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מקור
בעצב אחורה הבט

קייץ, ראובן <מאת נעורים חטאות
אחו הבט להיקרא היה צריך פורה) הוצאה

 של האחרון לדור מצבה זוהי כי בעצב. רה
 בלהבות הארץ עלתה בטרם ארץ־ישראל,

המדינה. את והולידה
 ראובן חובבי של והולך הגדל המחנה

 הספר גיבורי כל את כבר מכיר קריץ
 בספריו אליהם התוודעו הם כי — הזה

תכ?ת. טל ושנים טוב בוקר הקודמים,
 המוסד תלמידי חבורת מגיעה שעתה אלא

 עוזא — הצעיר השומר קיבוץ של החינוכי
 עוברה המשורר, רפי הפלאח, אורי הצולע,

 — וחבריהם הצוחקת רותי המצפונית,
חייהם. של הגדול המשבר אל

ומש פנימי משבר — כפול משבר זהו
 היישוב רקע על יחד המתמזגים חיצוני, בר
 סיוריהם אתי עורכים 17ה־ בני■ .1947 של

 והמין, האהבה בעולם הראשונים ההססניים
ב מתקבצים מלחמת־החלוקד, שענני בשעה
 ארוכת־ תלמה טומנת הספר בראשית אופק.

 שלה הפאתטיים מכתבי־האהבה את הריסים
ש תקווה מתוך אורי, של בארון־הבגדים

 בשל ולא היפה, נפשה בשל אותה יעריך
 השניים שוכבים הספר בסוף התמיר. גופה

קט הפגזה אתרי חשוך, בצריף הארץ על
הראשון. המיני המגע מן מאוכזבים לנית,

 קריץ ראובן כי יתכן במערה. פצצה
 הכותב ביותר המוכשר הצעיר הסופר הוא
 הסוס־ של פשיטת־הרגל אחרי בארץ, עתה

 המסוגל כמוהו אין רים־הצעירים־המקצועיים.
ה בגיל צברים של הנפשי■ לעולמם לחדור

 המפתיעה, ביישנותם את לחשוף נעורים,
 הגרעין את גם אך המזעזעת, תמימותם את

 כמוהו אין בשעת־חירום. המתגלה הקשה
ומשכ פשוט צברי דו־שית לכתוב המסוגל

 והשופעת העשירה בשפה לפגוע מבלי נע,
התיאוריים. הקטעים של

 והצעי־ קריץ בין מבדילה נוספת תכונה
 כת לשום שייך הוא אין רים־המקצועיים:

 מחוץ מתקיים הוא כן על מפלגה. או
 את האגודות־לחלוקת־פרסים־הדדיים. למעגל
הו הקודמים, ספריו את כמו הזה, הספר

זו. למטרה שייסד בהוצאה בעצמו, ציא
 אוטו־ביוג־ יסוד בספר שיש ספק אין
 ולאתר — תלמיד היד, קריץ חזק. ראפי
 קיבוץ של החינוכי במוסד — מחנך מכן

 למושב נשואיו, לאחר שעבר, למרות מזרע.
 ולומד עין־חרוד), ליד (מולדת, שיתופי

 ביקורת בספריו אין באוניברסיטה, כיום
ה הגיבור ליהפך, הקיבוץ. על שלילית

 החינוכי המוסד הוא זה ספר של אמיתי
 הממושקף המחנך של בדמותו הקיבוץ, של

 מפני מערה, לפוצץ בחשאי היוצא ישראל,
 בעד למנוע אחרת חינוכית דרך שאין

בחומרי־נסץ. בעצמם להסתכן חניכיו
 בחטאות גמרנו ידדים, ״זהו,

עלי בה אין גם רבים. חטאים אין נעורים
 צברית מהדורה כמו ומגובשת. רצופה לה
 לבטים של סידרה זוהי ושלום, מלחמה של

 דור של לדמותו יחד המצטרפים ואירועים,
ביותר. היפות בשנותיו
 עצמו, את הקורא שואל הספר, בתום

 מכן? לאחר הזד. לדור קרה מה בעל־כורחו:
 בספר גיבוריו אחרי לעקוב מבטיח קריץ
 אך משפחות. ויקימו יתחתנו בו נוסף,

 לא אישי, רק להיות יוכל כזה המשך
במלחמה. אבד זה דור כי קיבוצי.

 — שבהם הטובים ודזזקא — מבניו אלפים
 המלחמה, של הראשונים בחודשים ניספו

ב התחבורה, בקרבות משקים, על בהגנה
 אותם, ערב. צבאות על הראשונות התקפות
 דד למדינה. קורבן נפלו בחיים, שנותרו
 גבו מאחורי בעורף שקם החדש, מישטר

 לא ששוב אווירה יצר הלוחם הנוער של
ורפי. עוזא כמו לאנשים מקום בד, נשאר

ה בכנותו■ כך, על מרמז עצמו קריץ
 ברגע הספר את סיים לא כן על אופיינית.

המנו הקיבוץ את לשחרר הפלמ״ח בא בו
 אחרונה בסצנה המצור. מן וההרוס תק

בהפ שהתבגרו הילדים, עומדים ומזעזעת
 ורואים ההרוס, בית־ספרם גג על גזה,

 את צה׳׳ל חבלני משמידים כיצד מרחוק
 מעולם חלק שהיה השכן, הערבי הכפר

 של הנהדרת הרומנטיקה מן חלק נעוריהם,
 הנטוש, הכפר של זה פיצוץ ארץ־ישראל.

תקופה. של סופה הוא נמלטו, שתושביו
 אומר עוסד,׳ עוד אבו־סלים של ״,הבית

 — לשטן פה פתח אך כאילו — אבל יוסי.
ובנפץ. בברק בסערה, הבית עולם ברגע בו

האחרון. חיה אבו־סלים של ״ביתו
 שלנו, החינוך עם גמרנו ילדים, ״,זהו,

עוזי.״ אומר גדולים,׳ אנחנו ועכשיו
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