל ת ו
הסדיל,וקמעוממסיסוןתומית ו צןחזומ ומעקשצ תורן־ב סמלת,ורפריןתםושרוחמלי ,ושצפ נ ו
בזבאורחייהםוהןזלחיים.ופלשתוהדלכיםוהכל כהומצטישתוהמסיסובזבצתור ועירהורחשמ או
צפשובקיףוערוחיי ו ערויחסי ועםושציוחמלי והקל מיםומי תל,ו מעיקלוה ןות ההוערוהבציעיםו

מא־ד ד,וחיילים שמחים,ושם,ועב'ו14. 45.ו
שם,ועב'ו71.  .46

תר־ןמימו הבן חד,ו הקימ ץו קליןה,ו סיבאו ספליו סיפורים,ו רץ:  ההל",ו ערו "יןציו גל סבא,ו ד ידו 47.ו
תשב"ג,ועב'ו140-75;והתןליךומש ריוהסיפ להו25ומיצ ןלו1980.וד ידוגל סבא,וירידו1954,והיהו
חיירוסדילומחירוהב דיעיאומעתוברחבתוי םוהכיפ ליםו הסיפ לוציז א,ובאוהסתם,ובתק פתושיל ת ו

ממסיסון םוחשימה.
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רשה ת והבב שכתוערוההלו—וספקובכ חוןיזהוןת סוצשגמושרוחייוט הלוממדיד תוקי ביתו
ב סליתוספקובחבתופחדורנןתורחייםומ גליםו ענבןיים.וברחבתוי םוהכיפ ליםובלחפתוכנרו
ק דלומלקע ושרוהסיפ ל,ו היןובי נגתומעיקלומןחדובטקסי והפלטייםוהב זליםושרוהגימ להו
י םוןחליות םוהברחבהוגירהומסמךושיחיםובט סוביגובנליושה פרומעתוציסי אותקיפהושרוההל,ו
ןךומבק םורד  חוערוכךורכ ח תוהנמןוהס לקיםוןתוהןז לוכדיורןתלוןתוהבט סוה ןוש בלו
ערי וכס דופלטי.ומבשךוח דשיםו שציםוה ןומןובדיופעםורנפ תומג פהוהיש מהומתןוהטייסו

 ע קמוןחלושרמיוההיבחק תושרונרבהוהןצ שיומת ךוהנבחייהוהס גלתועריה.
מסיפ לוןחלושכתמומהבשךון תהושצה,ו"ביכןרוניד א,ובייקר",48וחשףוגל סבאוהתב דד תו
ישילהו בקיפהוי תלועםוהח תםושה תילהוברחבתוי םוהכיפ לים,וןףוערופיושלקע ושרוהסיפ לו
ןיצ ון ט מי גלפי.והגימ לוה ןועית צןיוןצגרי־רשעמל,וירידו1923,ושהחריטומ־1950ורקש לו
ןתוג לר ומג לרובדיצתוישלןר,וצישןורןישהונעילהושצינרהוכירדהובאוהש ןהו ה רידומאו
 מת.ומעמ דת והעית צןיתוכמער־ט לומעית אוצפ ץוה ןוצ דעומדמליוהמיק לתוהחליפיםושר וערו
בדיצי תוהבבשרהו ערוהן  ילהוהנימ ליתומכרר תה,וןךומישלןרוהשמ יהומעי  ל צהוהשןצאו
מיאו1967ור־1973ודמלי וחסליוהשפעהו ה ןוענב וןיצ וןרןוממחיצתוק לי זובמדח.והלנןהו
שצשןוכחניושצהורפציוברחבתוי םוהכיפ ליםוממסיסושמצ ו בק לוגן  ת וי צתא,וטייסוקלמ,ו
בשלתומ ,וע ללהולקונח קון וןדיש תהו"דימלתיוערוחששיובפציובהפכהונמןיתומישלןר,וערו
פל ץוברחבהוקל מהומבזלחוהתיכ א,וברחבהושמהוצ מס,וכי  אושרןוידעצ ורצנרוןתופיל תו
הברחבהוהק דבת,ושלטטתיותסליטיםובע לליוןיבה,וצרעגיםו—ו".49ומת ךוכךובתל פפיםו
ציש ןי ו בתפלקים,ו מה  הוהסיפ לי,ומ־1980,וה ןובתג ללומגפ ומחיפה,ועםוכרמ והצ טהו
רב תובבחרהובבןלת,ו בחכהומכירי אועיצייםורמיק לי ושרומצ ,והטייסוה  תיק.והק לןוק רטו
מהדלגהוןתוהב זל תושמדי  חי וערופגיש תוןרה,ועדושהןבתוצחשפתובבשומסי םוהסיפ ל.ו
בתמללושהפגיש תועםוהמאו השיח תוהעל תועב ובתקייב תולקומהזי תי ושרוהגימ ל,ושת דעת ו
ביטלפתו ה רכתהוי צתאוצהלגומברחבהושמעושציםורפציוכאוכןשלוסטהובש ם־בהובצתימ ו צפרו
עםובט ס וןרוביביויםוס ף.והשמלושרוהברחבהובתגרםוןפ ןומביכןרוניד אובאוהנדוהנימ לי,ו
מדב ת וכצמיןות כחהושןישורןושעהורןזהל תי ,וןךומעיקלובנדוהבחילוהןישיוששירםומהלסו

חיי ו מהשתמש תודעת .ו
כעמ לושציםולמ תויחז לוגל סבאומע נבהולמהורה  ייתוברחבתוי םוהכיפ לים,ו ערו

כךומהבשך.
סב ךורן ת והזבאוה פיעוספל והלןש אושרומציומלמש,והיקיצה הגדולה.50וןףוערופיו
שמלמשוהשתתףומברחבתוי םוהכיפ ליםוכקניאוקלמי,ו ןףוצפנעומבהרכה,ומחלוגםוה ןורןו

גל סבא,ו"ביכןרוניד א,ובייקר",ושם,ועב'ו224-149;והתןליךומש ריוהסיפ להו2ומן ג סטו1980.  .48
שם,ועב'ו190.  .49

מציומלמש,והיקיצה הגדולה,וכתל,ויל שריםו1982.והבחמל,וירידו1951,והשתתףומברחבתוי םו 50.ו
הכיפ ליםוכקניאומחטימתוג רציו צפנעומקלמ.ורןחלובכאוהבשיךומשיל ת ו ב צהורתפקידובג"ד.ו
ןחליופלס םוהיקיצה הגדולה,ושרןוע ללוהדולמו כןיר וצבחקובאוהמי גלפיהושר ,ופצהומלמשו
מיי  ן ליומלמש.וספל והשצי,ו ןחי ,ו מיחדועםו מעיקלורתח םוהתסליטן תו ינלוסלטיםוןחדיםו
פירסט סוניו)1994(,וזכהורהנרחהולמהו ת לגםורכבהושפ ת.וןחלי ופלסםוע דושציול בצים,והילוך 

חוזרו)2003(ו המפץ הקטןו)2009(.ו
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רבס לועד תוישילהו רןורבקדוןתוערירתוהל באומןיל עיוהברחבהוענבםוןרןורעס קומעיקלו
מצסימ תיה,ומת נן תיה,ומהדה דיהו מהשתבע י תיה.וזילתוההתלחש תוהיןוביטת ושרוןסף,ו
קניאוןג"םוחטימתיושצפנעומשרמוהמריבהושרוההתקפהוהס ליתומלבתוהג ראו כעתוה ןוב טרו
חסלוהכלהוממיתוהח רים.והסיפ לוןל גובב צ ר גיםושר ו שרושר שוהדב י תוהס ממ תון ת הו
ןב ,וןה מת ,ו בפקדוהחטימהוהב שעהוהבבתיאוריקינת והבתבהבהתוכדיורהיסבךוערועד ת ו
מבןבני ורטיה לושב .והבמקליםושדצ ומספלוהי ובן חדיםומדעתםוכיוי תלובשמיקשוהבחמלו
רהער תוע רםוב חשיוה ןומיקשורענמוןתודב י תי וכסבריםוצ שןיובסל,וכִבצשןון וכש פלו
רמיט יוהזעםו הבחןהושצנמל ומ וכרפיוהבצהיג תוהבדיציתו הנמןיתושה ריכהוןתוישלןרו
רברחבהו רהערןתוספק תועב קיםומןשלורג לר ושרוהחר םוהני ציוכ ר .51וד  קןוןב ושרו
ןסף,ומתיה,וחמלתוקימ ץו תיקה,וצ שןתוןתודמליוהכפילהוהבפ לשיםומי תלומשןרתוטימ ו
 סיכ ייוהתקייב ת ושרוהחז אוהני צי.וסיל מ ושרוןסףוענב ורהקיץובתלדבת ,וןףוערופיושכרו
בעלכ תוג פ ובתפקד תומרןופגםוצלןהורעיא,וה ןוהסברוהמ רטומי תלומינילה,וממחיצתובשרו

שק ףורבנמוהישלןריוןחליוברחבתוי םוהכיפ לים.

עדויות בגוף ראשון: מן הסיפור ההרואי לסיפור הטראומטי

הןיפ קושי נליוהספל תוהיפהוגזל וערוענבםו היבצע תםוברשר חוידםוןרוהןשו רגעתו
מבישליאומב קדיוהרחיבהובתחדדיםוערולקעון פיהוהישילושרוהפל זהוהתיע דיתושהחרהו
רהתפלסםוןחליוברחבתוי םוהכיפ ליםו היןוה רכתו צ נלתועדויביצ .וכ תמיהוןיצםוס פליםו
 ל מםוןיצםופ עריםובת ךוי בל תוןבצ תי ת;וכרוןחדובהםוהשתתףומברחבה,וצנלמומח  י תו
עז ת,ולןהוב  תו היהוקל מומענב ורב  ת,ו מב קדםון ומבן חלוחשונ לךורכת מוןתוהספלו
הןחדושרוחיי ושיעציקור ופ לקא,וימיןוןתועד ת ורידיעתוהלמיםו ימטיחושזכלהורןויןמד.ו
הב טימניהוהיןוןפ ןותיע דית־ יד ייתוב מהקתו הח בליםוכ רםורק חיםובאוהבבש ת,וגםוןםו
צעטפ ורעתיםומכס תודקהושרומדי א,ו עםוזןת,וכרוןחדובאוהכ תמיםובענמוןתוסיפ ל ומכ  צהו
תחירהוי תלון ופח תומעזלתובןפייציםוהשן מיםובאוהספל תוהיפה.והדמליםוציכליםומתכ צ תו
ש צ תושרוהטקסטיםוהרר הומן פאומצייתהושרוסיט ןנייתוהסיפל,ומתצ עהוקדיבהו ןח להוערו
פציונילוהזבא,ומןפקטיםושרופתיחהו סיג ל,ומןפי אודב י תו מחשיפתוחייוצפש,ומתזב לושרו
כבהוק ר תוד מלים,ומטכציק תושרו יד י,ומשיר מוקטעיוהג תו המרח תושרוזיכל א,ומשחל לו
בח שמושרוןיצפ לבניהו ע דוכי נןומןרהוןבנעיםוצלטימיים.ומביטמםובקציםוהןבנעיםוהןרהו
רכבהובאוהחימ ליםוןיכ י תוספל תי תוב מהק תו בןפשליםורד אומהםוכל בציםוד ק בצטליים,52 

