
 בנקודות־מפתח, אנשים עשרות שלימה,
״כל :שבא בלתי־מקובלים. באמצעים

כיש־ את מציין נואם כני את •משמע מי
אורטור, היה הוא שלו. הגדול הדיכור דון

ופילו מעשה סיפור המשלב עממי, דכר
 גם ותביעות מוסר ודברי ותוכחה סופיה
לעיתונאי, מרשק שהעניק בראיון יחד.״
 ״עסקתי :לפלמ״זז ׳התגייס כיצד סיפר

וגייס גייס בני :עלי אמרו בגיוס.
 סיפור עצמו.״ את שגייס עד — וגייס

 אהד גימנסיה: ״מנהל : המגייס מרשק על
האלמונים, המגייסים את לגרש ניפה
 התימני השרת לסלקם. וציווה לשרת קרא

 ,אני ואמר: ז׳ק ועל בני על הסתכל *4
שטים׳...״ לשם מדברים הם יכול, לא

 דיפלמ״ח של והתחזקותו התפתחותו עם
והמיו המרכזיות הדמויות אחת בני הפך

 של האמיתיות האגדות אחת שלו. חדות
 כאשר בנו, הולדת על מספרת מרשק, בני
פיקודו תחת בג׳וערה, גדמים בקורס היה

מרשל, פוריטרול,
יסוגו הטוראים יחפה המפקדים

 לנסוע נתבקש הוא ידין♦ יגאל של
 יפסיד לא הוא לא, :אמר ״בני : הביתה

 ליגאל תשובתו את מסר נצר אימונים.
ואמר: כני את אליו קרא והוא ידץ

 לא הביתה׳. לנסוע פקודה מקבל ,זמנה .
כבו־ וחזר כערב נסע לבני, ברירה היתה

 — אחד ערב רק ,כני, :הכנות שאלו קר. ו
ומייד בסדר׳ ,הבל :וכני ?׳ השתגעת

 הספיק הוא שבן חדשות, לספר התחיל
 הפל־ ובממה הפועל בוועד גם להיות

מ״ח...״
הפלו תשע הופכות כאשר ,1944 בקיץ

 הופך גדודים, לארבעה הפלמ״ח של גות
תר בענייני למטפל רשמית מרשק בני
 האגדות אחת הרביעי. הגדוד של בות

לפלו בא ״פעם :מספרת תקופה מאותה
 כענייני עסקה ושים כבית־השיטה ד׳ גה

המ מבוכשות־הדב אחת, נערה תרבות
 כדי תוף והנה, הפלמ״ח, של פורסמות

הערב, ,בני, פתק: אליו העבירה נאומו
אתך׳. לדבר רוצה אני ההרצאה, אחרי
 למחנה מחוץ יצא מהר, הנאום את גמר
,צריך :ואמרה היפה לו חיכתה ושם

 — ואז הפלוגה׳. כשביל ספריה לגייס י
 רק ,בני התפרץ: — הסיפור טוען כף

 בני ! ? תרבות קצין רק ! ? פוליטחק
גבר!׳״ גם כן־אדם, גם

 העלה אותן מהדמויות הוא מרשק בני
 שם המשוגע, הספר בסיפרו גורי חיים

עיו דני השם תחת מופיע הוא  שר
אחד את מרשק). — שרמק :(היפוך

 של תורו ״הגיע :גורי מתאר מנאומיו
 זה היה דבריו. את לשאת שרמק דני

תל. נאום  לא זה גדול גדול? מה ג
נאו שומע אתה רחוקות לעיתים מילה!

 הקשיבה ארץ־ישראל כל כאלה... מים
 האמינו ולרגע, להבות החוצבים לדבריו

 השמיים, 'נקרעים הנה כי חשבתי, לי, ■
 המילים אלה שרמק, דני של טילותיו כי י1

 ולבש־ לקסם היו והכואבות, הנפלאות
גורי: מוסיף שבא לשלמה ובעדות פים״.״

 אחרי רץ הוא חסיד. ארח מאה היה ״בני
 אחרי רץ היה אחר בגילגול טכגקין.

