שקט

רועש

מאוד
הקרב החל ממלחמתהעולם

הראשונה

נחשבוהלומי הקרב כ״פםיכופטים

שבה

משתמטים

ופחדנים ,המעדיפים את האינטרסים האנוכיים
עצמם ובוגדים בערכים האתיים של אומו־
$TS1$אומותיהם״$TS1$.

של
תיהם״ .באופן צפוי,מובילה אותנו קינןלמלה־
$TS1$למלהמת$TS1$
$DN2$אומותיהם״$DN2$.
מת
$DN2$למלהמת$DN2$העולם

שהלם

כשהממסד האמריקאי

השניה,

חשש

קרב הוא בעצם ״סוג של מגפה ,בעיה חו־
$TS1$חולפת$TS1$

לפת
$DN2$חולפת $DN2$הנובעת

מתשישות ,ששבוע מנוחה וכמה

ארוחות ירפאו אותה ויחזיר את
החייליםמלאי
להיסטוריית הפוסט־
$TS1$הפוסטטראומה$TS1$
מרץ לקו החזית״ ,ומשם
$DN2$הפוסטטראומה $DN2$של מדינתישראל.
טראומה
על פי קינן ,מלחמת השחרור התאפיינה
כ״מאבק שללחיות אולחדול ,מלחמהלמען
אלה שסבלווחלמו בעבר ומתובסבלותיהם,
מלחמה להגשמתהחלום של נפש יהודי חופ־
$TS1$חופשייה$TS1$
במולדתו״ .במלחמה זוטופלו נפגעי פו־
$TS1$פוסטטראומה$TS1$
שייה
$DN2$חופשייה$DN2$
$DN2$פוסטטראומה$DN2$במחלקות פסיכיאטריות שהוקמו
סט־טראומה
ביפו ,צריפין וחיפה .הם

לא

הוכרו

הקרב

כנכיצה״ל.

נחשבו

שוחררו

מסבירהשהלומי

קינן

אזכבעלי

מהצבא ,אך

השתמטות או

כוונת

אידיאולוגית.
חולשה
רק לאחר מלחמת
מדינת ישראל בהלם קרב בפציעת מלחמה
לכל רבר .אחת הסיבות לכך היאשלעומת
המלחמותשלפניה ,במלחמת יום הכיפורים
חוותה מדינתישראל ,בפעם הראשונה ,מעין
קולקטיבית״.
"תגובת קרב
בהמשך טוענת
יום

קינן כי
שבו

הכיפורים

הכירה

״משתקף שינוי הערכים גם באופן

תופשים

הצבא

והמרינה

את

מחויבותם

לגורלו האישי של כלחייל
וחייל״,
וכותבת ש״המשבר במחויבותלחיילים נוגע
בראש וראשונה באתוסהישראלי המושרש של
$TS1$לפלוגה$TS1$
לפלו־
לנגדעיני צפו דמויותיהם של חברי
טראומת
כאילו היא פצע נסתר:
הלומי קרב הצנחנים בחווה הסינית :חילוץ לוחמים בכל תנאי ,שהעשור הראשון
ולגדור,
גה
$DN2$לפלוגה$DN2$
מלחמה
בחברה הישראלית
של המאה ה 21 -מסמן את התפוררותו״ .כדי
דדי
עליו ומאז לא חזר
שראש אחד
מחייליו עף
עם
עירית קינן .הוצאת עם עובד
הלאומי,
שגררחייל פצוע ונפצע אף הוא ,לחזק את דבריה על התפוררות האתוס
בשיתוף נט׳׳ל ,לעצמו; בני
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מביאה קינן שלוש דוגמאות :פרשת מותו של
אך לא פצעיו הגופניים הם אלו שהשפיעו על
שרירדרה
לבנון השניה,
מרחת יוסף ,מלחמת
חייו; הנרי שכל פעם שהוא רואה צנחן הוא בו־
$TS1$בוכה;$TS1$
וממשיכה

$DN2$בוכה; $DN2$ועוד רבים וטובים
כה;

מעוזיה סגל
■?cp

rv

ציו

שדור מלחמת יום הכיפורים הוא ״דור שרוט״.