1982;וצדפסוש מומספל ו 19ומבןלסו ידיעות אחרונות,ו לן וי סףון לא,ו"ההתפכח תוהגד רה",ו 51.ו
ההתפכחות בסיפורת הישראלית,ורעירוהעלהו39,ועב'ו96-93.ולן וגםויעלהומא־ד ד,ו"רהקיץו

בברחבה",ומאזנים,וצ ה3–4,ותשב"ג,ועב'ו79-78.
 John Hollowell, Fact and Fiction: The New ערוס גתוהל באוהד ק בצטליו תכ צ תיהולן ו 52.ו
 Journalism and the Nonfiction Novel, North Carolina University Press, Chapel Hill
 1977; Masud Zavarzadeh, The Mythopoeic Reality: The Postwar American Nonfiction
אביגדור  ה רנבא,ו  Novel, University of Illinois Press, Urbana–Chicago–London 1976;ו

המאירי וספרות המלחמה,ורעירוהעלהו11,ועב'ו55-54.
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ן רםומהומבידהוציתאורד אומהםוכטקסטיםושרועד ת,וחרקםועד תוערוטלן בה,ומןבנע תוכריםו
באוהשיחוהבחקליוערוב שגוהעד תושהסתעףו השתכררומד לוהןחל או מפיל שוןיצ וב תחו
ק והפלדהוחדומיאוהספל תוהיפהורספל תוהעד תוהד ק בצטלית.53ועשל תוספליועד תובס גו
זהולן ון לוב־1975ו עדוהי ם,ו התמ צצ תומהםוערונילוהזבאובזהה,וכפיושי דגםורהרא,ושתיו
ת פע תובלכזי תוהן בל תודלשצי.והת פעהוהןחתוהיןוהתגמל תושטףוהכתימהו הפלס םוד  קןו
ככרושברחבתוי םוהכיפ ליםובתלחקתו ה רכתומזבאהובהושהחרוכ"זלזיף"ודרירושרוספליםו
משצ תוהשמעים,והשב ציםו התשעים,והתגמלורקלןתושצתו2000,ו מייח דורקלןתו2003,והשצהו
השר שיםורברחבה,ו צעשהובןזורזלםושרובבשושס פ וביויש לצ .והת פעהוהשצייהוהיןוהסטהו
הדלגתיתושרובלכזוהכ מדוהח  ייתיו הצלטימיובאוהבבדוההל ןיוןרוהבבדוהטלן בטיהועםו
חר ףוהשציםופחתהוההזדה תוהמרתיומיק לתיתועםובכר רוהעלכיםו הצסימ תושבכ ח וצשרח ו
הבחמליםוןרוהברחבה,ו כצגדהוגמלובשקראושרוהעד י תוהח שפ תופגיעהוג פציתו קליסהו
צפשית,וערוהשרכ תיהאוןל כ תוהט  ח,ו עבאוהתענב ומיט ייוהזעםוכצגדוההצהגהוהבדיציתו
 שלשלתוהפיק דוהנמןיתושח רר ומבחדריהאוןתוהשמלוהמרתיוצלפן.וערושב צהובאוהספליםו

הןרהויד מלורהרא.
ןחדוהספליםוהלןש ציםובס גוזהוה ןוסיפור מלחמהובןתול אוזֹהל,ושלןהון לומ־54.1975 
זה ודי  חומג ףולןש אוערוק ל תי ושרוט לןיומחירוהשלי א,ות תחא־טצקומןחתוהפר ג תו
הסדיל תושרוהק והלןש אושסייבהוןתוהכשלתהוהמסיסיתומתחירתון קט מלו1973ו כעמ לו
יביםוןחדיםוה טרהוןרוקלמוהמריבהומגזלהוהדל ביתושרותערתוס ןץ.והסיפ לובג ררוןתו
ק ל תי ושרוהבחמלומןלמעוהיבב תושעמל ובנ הליוי םוהכיפ ליםועדושצפנעוקשהומי םו
החבישיורברחבה,ו צחתםומתין לויקינת ובתלדבתוהצית חוממיתוהח ריםותרוהש בל.ותכ צת ו
המ רטתומי תלושרוהסיפ לוהיןוההינבד תורצק דתולן ת והן תצטיתושרוהבחמלומאוהתשעו
עשלה,ושןיצ ובתייבלורעס קומבהושח לגובאוהדמליםושלןהו ח  ה.ובסגלתוההתייחס תוהלחמהו
מי תלושר והיןוהפר גהו—וןחדועשלוטצקיםוערונ  תיהםו—ו ןפיר והגד דוה ןויש תובע לפרתו
רבדיומעיצי ,וכרושכאובעלכיםונמןייםוגד ריםוי תל.וה  יוחייהםושרוןצשיונ  תוטצקובנטיילו
מסיפ לוממהיל ת,ומג מהופציוהקלקע,וכן סףושרופכיםוקטציםו לגעיםוב חשייםוהצעיםומיאוה ב לו
רז  עה.ועמ ל ,והברחבהוהיןולנףומרתיוב מאושרותז ז תומבלחמ,ולגעיוסכצהוןיצטצסימייםו פלקיו
הפ גהובת חיםומיציהם.והפלספקטימהושר וב גמרתול מוהזבא,ופש ט וכבשבע ,ושכאובת ךו
תןוהת תחאושמבעבקיוהטצקוציתאורלן תולקוגזלהונלהושרוהבלחמודלךועדשתוהפליטרסק פ,ו
בהוגםושבכשילוזהוצשמלו ינןובכררופע רהומןחתוההפגז ת.ון רםוד  קןובת ךונבנ םוזהו
צ מעתוהןביצ תוכ משת־הרמושרוהספל,והבפלקוןתוןלמעויבב תוהרחיבהורןיצספ לופע ר תו
זעיל ת,והחרומציק יובקרעיםו כרהומהתעצג תוערוזרירתושיב ליופיל ת,ו הבש מץוקטעיודיןר גו
למיםומרש צםוהבח ספסתושרומציוהתשעועשלה.ויחדועםוזןתוציכלתומסיפ לוב דע תוןסתטיתו

בפסיכואנליזה  בספרות,  העדים  משבר  עדות:  רן מ,ו פרבאו ד ליו ש שצהו רבשר,ו לן ,ו 53.ו
ובהיסטוריה,ובןצגריתהודפצהולז,ולסריצג,ותר־ןמימו2008ו)1992(.

ל אוֹזהל,וסיפור מלחמה,ועםוע מד,ותר־ןמימו1975.ובהד להושצייהושרוהספלולןתהון לומ־1988  54.ו
מה נןתובעלכ ת,ומר  ייתודמליוהקדבהושרוהןר ףוישלןרוטרו שרוהלבטכ"רודןזודאוש בל א.ו
בהד להושרישיתולןתהון לומ־2007ומה נןתוב דא.והבחמל,וירידו1955ו מאוקימ ץופרבחים,וכתמו

ןתוהספל,וכעד ת ,ומ־1974,וח דשיםובעטיםוןחליות םוהברחבה.
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רן פאוהןלג אושרוח בלי ,וכג אוהחרטת ושרוהבחמלורפת חוןתוהספלומתין לודלבטיושרולגעו
פניעת ,ומעתוהפגיעהומטצק,ו לקוןזורסגתוןח להו רג ררוןתוהסיפ לוכסדל ,והחרומהגעתהו

שרופר גתוהטיל ציםורסיציומס ףוי ציו1973.
ככרושצ קפיםויביוהרחיבהו הפר גהוהבק ליתובידרדרתו ה רכתוצעטףוהסיפ לוחלדהו
 קדל ת.וןחדוהלגעיםוהקשיםומי תלובתלחשוד  קןומעתובצ חתורירהומחצי אוע לפי,וכןשלו
ןחדוהקניציםובמקשורהלכימושציונ  תיםובת ךוקמ נתוהר חביםושצינר ובטצקיםושצפגע ו
מקלמ תוק דבים.ופחדוסביךובברןוןתוהן  יל,והנ  תיםובתןלגציםומןי־לנ או הבספלוב דהו
מיצ ורמיצ ושןףוה ןוןח זוןיבתוב  ת.ומרמ וה ןובקצןומפנ עים,ושעמ לםוהברחבהוכמלו
הסתייבה,ו ה ןובמיאוהיטמוןתופשלובמטיוהלחביםושרוןצשיוהח ריהוהטכציתוהבכשיליםוןתו
הטצקושר ורפע רהומרירהושרפציוהקלמוהןחל א.וממ קלוה־10ומן קט מלוה ןוי נןוןרוהקלמו
כביושב ריךוןתוענב ומהכצעהורה נןהורה לג,ו ןכא,וכעמ לודק תוספ ל תוהטצקוצקרעורבןלמו
טיריםוקטרצי,וצפגעו בתרקחומןש.ועםוזןתו—ו הדמלון פייציורסיפ לתוהר חביםומשרמיהו
הב קדביםו—וןיאוכבעטומספלובחשמ תוערופשלוהןיל עיםו תכריתםון וערוהצסימ תושהמין ו
רפלינתוהברחבהומהפתעהוגב לה;ורכרוהי תלוע ר תומבספלו מחמלי ותהי תובלילֹ תוערו
הפעלומיאורחיבתםוהצ ןשתו בל מתוהק למצ תורמיאוהתב צהוהן פטיביתוהבס רפתומערירו
הבנטיילתומחדש תוהלדי ו מכ תל תוהעית ציםומיביוהברחבהוהלןש צים.ורע בתוזןתוישו
מ וגיר ייםוכציםושרוןח  תור חבים,ומיט ייםון תצטייםורגן  ת ושרור חםושלי אומשריטת ו
הבי בצתומכריוהברחבהושה פקדומידי ,והפגצתולגשוכרפיוהטצקושצהפךור ורמיתו היקסב תו
בבלןהוהע נבהוהכמילהושרוחטימתושלי אוהש עטתומבלחמיוסיצי.ומעיקל ושרודמל,וספל ו
שרוֹזהלוה ןוסיפ לוליןריסטי־הל ןי,ו תכ צ תי וןרהוהאושחיממ ון ת ובאוהסתםוערוהלבטכ"רו
דאוש בל או ערוהןר ףוישלןרוטרו הציע ון תםורהקדיםודמליובמ ןוברןיוהעלכהורבהד לת ו