גדול...״ רבי

 פו־ מרשק בני היה השיחרור במילחמת
״הפור בגדוד המרגמות וקצין ליטרוק

 אורי של הפלוגה מאנשי כאשר צים״.
 הם איש, כעשרים רק נותרו כנארי

 טכנ־ יוספלה מפקדם חופשה. ביקשו
 מספר בעדותו לשכנעם. הצליח לא קין

 חוסר את לאנשים הסברתי ״אני :טבגקין
 במילחמה. לחמשיר ההכרח את הברירה,

 הוא חחברח, על דיבר לא בכלל בגי
 היא הציונות. את מגשימים שאנחנו אמר

 להם אמר הוא בפיוס. דבריו את עטף לא
ש אחרי חופש תקבלו קשה: מישפט
רבת־עמון...״ את תכבשו
 הצדדים אחד את החושף אחר, פרק

 יוספלה מביא הפלמ״ח, של הלא־ידועים
 פשטו קולוניא את ״כשבכשנו :טבנקין
 בביזה. מעטים, אמנם אחדים, לוחמים

 שקט לא אדם. צלם איבוד כבך ראח כני
 מפקדם, כולל שהאנשים, עד נח, ולא

 הרג בדיר־אל־האווה לטישפט. הובאו
 הקרב. לאחר זקן ערכי הלוחמים אהד

 כיוון כני, ולגבי זה בהרג הכרח היה לא
 ;רצח היה זה — בכך הברח היה שלא
 נשלח וזה למישפט האיש את הביא הוא

 — אמר — המילחמה את לבית־הסוהר.
 — לאחריה אכל תום, עד לעשות יש
 צלם איבוד חטא, הם ביזה, הרג, כל

 חיי, במקביל ללוחם...״ סכנה הלוחם,
״המפקדים :הקריאה אבי מרשק בני

יפוגו.״- הטוראים — יהפו
 מינזר על הקרב מגיבורי גם היה מרשק

 כך על נפצע. שם בקטמון, סן־סימון
 ,יום־ו־,כיפורים מילחמת רמטכ״ל לו ספד

ר דויד עז ל  כ־ הראל מלוחמי ״מי נ א
 בימי המעורר בני את יזכור לא תש״ח

 האמונה ככוח להילחם ומלהיב המצור,
 מכוב־ וטי הפקודה. ממרות מאשר יותר

 הפצוע בני, את יזכור לא .קטמון שי
 פיו מעל תחבושתו את תולש כשפתיו,

הלוחמים...״ על לדבר כדי
 מרשק בני יצא הפלמ״ח פורק כאשר

שיכ לבחורים פנה ״הוא :הגזירה נגד
 נגד לבן־גוריון אישיים׳ ,מכתבים תבו

 הצבא כחוקי לפגוע לא (כדי הפירוק
 מאורגנת־משו־ פעולה על האוסרים
תפת)...״

ב עומדים בספר האחרונים הפרקים
 ״בני :שבא מספר המאופק. הניסוח סימן
 העתיקות כמילחמות מתופף כאותו היה

 לקרב. ומעודדם הלוחמים עם רץ שהיה
פו היה מילחמה־של־ממש שחיתה בשעה

 המילחמה משתמה ;גדול כני של עלו
 לקרב. ולהזעיק לעורר לתופף, המשיר
 מדומה, או אמיתית רגיעה, היתה מסביב

ל נראה ולזעוק, לתפוף שהמשיך וכני,
במי לשרת המשיך והוא מוזר...״ עיתים
 ב־ שירת המתקדם. גילו למרות לואים

 שבמהלכו צניחה קורס ועבר קדש, מיבצע
 לגיל התקרב ״כבר הרגל. את שבר

 מדי הוציא המטכ״ל של המחשב שישים.
 בגילו אנשים שבן שלו, הברטים את פעם
 הוא ואילו מהג״א. אפילו משוחררים כבר

 והיה הקרבי כשירות להמשיך התעקש
 ו־ התנדבות. על מחדש פעם בל חותם

 אומרים כך — מוסר היה הולך רטטב״ל
.להח צריך כני ,את :הבא לרמטכ״ל —

זיק׳...״
 פרק הוא בני, של האחרון חייו פרק

 זהו השלימה. ארץ־ישראל למען פעילותו
 ניסה שבא, שלמה הספר, שמחבר פרק

 הזו הפעילות ציתף בעצם שכן לצמצמו.־
 אקט נעשה האיש של הישגיו לשורת

 אגדה האיש, באגדת ניכר פיחות של
 הפוליטי הריאליזם במיבחן עמדה שלא

 מרשק בני היה לכך מעבר היומיומי.
 שאיננו דור של הגדולים הסמלים אחד
המחנה. לפני הדגל נושאי של דור עוד.

