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עדות

גור
 ההתשה ששת־הימים, קדש, מילחמית

 דור את במעט לא השביחו ויום־הכיפודים
הו הפלמ״ח סופרי תש״ח. של הלוחמים

בכתי ביצירתם, זו שיבחה וחיזקו סיפו
ש את לפאר שנועדה החד־מימדית, בתם
 היה שאסור את ולשבח לפאר היה אסור

לשבח.
ש צנום, ספר אור ראה אלה בימים

ה עוצמתם את תש״ח, אווירת את מזכיר
 הדור. אותו בני של והאמיתית נפשית

 אלה של והיושר הנכונות התום, את
 אלה. רחוקים בשדות־קרב נשפך שדמם
 אכי־ ושאול שרה מאת גור, עם הספר
 של דמותו את מציג (מאירוב), גור
*. קרב שדות באותם שנפל מאירוב, גור

 הזקן חתימת והשחירו, רזו פניו ;בגור
נש מהעיניים ;הרגיל מכפי יותר בלמה

וענווה...״ פרוד מהול להט קף
 בשליחות עת באותו שהיה שאול, האב
 דווח בחוצלארץ, נשק לרכישת עלומה

 הלוחם הבן על שעובר על האם בידי
 נמצא ,גור :לשאול אז ״בתכתי :הצעיר

 קבוצתו חזרה שבוע לפני כחזית. הזמן בל
 ;אחרת כקבוצה שיחליפוה מנת על הביתה
 עצמו את השקיע ימי־מנוחה שני לאחר

 כאשר כדרכו... פרועה, כצורה בעבודה
 יומיים היה וזה בעיו־גב, המצב החמיר

ב כיתתו שוב יצאה האש, הפסקת לפני
 הלד שם המצב לעין־גב. תיגכורת תור

 הנקודה תובל אם הספק והתגבר והחמיר,
לעמוד...״

 מוליכה מעולה, ספרותית ביצירה כמו
מ תמונות אל הקורא את ביומנה האם

 ונזכרת גור, של מילדותו הרחוק, העבר
 שכמעט האב, בין שהיו המופלאים ביחסים

זכור ״היטב :הבן לביו בביתו, היה ולא

(אביגור) מאירוב וגור רות שאול, שרה,
רחמים״ יודע שאינו ההיגיון של המתמיד הלחץ כל ״עם

 קטעים. שני על מתבסס גור עס הספר
 גור, של אמו שרה, בידי נכתב הראשון

 השני החלק .1948ב־ נפילתו, אחרי מעט
 האב, של יומנו מתוך מקטעים מורכב
(כזאירוב). אכיגור שאול

ה מהדמויות אחת היה אביגור שאול
 המדינה בימי הבטחון במערכת מרכזיות
 השני בחלק שר־ביטחוו סגן מעיו שבדרך,

הבי מיועצי ואחד השיחרור, מילחמת של
ד של טחון הרא בעשור כן־גוררץ דוי
ה שנות במשך ישראל. מדינת של שון

 מתהליך מרוחק היד, הוא שבדרך מדינה
ב גור. בן־זקוניו של והתפתחותו גידולו

המש תקופה, מאותה מציג שהוא תמונות
 שרה, רעייתו מעלה אותן בתמונות תזרות

 שלם דור נכשל שבו במקום מצליח הוא
סופרים. של

 1931 בפברואר כששה־עשר נולד ״גור
 כותבת ואמו בערב.״ וחצי תשע כשעה

הר ״כחודשי :לידתו בטרם תחושתה על
 עגול־ יולד, כן דמות: לי יצרתי יוני

 הופיע. הוא לשאול... ידמה הוא יפה. ראש,
 חזיתיו כזה, כדיוק כזה, המקווה. הרצוי,
תחי...״ כעיני
 שנפל עד חייו, את גור חי שנה 17

 מיל- את שפתחו מדקרבות באחד בסג׳רה
 בלשון מוצגים אלה שנה 17 .48 חמת

 מאותו העשויים ואם, אב של חסכונית
 את צר אשר אנושי חומר מעולה, חומר
 הפתיחה בפרק כבר הזאת. בארץ חיינו

 בנה של ביקורו את שרה, האם מתארת
הסתכלתי הקלוש הירח ״לאור :המגוייס

 גור! עם — אביגור ושאול שרה *
רכה). (כריכה עמודים 172 עובד, עם הוצאת
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 שאול שניהם, שככו בו הראשון הערב לי
 הלוחם גור, המירפסת. על במיטה וגור,

ו קטן, בילד שאול על התרפק האמיץ,
 על בעמק־הירדז• המערכה על לו סיפר
 היתה הרמוניה איזו דבר. סיפר לא עצמו

ה על בירכתי הזאת. החברית בהתייחדות
 לפצעי. כמזור לי שהיו האלה רגעים
 אותו העריץ אבא, את גור אהב תמיד

 עלץ. לדבר הרכה לא כי אם בו, והתגאה
 איומי כעינץ. צודק להיות שאף תמיד

,אכ :אחד היה הגילים בכל עליו הקשה
 על־יד זה שוכבים הם וכעת לאבא׳. תוב
 את משלים והאחד שווים גברים כשני זה

