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שלו ,הארוז בקפידה ,הקל יחסית ומוביל אחריו את טוראיו בעוד-נפשו הוא משוטטת לה
בדד וחוגג את היכולת הברורה ,הגלויה הזאת ששמה :אני-עצמי ,הוא-עצמו ,אורי-עצמו.
הוא הלך בשדות -מ .שמיר הוצאת עם עובד2791 ,

Document B
בכ״ט בנובמבר ,יום החלטת האומות המאוחדות על הקמת מדינה יהודית בחלק מארץ
ישראל ,התאספו חברים בביתה של מיקה והתכוננו לצאת לרקוד ברחובות .עמוס הגיע
מאוחר ,אל לב השמחה ,מתוך כוונה ברורה לעכור אותה .השאלה הראשונה היתה  :״על מה
יש לשמוח?״ ואחר-כך״ ״זה לא משפט שלמה ,ארץ לא גוזרים.״ ועוד  :״תהיה לכם מדינה,
אבל לא עצמאות.״ וכיוון שלמחרת עומדת לפרוץ מלחמה ,הוא אינו מזכיר את מה שמצער
אותו יותר מכול :״זה לא יפתור כלום בין היהודים לערבים והמלחמה תימשך עוד שנים על
שנים.״
ובכל אופן הוא מדבר עוד ועוד ,בחדות נחרצת ,כדי להתגבר על איזו הרגשת אשמה ישנה
שעכשיו הולכת ומתבהרת :הוא בגד באביו ובמורשת של תנועת העבודה כשהצטרף ללח״י,
הוא בוגד בלח״י כשהוא חולם עדיין על שיתוף פעולה עם הערבים והוא יבגוד בערבים ,מחר,
כשיצא למלחמה נגדם.
[…]
כעבור יומיים עמוס יוצא לרחוב ושומע על ערבים שמשתוללים במרכז המסחרי ,שורפים
חנויות ובוזזים והורגים.
הוא לוקח את אקדח הפרבלום ,מכניס אותו לכיס מכנסי הפלנל שלו ורץ דרך רחוב בצלאל
ודרך נחלת שבעה לכיוון המרכז המסחרי ,אל העשן המתאבך שם מעל לגוויות הראשונות
למלחמת השחרור .אבל אל המהומות במרכז המסחרי הוא לא הגיע כיוון שהפרבלום פלט
כדור ,חורר את מכנסיו ושרט את ברכו .עוד באותו יום כיבס את המכנסיים בגלל הדם,
וכאשר נסע לתל אביב ,הלך אל וינטר החייט וזה הטליא אותם במקום.
״בדצמבר התחיל החורף ,ועד סוף אפריל  8491זחלתי במכנסי פלנל המטולאים בבוץ ,יורה
וירוי ,ירוי ויורה ,זוחל ורץ ,ובכל פעם הייתי חוזר חי ,הייתי מייבש את המכנסיים ,מקלף
מהם את הבוץ שהתייבש ושוב ,בלילה ,יוצא לזחול ולרוץ לירות ולהיירות .פעם חשבתי
לכתוב שיר שייפתח במילים '' :אנו באנו ארצה ,לירות ולהיירות בה .אלא שאני לא מאלה
שבאו ,אני מאלה שנולדו כאן.
על דעת עצמו-ארבעה פרקי חיים של עמוס קינן -נ .גרץ  ,הוצאת עם עובד1002 ,
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Document C
כל ימי הלוחמה לא חשבתי .לא תכננתי תוכניות .עשיתי את מה שאמרו לי לעשות ויזמתי רק
כאשר לא היתה ברירה והיה צריך לאלתר .אמרו תישן ,ישנתי ,אמרו קום ,קמתי .חילקו
אוכל ,אכלתי .כשלא חילקו ,לא ידעתי רעב .זה כנראה נכון ששמו לנו סודה במים שקיבלנו
לשתות במשורה כי לא חשבתי על הילדוֹת ,ששנה לפני כן טרפו אותי בנשיותן המתחילה
לפרוח .זכרתי שלא היה שום כלום בתוך הגולגולת החבוטה שלי .היינו כמו ילדים ,צעירים
עד כדי בושה ,מתנדבים ,היינו חוראנים ,פרטיזנים .מלבדי לא היו צעירים שפעלו קודם לכן
בתנועות נוער ,אלה יגויסו אחר כך ,כשאנחנו כבר נגמור להקים להם מדינה .היינו סתם ,זה
מפה וזה משם ,עדיין לא היו לנו תעודות כלשהן ,לבד מתעודות הלידה הפלשתיניות (א"י),
שכמובן לא נשאנו אותן עלינו.