השצייה,ושלןתהון לוממיתוהה נןהוהלשביושרונה"ר.
מן תהושצה,ו1975,ופ לסםוספל ושרוןמיגד לוקהרציועֹֹז 77,והבתעדוןתורחיבת ומלןשו
גד דוטצקיםושרוחטימהו7ומגזלהוהנפ ציתושרולבתוהג רא.55ורבל תוהמדריוהדלגהו התפקיד,ו
 רבל תוהש ציומזילתוהרחיבה,וספל ושרוקהרציוד בהומבןפייצי והעקל צייםורספל ושרוֹזהלהו
כב ה וה ןובב קדומח  יית והפלטיתושרוהבחמלו ז  יתולןיית וןיצהוח לגתובבסגלתוהגד דו
שפיקדוערי ,ו כב ה וה ןוצת אומת ךובסגלתוב נקהושרופתיחהו סי םובע נמיםוהיטמו ןח זיםו
זהומזה.ותב צתוהפתיחהוהסבריתובניגהוןתוהבחמלובציחולעפיםוחדשיםוערוגגומית ועשלהו
יביםורפציוהברחבה,ובשםוה ןוצקלןומטרפ אומידיוהבח"טושר ,וןמיגד לו)יןצ ש(ומא־גר,ורש מו
מדחיפ תוןרוגד ד ומשרוהערןתולבתוהכ צצ ת.ובעבדוהסי םובתלחשוכעמ לוןלמעהושמ ע ת,ו
מיבבהוהןחל צהורברחבה,ו גםוה ןובתבקדומשיחהועםוהבח"ט,והבמשלורקהרציוערוצפירתםו
שרוןחי והנעילו ןחי־ןשת ומקלמ תוסיציו ש רחון ת והמיתהורתב ךומבשפחת .ומיאוהיניןהו
באוהמיתורמיאוהשימהוןרי וצפלׂשוסיפ לורחיבתםושרוקהרציו גד ד וכלנףושרוןיל עיםודלבטייםו
הש זלויחדוקטעיותין לוקנליםו שפעושרודיןר גיםומיאוהבחמלורפק די ו רבפקדי ,והאופציםו

ןרופציםו האומלשתוהקשל.ו

ןמיגד לוקהרצי,ועֹז 77,וש קא,ויל שריםו תר־ןמימו1975.ומהקדבת ורספלונייאוהןר ףוישלןרוטרו 55.ו
כיו"ז ופעםולןש צהושצכתמוןנרצ וספלוכזהוערוקלמ תושלי אהועד תור חםומג ףולןש א,והבתןלו

ןתוהבנין ת,והןיבהו הגמ להומשדהוהקלמ".
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הלגעוהדלבטיומי תלומספלובנ יומתין לוהקלמושציהרוהגד דוממ קלוה־9ומן קט מלו
משטחושזכהורכיצ יו"עבקוהמכן",וכןשלוהמיאוקהרציוכיוןצשי ובהססיםורהתקדםועב ורעבד תו
התנפיתו היליובפחדופגיעתםושרוהטצקיםוהס לים.ו"הםופחד ,וכ רצ ופחדצ ,וןךורןוהיהוב נןו
ןחל",וה ןוכ תמ.56והבצהיג תוהצח שהושהפגיאומן תםולגעים,והב פתוהןישיושהניגו דמליו
הדלמ אושהשביעומקשלוהכליע וןתוהקלמו כצלןהוחלנ וןתוג לרוהבעלכהומן תהוגזלה,ו
 מזכ תםוה ןוע טלומעיט לוהגמ לה.וז היוסנצתוהשיןושרועֹז 77,ו היןוע רהומקצהוןחדו
עםול ח ושרוהספל,ושכרוכ ר ושילוהררורר חביוהשלי אועזיוהצפש,ו מת כםוהבחמלוענב .ו
ח רש תוןצ שובמיכ תון ת .וכןשלוה ןופ גשוןחליויביםושרורחיבהוקשהוןתוןחי וןלצ א,ו
הבשלתוכבכ צןיומגד ד ,וה ןומ שומדבעתוההתלגש תוהציגלתובעיצ ו בק  הושחיירי ורןו
המחיצ ומה,ופאותיסדקומעיציהםוחז ת והקש חה;57וצ חור וי תלורנטטומן זציוהגד דוכ ר וןתו
בהושןבלור והבח"טומלשתוהקשלומת םוהקלמוערועבקוהמכןהו"ןציוןעשהוכרובהושן כרו
ער־בצתושתנריח,וןתהוגימ לוישלןר!".58ומבמ ןוהקנלושהקדיםורספל וקהרציוב דהו בןשלו
כיוהספלוצכתמובת ךולנ אורהמריטוןתוהןת סוההל ןיושרורחיבתוהשלי א,ו רכאוןיאומכ  צת ו
רעס קומצסימ תופלינתהושרוהברחבהו מדלךוציה רההו"רןוהכרוהיהו'בחדר'.וסיפ ליובע גאו
מחטימהושידעהוןתוןשלורפציה,והיתהובן בצת,ובזּ  דתו ב כצה,ו ה צהגהוער־ידיובפקדושחשו
מע דוב עדוןתוהברחבהוהקלמהו טלחורהכיאובלןשוןתוןצשי ורקלןתה.וערוכאושייךוספלוזהו

רר חביםושהי ודל כיםו ב כצים".59 
הבשךובן חלורן תהוסיפ לתור חביםותיע דית־הל ןיתוציתאורלן תומספל ולמ־התה דהו
שרוחייםוסמת ותיאום כוונות,ושצכתמועשליםו חבשושצהוןחליוברחבתוי םוהכיפ ליםו לןהו
ן לומ־60.1999ומחילתיורד אומספלוזהומבסגלתוהפל זהוהתיע דיתוןיצהוב מצתובןריה,ושכאו
הספלוצכתמומידיוס פלוב כלו)קדםור וק מץוצ מר תומשםואמת מארץ תצמח(,וה ןוכת מו
מפל זהוןבצ תיתוהבנטייצתומבןלגוןסתטיוב לכמו מייח דורש ציוב מהק,ו ה ןוןףוהלןש או
שזכהומפלסוספילורסיפ לתועםוהצהגתוהפלסומשצתו2000,ון רםובןחלושזה וספלועד תון תצטיו
שרור חם,ומרןות ספ תומדי צי ת,וציתאורלן תומ ול באוד ק בצטלי.61וכב וספל ושרוֹזהל,וגםו
ספל ושרוסמת וה ןודי  חושרות תחא־טצקוערוןיל עיוהרחיבהושהשתתףומהם,ו גםומ וןפשלו
רבנ ןובןפייציםוב כליםושרועד תור חםהוז  יתולןייהוב גמרת,ומרמ רו ח סלוידיעה,ותין ליםו
צלחמיםושרוה  יוחיירים,ובעמליםומיאולגעיורחיבהו סכצהורמיאוהפ ג תושרובצ חהו התן שש ת,ו

שם,ועב'ו122.  .56

שם,ועב'ו130.  .57

שם,ועב'ו125.  .58
באוהמחיצהוהזןתוד בהוספל ושרוקהרציורחשופים בצריחובןתושמתיוטמתו)ש קא,ויל שריםו תר־ 59.ו
ןמימו1968(,והספלושמינלוןתותהירת ושרוחירוהשלי אוןחליוברחבתוששתוהיבים.וקהרציוענב ו

ה ןוןחדובגימ ליוספל ושרוטמת.וכרוןחדובשציוהספליםוצבכלומלממ תוע תקים.
תר־ הגג,ו ערייתו ספליו —ו חבדו ספליו —ו ןחל צ תו ידיע תו ה נןתו כוונות,ו תיאום  סמת ,ו חייםו 60.ו
ןמימו1999.וסמת ,וירידו1952,והשתתףומרחיבהומגזלהוהבלכזיתומלבתוהג ראוכןישונ  תוטצקו

מחטימתוהביר ןיםו679ומפיק ד ושרוןֹ ליוןֹ ל.ו
61.ו ןכא,ובפקדוהחטימהוצזקקורספל ושרוסמת וכבק לותיע דיומ רטורספלוהעד תולמ־העצייאושה ן־
ענב וחימלוערורחיבתהושרוהחטימהומלבתוהג רא,ו לן וןֹ ליוןֹ ל,ואלה האחים שלי,וה נןתו

ידיע תוןחל צ תו—וספליוחבד,ותר־ןמימו2003,ורפיובפתחוהשב ת.
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עיל מוח בליםוטלי  יןרייםועםוח בליםובע לליוז  עהו כאורמטיםו הנהלהוערוק שיוממחילתו
הדלךורספלוןתוהסיפ ל.

ח  י תי וההי רי תושרוסמת וצ נק ומתמצי תוןחד תוהבשבש תוז ומנדוז .והמ רטתושמהאו
היןוערירתוהחיפ שוןחלוחמל־ירד ת והקל מודמוןיצדיגושג יסויחדועב ומב נןיוי םוהכיפ ליםו
ןךומבה בתוהברחבהוצפלד ודלכיהםו הבחמלותלובב שכ תוןחלועקמ תי ושצערב ,ועדושלסיסיו
בידעובפהו בשםובתרכדיםומת דעת ורכררו דן תומדמלוב ת ושרודמ.וקשלוסיבטליוצבתחומיאו
הפתיחהורסי םהוהסיפ לוצפתחומבעבדוקיד שוהרמצהוששציהםובשתתפיםומ וממיתוהכצסתושרו
חסידיוןבשיצ מומיל שריםומן תםוב נןיושמת,ושמן תהושצהוהי וגםוב נןיוי םוהכיפ לים,ו
 בסתייםוכעמ לוח דשיםוןחדיםומבעבדוד בהומלבתוהג רא,והספ גומת דעתוהיעדל ושרודמ.ו
מסיפ לוציכלותכצ אובח שמושרותהריךוהבסילה,ושןיצ וח פףוןתוהכל צ ר גיהושרוהןיל עיםו
ןרןוצעובש ריוהדמליםוןרועיקלם,ו ה ןובגיעוןרועינ ב ולקומבחנית והשצייה,וכןשלוהבספלו
צקלןורבס לועד תומפציוקניצים־ח קליםובעצףוההיסט ליהושרונה"רושמ ע תוןחדיםוןחליו
ת םוהברחבה.וד  קןומבעבדובצ כלוזהוה ןון זלוכ חורחש ףוןתוןשלוןילעור ו בספלוערו
שע תי והקש תומי תלומברחבה,וכןשלוהטצקושישמומ וצפגעו ה ןו חמלי וצינר ומצסובכ ח תו

ק בצד וס ליםו פתח ומבסעוהישלד תובב שך,ועדושצחרנ ובזילתוהקלמ.
עםוזןת,וייח ד ושרותיאום כוונותובנ יורןומןיל עיםוענבםוןרןומדלךובסילתםומספלו
 ע דוי תלובכךומעבדהוהבחשמתיתו הל חציתושה רידהון ת .וסמת ו חמלי ,ומציוישימ תו
כ רם,וח  וןתוהברחבהו פילש ון תה,וכב וןתוכררוחייהםומןלץ,וכהתצס תודתית.והסיפ לו
טמ רומבעבדיםושרותפירתויחידו תפירהומנימ ל,ומפלקיוהרכהו בנ  ת,ומדלש ת,ומפי טיםו
 מפלקיותהרים,ו שפת תיהםושרוגימ לי וד ממ תופס קיםומרןוהלף.והספלוכ ר וחד לומיטח או
מהשגחהוהןר היתו ןב צהומנדקתה,וכדמליוןרחצא,וחמל ושרוהבספלהו"דימלתיוערובהושרבדצ ו
מישימה,וערוהמיטח אומה'ו ערוההשגחהוערועםוישלןרו]...[וחזלתיו ןבלתיהוןיאומיטח אובהו
יקלהורצ ,וןמרועםוישלןרויצנח".62ותכ צהובלכזיתוז ושרוהספלוחיממהון ת וערוק לןי ובקלמו
הנימ לוהדתיוןמרוע ללהותלע בתו ל גזוןנרוביושמיקש ורה תילוןתוברחבתוי םוהכיפ ליםו
מביש לוההתלחש תוהןצ שי.ול מיקול זצטר,וששכרומברחבהוןתוןחי והנעיל,ומיקלוןתועבדתו
הבןביאוהשרםוהטמ עהומספלו פקפקומהיתכצ תהושרוח  ייתוברחבהוצט רתוןיבתוב  תהו"הןםו
הפס קים,ו ןהמתוןר הים,וןבצםובגיציםוערוהר חםו בעציקיםור ויתל אושרובבשוערוהר חםו
הרןודתי?וןציובתקשהורהןביאומכך".63וגםוחייםומןלוכתמודמליםוצ קמיםוצגדוהןב צהוהדתיתו
צט רתוהספק תוהע רהובספל ושרוסמת הו" ןציוש ןרוןתוענבי,וןיךויכ רוןדםונעיל,ובפקדו
טצק,ורחז לוחזלהוןרוע רב וןחליושהט מושמחמלי וצהלג,ו רכת מוכךו]...[וככהוח זלים?ו בהו

