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הסגנון  את  לפגוש  אפשר  השנים,  לאורך  נגוויי 
שונה  לא  זה  מלחמות.  כעיתונאי  שלו  הייחודי 
בהרבה מספרי המלחמה שלו, אבל כאן ברור שזה 
)פן  המלחמה  אלא  הגיבור,  את  הרג  הסופר  לא 

וידיעות ספרים(.

נורמן  והמתים",  "העירומים  השבוז:   .4
מגעיל  הכי  אוויר  המזג  את  דמיינו  מיילר. 
וביצות  ג'ונגלים  ברקע  וגשום.  חם   — בעולם 

שצרי אמריקאים  חיילים  ואתם  מלריה,  ומוכי 
באויב  וגם  המחורבנים,  בתנאים  להילחם  כים 
ובכל  שלכם,  הסיכויים  מה  תבינו  עכשיו  היפני. 
מה  זה  כי  להמשיך,  ותנסו  בוקר,  כל  תקומו  זאת 
שחיילים אמיתיים עושים. נורמן מיילר ביסס את 
על החוויות שלו ממלחמת העולם השנייה,  הספר 
להתחתן  לו  שגרמה  היא  הזאת  הטראומה  ואולי 
באמת  כי  לא,  ילדים.  תשעה  ולעשות  פעמים  שש 

היו חסרות לו צרות )זמורה(.

5. המצליף: "מלכוד 22", ג'וזף הלר. "היה 
דאגה  כי  שטען   ,22 מלכוד  והוא  אחד  מלכוד  רק 
ומיידית,  אמיתית  סכנה  נוכח  האישי  לביטחון 
מטורף  היה  אור  נבון.  שכלי  תהליך  אלא  איננה 
לבקש;  רק  עליו  היה  מקורקע.  להיות  היה  ויכול 

10 אחרי המלחמה 
מעטים הדברים הטובים שיוצאים משדה הקרב, אבל כמה סופרים הביאו משם כמה ספרים 

שכל גבר צריך לפחות לתת להם צ'אנס. קבלו, אם כן, את העשירייה הפותחת באש

1. החגיגי: "במערב אין כל חדש", אריך 
בן  גרמני  ילד  בוימר הוא  פאול  רימרק.  מריה 
199 שמגויס לצבא בימי במלחמת העולם הראשוו

נה. הוא כל כך הילד של השכנים שפתאום אתה 
שרציתי  מה  וכל  מדים  על  המדרגות  בחדר  פוגש 
והבריטים  הצרפתים  מול  מעמד  שיחזיק  היה 
את  מעודדת  שאני  שקלטתי  עד  האלה,  הרשעים 

הקבוצה הלא נכונה. 
של  קולו  את  השמיע  חדש"  כל  אין  "במערב 
שיצאו  ילדים   — האבוד"  "הדור  אז  שנקרא  מה 
עם  להתמודד  מכדי  שרוטים  וחזרו  למלחמה 

פציפיס של  המובהק  להמנונם  והפך   — והחיים 
 1900 טים. התרגום המחודש של הספר יצא לרגל 
הוא  והפעם  הראשונה,  העולם  למלחמת  שנה 
מתורגם כמו שהוא נכתב, בזמן הווה, מה שהופך 
)מחברות  ומתסכל  ריאליסטי  יותר  אותו לאפילו 

לספרות/ כנרת זמורה ביתן(.

קורט   ,  "5 מטבחיים  "בית  הציני:   .2
האמריקאי  הסופר  את  שבו  הגרמנים  וונגוט. 
אחרי בערך שבוע של השתתפות פעילה במלחמת 
תפסה  ושם  לדרזדן  הועבר  הוא  השנייה.  העולם 
אותו ההפצצה האמריקאית שהרגה עשרות אלפי 
לכתוב  במקום  אסטרטגי.  הישג  שום  בלי  אנשים 

יומן שבי כמו רבים אחרים, וונגוט שוזר בסיפורו 
אלמנטים של מדע בדיוני. 

"בית מטבחיים", כומר צבאי שבוי בדרזדן,  גיבור 
המוות  אל  שמתייחסים  חייזרים  ידי  על  נחטף 
הזמן  ציר  על  בחופשיות  לנוע  ויכול  נפש  בשוויון 
מדגיש  הזה  הלכאורהומיותר  הטוויסט  חייו.  של 
את השינוי שחל במי שחוזר משדה הקרב: מבוגר 
רגוע  מיואש;  ולמעשה  מפוכח  זקן;  ולמעשה 

פילג מת,  כשמישהו  טראומה.  מדחיק  וולמעשה 
רים והחייזרים אומרים "ככה זה". ככה זה כשאין 
שאתה  הקרב  להלם  חברתית  ולגיטימציה  שם 

סובל ממנו )זמורה ביתן(.

