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תמרה אבנר

ספרי זיכרון פרטיים שמוציאות משפחות הנופלים לאחר 
כאחת  עצמן  המשפחות  את  כלל  בדרך  משמשים  מותם 
הדרכים להנציח את חייהם ומותם של יקיריהן. ספרים אלה, 
הכרוכים בכריכה דקה דרך כלל ורואים אור בהוצאה פרטית, 
לוקים על פי רוב בעריכה חובבנית ובתכנים החוזרים על 

עצמם, בהעדר יד ועין אובייקטיבית מכוונת.
ויפה  קשה  בכריכה  הכרוך  הלבנון",  "בסבך  הספר 
להתפאר, נועד להנציח את הנופלים, את ציווי חייהם ואת 
אופן מותם עבור פלח אוכלוסייה גדול יותר. לא רק עבור 
שמחדלי  הישראלית,  החברה  עבור  גם  אלא  המשפחות, 
המלחמה והמחיר הכבד ששילמה בשל אי–היערכות מדינית 
וצבאית ראויה הולידו אקט של ביקורת חברתית. ביקורת 
זו ניעורה במידה לא מבוטלת על ידי משפחות הנופלים 
עצמן, שמתוך כאבן ומתוך רצון אמיתי לתיקון המחדלים 
שנתגלעו במהלך המלחמה ואחריה, חברו גם ליצירת אמירה 

משותפת שבאה לידי ביטוי בספר זה.
למרבה הצער, הספר עצמו - אף שהוא חושף במידה 
לא מבוטלת את יריעת חייהם של הנופלים, כמו גם מתאר 
את סיפורי הקרבות - לוקה כפי שקורה לא אחת בספרי 
זיכרון משפחתיים בהעדר עריכה מוקפדת. מקריאתו עולה 
תחושה של פיזור הדעת ובלבול בין הפרטי והאישי, בין 
הממלכתי–דיווחי ובין הרגשי–פרטי, כאילו לא ניתנה הדעת 
לעריכה מקצועית. ודוק: גם תרגום שמו של הספר לאנגלית 

אינו נכון תחבירית, וחבל.
הספר מחולק למעשה לארבעה חלקים: מבוא, הסוקר 
ועדת  יום, הלקוח מדו"ח  יום אחר  את אירועי המלחמה 
וינוגרד שחקרה את המלחמה; עמודי הנופלים, שנכתבו 
על ידי קרובי המשפחה של מאה ושמונה עשר הנופלים; 
סקירת הקרבות לפי סדר זמנים מפי בני המשפחה וסיפורן 
של משפחות שבנן נפל באירוע מפי עורך הספר, שביקר 
הרמטכ"ל  סגן  דבר  דבר,  אחרית  בביתה;  המשפחה  את 
היסטוריים  הערכה  ודברי  קפלינסקי,  משה  האלוף  דאז, 

וסוציולוגיים מאת ד"ר אודי לבל.
אף שמרבית הפרקים מעניינים או מרגשים כשלעצמם, 

הבלבול שנעשה בין חלקיו, כמו גם בתוך הפרקים עצמם, 
"בסבך  את  והופך  וסדורה,  רציפה  קריאה  מאפשר  אינו 
הלבנון" לסבך של ממש. מן הראוי היה, להערכתי, לחבר 
בין דפי הנופלים בחלק השני לבין הקרבות שבהם השתתפו 
בחלק השלישי, ולא ליצור חזרה מיותרת על מהלך הקרבות 
בין חלקים א', ב' וג'. כך גם ניתן היה לחבר בין דפי הנופלים 
שנכתבו על ידי המשפחות לשיחה שנערכה עמן בביתן, כדי 
שייווצר רצף לוגי ביניהם. הקפיצות והניתורים בין חייהם 
של הנופלים לבין הקרבות שבהם השתתפו דורשים דפדוף 
הלוך ושוב בין דפי הספר כדי להבין במי מהנופלים מדובר 

ובאיזה קרב. 
אך גם בתוך הקטעים עצמם נפקד מקומה של עריכה 
להתערב  רצה  לא  שהעורך  להבין  ניתן  ורציפה.  עקבית 
בדברי המשפחות בדף הנופלים, מתוך כבוד ורגישות אליהן. 
עם זאת, ראוי היה להקפיד על כללי פיסוק אחידים, על 
ציון שמו או קרבתו של הדובר והבלטתו באופן עקבי, על 
שימוש באותו הפונט, על הפרדה ברורה בין תיאור מהלך 
המלחמה בדף הנופלים לבין פניות אישיות של בני המשפחה 