עםושןר תושע ר ת,ושבפ לל תוןתוהצפש?".64
ןי־הצחתוהבשתקפתומדמליםוןרהוקש להובאוהסתםוגםומעית יוכתימת ו פלס ב ושרוהספל.ו
הפלספקטימהוההל ןיתושןפייצהוןתוהסיפ לתוהתיע דיתוהב קדבתוהתפ גגהו הרכהומחר ףו
השצים,ועדושספל וברן־הןב צהושרוסמת והנטיילועםוה פעת וכחליגורע בתוהפלספקטימהו

סמת ,ותיאום כוונות,ורעירוהעלהו60,ועב'ו122. 62.ו
ל מיקול זצטר,ו"שר שהוי בציוברחבה",וארץ אחרת,ו3,ו2001,ועב'ו47-40,ו לן וגםותג מת ושרו 63.ו

סמת ,ו"שימ שוכ  צ ת",ושם,ו4,ו2001,ועב'ו11-10.
מןל,ו"בעמלורס ןץוןיאוכרוחדש",ורעירוהעלהו36,ועב'ו77-76.  .64
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המיק לתיתוהחדשהושהשתרטהוערועד י תוהר חבים.וןםוציתאורסבאו"לגעובעמל"וב מחאומיאו
שציוהצלטימים,וההל ןיו הטלן בטי,והליה ובנ יומספלואשובןתוי מרוצליה,ומערועיט לוהגמ לה,ו
שקדםורספל ושרוסמת ומעשלושצים.65וזה ת והז'ןצליתושרוהספלוחבקבקה.ורכן להוזה ול באו
מד י,ון רםוהגימ ל,ויןיל,וה ןומא־דב ת ושרוהבחמל,וצליה,ו בהושעמלוערויןילומשציםועשלו
יביוהרחיבהוח פףוןתוהיד עוערוהשתתפ ת ושרוצליהומברחבתוי םוהכיפ לים.ויתלהובזןת,ו
הבחמלוענב ונייאומלןשוהספלהו"למיםובאוהבן לע תוהבת ןליםומספלוןילע ומבנין ת.וכרו

הדב י תוהאובעשה־בלכמה".66
הספלוצחרקורשציוחרקיםוש ציםוזהובזה.ותחירהובת ןליםויביוהשןצצ תוהזח חהושרו
1973ושמהםולקועביל,וחמל ושרוהגימ ל,ובשביעודמליוכפילהו ןזהלהוערוהברחבהוהקלמהוןךו
בת יגוכטלדאותיבה צי.וןחלוכךוב קדשיםושר שהופלקיםוןיצטצסימייםורתין לורחיבתםושרו
עבילו יןיל,ועדורפניעתםוהקשה,וכרוןחדומגזלת .וסיפ ליוגמ להוב מהקיםוןרהובניגיםוןתו
רחיבתוהשלי אומסיציוכבסכתושרוחיל ףוצפשו הקלמהועדוכר ת.ובהרךוהרחיבהושרויןילוה ןו
שלשלתוקדחתציתושרוןפיז ד תהוה ןובחריףוטצקיםופג עיםומזהוןחלוזה,וח תלומרןורן תו
ןרוק והרחיבהוהקדבי,ול ןהוןתוחמלי וצהלגיםורעיצי ,ו משין ושרוהסיפ לוה ןוח נהורמד ו
מרירה,ומהריכה,ובתחםובנליובמ נלומןז לוהח  הוהסיציתוכדיורחמ לוןרויחידת והצרחבתו
בעמל והשצי.ורלגעיםוה ןונ פהוערוענב ובמח ץ,ובשתןהוערוהטלצסוהןריםושןחזומ הו"ןציו
ן המון תך,ור חשויןילורבקרעושמיד ,וןציון המון תך,ו ןפיר ורןוצמהרובהתצהג ת .ורןו
צמהרוע דובש םודמל.וב כא,וןםויהיהונ לך,ורער תומטצקושר וערוהכריוהקל מומי תל,ורצג ח,ו
רדל ס".67ובה בתוהרחיבהוצקטעתומןחתועםופניעת והקשההו" פתן םותר־ןמימ",ובסכםו
הסיפ לוןתוהבעמלוהבהילו הבמרמרובזילתוהרחיבהוןרומיתוהח רים,68ו בכןאו ןירךוצפתחו

סיפ לוןחלורחר טיא.
חרק והשציושרוהספלוןפ ףוקדל תו זעם.ועביל,והכ  יוקשהו חמ שוכ ר וכב ביה,וסג לו
מת דעת והבע צהועדושה ןובזצקובביטתומיתוהח ריםו שםוקץורחיי ומקפינהובאוהחר א.ויןילו
נ ררוןרות ךודיכן אובב שך,ו ןחליוח דשיוהןשפ זוחיי וס ממיםומבעגריםושרושיבב או ן מדאו
דלך.וןףוערופיושסיפ ליוגמ לת וע שיםורהםוכצפיים,ומת כ ו סמימ וג ןהוהכעסוערובחדריו
ההצהגהושמעטָיםוצשרח וןרפיומח ליםוןרוב תםהו"הבנליםורןוהנריח ורהל גון תצ ,וןמרו
היה דיםוכא".69וגםוןחליושציםובצקלתומ ומרןובצ חוהשןרהו"בהומדי קוקלהושםומי םוכיפ ל?".70 
פלינתהושרוברחבתורמצ אומ־1982,ושה ןובשתתףומהוכבפקדוגד דושלי א,ופ תחתוןתופנעי ו
בחדשהוה ןובמיאושש םורקחורןוצרבדו ש מוה קלמ ובן תוןצשיםורש  ן.ופלקיםוןרהובכיריםו
ןתוגלעיציהםושרוהצ שןיםוהעיקלייםוהעתידיםורפלצסוןתוסיפ לתוהר חביםובלןשיתושצ תו

י מרוצליה,ואש,וזב לה־מיתא,ותר־ןמימו1989. 65.ו
ז וע רהוכיו תמהו ִבּכַ 12ומצ מבמלו2002.ו הארץ,וב סף,ו 66.ו לן וגםוןמיחיומקל,ו"הןישו הןגדה",ו
דמל,ו רכרו כעד תו אשו ןתו קלן ו מפלטים,ו הבנ ייםו בשפח תיהם,ו צליהו מציו שרו חמלי ־רצשקו

כתיע דושחרקי והמדי צייםוזציחים.
צליה,ואש,ורעירוהעלהו65,ועב'ו100. 67.ו

שם,ועב'ו101.  .68

שם,ועב'ו136.  .69

שם,ועב'ו184.  .70
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התשעיםו ןירךהויינ גיםושרוטלן בהוצפשיתו ג פצית,וזעםוערוהבצהיג תוהבדיציתו הנמןיתו
 ח סלויכ רתורהשתחללובבשןוהח  י תושרוהברחבהוגםומחר ףושציםולמ ת.

כזה ,ורבשר,וצוות 4,וספל ושרודל לוגליא,ושינןורן לומ־71.1992והספלומצ יוכסיפ לו
למ־ק ריוהב שבעורסיל גיאובפיוןצשיונ  תות תחציםושרחב ומסיציו מהםוהבחמלוענב ,והב פיעו
משב והןביתי.ותנר ביםוןחדיםוהבש רמיםומספלובחזקיםוןתוהל שםוהתיע די,וןםוכיומפלקו
שצ סףורבהד לת והשצייהו צכתמומִנרהושרוברחבתורמצ אוהשצייהוה דהוהבחמלושכבהובאו
העריר תו הדב י תומד י ת,ו"ןמרוסיפ לוהברחבהובתןלולקוןיל עיםושהי ".72ומפלקוזהוסיפלו
הבחמלוערוהדחףורהתעבתועםוהטלן בהו רפלקון תה,ון ת ודחףושה רידוןתוכתימתוהספלו
כעשליםושצהוןחליוהברחבההו"לניתיורזכ ל.ולניתיורהמיאוןתוהטיל ףושרוהברחבה,ושלדףו
ןחליו רןוצתאוריובצ חה".73וערופיועד ת ,וה ןוח  הוהרםוקלמובן חלהובקץושציםולמ תוגירהו
שזיכל צ ובש מש,ושה ןוצתקףוחלד ת,ושןס ניןני תורןונפ י תובפיר תוערי וןיבהו)כג או
הח ר תוהזה מיםומח ףוהים,והבזכיליםור וןתוח ר תוסיצי(,ו כשה ןורמד וה ןובלשהורענב ו

רמכ תו רנל חומכרוכ ח .ו
סדלובסילתוהןיל עיםוןיצ וכל צ ר גיוןרןוןס ניןטימיו ה ןוש זלויחדוןתוח  י תו
הברחבהועםופיס תוה  יולמ ת־חי ציּ תובאוהשיל תוהנמןיו עםוק ל תיהםושרוןחדיםובןצשיו
הנ  תורפציוהברחבהו ןחליה.ועםוזןת,והסיפ לוח זלו צ מלוש מו ש מומכבהוןפיז ד תובפתחו
שצחלת וכבכ  תוןשומזיכל צםושרוהבחמלו חמלי ,ו מהאוהפננהוקטרציתושרובט סיםובנליים,ו
ב ת ושרוןחדובחמליהםורעיציהםו פיצ יוג פת ,והתב טט תוצפשיתושרובפקדים,והיצנר תומצסו
בפגזושכבעטופינחוןתוהת תחוהבתצייעושצסע ומ ו נפייהוצדהבתומבט סוישלןריוב פרומקלמו
ן  ילועםובט סובנלי.ובערוכרוןרהובתצשןתופלשהוהצע נהוכפנעוממשלם,ו היןוהפק דהו
שקימר ובבפקדםורהפלוןתוהפסקתוהןשועםוהבנליםומ־22ומן קט מל,ושמעקמ תיהוהתחדשהו
הרחיבהורי בייםוצ ספיםו צהלגוחמלםוהט מ.והסיפ לוב ריךוןרופגישהודלבטיתושרוןצשיוהנ  תו
עםון ת ובפקדוממית וכעמ לושציםולמ ת,ושמהוהםובטיחיםומפצי וןתוהדמליםו ד לשיםובבצ ו
רהתר  תוןריהםורמיק לוןנרוה ליוהחיירושצהלגומעטי .ומעינ בהושרוהפגישהו—וכךוצחתםו
הצ סחוהלןש אושרוהספלו—ושםוהקניאוקץורחיי ומילייה.ולקומצ סחוהשציובתמללושסי םוזהו
דבי ציוכ ר ,ו ה ןוה בנןובת ךוהנ לךוהצפשיושרוהבחמלורצק םומבפקד ,ורהטירוערי וןתו
הןשבהומב תוחמל ו ן ריורהשריךוערי וןתוהטלן בהושר ־ענב .ופגישהובן חלתו בפ יסתו
עםון ת ובפקדוהןילהוןתוהןפיז דהוהזןתומן לוש צהורגבליו הסילהובאוהבפקדוןתועיקלו
הןשבההוהתמללוכיוהפק דהורה סיףו ריל תוןחליוהפסקתוהןשומןהובאוהדלגיםוהגמ היםו
מי תלו רןוהייתהוגחבהושרוקניאוז טל.וספקוןםוהיהומכ חהושרוהמהלהוז ורלפןוןתופנעיו
הצפשושרוהבחמל,ון רםובת ךוההתצס תוהכן מהושר ,וה ןובספל,ובנןוןתוהיכ רתורסייעו