ארנסט  משנה",  "כותרת  המדווח:   .3
זמרת  היא  ירקוני  שיפה  כמו  המינגוויי. 
הסופר  הוא  המינגוויי  ארנסט  ככה  המלחמות, 
אחרי  מלחמות.  אחרי  רדף  המינגוויי  שלהן. 
שהצבא ויתר עליו מסיבות רפואיות הוא התנדב 
העולם  במלחמת  באיטליה  אמבולנסים  לנהוג 
סיקר  בספרד  האזרחים  מלחמת  את  הראשונה. 
אחרי  רדף  השנייה  העולם  ובמלחמת  כעיתונאי 
בסביבה  מלחמות  היו  כשלא  גרמניות.  צוללות 

הוא הלך על מלחמות שוורים ועל מסעות ציד. 
וב"כותרת משנה", אוסף של כתבות שפרסם המי
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היה מטורף  לא  כבר  זאת,  עושה  ברגע שהיה  ובו 
היה  אור  נוספות.  למשימות  לטוס  עליו  והיה 
לא  אם  ושפוי  נוספות  למשימות  בטוסו  מטורף 
שוב.  לטוס  עליו  היה  שפוי  היה  אם  אבל  טס, 
זאת;  לעשות  חייב  היה  ולא  מטורף  היה  טס  אם 
היה  וחייב  שפוי  היה  לטוס  רצה  לא  אם   אבל 

לעשות זאת". 
מי  וכל  הצבא,  כמו  הגיוניים  לא  דברים  מעט  יש 
בספר  שוזר  הלר  ג'וזף  זה.  את  יודע  צבא  שעשה 
היגיון  לחוסר  דוגמאות  מאות  לא  אם  עשרות 
ועד סתירה מוחלטת, שהקצינים  מנונסנס  צבאי, 
הבכירים מסרבים להבחין בו בזמן שהם שולחים 

אחרים אל מותם )ידיעות ספרים(.

6. המטונף: "אם יש גן עדן", רון לשם. 
אמר  שטרומפלדור  מאמינים  עדיין  אתם  אם 
"טוב למות בעד ארצנו", הגיע הזמן שתקראו את 
אין  שורקים  שכשהכדורים  ותבינו  הזה  הספר 
בבופור  שיושבים  החי"רניקים  מקלל.  שלא  מי 
של   — כולם  של  האימואימא  את  מקללים 

המז הג'ובניקים  של  המפקדים,  של  והערבים, 
יכולות לחכות  דיינים ושל החברות הזונות שלא 
חודש. כשהם לא מקללים הם מתים מפחד, ובכל 

זאת הם הכי טובים שיש )כנרת זמורה ביתן(.

אנדר",  של  "המשחק  הסדיסט:   .7
מלחמה  זאת  מה  קארד.  סקוט  אורסון 
בפניהם  מציגים   ,198 בני  ילדים  לוקחים  בעצם? 
מיתוסים  בשם  ודורשים  יכולים,  כל  מפקדים 
בלי  שיהרגו  אפס  מגיל  עליהם  שגדלו  גבורה  של 
של  במשחק  שקורה  מה  בדיוק  זה  למה.  לשאול 

ילדים שמש ואנדר, רק ששם הילדים הם באמת 
אותם  להפוך  שמטרתם  מלחמה  במשחקי  חקים 
הארופיוג'י  ילדי  כמו  אמיתיים.  קרבות  למפקדי 
יותר  משהו  יש  אם  באפריקה.  חיילים  ילדים  או 

ונורא ממלחמה, זו מלחמה שילדים נהרגים והור
מספרי  באחד  מדובר  זאת,  ולמרות  בה.  גים 

והמלחמה הבודדים שאי אפשר להצמיד את הקי
דומת "אנטיו" לסוגה שלהם )אופוס(.