הראשון של השבוע

חודש

שמצדיקים את האמירה

מארס

אלימות

השנה

השני

התאפיין

של

בסבב

נוסף בדרום :פצצות מרג־
$TS1$מרגמה$TS1$,

גם מעורבותה של עמותת נט״ל(נפגעי
טראומה
לאומית)

בהוצאת

מקרוב את עבודתה

הספר

ואני מכיר

הברוכה והחשובה עם נפ־
$TS1$נפגעי$TS1$

נתנה לי

את האמון בהנהגה המדינית והצבאית,

והמאבק

הציבורילשחרורו שלגלעדשליט.
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כותבת קינן:

״ראש

הממשלה

אז אהוד ברק הנחה את שר הביטחון שאול מופז

להימנעמפעולה

צבאיתלחילוץהחייל הפצוע

מה,
$DN2$נפגעי $DN2$הלם
קסאמים וכי־
$TS1$וכיפת$TS1$
$DN2$מרגמה $DN2$,רקטות גראד,
געי
מופז היה רמטכ״ל ולא שר ביטחון ,וגם במו
$DN2$וכיפת $DN2$ברזל התעופפו באוויר במחול
פת
הטראומה והפוסט־
$TS1$והפוסטטראומה$TS1$.
הספר שלהם ,של נפגעי
חיילים שי־
$TS1$שישבו$TS1$
$DN2$והפוסטטראומה $DN2$.זהו ספר הממחיש ,למשל ,מה עובר אוזני שמעתיו אומר ,בביקור אצל
טראומה.
מאיים .כן ,גם כיפת ברזל מסוכנת כשחלקי
טעינו״ .אני
״בעניין מרחת יוסף
שבו
במקרה נמצא
המתכתנופלים ארצה ואתה
$DN2$שישבו$DN2$מולעזה:
על פדויי שבי שלקו בפוסט־טראומה :ערים
מסכים עם דעת המחברת באשרלהתפוררות
מהמשרד שלי במועצה האזורית חוף בלילה ,הם חווים בדמיונם את צעקות חב־
$TS1$חבריהם$TS1$
בדרכם.
$DN2$חבריהם $DN2$לשבי ועוד חוויות קשות מנשוא שינצרו
יכולתילשמוע את צעקות הבהלה של
אשקלון
ריהם
האתוסהישראלי ,אלאשלדעתי הוא החל עור
במאה הקודמת .די אם נזכיר את מאבקו של סרן
בלבם עד יומם האחרון .אבל מתברר שטעיתי,
העובדים כשנשמעה מדי פעם בפעם אזעקה
המשך הספר .זהו (במיל׳) מוטי אשכנזי ,מפקד מוצב בודפשט,
עולה ויורדת .מפחיד ,סכנת חיים אפפה אותנו.
ההקדמה אינה מלמדת על
התפתחותהטיפול בטראומה
ספר המתאר את
למרות זאת ,המשכנו לתת שירותים לתושבי
ורבים אחרים ,שהפגינו נגד ממשלתגולדה
יכולתנו ,לפחות  30מהם פנו
המועצה כמיטב
מאיר ומשה דיין והיו בין הגורמיםהבולטים
ופוםט־טראומה ממלחמת
העולם הראשונה ועד
להחלטתה שלגולדה מאיר להתפטר וללכת
ימינואלה .ככזה ,הספר כתוב בצורהמעניינת,
למרכז החוסןלטיפול בחרדה ועוד רביםהגיעו
מדויקת וידידותיתלקוראים שאין יודעים על לבחירות חדשות.
בשבועות שלאחר מכן.
והטיפול בטראומה ובפוסט־
$TS1$ובפוסטטראומה$TS1$
התפתחות ההכרה
רק לאחר שנרגעתי מעט מהלחץ שבו
בשער השני רנה קינן בגבורתו של העורף
טראומה
הייתי שרוי,יכולתילהתרכז בקריאת הספר
ומתארת ברגישות רבה את התמו־
$TS1$התמודרות$TS1$
בישראל