רןחליםו פיתחותכציתורתביכהומהר ביוקלמו מצפגעיוטלן בה.
צוות 4ופתחועל ץובי חדומסיפ לתוהר חבים,והצ תאוןתוליש ב ומעיקלומעשליםוהשציםו
הןחל צ תו ציתאורכצ ת ו"ספל תופג עיוהצפש".וכבהובאוהספליםוהןרהוצכתמ ומי זבתםושרו

דל לוגליא,וצוות 4,וכתל,ויל שריםו1992;ומ־2006ופ לסםוהספלוש מ,ומבהד להוב לחמת,ו לן ו 71.ו
בחזרה לצוות 4,וספליםוה נןהורן ל,ונפתו2006.

גליא,ובחזרה לצוות 4,ושם,ועב'ו182. 72.ו
שם,ועב'ו181.  .73
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הבחמלים,וןךורעתים,והנפתוהדמליםומזיכל או הערןתםוערוהכתמוצעש ומי זבתםושרובטפריםו
 מעיד דם,וכןבנעיומתהריךוהליפ יוהצפשי.ו"כ ח והןדילושרוהסיפ לוהסד לוכג לםובלפןו
 בשקם"וכיצתהוזןתועביהורימריךומלשיבתהוערוספל ושרוי לםועשת־ןרקרעי אדם הולך 
הביתה,והבתןלוןתוהתב דד ת ולמת־השציםושרוהבחמלועםופגיעתולןשוקשהומברחבתוי םו
הכיפ לים.74וד גבןוב מהקתו חש פהורספל תוז והיןוספל ושרובצחםוןצסמכלורסיס ממגש 
הכסף,ושלןהון לומ־75.2003והבחמל,ובפקדותרוסןקיומלבתוהג רא,ועבדומבלכז ושרוןחדו
הןיל עיםוהקשיםומברחבהורןחלושצרכדועםוחיירי ומב נמותנפיתוקדבי.ויחדועבםוצרחםו
מכ ח תוס לייםושנל וערוהתר,וחזהומצפירתםושרועשל תוחייריםובאוהכ ח תושצשרח ורהנירו
ן ת ו ןתוןצשי ו חּ רץופנ עולקוןחליושתיויבב תועק מ תובדם.וייח ד ושרוהספלוצע ץומן פאו
הי  נל ת ו הערןת וערוהכתמ.ועשליםו חבשושצהוןחליוהברחבהוהמיאוהבחמלוכיוג פ והפנ עו
ִהמליןוןמרוצפש וזק קהורסעד.ופציית ורןגףוהשיק םושרובשלדוהמיטח אוממקשהורקמרוהכלהו
מצכ ת והצפשיתוה רידהוןלמעיםו תשעופגיש תוטיפ רי תושמ עי תועםוע מדתוהןגף,ו האוסיפ לו
הבסגלתושרוהספל.וע מדתוהןגףובשבשתור ומעיקלון זאוקשמת,וןמרוככרושןב צ ומהוג מלו
ה ןובנריחורהיפתחו רשחללוןתוסיפ ל וטיפיא־טיפיאו ןףורהער ת וערוהכתמ.והסיפ לובתצהרו
משציולנפיםושר מיםוזהומזההופלשתוהקלמומתרוסןקי,ו תיע דוכתימתוהספלות ךוכדיוהתהריךו
הע מלוערוהבחמל,והבתב דדומהעבקהוה רכתו ג מלתועםוהח  י תוהצ לן תוהבכלסב תומ ו

כמלולמעובןה.
הןםוכתימתוהספלוהמיןהובז לורבחמל ?ומפגישהועםוחמלי ־רצשקו בשפח תיהםומברןתו
שר שיםושצהורברחבהוה ןועדייאוחשוגד שוזיכל צ תוטלן בטייםועדורהתפקעו י דעושרע רםו
רןוי קרובערי והבשן,וןמרוכעתוה ןויכ רורפח תורספלוןתוסיפ ל ו רשן מוכ חובשית ףוהג לרו
 באוהחמלּ תוהחבהועםוביושהי ושםועב הו"המצתיושצשב תיצ ועדייאושם.ומת כצ והברחבהוע דו
ברחכתו נ למת.ומפציםועב ק,וןצחצ ובבשיכיםוןתוקלמ תוהמריבהו]...[והמצתיושןםובבירןו

צגזלועריצ ורהישןלושםוכרוהחיים,ורפח תוכדןיושצהיהושםומיחד".76
העש לוהלןש אושרוהבןהוהעשליםו ןחתוהצימוע דות ספ תוייח די תורספל תוהטלן בהו
 הבחןהושרוהר חבים.וצלןהוכיוהשצהוהעשליםו חבשורברחבה,ו ע דוי תלובבצהו—והשצהו
השר שים,ושיבש ורלמיםונ בתו צק דתובפצה,ו בןזו ןירךושפע והסיפ ליםוהןישיים,ו כב הםו

עביהורימריך,ו"ןיזה וגימ ל",והארץ,וספלים,ו6ומן קט מלו2010.ו לן וי לםועשת־ןרקרעי,ואדם  74.ו
הולך הביתה,וכתל,ויל שריםו2010.

בהד להו 2003;ו ישלןרו רן ל,ו ב ניןיםו די־צ לו דציןרהו הכסף,ו ממגש  רסיס  ןצסמכל,ו בצחםו 75.ו
בע דכצתולןתהון לומ־2007.

י לםו צ ספ תורבהושכיציצ וכןאו"ספל תופג עיוהצפש"ולן ו שם,ועב'ו276.ורד גבן תומ רט תו 76.ו
ק פלביצץ,ואוקטובר: יומן מלחמה,וממר,ותר־ןמימו2000;וביכןרוןחי־עב סו]הלשק מיץ[,ומראה 
סדוקה: מלחמת יום כיפור מנקודת מבטו של לוחם הלום־קרב מהחווה הסינית,וע.וצלקיסו
ה נןתוספלים,וישלןרו2007.וקמ נהומפציוענבהוהיןוספליוהעדּ תושרוביושצפר ומשמיובנליםו
ן וס ליהו כעמ לולמעובןהו י תלוןזל וכ חורחש ףוןתובהושעמלועריהםושם,ו לן ויעקמוןליןר,ו
המצרי  בשבי  ןמיו ייס,ו 1998;ו תר־ןמימו פ ערים,ו ספליתו שבוי,ו של  סיפורו  לדמשק:  הדרך 
במלחמת יום הכיפורים: יומנו של שריונר,ובשלדוהמיטח או—והה נןהורן ל,ותר־ןמימו1998;ו
ןבצ אושל א,ושפוי בדמשק,ון לריור יוה נןהורן ל,וישלןרו2005;וןיראומכלו ן ליוןהלצפרד,ו

שבוי בפקודה!,וספליתובעלימ,ותר־ןמימו2010.
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ספל תוהתיע דו הצית חוהבחקלי.ותיע דוןישיוצדיל,ון ריויחיד,ושרוחזיתוהברחבהובצק דתו
לן תהושרוןישה,וה ןוספלהושרותיקיו ידןסוקולות שתמיד איתי: 60 שעות במלחמת יום 
כיפור,והבתןלוןתויביוהברחבהוהלןש ציםומסיציות ךוטשט שוזה תאושרוהדב י ת.77והְבחמלתו
ִליתומשיל תוח מהומִבפקדתוהגזלהוהנפ ציתושרוסיציוממר זה.והשרישוהלןש אושרו ָ שילתהוכַקּשׁ
הספלוב קדשורתין לוהשגלהוהשןצצהוששללהוממסיסומספטבמלו מתחירתון קט מלו1973 
 רהתלפק תוערוהה  יושצלקםומיאוחייריוהִבפקדהומציושציוהביציםו מיצםורמיאוןצשיוהבע זיםו
הנפ צייםו חייריוגד דוהשלי אושחצהומסמימתם.ופלקיםוןרה,והברןיםוגעג עיםוןרויביוהצע ליםו
הב ןליםורח פיוסיצי,והםוהפל ר גוהבדגישומבתיק ת והשר  הו מקנמ והִןטיוןתוהפ לעצ תו
שפלנהומרןוכרוהתלןהומנ הליוי םוהכיפ לים,ועםוה פעתםושרושציובט סיםובנלייםושהפנינ ו
ןתוהמסיס.ובן ת ולגעו ןירךוצשקפתוהברחבהומספלודלךושררוהק ר תוהמ קעיםובבכשיליו
הקשלומִבפקדה.ושר שתויביוהרחיבהוהלןש צים,ושהי ולנ פיוכישר צ תו ןֵמד ת,ובש חזליםו
כבעטודקהוןחלודקה.והְבחמלתוע קמתובמ עתתוןחלוקלמ תוהשלי אוהעזים,ו מעיקלוןחלו
ברחבתםוהצ ןשתושרוחייריוהבע זיםוערוחייהם.והתדהבהורצ כחוסיבציוהתמ סהובתחרפתו
מזעםושרןושכךועםוהשצים,ו עב והלגשתוןשבהובייסלתוערוחרקה־שרהומןיל עיםהוהזעםו
ב פצהומעיקלוכרפיובפקדיםומכיליםושהתחבק וברדמלומקשלועםוחייריוהבע זיםוהבתחצציםו
רהדלכהוסבכ תית,ועדושהיןוענבהוצןרנהורהעמילורהםוהצחי תוטקטי ת,ורהמטיחורהםוסי עו
שרןומןו גםורה ל תורהםוערודעתוענבהורהתפצ תובאוהבע ז,ו ןיר ותח שתוהןשבה,ו"כרןו
שרוןשבהוח צקת,ובעיקה,ובמ דדת",78ול דפתון תהומעיקלוערוכךושחייריובע זו״בירןצ ״,ו
שצחרנ ובבצ ורפיוהצחייתה,וצתקר ומבןלמובנליו למיםובהםוצפגע .ובש םוכך,ורדמליה,ורןו
הייתהובס גרתורדמלוערוהברחבהוכרוהשצים,וקמלהוןתוהזיכל צ תומת כה,ורןוהשתתפהומענל תו
 מןזכל תו ציתקהוקשלועםוחמליהובןז.ולקוןחליושר שיםושצהופלץובבצהוהסיפ לורלןש צה.
ִליתוחסלתוהן ציםובסיציורמיאוןחדו ָ רכן לה,ולמוהבלחקומיאועד תהוהכן מהושרוהַקּשׁ
בסיפ ליוהגמ להוהמ רטיםומי תלושער ובאוהברחבה,והר ןוה ןופלשתו"כ חונמיקה"ושפערו
מלבתוהג ראומשציוהיביםוהלןש ציםושרוהקלמ ת.והסיפ לויד עו בפ לסםהוקניאוהשלי אונמיקהו
גליצג רד,וןישוחטימהו188,ופיקדוערוטצקומ דדושצרחםורמד ומבשךושע תולמ ת,ומרירה,וב רו
כ ח תוס לייםוגד רים,ו ת ךושה ןוי נלול שםוכיובד מלומיחידתושלי אושרבהוהנריחורמר םו
ן תםומרחיבהוצח שה.ורבחלתוהי ם,ומע ד ופנ עוקשה,והציסון תםוכבעטורמד ובגדל תובחצהו