רעהו...״
 גור נמלט המערכה של מסויים בשלב
 החוששת והאם לקומנדו, והצטרף מיחידתו

הע ״התש :להתרחש שעומד את חשה
 עם לעשות מה ידעתי לא מכר. הלך כור

 ו־ בכרם שעות־העכודה ריבוי רק עצמי.
ה את ,לדחוק׳ לי עזרו הגדולה עייפותי

 ״בשובי : מכל האיום מתרחש ואז זמן.״
ל ניגשתי כברם מעבודתי אחר־הצהריים

 היינו מאז בו נגעתי לא החדר: סידור
 את רוחצת אני ערב, כבר ;ארבעתנו בו

ה לפינת הגעתי המירפסת. של הריצפה
 בקרבות, גור שחבש הקסדה — ועלץ רדיו

 הקסדה את אחזתי לקומנדו. היכנסו עד
 חלפה ובמוחי האבק, את ממנה לנער כדי

 עלי יהא שלא הלוואי ,הלוואי, :המחשבה
חל קברו׳. על הזאת הקסדה את להניח

 על עצמי לטרוף רציתי אותי. אחזה חלה
 ;לבדי להישאר פחדתי שעלתה, המחשבה

 המיר- את לשטוף ממרתי התגברתי אף
 שומעת ואני המפתן, עד הגעתי רק פסת•

וסטולר, משה נכנסו לחדרי. ככץון צעדים

 החדר, וכץ המירפסת כיו המפתן, ועל
 ;לדקה רק אכל עזבוני, כוחותי כישרוני...

 אחרי שכבתי. המיטה, עד הביאוני חברים
 תעזרו לא חברים, אמרתי: מספר דקות

 הם לתפקידו. אחד בל חזרו במאומה, לי
 מחשכה לא ;לכדי נשארתי הסתלקו,

 חד גוש־פלדה בי רק חשתי דמע, ולא
יב חרש בשרי. את וקורע כגופי נתקע

בתי...״
 את לראות זכותה על עומדת האם שרה
 כאשר הבן, של האחרונה פניו ׳ וזבעת
 נשאת ״הפנים : האוכל בחדר מונח ארונו

ו הפה ;צהכהב־כחול צבעם בשלמותם.
ה את עוטפת תחבושת סגורים, העיניים

 הקרות, בפניו נשקתץ ;הראש וכל מצח
 שעות שלושים לפני רק אשר הפנים אותם
 בל-כף ומבטיחות כל־כף יפות כשהן ראיתי

הרכה...״
 לבעלה שרה כותבת ההלווייה למחרת

 בא, יגורנו אשר !יקירי ״שאול :במיברק
 נוסיף ולא נפשנו, ציפור ילדנו, לנו אבד

 אני אתך לנצח. פניו מאור את לראות
 והיא שרה.״ — מתהום העמוק כיגוננו

 הגורל ״זהו :יגונה בהירהורי ממשיכה
 חייו תום ועד היוולח מיום אותי שלחוה

 לתנועותיו הקשבתי בבדידות :הקצרים
ל הובלתץ בבדידות בקרבי, הראשונות
קבורה...״

 שנה ״שבע־עשרה הפרק הוא מרגש פרק
 חיי את האם משחזרת בו ראשית״, —

 ומתארת חייה ולאורח לגורלה מודעת בנה,
כש ,1923 כשנת ״ככר : שאול בעלה את
 הוא היה בכינרת, שאול את היכרתי אף

 ישן אינו נעלם, — מופיע התעלומה. איש
 הוא כערב מאוחר :ביום וישן — בלילה

וב הלאה...״ ובן אי־שמה, בעגלה יוצא
 :גור גדל ואיננו, שישנו אב של זו אווירה

 לשאול ציפיית־תטיד של זו ״באווירה
 מתור וכד, גור. — כמישפחתנו הופיע

 שנות־ כל עכרו לאכא, מתוחה ציפייה
 הילדים...״ של ילדותם

 בכינרת שאול של מעט ארוכה שהות
 כן־ גור ״כשהיה :האם בידי מתוארת

רצו חודשים כשלושה שאול נשאר עשר,
 אבא את כשראה גור התגאה כמה פים•
 כשוכו כמסגריה. עובד בכגדי-עכודה, שלו

 על־ מכלה כחצר, מתעכב היה טכית־הספר
 בדרד־כלל בעבודתו. לו ועוזר שאול יד

 במישרד׳ ,עובד שאבא כזה מתבייש היה
 מהיעד־ שסבלה זו ילדות בשדה...״ ולא

וב בגור אותות הותירה האב, של רותו
 שיגרה 12 בת בהיותה אשר רות, אחותו
 ״כן־גוריון ג כן־גוריון דויד אל מיכתב
לשח ממד מבקשת אני !הפועלים מנהיג

 לי שיהיה מצה אני גם שלי. אבא את רר
 הילדים.״ לכל כמו בבית אבא

ב האם ייצגה אותם מהערכים כמה על
ה השורות מן ללמוד ניתן בנה חינוך
 — 14 בן אז והוא — אחת ״פעם : באות