$DN2$ובפוסטטראומה$DN2$לאורך השנים.
הישראלי עםפיגועים ,אוטובוסים
$DN2$התמודרות $DN2$האזרח
דרות
לשלושה
הספר
את
״כאילו היא פצע נסתר :טראומת מלחמה בח־
$TS1$בחברה$TS1$
מחלקת
קינן
שערים.
מתפוצצים ,מלחמת המפרץ הראשונה,נפילות
השער הראשון נפתח בציטוט מספרו של מנחם
$DN2$בחברה$DN2$הישראלית״ מאת עירית קינן .שם הספר
ברה
רקטות קסאם וגראד,והעורף ,שספג מאות טי־
$TS1$טילים$TS1$
אנםבכר" ,רסיס ממגש הכסף״
עודר בי ציפיות רבות ,כך גם ההקדמה ,שבה
(דניאלהדי־נור,
$DN2$טילים $DN2$במלחמת
 .)2003אנסבכר סגן צעיר בגדוד הצנחנים לים
לבנון השניה.
מתארת המחברת את שלוש שנות איסוף החו־
$TS1$החומר$TS1$,
קינן מצביעה על הבטים חשובים בממד
שברמתהגולן במ־
$TS1$במלחמת$TS1$
מפקד מוצב תל םאקי
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$DN2$החומר $DN2$,כתיבתוועריכתו .קינן מסבירה בתחילת
מר,
ההיסטורי
מתאר במלים ספורות
$DN2$במלחמת $DN2$יום הכיפורים
לחמת
הספר שמטרתו היא״לפרוש תמונה עמוקה ור־
$TS1$ורחבה$TS1$,
והפוליטי ודנה בםטיגמות שאוחזים
ובצורה עדינה ומרגשת אתעולמם הפנימי של
משורטטת
$DN2$ורחבה $DN2$,שגם כאשר היא מכאיבה ,היא
חבה,
מוסדות ציבוריים כלפי נפגעי חרדה ,ואף
מרחיבהבעניין ״השוואת הזכויות החומריות
אמפטיה ומנסהלהעלות את הדברים לוחמי מלחמת יום הכיפורים,
מתוך
עולמושלו":על
פעולות האיבה לאלה של
אף שהלכנולמקומות אחרים,אפילו שבנינו
אפשרות אחרת ,.ציטוט זה
למודעות
של אזרחים נפגעי
ולהציע
לדיון האחרון אין מקום בס־
$TS1$בספר$TS1$
עולמות אחרים,כולנו בעצם נשארנו החיילים״.
לטעמי,
וציטוט אחר המופיע עמוד קודם ״שקעתי לעצמנו
$DN2$בספר $DN2$עלנפגעי טראומה וזאת משום שהוא מרחיב
פר
שם ,בעשן השחור הדועך ,בשקט הנורא שאח־
$TS1$שאחרי$TS1$,
כל־כוליבעולמם של נפגעי הטראומה מצר
$DN2$שאחרי $DN2$,בשתיקות ,כל אחד
רי,
אחד ,ובקשייה ,פחדיה ומועקותיה של החברה
לבדו״ .ציטוט זהיכול
את היריעה למאבק שאינו ממיןהעניין.
לעמותות כמו
קינן מקדישה מקום ,ובצדק,
היהלהכניס את הקוראים דרך השער הראשון
גרמולילהבין שהס־
$TS1$שהספר$TS1$
הישראלית מצד אחר״
לעולמו הפנימי שלהלום הקרב ,אך לא כך נט״ל במערךהטיפול בנפגעי טראומהולמר־
$TS1$ולמרכזי$TS1$
ישר
$DN2$שהספר $DN2$עומד להתמקד בנפגעי הטראומה
פר
ולהעלות
$DN2$ולמרכזי $DN2$החוסן ,שהוקמולפני כשבע שנים בישובי
כזי
להיסטוריה שלהלומי
הוא .השערמוביל אותנו
לפני הקוראים את כאבם וקשייהם.

קרב

את

התחושה שזהו

וכו׳״ .כאן מופיעה ,כמובן,

טעות גמה .שאול