הן גדהומצפח,ולגעיםורפציושעבד ורכמש .וערוכךוה עצקור ועיט לוהגמ לה.
לקושר שיםו חבשושצהוןחלוכךוצעתלוגליצג רדורספלוןתוסיפ ל ומבר ן ,ורהער ת וערו
הכתמו רפלסב ומספל,ומעזלת ושרועביוד ל־ן א.79ומספל,וכוח צביקה: 24 שעות של גבורה 
במלחמת יום הכיפורים,וה ןובג ררומבישליאו מדי קולמוןתוק ל תוהיבבהוהןיצטצסימיתוההיןו
 בפלטוכינדוהחריףוטצקיםופג עיםומזהוןחלוזהו השבידומןבנע תםוכריוברחבהוס לייםו כינדו
הזדעזעוש מו ש מורבלןהושד תוהקטרוזל עיוהג פ תושצפלׂש ורעיצי .והק לןוירבדובתין ל ורןו

תר־ןמימו בעלימ,ו ספליתו כיפור,ו יום  60 שעות במלחמת  איתי:  קולות שתמיד  תיקיו ידןס,ו 77.ו
.2004

שם,ועב'ו198.  .78
נמיקהוגליצג רדו)עםועביוד ל־ן א(,וכוח צביקה: 24 שעות של גבורה במלחמת יום הכיפורים,ו 79.ו

ב דא,ומא־שבאו2008.



ןמצלוה רנבא   69

בעטוערוהתלג ר תוהקלמי תושרוחירוהשלי אושה טבע ומבחמלו סייע ור ורנר חומק לול חוןתו
בסעוהרחיבה.ול מדוזהושמספלוכהוב מרט,ועדושןחדוהבמקליםוהתלשםוכיו"גליצג רדובפלקו
ןתוהבית סושצקשלומשב ורבהרכיםונמןייםומל ליםו הגי ציים,וכב ופלשאושרובשחקושחבט",ו
 ה סיףוכיוה ןו"פערומברחבתוי םוהכיפ לים,ומל מוהצסימ ת,וכבכ צתוברחבהוב שרבת".80 זןתו
 ע דהוגליצג רדובעגאוןתוסיפ לוהברחבהושר ומלקעוגיד ר ו מעלכיםושה שלש ומ וכמאוקימ ץו
ר חביוהגטן תושנבחורן לוסיפ ליוהגמ להושרוןצטקונ קלבאו חמלי ,וב לדיוגט ו לשה.ורכאו
ה ןוש זלומתין לי וןתוסיפ ליוחייהםושרוןמי ו ןב ,וש לדיוהש ןהושהי ובבייסדיוהקימ ץ,ו
 בדגישוכיוהב פתושהצחיר ור ועבדורצגדועיצי ומשע תוהקלמוהקש תומי תל.והדמליםובגיעיםו
רשיןםוהלגשיו הסבריומפלקו"לנ עתוהמדוהנה מהושרון תוהגמ לה",והבתןלוןתומיק ל ו
שרוהבחמלובקץושציםולמ תומןתלוגט ו לשה.ושם,ומןתלוהמ צקלושרובלדכיוןצירמיץו חמלי ו
מלח מובירןו18,וה ןובספלוןתוסיפ לוהברחבהושר ,ורמקשתםושרוחמלי ־רבסע.ורדמלי ,ונלו
ר וערושרןוהמיןועב וןתון תוהגמ לה,וציג ד ושרוהטרןיוהנה מ,וכדיורעצ דון ת ושםומפעםו
הלןש צהומחיי ו כב ורהלן ת ורל ח תוהגימ ליםוהבתים.ובעבדוזהובסתייםומשילהוקמ נתיתו

צלגשתושרו"שילוהפלטיזצים".
ספקוןםוייתכאוִבסגּ לובל ָבםוי תלושרופלשתוהרחיבהומברחבתוי םוהכיפ לים,וממחיצתו
ח ריהומבסכתושרוגמ להויה דיתולמת־ד ל ת,ו ןףוערופיוכא,וסיפ לוהגמ להו הדה די וההיסט לייםו
הםולקונדוןחדושרוהבטמעומספל.והק לןוי פתעורגר תוכיוהבחמלומיקשורחש ףומפצי ורןולקו
ןתועריר תי ומקלמוןרןוגם,ו ן ריומעיקל,וןתוהטלן בהוהצפשיתוההלסציתושח  ה.וה ןוןיצ ו
בסתילוןתוהסיבפט ביםוהפיזייםושרוהחלדהושרי  תהון ת ומשע תוהרחיבה,וןתוליש בםו
הצ לןו הבתבשךושרובלן תושדהוהקטרו ןתוגיר ייהושרותסב צתוהרםוהקלמושרי  תהון ת ו
ע דושציםולמ ת.והגימ לוהבע טלובזההוןתוענב ומפיל שוכפג עוצפשושרןוט פרו בתןלוןתו
הח דשיםושןחליוהברחבהוכסי טוק דלושרובנ קהוהבתפלנתובדיופעםומהתצהג י תוחליג ת.ו
גםובק בהושרוהבחןהוהפ ריטיתורןוצפקדובספל .ומלן ת וכבהוקל מהוהייתהוישלןרורתמ סהו
מיביוהברחבהוהלןש צים,וה ןוב דההו"ןמדוריוהןב אומהצהגתוהבדיצהושרי,ומהצהגתוהנמןו
שריו]...[והלגשתיושןיאוריוע דוערוביורסב ךו]...[ו כןמיוההתפכח תו—וכןמיםושןיאורהםובלפן,ו

שןיאורהםוס ףו—והי ורןוצסמריםובבש".81
ערוכאולמוהבש תףוערוהבפלידומיאוספל ושרונמיקהוגליצג רדורזהושרותיקיו ידןס.ומשציהםו
בגיע תורכררובינ יוהתכ צ תוהעיקלי תושרוספל תוהעדּ תוהבן חלתהותין לורחיבתםוהעזהו
שרוחייריםו קניציםוז טליםוהבשריכיםוצפשםובצגד,וכעסוערובחדריוהפיק דוהמכילו ההצהגהו
הפ ריטית,ועקמ תושרופגיעהוצפשיתובתבשכת,ולגשיוןשבהובכלסביםו ציסי צ תורהתגמלוערו
השמלוהצפשיומןבנע תוהתב דד תוישילהועב ,ושכתימתוהסיפ לוהיןוןחדובעל ניה.וצדלשהו
כצלןהופלספקטימהושרושר שיםושצהו י תלוכדיושהר חביםושמגל וי כר ורשז לוןתוהצלטימו

ההל ןיו הצלטימוהטלן בטיורבזיגהוב לכמתוןחת.

מל ךוצמ ,ו"פש טושלי צל",והארץ,וספלים,ו28ומןפלירו2009. 80.ו
גליצג רד,וכוח צביקה,ורעירוהעלהו79,ועב'ו138. 81.ו
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הספרות היפה נוגעת באש

ן תהופלספקטימהושרועשל תושציםוצתצהוןתון ת תיהוגםומספל תוהיפהושצכתמהוערו
ברחבתוי םוהכיפ לים.ומשציםושמהאוציכלהוהתע לל תובח דשתומספל תוהעדּ תושרוהר חביםו
חזלהוגםוהפל זהוהןבצ תיתו הפצתהוןתובמטהוןרוברחבתוי םוהכיפ ליםומדלכיםושטלםו

צצקט ורפציוכא.ו
ד גבןוייח דיתובכבהומחיצ תורספל תוז והיןוהל באואיפה היית בשישה באוקטובר?,ו
ספלהוהלןש אושרון ליתושחם־ג מל,ושלןהון לועשליםו שב צהושציםוןחליוהברחבה.82וחרק ו
הלןש אושרוהספלובתןלוןתובסעוהחיפ שוהעקשציושרוהגימ לה,והגל,וןחלומערהון די,וקניאו
שלי אושעקמ תי וצערב ומקלמ תוסיצי.וןחליושהתדפקהוערודרת תולמ תומבשךושמ ע תולמיםו
 צתקרהומן זרתוידוהחריטהורעש תובעשהו ןלגצהומל מות שייהובשרחתופלטיתוקטצהושינןהו
מצתימוהרחיבהושרון דיו פר גת .והחיפ שוהצימות נן תהוהגלו חמליהובנן וןתוהטצקוהשל ףו
מדי צ תוהח רושרוסיציו ןתושלידיוג פ תיהםושרוןצשיוהנ  תומת כ ,ו מדי קושר שהוח דשיםו
רןחלופל ץוהברחבהוה מןון דיורקמ להוזבצית.ון רםומזןתולקובתחירוסיפ לוהבעשה.וןףו
ערופיושהיןובבשיכהומחייה,ובגדרתוןתומצה,ור בדתומן צימלסיטהו ריביםוןףוצישןתובחדש,ו
היןולת קהומעמ ת תורה  ייתוהברחבהו י נלתובעיאולשתושרוןח  הוחשןיתועםוןצשיםוכב ה,ו
"ןחיםורנלה"ושהברחבהונירקהוןתוצפשםו ןיצהובציחהורהם.ומפיהושןרתובפתחורביושצקלהו
מדלכההו"ןיפהוהייתומשישהומן קט מל?",ו התש מהוק מעתוןתויחסהוןרוהצשןר.ותש קתהו
הןביתיתוהיןוןיס ףוכרועד תוח בליתו חז תיתוערוהברחבהושהיןויכ רהורהציחועריהוןתוידהו
מדלכיםוכשל תוןמרוגםומרתיוכשל ת,וכמיכ רורנ לךוהפקתוסלטותיע די.ומבןבץועקשציושרו
שציםוהיןומ צהוןלכי אוס דיוענ םושרוסלטים,וקרט תושבע,ובסבכיםו חפניםוש ציםו בש ציםו
)"ק דשוהק דשים"והיןובכצהון ת (,והצעשהורבטלהורענבה,ובןגלובידעוןיבתציו היכרוזיכל או
במעית.וככרושצנמליםוהח בליםובתעלפרתוהתב צה,ועדושהגלוב דההו"ככרושןציוי דעתוי תלו
ערוהברחבה,וןציובמיצהון תהופח ת".83והיחרנ תהובקמלוהןלכי אובתןפשלתולקוכןשלוה ןו
ע רהומןשומתן צהוספק־בקלית,ו לקוןז,וכבעטועשליםושצהוןחליוהברחבה,וציתאורהורהיפלדו
מןבתובןחיזת ושרומערהוהבת,ורהפיקוסלטוערירהון ט מי גלפיו רהתפצ תורחייהוהחדשים.
החיד שומל באואיפה היית בשישה באוקטובר?וןיצ וצע ץולקומכךושה ןוכצלןהוהל באו
היחידוערוברחבתוי םוהכיפ ליםושצכתמומידיוןישהו בז  יתולןייתהושרוןישה;84וייח ד ובנ יו