[…]

הייתי כסיל שהלך להיות בן חיל ולהכות באויב .זה מה שהייתי .האם התגייסתי מוקדם כל
כך ,בן שבע עשרה וחצי ,מפני שהייתי גיבור או שמא מפני שפחדתי וברחתי ממשהו? ואם כן,
ממה? כנראה הייתי פחדן .אנשים בעלי דמיון פוחדים .לאנשים בעלי דמיון יצירתי יש גם
היכולת הזאת להיות טיפשים שמתנדבים למהלכים אבודים .מן הפחד שלי יצאתי גיבור
שהתגבר על פחדיו .והייתי קודם לכן פקעת של פחדים .מפני החושך .מפני המוות .מפני
אנשים .מפני המון צפוף .מפני זבובים מעבירי מחלות ,מפני יתושי אנופלס כאלה נושאי
מלריה ,שאמי שרה היתה מדברת עליהם כמי שהכירה אותם באופן אישי בנעוריה בארץ
ישראל .לא הייתי גיבור חיל כמו רבים מן החיילים .הייתי מישהו שלא נכנע .מישהו שאף כי
פחד ,ראה מוות ולא חף את ראשו .ידעתי שבאוניות הקטנות בים מסתובבים אלפי ניצולי
שואה חסרי בית ששום מדינה לא רצתה בהם וקראתי ששלוש שנים לפני כן אמר הר גבלס
שאם היהודים חכמים כל כך ומוכשרים כל כך ומנגנים יפה כל כך ,איך זה ששום מדינה
אינה רוצה בהם ,ואני זוכר שזה חרה לי ורציתי להשתתף בהבאת היהודים האלה.
אך האם באמת היתה זאת הסיבה האמיתית לכך שהתגייסתי בנובמבר  ,8491מעט לפני
הכרזת האו"ם על חלוקת הארץ?
הרי מה שאני זוכר הוא שסתם יום אחד ,בשליש הראשון של י"ב בבית הספר "תיכון חדש",
שהיה המקום הכי נפלא להיות בו ,]...[,ויום אחד סתם ככה עזבתי את בית הספר המתוק
הזה באמירה שאפילו אני לא האמנתי בה ,שעִ ם שורש של שלוש לא נגרש את הבריטים
מהארץ ,והתנדבתי לפלי"ם כי אמרתי שאביא את הניצולים לחופי הארץ ולא חשבתי ממש
באמת לאן יגיעו האוניות עם הפליטים .והרי מיד אחרי האימונים בים יצאנו ללחום בהרי
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ירושלים ובהרי יהודה .ואמרתי שהתגייסתי כדי להביא יהודים ,אז מה ,האם באמת חשבתי
שהאוניות יגיעו לנמל ירושלים ,שקבורה חיים בין המדבר לנוף הירוק ולבאב אל ואד? וקודם
לכן טרחו בנו המורים המצחיקים שלנו ומחצו את מוחותינו בעניין לבנות ולהיבנות בארץ
ישראל ,אבל לא הבנו בדיוק מה זה אומר .הלוא נולדנו כאן .בקוצים .בתנים .בעגלות
הרתומות לפרדות עטויות סכי עיניים ,ובסברס ,וברימונים ובברושים יפי הצמרות ואיך
באמת בונים ונבנים?
פה ושם כבר דובר על מדינה עברית .המושג "מדינה" לא צלצל מוכר ,לא נשמע ממשי,
מאימתי היתה לעם שלנו מדינה ,אחרי אלפיים שנה? ואיזו מין מדינה היא תהיה? איך תהיה
המדינה הקטנה הזאת? ליכטנשטיין ,קונגו? ומה ,בן גוריון יחבוש צילינדר ויעמוד על ארגז
כמו הרצל במרפסת בבזל כדי להיראות גבוה? ומה ,שוטר עברי יצפצף? ובמה יצפצף? בשופר?
תש''ח  -י. .קניוק ,הוצאת ידיעות ספרים.1020 ,
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