ליקיריהן, וכדומה. 
מעבר לאספקט הצורני של הספר, התרשמותי הייתה 
כי חסרה בו אמירה חדשה או עמוקה יותר על התמודדות 
המשפחות עם השכול, שמן הראוי היה להעלותה בראיונות 
הסתפק  שהעורך  נראה  בביתן.  המשפחות  עם  שנערכו 
בקלישאות השכול המוכרות והנדושות, ויש להצר על כך 
שלא הלך צעד אחד קדימה בראיונות עם המשפחות כדי 
לצאת מהאריזות המוכרות ולגלות מה הן צופנות באמת. 
דברים אלה דורשים הבהרה. למשל, כשבן משפחה אומר 
שלאחר מות הבן נאלץ לבחור בין המשך החיים לבין חיים 
הנופלים  משפחות  מבני  )ורבים  מתמיד  ואבל  שכול  של 
היה  הראוי  מן  הזו(,  מנשוא  הבחירה הקשה  על  מדברים 
לפרוט בחירה זו לפרוטות, כיצד נעשית בחירה זו ביום–

יום, איך נעשית ההתמודדות היום–יומית עם הבחירה בחיים 
כאמירה  להשאירה  ולא  הבן,  נפילת  למרות  תוכן  מלאי 
סתומה, שנשמעת פעם אחר פעם  בין דפי הספר וללא הסבר 

היא נותרת מטבע שחוק שאין בו כמעט מאום. 
מתייחסות  מהמשפחות  מבוטל  לא  חלק  זאת,  עם  יחד 
למחדלי המלחמה הבלתי אפשריים, לעוגמת הנפש ולפועלן 
מזיכרון  הספר  שונה  בכך  אלו.  קשות  תחושות  בעקבות 
אישי בלבד והוא מתאפיין כספר זיכרון המעלה גם ביקורת 
פטריוטית, דבר שהוא גם מסימני התקופה הפוסט–לאומית. 
ניהול שיח פתוח בין דפי הספר, שמטרתו להשיב את אמון 
הציבור בהנהגה ובדרך, ושיש בו לתעל את כעסן של המשפחות 
באחריות אזרחית–חברתית וכה אצילית, הוא בהחלט ייעוד 

שהגשים את מטרתו. 
לאחר כתיבת שורות אלו, הנחתי את "בסבך הלבנון" 
על שידת הלילה לפני השינה. לנגד עיניי צפו ועלו פניהם 
של הנופלים ואמירות של בני משפחותיהם, או של אנשים 
זרים לגמרי למשפחות שפנו אליהן אחרי מות יקיריהן כדי 
להאיר עוד פן בדמותו של הנופל. תחושת מועקה כבדה 
התפשטה בבית החזה. הקלישאה הגדולה מכול עלתה בי 
- באמת, הטובים ביותר הם אלו ההולכים, מתוך הקרבה 
אישית ועל–אנושית. ההכרה ששורותינו הידלדלו במאוד 
עם נפול מאה ושמונה עשר מחיילינו מחלחלת פנימה. ואם 
זו מטרתו האולטימטיבית של ספר זיכרון, הרי שהיא הושגה 

במלואה.  0

 בין זיכרון אישי
לאמירה לאומית

הרצון לתיקון מחדלים, להשבת אמון ולאמירה משותפת הוביל 

ליצירת ספר זיכרון משותף לנופלי מלחמת לבנון השנייה. עריכה 

מוקפדת ונועזת יותר הייתה מיטיבה עמו

 מה שנשאר
מאת: אלי עמיר, עם עובד, 2010, 389 עמ'