ן ליתושחם־ג מל,ואיפה היית בשישה באוקטובר?,וספליתופ ערים,ותר־ןמימו2001. 82.ו
שם,ועב'ו292.  .83

לן יורהזכילומִנד וןתוספלהושרוחציוזי ושרבו)ה נןתוידיע תוןחל צ ת,ותר־ןמימו1990(,והבג ררו 84.ו
מצ סחוסיפ לי־תיע דיוןתופלשתוןס צהוהןישיושרוהְבחמלתומברחבתוי םוהכיפ לים,ושמהוצפר ו
ןחיהוןריעזלוכספיו מא־ז גהושלגןוןימרל.וד גבןוייח דיתוצ ספתורז  יתולןייהושרוןישהוערו
הברחבהוהיןוהל באוהקנלוהר הטועיםובןתויה דיתוהצדרו)הספליהוהחדשה,והקימ ץוהבן חד,ו
1991(,והבתלחשומבשךושע תוןחד תושרושרהיוקיץוממיתוהקמל תוהנמןיומקליתו תר־ןמימו
שן ר,וי םוןחדורפציוהןזכלהוהלשביתורני אוברןתוששועשלהושצהורברחבתוי םוהכיפ לים.ו
עיקל ושרוהסיפ לוה ןובעקמוןבפתיובד קדקוןחלוהה ליםוהשכ ריםוהשק עיםומטקסיוהןמרו
שרהם,ו מעיקלומטיפ רומגיצ תוהקטצ תוערוקמליומציהם.והב עקהוהשל יהוערוהסיפ לוג מלתו
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מתין לוהשפעתהוןל כתוהט  חושרוהברחבהוכח  ייתויס דורן־בלפהוערובעגרולחמושרומציו
הד ל,והצ שןועב וןתוהפגיעהוהצפשיתומבשךועשל תושצים.ועיקלועלכ ובנ י,וכבד בצי,ומיכ רת ו
רמצ תודב תולד פתון מססיה,ו באוהמחיצהוהזןת,וןףוערופיושבד מלומסיפ לומד יובעיקל ,ו

ה ןובשתרמוהיטמומצלטימוהטלן בהוששגשגומן תהוהעתומסיפ לתוהעדּ תושרוהר חבים.
עשליםו חבשושציםו י תלוצדלש ועדושהספל תוהיפהוהעבידהוןתושתיוהיניל תוהחש מ תו
מי תלוהע סק תומברחבתוי םוהכיפ לים,ופליועטםושרושציוס פליםובלכזיים מציוד ל תוש ציםושח  ו
ןתוהברחבהומחזיתוסיצי.ותחירה,ומ־1999,וה פיעוהל באוהתיע די גילוי אליהוובןתוס.ויזהל,85 
סיפ לוק ל תי ושרוהבחמלומבהרךוהשמ עוהןחל אושרוהברחבה.ולןשית ומטןסהושמסיצי,ויביםו
ןחדיםורןחלושהחרהוהנריחהוןרוִנדהוהבעלמיושרותערתוס ןץ,והבשכ ומקלמוהח  הוהסיצית,ו
שיזהלונפהומ ובלח ק,ו סי ב ומעילוס ןץ,וי םון וי בייםורןחלוברכ דתוהדביםושערתהומחייהםו
שרושב ציםוחייריםוישלןריםו מהוצחתבהוהבעלכהומחזיתוהדל ם.ויזהל,ושהיהוןזומאוחבישיםו
 שמע,ו עב וחמליםוןחדיםו) מהםוהבש ללוחייםוג ליו ןישוהטר  יזיהוע זיופרד(,והסתפח וןרו
ן גדתוקרבאובגאוכקניציוחיצ ך,ורכן להוכבלנים,ו מפ ערוש טט ומיאוהיחיד תוכדיורד ממוןתו

הר חבים,ורשבשורהםון זאוקשמתו בדיופעםוגםורהעמילוןתולחשיורמםוןרוהפיק דוהגמ ה.
 ןבצם,וןחדובס ד תוכ ח ושרוהספלוטב אומצק דתוהתנפיתוהגבישהו הב לכמתושרו
הבחמל,והצ מעתובבק ב והמרתיוב גדלו בתצ עת והבתבדתומזילתוהןיל עים.וה ןוןיצ ור חםו
 ןפיר וןיצ וצ שןוצשק,וןךוה ןוצבנןועםוהר חביםוסב ךורשד תוהקלמהורעתיםוה ןוח  הו
ןתוהברחבהובג מהופציוהקלקעו בז  יתולןיית והב גמרתו הבמ רמרתושרוחיירובאוהש להו
הבתחפלומש חהובןיבתוההפגז תון ונ רחוןתוהתערהוסג לומצגב"שושכבעטוצ פרוהביבהובאו
הגשלוהלע ע,ורעתיםוה ןובבליןומבס קוןרולןשוהלוגמ הו נ פהוברבערהומזילתוהבעלכהו
הצפלׂשתורעיצי ובן פקוןרון פק,ו רעתיםוה ןובתהרךומן הריוהִבפקד תו מחדליוהברחבה,ו
נ פהובקל מומציה רוהבעלכהומידיובפקדיוהחטימ תו הן גד תו בשבשורהםומא־שיחולנ י.ו
ה ןוצת אומכרובן ד ,וכב והר חביםוהנעילים,ומח  י תוהלגע,ו עםוזןתוה ןומ חאון תאובת ךו

כ מדםושרוציסי אוחייםו שרוזיכל אוהיסט ליו ספל תיוהכ ררוןתוכרוברחב תוישלןר.
רכן לה,והיס דוהבןגדוןתוהןפיז ד תוהלמ תורלנףוסיפ ליוןחדוצלבזומכ תלתהוהל באו
בתןלוןתובסעוהחיפ שושרוהבחמלוןחלוןריה ,ושמספלורןוצןבלומבפ לשוביה וןךומלןי צ תו
 מכתמ תוה מהלוכיוהכ  צהורחתצ ושרויזהל,וןריעזל.ון ת וןריה ,ושעקמ תי וצערב ומסעלתו
הברחבה,וה ןובאוהנצחציםוה  תיקיםושרחב ומיל שריםומברחבתוששתוהיביםו עתהוהםו
בדרגיםומג'יפיםובבק םורבק ם,ובמנעיםובשיב תוצ עז תו ןישוןיצ וי דעומ  דן תוהיכאוהם.ו
מת ךוהבה בהוהגד רהוע מלויזהלוביחידהוריחידהומלכמו מלגר,וש ןרוחייריםו בפקדיםו מ דקו
מחלדהוןתולשיב תוהצפגעים,ועדושה ןוז כהור"גיר יוןריה "ומבשבע ת והבס לתיתוכןשלוהמאו
הן מדוצבנןובתל  חומשר  הומעילוס ןץועםות םוהקלמ ת.והתנר םוהבצניחוןתולגעוהפגישהו

 ה רכתו תין ליוהנבחייהוצעשיםופלןיים,ור הטיםו ןריביםוי תלו י תל.והסיפ לועתידורהיחתםו
מהתןמד תהושרוןחתוהןבהֹותומס ףון ת והי ם.

ס.ויזהל,וגילוי אליהו,וזב לה־מיתא,ותר־ןמימו1999.והדי אומספלוזהובמ ססומחרק ,ו מהתןב תו 85.ו
צח נ ת,וערולשיבתוהמיק לתושהקדשתיור ועםוה פעת ,ו לן וןמצלוה רנבא,ו"ה ןוהיהושם",ו
ידיעות אחרונות,ו30ומןפלירו1999;וצדפסוש מומספליומפת דרכים: סיפורת עברית כיום,וספליו

סיבאוקליןה,והקימ ץוהבן חד,ותר־ןמימו2005,ועב'ו211-209.
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בעטלוןתוכליכתוהספל.ון רםובסעוהחיפ שוהצ געוררמוה ןומכרוזןתוח טובקשלול פףובכדיו
רהקצ תורספלוןחד תו רכיד תוןביתית.ושרב ת וכינילתוןבצ תוב שגתומשרועיקל אוןסתטיו
עב קוי תלהוצלןהושיזהלומצהוןתוספל וכב וינילהוב זיקריתולמת־למדיםו עשילתותזב ל,ובעיאו
סיבפ ציהוהבתןפייצתומחיר פיםושרוט או שרוקנמ,ומבעמליםובלגעיושיןודח סיםורןתצחת תו

רילי תושקט תו משזילהוב לכמתושרויס ד תוהפע רה,והתין לו ההג ת.
הספלוצפתחומסדלהושרותב צ תוסיצבסק פי תועז תוהבבחיש תוןתוהבלקחהוהצ לןהו
שהתח ררהוסמימוכמישוהןספרטוהנלוהב ריךובטןסהובעלמהומשעהושהב ציוכריולכמוצדחק ו
כדיורפרסורהםודלךורקלןתונריחתוהתערה,ו בידורןחלובכאובתןלוהבחמלוכינדוי לדוהשקטו
ערוהבדמלועםומ ןוהעלמו כינדובתפציםוהחייריםומן תהושעת־מיצייםוב פצבתושרפציוהקלמו
רכת מורבשפח תיהםוגר י תושציבתופלידהו נ  ןהונ מטת־רמושרטתומהא.וחיר פיםוכןרהו
בןפייציםוןתוהספלוכ ר הותין ליוקלמ תוקדחתצייםובפיוהר חביםו)הבמ ססיםומחרקםוערו
עד י תוחייריםושפ לסב ומעית אובמחנהו יזהלועימדאו שירמאומספל (ומנדותין ליוצ ףובלהימים;ו
לגעיםושרוןיבהו ח סלון ציםומנדוןפיז ד תוכבעטוק בי ת,וכג אותין ל ושרוחיירוהבתקיאו
רענב ובקרחתושדהוריריתו בקלנףומיס די תוכרוןימלו ןימלומג פ ,ורהצןת ו רהצןתוהלמיםו