שחודצ׳יק
גזע נימה בעלי הספרות מקטעי אחד

 פעם אי שנכתב ביותר, חמורה נית
קטע הוא הישראלית הספרות בתולדות

 ידיו במו בספר שנים שבע הפרק מתוך
 מספר זה בקטע שמיר* משה של

 ההופך אלילו, גיבורו/אחיו על שמיר
 משכונות שהובאו צעירים של למפקד

 בין בפלמ״ח. לשרת תל־אביב של העוני
 עשה גדולה ״מילחמה :שמיר כתב השאר

 נתגלו הזה הצמח מן נטילת־צפורניים. על
 לסמר בדי בהם שחיה גידולים כמה לו

 שניים־ היו מכל הגרועים השיער. את
 פרחי־ היו האזרחי כמקצועם אשר שלושה
 את שנים במשך טיפחו חללו גלבים.

 שיפ־ עיגלון, חידדון, :זרתיהם ציפורני
 של מראהו מישמר. מכל ושמרון צון

 מוחשי, גועל כאליק מעורר החי זה גידול
 עד ולשתוק, שפתיו לגשוך ונאלץ גופני,

 פגע להעכיר ככר הוא מסוגל בי שהחלט
 קלה היתה לא המלאכה העולם. מן זח

 מספריים להס להשיג היה צריך כל-כך.
 את לבדוק היה צריך נטילה, אותה לשם

 פרחי־ ואילו — לאחר־מעשה כפותיחם
 ציפורני-טיפו- שימור על נלחמו הגלבים

 בהן. השוכנת היא נשמתם כאילו חיהם
 פי עד ואף מתישה, היתה המילחמה

 אליק הבחין — לצידו הניצחון שהיה
 כינו חשדנות של חיץ ונוצר הולך בי

 טיל־ שאר את דחה לכן אנשיו. וכין
 הבלוריות נגד הטילחמה (ובהן חמותיו

מצוא...״ עת עד משוחות־השמן)
 רומן אלמוג אהרץ פירסם באחרונה

תגו בבחינת שהוא **, בתש״ח שבוע בשם
לתי למדי מהממת וערכית ספרותית בה

 בפי שמיר, של וד,גזעני המייצג אורו
 אלמוג של סיפורו ידיו. בבמו שהובא
 תל־אביבי נער תם, אבשלום את מתאר
רא בשלב המשמש ,כרם־ד,תימנים יליד
 עורכי־ של במישרד כשליח חייו של שוני
 עובר הוא לפלמ״ח. להתגייס ומחליט דין,

 בת־מושב עם סוערת אהבה של חוויה
 שיירות ללוות נשלח והוא העמק, מן

 שער־ דרך לירושלים ממיקווד,־ישראל
 אלמוג של סיפורו נהרג. הוא שם הגיא,
ואפי־ פרקים שמונה של בפשטות תפור

אלמוג סופר
טוב אנושי חומר

 תרבותיים, לשוניים, רבדים ובהם לוג,
 ה־ את ההופכים וחווייתיים, מילחמתיים

 המעולים לאחד הזה הספרותי מירכב
באחרונה. אור שראו
 אלמוג מנפץ המשה־שמירי הניסוח את
 הבל ״להפתעת :הראשונות בשורות כבר

הרא האש בטבילת בכר המחלקה גילתה
ת שונה  סייעו הם לב. ואומץ־ הקרבה ת

 נסוגו ולא אש, תחת פצועים בחילוץ
שה בטוחים שהיו לאחר אלא השטח מן

 אמנם התוקפים. מהכוחות נתפנה מקום
 העליון, בפיקוד עליהם סמכו לא עדיין
מורכבת שהמחלקה הסכימו הבל אבל

 (פרקי ידיו במו — שמיר משה *
עמו 252 פועלים; ספרית הוצאת אליק),

קשה). (כריכה דים
 !בתש״ח שבוע — אלמוג אהרון **

ל; ספרית  הר; ישראל בעריכת תרמי
רכה). (כריכה עמודים 141

 עיר בני היו אלה טוב. אנושי מחומר
סוציא ציוני חיניד חסרי הפרכתם, מן

 ״הם :ומגדירם ממשיך ואלמוג ליסטי...״
 שלא משום הכשרה, לשום השתייכו לא
ש וכיוון כלשהי. תנועת־נוער יוצאי היו

 כלי בפלט״ח היה אי־אפשד ימים באותם
 לקרוא החלו וזיהוי, היכר של תווית
מיסיסיפי׳...״ ,הכשרת לצון, דיר להם,

ה סיפור-מילחמה הוא בתש״זז שבוע
 ביכולת בתימצות, שבו, בספרותיות עולה

 ספרים על הלשונית ובאמינות התיאור
 מילחמת על באחרונה אור שראו אחרים
 ״קום־ :כמו תיאורים בו יש תש״ח.
 מלכודות־מוות האלה, המשוריינים אומום

 אם גם לשם, נכנם לא אני ממונעות.
 מ׳טאית על למות רוצה אותי. תהרגו

אלו את לראות תצח מכינים? פתוחה,
 השמיים, את לראות רוצה מותי. לפגי הים
הגבעות.״ את העצים, את