 שהיו לערבים לאמב כדי לכרם לקחוהו
 הופיעו ובאמת ענבים. לגנוב כלילות באים

 למקום־המארב סמור לילה באותו הגנבים
 הוא שכגיבעת־השמונה• המדלן כחלקת
 בגנב במקל חבט בזחילה, ראשון התקרב

 ראיתץ לכרם. הוזעקנו ראשו; את ופצע
 שהיה* מהגנב במרחק־מה עומד כשהוא

 נבוך. והוא — וזב־דם האדמה על פוחח
 כגיל ילד לשתף שאין לחברים העירותי

 הזמן...״ יבוא עוד כאלו. כמשימות זה
 סיפור את ומספרת שרה ממשיכה וכך

ב שנשתקפו כפי גור, של הקצרים חיץ
 :במילים מסיימת היא אותו סיפור עיניה,
 כשדות נפל — 1948 ביולי 12 ״וכיום
 עומד.״ ונשאר קפא והזמן — סג׳רה

רג פחות האב, אביגור של רשימותיו
 רשימותיו בין רעייתו. של מאלה שניות

 כדל גם מופיע בו סיפור, מביא הוא
 התגורר שבה הקצרה מהתקופה כצנלסון,

 :בתל־אביב מישפחתו בני עם אביגור
 כגזוזטרת כרל עם יושב אני אחד ״יום

 למטה גור את רואים אנו ומשוחחים. דירתו
נא מכות מרבת והוא קונדסים כחברת

 ראה, ,ראה-נא, מכני־גילו. כאחד מנות
הוא ,כיצד בהתפעלות. כרל אמר שאול,׳

מה לשבוע יכול לא כרל מכות.׳ מרביץ
 ראיתי לא ואודה, למטה, הסתכלתי מראה.

 וממעשי כני מתעלולי להתפעל מקום כל
 כמעט חבריו. כלפי וגבורתו תוקפנותו

 נרגע לא כרל אד כיל• על שהתרעמתי
 המראה על עצומה בהתפעלות ודיבר וחזר
כחצר...״ מהסתכל שבע ולא

 ״כתוכי : אביגור כותב רשימותיו בסוף
 הנה הנה, :שעה־שעה מצפה עודני פנימה
 וגור ובסערה, ברעש חדרי דלת תיפתח
 גור את זוכר איני אד פנימה• מתפרץ
 היה הוא — האדם כאחד החדרה ניכנס
ת  הלחץ כל ועם וצהלה• כסערה פנימה פי

 רחמים, יודע שאינו ההגיון של המתמיד
 התיקווה־ אי־שם מהבהבת לוחשת עוד

 אלא היה לא נפילתו דבר שבל ההזיה
 אינה המצבה עובדת ואפילו כילכד, סיוט

 ומעל להברה שמתחת מה את ,משכנעת׳
חו חולפים שבועות, עוברים אד להגיון.
 אינה חדרי ודלת — נוקפים חודשים דשים,

נפתחת...״
 אמת בו שיש אמיתי, ספר הוא גור עם

 דור של תקדים חסר יושר דורות, שני של
 של פשרות חסרת נאמנות תש״ח, הורי
 חלליה שעל ועוצמה תש״ת דור מבני אחד

 מחבר אלה טרופים בימים להיבנות מנסה
הסייט.

שירה

וקבץ
 קובץ אור ראה חודשים כשלושה לפני
שב לשירה קטנה בספריה צנום שירים
 הי השירה שביקורת קובץ מסדה, הוצאת

ול לעיין עצמה הטריחה לא ״מקצועית״
 מאת הזה, המשל מה הקובץ אותו. בקר

 יצחק בשם נודע ולא אלמוני משורר
קנין  צריכים שהיו אלה את גירה לא *, ו

ה התגלית הוא זה קובץ שהרי לגלותו,
 בשנה הישראלית השירה של ביותר חשובה

האחרונות. בשנים לא אם האחרונה,
 ארצה שעלה מרוקו, יליד וקנין, יצחק

 אינו בנצרת־עילית, ומתגורר 1965ב- רק
 פרחי- המאכלסים בבתי־הקפה מסתופף

 משגר ואינו דיזנגוף, רחוב בשולי משוררים
 ספרות עסקני של לעכוזיהם לשונו את

אמת. של משורר חינו וקנין יצחק ושירה.
 ב״עיגיים וקנין פותח שירץ קובץ את

 לא זה לא / בתמרים. מתוקות שחומת
 בשירו קוראיו את מפתיע והוא תמרים,״

 ב־ מסיים הוא אותו מין״, ״ארוחת הנהדר
 השוקק האיש ומולו / מוכן ערוד, ״שולחן

בקבוק את אוחז חלבן הסדין לנגד / עומד

הו !הזה המשל מה — וקנין יצחק •
 בעריכת הקטנה הספריה מסדה; צאת

רכה). (כריכה עמודים 55 גלבוע; אמיר

דקנץ משורר
האלה העיניים בתוך