הנ פיםומ ומחשןיובכרועמל.
ןחדוהב טימיםוהמ רטיםוהשז ליםומבלקםוהעשילושרוהל באוה ןוהדי אושהבחמלובצהרו
עםוענב ,ועםוחמלי ו עםוחייריםולמיםוהצקליםומדלכ ומשןרתוטעבהו ניד קהושרוהברחבה.ו
זה וכעיאוסיבפ זי אולמ־ק ריובתבשך,וטע אובליל תוערון מדאוהחייםוהענ םו ברןוזעםוערו
הצהגתוהבדיצהו הנמןושרןוהשכירהורבצע ובמע דוב עד,וןךומעיקלוע רהובבצ וןבילהונר רהו
 צ קמתוצגדוהברחב תומכררו צגדוהןמס לדוהצ לןושמהי תוןישוה לגוןתולעה ורחיצםומבק םו
ריישמוןתוהסכס כיםומיציהםומבשןו בתא,ושבבירןועתידורהיפתחומת םוהברחבהו מן תהו
בידהוהיהויכ רורהתקייםורפציה.וכרוזהוב גשומכ חוההמעהוהןדילושרויזהל,והבשרמודקּ תו
שרוהתמ צצ תועםוע נבהורש ציתובסחללתושמכ חהוגםוןפיז ד תוטלי  יןרי ת,וכג אוצחיתת ו
 הבלןת ושרובט סוהלק רסומשדהוהתע פהופןיד,ובת ןל תוכדלב תוע נל תוצשיבהו—וקרו
 ח בלוכןשלובד מלומסנצ תו"יזהלי ת"וב מהק תוהבנימ תוןתוהןדםומבלחמופת חו בבחיש תו
ןתוןפס ת ורע בתוגדר תםוהןדישהושרוהטמעו שרוהיק ם.וכזהוה ןותין להושרוס פתוח רו
ןיבתציתוהן פפתוכמיכ רוןתוכרוסיצי,ו כזהוה ןוהתין לוהצפלׂשוערועב דיםולמיםושרוקניאו
ב דיעיאושצפרטובבט סופג עו בלחףוןמ דומחררומג מהועשלהוקיר בטלים.והדמליםובגיעיםו
רשיןוהנטרר תםומעבידת והריריתושרוהבספלומבל ביוג'מרועתקהומק לועזו מהתמ צצ ת ו
משביםוהזל עיםוכ כמיםומ הקיםומז הלובסצ  ל,ו"כ כמיםוענ ביםושרןוןיכפתורהםוכר םו]...[ו
 רןוןםוחייםון ורן,ון וביוגמלוערוביו]...[וב תםושרומציוןדםו חייהםוןיצ וִעסקםושרוהשבים.ו

הםוישצםומריורגעתומצ ,ומריורדעתועריצ .ויפיםועדורשילוהרר יה".86
גילוי אליהווה ןוןפ ןות רדתוהת ןםוהחד־פעביושצ נלומיאועיצ ,ורש צ ו חז צ ושרו
הס פלוהגד רורמיאוה  ייתוהברחבהושמת כהומחלורהנימוןתוענב ובכ חובח ימ ת והפציבית.ו
ניל ףוזהוהמיןורע רםובקץועשליםו חבשושצהוינילהועב קהו ס חפת,וביניל תוהב פתושרו

ספל תוהברחבהוהעמליתומכרר.

יזהל,וגילוי אליהו,ושם,ועב'ו153. 86.ו
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הינילהוהשצייה,ובלשיבהורןופח ת,והיןוהל באואשה בורחת מבשורהובןתוד ידוגל סבא,ו
שלןהון לומ־87.2008והל באולחמוהיליעהוע קמוןחלוסמךויחסיהםושרושציוגמליםו ןישהוערופציו
עשל תושצים,והן נל תומת כאוגםוחרקוצכמדובת רד תובדיצתוישלןר.ומחזית ושרוהל באוסיפ לו
בסעהוהלגריושרון להומחמלתוןה מוצע ליהוןמלםורן לךושמירוישלןר,ובאוהגרירוריל שרים,ו
משעהושמצהוהחיירוע פלובשתתףומבמנעונמןיוגד ר.וזה ובסעומליחהושי זבתון להוכדיו
רהיברטובפציומש לתוהןי מושהיןוח ששתורקמר,ו מענם,ומכ חהושרוח קי תובןגיתופלטיתו
שהיןוצןחזתומה,וכדיורבצ עומענםומליחתהוהצ ןשתוןתוהןס אוהער רורהתלגשועריה.ומת ךו
כךוהיןובג ררתוןתוסיפ לוחיי ושרוע פלו כב ובפקידהון ת ומידי ושרוןמלם,וןמי והמי ר גיו

שבע רםורןולןהון ת ,ו בשמיעהון ת ושיצנ לוןתוהסיפ לו ןתוהזיכל א.
כפיושהלןהוביכןרוגר זבא,והל באומצ יוערושציוניליםולןשייםושיחסיובתחו ציג דוש לליםו
מיציהם.והנילוהןחדוה ןובןמקהושרון לה,ומשםוהכ חוהלןש ציושרוהןבהּ תו הבשפחה,וערוחייו
מצה,והק דביםורכרועלךורן ביוק רקטימיהו"סיפ להושרוהןםומחמלהורן ביתו ביריטליסטיתו
הבתצגדתורהרןבתוהמא,ו הל נהורהי תו'סלמצית־המש להוהלןש צה'".88והנילוהןחלוה ןו
הסיפ לוהרן ביוההגב צי,והגמליומעיקל ,והח דלוררןוהלףוןרוהסיפ לוהןישיו בשמשון ת .ו
סיפ לוזהוב שתתומבידהולמהוערוהלנףושרוברחב תוישלןר,ובברחבתוששתוהיביםו עדו
הבמנעוהנמןיוהגד רומש בל אושע פלוי נןוןרי ומלןשיתושצ תוהןרפיים.והב קדושרולנףוזהו
ה ןוברחבתוי םוהכיפ ליםו—והיןוהפנעוהפע לוממשל ושרוהל בא,ו פלקיוהתין לוהב קדשיםו
רהוהםובשיןיוהספלוכ ר .ומסיפ לובש רמיםותין ליםובזעזעיםושרוק ל תי ושרוןמלםומשמיו
הבנלי89ו שרוהייס ליםושח  הושציםולמ תורןחלושחזלושמ לוג ףו צפשורתביד.90ון רםוהב קדו
הכ ןמוצחשףומבר ן ולקורקלןתוס ףוהל בא,91וכןשלון להובספלתורןמלםובהוששבעהובןיראו
מערה,והנרעוהשרישיתומבש רשושרהם,וערוהברחבהובצק דתולן ת .ובתמללושכןשלוצרכדו
ןמלםורמד ומןחדוהבע זיםוהצנ ליםוהחריטוןיראוןכ רוהןשבהו)בש םושיניןת ושרוןמלםו
רבשבלתומבע זוה כלעהומהגלרהושעלכהון להומיאושציהם(ורנןתובמסיסוהב דיעיאומן םו
חשימהושמ ושילת והשצייםו רצס תורחמ לוןרי .ומבןבניםו מתחמ ר תוהנריחורהגיעומק שיו
לקועדובע זוסב ך,ושחיירי וצןמק וערוצפשםוצגדוהנמןוהבנלי,ו ת ךוכדיוהשתתפ תופעירהו
מרחיבהוערהומיד ורןתלומלשתוהקשלוןתוהבע זושרוןמלםו רהןזיאומבשךויביםורב צ ר גיםו
הביטלפיםו ה רכיםושר ,ועדושצחרץועםוחמלי ומדלך־רן־דלךו ה תילוןתוןמלםובןח ל.וןתו
כרוזה,ובגרהון לה,וסיפלורהוןיראומע דםובתערסים,ולגעיםורפציושפקד ון תהוניליוהרידהו

שמעקמ תיהםומןורע רםוע פל,והמאוהבש תףורהו רןמלם.
ברחבתוי םוהכיפ ליםוצט עהומש לשםושרוהעמ ת תוהןפריםוהק שליםויחדוןתושר שתו
הגימ ליםו היןוח דלתורבלקביםוהןיצטיבייםומי תלושרויחסיהםו בשפיעהוערובהרךוחייהםוכ ר .ו
ן רםופלקיוהתין לוהישיליםושרוהברחבה,והבנ בנביםומיחסוריליעתוהל באוכ ר ,וע בדיםוגםו
רענבםוכיינ גוצט לריסטיולמ־ע נבהושרוכבהובב קדיהוהעזיםו הטלן בטייםומי תל.וגל סבאו

ד ידוגל סבא,ואשה בורחת מבשורה,והספליהוהחדשה,והקימ ץוהבן חד,ותר־ןמימו2008. 87.ו
ביכןרוגר זבא,ו"ןםורןותהיהויל שרים",והארץ,וספלים,ו5ומבןיו2008. 88.ו

גל סבא,ואשה בורחת מבשורה,ורעירוהעלהו87,ועב'ו193-191ו ע ד. 89.ו
שם,ועב'ו219-218ו ע ד.  .90

שם,ועב'ו566-523.  .91



74   בכ  תוןשהוןלמעיםושצ תוכתימהוערוברחבתוי םוהכיפ ליםו

צ געוכןאומןשומבר ןוב מאוהבירה,ושכאוברחבתוי םוהכיפ לים,וברחבתוהבע זיםוערוצפשם,ו
בע רםורןות ןלהוכך,ורןומספל תוהיפהו רןומספל תוהתיע דית,ו בע רםורןות ןל וממהיל תו
כהוןכזליתוההתצס י תוהןי ב תומשמיו השרכ תיהאוהקש תוערוהבשךוחייהםושרוהשמ ייםו
שחזל .והתין לוהפצ לביושרויזהלו התין לוהצ קמו הבב קדושרוגל סבאובשריביםוזהוןתוזה,ו

 שציהםויחדוהםודמליוהספל תוהעזיםומי תלושצכתמ וערוברחבתוי םוהכיפ לים.
מגילוי אליהוו מאשה בורחת מבשורהוהתןח והדיכ ט בי תוהמסיסי תושןפייצ וןתו
ספל תוברחבתוי םוהכיפ ליםובלןשיתה.ובנדוןחד,וההפלדהומיאוס פליםוב מהקיםורמיאו
ר חביםובֹ סליועד תוהיטשטשה,ושהליויזהלו גל סבאוהשתתפ ומברחבהוכר חביםון וכנ פיםו
בקל מ.ובכןאושגםוההיבצע תוהזהילהושרוהספל תוהקצ ציתוברגעתומב קדיוהרחיבהוןימדהו
משתיויניל תוןרהוןתות קפה,ושכאושציוהס פליםומהחרטוהתיל ורענבםורגעתומןש.ובנדו
ןחל,והעד תוענבהוהתערתהורבדלגהוספל תיתוגמ ההומזכ תוכ חוההתמ צצ תו התין לושרו
הס פלים.והדיכ ט ביהומיאוהצלטימוההל ןיורצלטימוהטלן בטיוהתב ססהוןףוהיןומבידהולמהו
משתיוהיניל תוהןרה,ושכרוןחתובהאוהטביעהומת כהוןתושציוִנדיוהבטמע,ופלקיורחיבהועזיםו
מנדוחשיפהוצ קמתושרופנעיוג ףו צפש,ו מדוממדוצשבעומשתיהאוק רובחןהוצ קמובפיוהר חביםו
ענבםוצגדוהןחלןיםורברחבהו רבחדריה.וענםוה פעתאושרושתיוהיניל תוהחש מ תוהןרה,ו
עשליםו חבשו שר שיםו חבשושצהורןחלוהברחבה,והיןועד תוהבנטלפתורעד י תולמ תוןחל תו
ערוכ חוליש בהוהעקשצי,והבתביד,והבטלידו הבכןימושרוברחבהוז ,והצע נהוכפנעומזיכל או

הישלןרי,וי תלובכרוןחתובאוהברחב תושקדב ורהו ןרהושמן וןחליה.92
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