 אבשלום הסיפור, של הפועלת הנפש
 אלמ״ג, המחבר של כפילו שהוא תם,

 לירושלים. שיירות כמלווה כאמור, משמש,
 ואחד השקים, על לו שרוע אבשלום

 שם, אתה ״׳הי, לו: מעיר ממפקדיו
 ,כנס — אבשלום אל צעק — שחורצ׳יק׳

משוריין׳...״ ל
ב בזד, זה מעוכים ומילחמה אהבה

 כאשר ובהגיג, בתיאור בתש׳׳ת, שבוע
 בסיפור הופכת הלוחם של האישית החוויה

 :לשער־הגיא נכנסת השיירה למרכזית.
ה שבידו. הסטן את דיר תם ״אבשלום

 חן מצא לא בוואדי ששרר הזה שקט
 להיות זכה לא אפילו אבשלום בעיניו...״

במכו נלכד המכוניות אחת נהג גיבור.
 ״אך לחלצו. חפץ והוא הבוערת, ניתו

 לאחור הדפו חזהו, את שפילח הכדור
 ונשכב אחורה צנח הוא למקומו. והחזירו
ח ק  הוא אך השקים..• על כשגבו פי
במ השקים על שרוע שהיה כפי נשאר
 להשתזף אומר שגמר כמי המכונית, רומי

 יא־ ,יא אדר. חודש של הנעימה כשמש
 את בבר תוריד אכוק, ילען ;יאמאני
 המכוניות מאחת לו צעקו — הראש׳

 נפגע. שהוא שיער לא איש שמאחור...
זאת...״ להכין היה אי־אפשר פניו מהבעת

ה למרות בתנועה המשיכה השיירה
 והזיות שער־הגיא, שליד מההרים יריות

 החלו תם אבשלום של והחיים המוות
 מופלא חום חש ״אבשלום :להתערפל

המופ לחום בדומה גופו. באברי מתפשט
 כאשר זוהרה, של כקירכתה שחש לא

 הוא לשפתיה. ונושק כה מחזיק היה
 חלקות את וחש גופה ריח את הריח
כאו שרעדה כפי ידו רעדה ולפתע ירכיה

לראשו שדיה את ליטף כאשר לילה תו
 ודומה והתרוצצו, בו התרוננו דמיו נה...
ת רוצים שהם היה פי  החוצה מתוכו ל

 חם בקילוח חש עכשיו חדווה. מרוב
 אחר־ מאדימה. חולצתו את וראה בחזהו

 נהר בדמות המתפתל הכביש את ראה כד
עיניו...״ וחשכו מולו זורם שחור

 במיקווד,־ישראל שומעת זוהרה וחברתו
 על המספרת ירושלים, קול קריינית את

לירו דיר לה ״לפלס שהצליחה השיירה
 ועשרים הרוגים שבעה לכוחותינו שלים.

 ליד מתאמתת. אכן תחושתה פצןעים...״
יא ״וואלאק, :מישהו קורא אבו־גוש

 שלא שק אתך הביא מהר, בוא רוכן,
 איזה חאראם, יא כדם. הקמח יתלכלך

 תראה אכוחום, אבו ילען ילד, בחור,
 האחרונות והשורות לנו..״ הרגו ילד איזה

 ענף ״ברשומות :הן בתש״ח שבוע של
 נאמד מישרר-הביטחון של ההיסטוריה
 (משום תש׳׳ח באדר נהרג תם שאבשלום

 בשער־ המדוייק) מותו יום נשמט מה
 בפעולה העליונות, המשאבות ליד הגיא,

 לאחר לירושלים. הדרך לאבטחת קרבית
 מפקד־ לדרגת טוראי מדרגת הועלה מותו

למישפחח.״ גשלחה כף על הודעה כיתה.
 לקורא המביא רומן הוא בתש״ח שבוע

הספ במיצרף שעברה חוויה אישית, חוויה
כה ומגובשת מלאה ליצירה והפכה רותי
 כשמילחמת אלה, בימים כי דומה לכה.

 למשקפיה מבעד להראות התחילה תש״ה
 התי- בספירה כן־יהודה, נתיבה של

 אין הספירות, בין — 1948 עודי־אישי
 שבין המילולי ההפקר בשטח כי ספק

 והתיעוד בן־יהודה של האישי התיעוד
 החוויה לה מצוייה אלמוג, של הספרותי
 דור תש״ח. דור של והאבודה האמיתית

 השלם הספרותי המתאר את לו מצא שטרם
שלו.
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