איש בשם דניאל דרורי מאושפז בבית חולים לאחר אירוע לב ומתחבר שם עם 
שלל הטיפוסים המאכלסים את חדרו במחלקת הלב. יחסיו עם אשתו, ניצה, המגיעה 
מדי פעם לבקרו, כבר מעורערים למדי וילדים אין להם. הוא מביט בקנאה בעמיתיו 
בעלי המשפחות והאהבה. דרורי גדל בשכונת מצוקה ונעשה לאיש עסקים אמיד. 
כשהוא בוחן לאחור את חייו בניסיון לגלות את תחילת היחלשות הלב הוא שב וחוזר 
לאהבה הגדולה שחווה בצעירותו, שטלטלה וזרקה אותו ושאליה הוא כוסף. 'תוחלת 
ממושכה מחלה לב', אמר החכם. אהבה מסעירה, סוחפת, חושנית, מטורפת-קנאה 
ועמוסת תנודות במצב הרוח, גדולה מלהתממש. אחריה פגש את ניצה, בת מושב 
אידיאליסטית ומתקנת עולם, בת להורים סוציאליסטים אדוקים. מלבד ציר העלילה - 
אהבה גדולה שהוחמצה, חיים אפורים ועקרים, מילוים בתחליפים חומריים והכמיהה 
לשחזור ולשינוי - נוכחות בספרו של עמיר שתי החמצות-כמיהות נוספות, שהן שתי 
אמונות גדולות: מימוש ערכי סוציאליזם וצדק חברתי, והחיבור לערכי המסורת 
היהודית. האחת מגולמת בדמותה של ניצה, רעייתו של המספר, עובדת סוציאלית 
בעלת להט מהפכני, הנמשכת יותר ויותר למפגשים נוצצים עם תורמים. דמות שהיא 
מעין משל ורקוויאם לשקיעתה והסתאבותה של המהפכה ולניוון רוח הסוציאליזם. 
בשיחותיו עם חבריו ובזיכרונותיו על בית הוריו, עולים הגעגוע והחיוב שהמספר 
רואה בערכי המסורת ובהיכרות עם המקורות היהודיים, שהוחמצו בישראליּות 
הרווחת. סיפורו של עמיר קולח ומהנה, כתוב היטב, רומז לסוגיות מקומיות מטרידות 
ומציע מבט מפוכח. תחושת ההחמצה שחש המספר לאורך הסיפור כולו מדביקה 
למרבה הצער את הקורא החש החמצה ספרותית מסוימת בפרק האחרון. עם זאת, 
מותיר הרומן טעם טוב. קשה כנראה לעמוד בפני סיפור אהבה סוער המתרחש על 

רקע נופיה האהובים של ירושלים של לפני כמה עשורים. 

 קאטרינה
מאת: אהרן אפלפלד, כתר ]1989[ וידיעות ספרים, 2010, 175 עמ'

 - נבחני הבגרות בספרות  נמנה על  נוספת לציבור הרחב - שאינו  הזדמנות 
להתוודע לספרו המופתי של אפלפלד. גיבורת הסיפור היא בת איכרים נבערת 
ממשפחה נוצרית קשת יום, המגוללת את סיפור חייה עם שובה לכפר הולדתה. 
מאז ילדותה נמשכה בסקרנות אל נוכחותם המפחידה של הרוכלים היהודים, שיש 
לתעבם ומותר לגנוב מהם ולצוד אותם. בהמשך מתגלגלת קאטרינה לעבודה בבית 
משפחה יהודית, שם היא נאבקת בדעותיה הקדומות המוכרעות לצד אהבה ליהודים 
ולמנהגיהם. לאחר הירצחם של מעסיקיה האהובים בידי בריונים, היא קושרת את 
גורלה בגורל היהודים. גם מפגשיה הבאים עם יהודים מלמדים אותה להעריך ולאהוב 
בסביבתה.  המושרשת  האנטישמיות  שביסוד  והבורות  השקר  את  ולהבין  אותם 
נסיבות חייה מביאות את קאטרינה עצמה לרצוח, מתוך נקמת מותו של ילד קטן 
שנלקח ממנה בסצנה כמו-שואתית, ולהישלח לכלא לשנים רבות. בחירתו הנועזת 
של אפלפלד למסור את הסיפור מפי מספרת - אישה וגויה - מייצרת נקודת מבט 
מרתקת. אהבתה של הגיבורה ליהודים, המשכילים, טובי הלב והעדינים, כרוכה 
בביקורת או בצער על מחסורם בתכונות של בני כפרה, הפראיים והחזקים. אילו 
בורכו בתכונות אלה, יכלו אולי לעמוד על נפשם. קאטרינה עצמה לומדת מהיהודים 
לקרוא ולהתעדן, אך אינה יכולה להימלט משורשיה הפראיים, והיא נעשית שתיינית 
ורוצחת. חזרתה לכפר, מתוך אמונה כי 'אין עוד יהודים בעולם'; 'אין עוד קורבנות 
בעולם, רק רוצחים', כרוכה בשיבה מסוימת לדת. דווקא מתוך אמונתה הדתית 
המתחדשת, היא מזהה את כוחם של היהודים ומבינה את מהותם בעולם כ'כוהנים 
עתיקים שומרי אמונה... הזכירו לכל אחד מאתנו שיש חיים של אמת... עכשיו רצחנו 

אותם'; 'ועכשיו אין עוד אלוהים במקום הזה'. מכשף ומומלץ.