Z", מקס  "מלחמת העולם  8. המופרע: 
"מלחמת  בשם  גם  שיצא  הזה,  הספר  ברוקס. 
לא  נכון,  תיעודי.  ספר  הוא  הגדולה",  הזומבים 
אבל  זומבים,  עם  גדולה  מלחמה  הייתה  באמת 
שההיסטוריונים  מציאותית  כך  כל  שלו  העלילה 

של העתיד עוד עלולים לסווג אותו כמקור אמין.
לפונד הפועלים,  למעמד  מטאפורה:  הם  וזומבים 

לבני  קפיטליסטית,  בחברה  לצרכנים  מנטליזם, 
למשא  איתו  לשבת  ניתן  שלא  האויב  הם  נוער. 
ומתן או אפילו לאיים עליו שההתקפות שלו ייענו 
בתגובה כוחנית וכואבת. אויב שלא מזיז לו למות 
אפילו  ההסתערות,  מלבד  אינטרסים  לו  ושאין 
הכושלת, עליך. איזה מזל שאין שום דבר שדומה 

לזומבים במציאות, הא? )פן וידיעות ספרים(.

אוקטוו אחר  "המרדף  קונרי:  השון   .9
הקרה  המלחמה  קלנסי.  טום  האדום",  בר 
הייתה קרה אבל בכל זאת מלחמה. בימים ההם, 
שם משפחה רוסי היה מפחיד יותר מכרטיס חבר 
בדאע"ש. מפקד צוללת גרעינית סובייטית מצהיר 
לבדוק  צריך  עכשיו  למערב.  לערוק  רוצה  שהוא 
עצמו.  את  עושה  רק  ולא  בעדנו  באמת  הוא  אם 
CIA לשעבר —  כך אנחנו פוגשים בג'ק ריאן, איש 
חכם  גם  והוא  שלו  המילה  מאחורי  שעומד  אדם 
מסוגלים  לא  אתם  שאם  זה  כיף  והכי  גיבור.  וגם 

ולקרוא משהו ארוך יותר מסטטוס, אז ג'ון מקטי
רנן עשה מזה יופי של סרט )מודן(.

10. המרסק: "מחניים או הנערים מרחוב 
נשק,  כלי  יש  צבאות,  יש  מולנר.  פרנץ  פאל", 
ויש אדמה שעליה נלחמים עד זוב דם. אז מה אם 
האדמה היא מגרש משחקים, החיילים הם תלמידי 
יסודי וכלי הנשק הם אבנים ומקלות. מלחמה היא 
להיות  בשביל  מפקד  להיות  צריך  ולא  מלחמה, 
נמצ'ק, שמוכן  טוראי  טוראי.  להיות  גיבור. מספיק 
הגיבור  הוא  המטרה,  לטובת  חייו  את  להקריב 
שמתבררת  הזאת,  המלחמה  של  מעורער  הבלתי 
כחסרת תוחלת כמו רוב המלחמות. רק, כאילו, עם 

ילדים )מרגנית — זמורה ביתן(.

אבנר הוא סוכן ה"ארגון" )מה, לא 
אמרנו "המוסד"!( שמקבל יומן 

חושפני שכתב הסוכן 10483 לפני 
עשר שנים. מהיומן אפשר ללמוד 
ש־10483 היה סוג של, איך נאמר 

בנימוס, פסיכופת. במקביל לקריאת 
היומן עולה השאלה למה הוא 

צץ דווקא עכשיו, ואת זה נגלה 
רק בשנייה האחרונה של הספר. 
העלילה לא הכי הגיונית בעולם, 

וההסברים לא הכי ברורים בעולם, 
אבל כל זה חסר משמעות מול 
המקוריות של הספר, והעובדה 

שהוא עושה מה שספר מתח צריך 
לעשות: ובכן, להיות מותח.

3 מעטפות, ניר חצרוני, כתר

יש משהו מגוחך בעובדה שג'יי־קיי רולינג, 
אימא של הארי פוטר, כותבת בשם בדוי 

שידוע לכולם. אם היא באמת רצתה 
להתחבא אפשר היה לחשוב על תחפושת 

טובה יותר. אולי העלילה תציל אותה: 
קורמורן סטרייק הוא בלש פרטי עם רגל 

מעץ ואקסית מיתולוגית; רובין אלקוט 
היא מזכירה משקיענית עם ארוס מזלזל. 

אולי הם לא הטיפוסים הכי מקוריים 
ומעניינים בעולם, אבל מספיק בשביל 

שנרצה לקרוא עליהם שוב. בספר הזה, 
שמציג אותם לראשונה, סטרייק חוקר 

התאבדות שהייתה או לא הייתה. לא 
עוצר נשימה אבל מעניין בדרכו הבריטית, 

למרות ציטוטי השירים הפלצניים.

 קריאת הקוקייה, רוברט גלבריית, 
ספרי עליית הגג וידיעות ספרים

זמן ביחד

למה

מתי הבאת לה פרחים ולמה

אני אוהב אותך

אחרי 7 שנים

3 שנים ביחד

אחרי שנת 
נישואין

יום החתונה

מדהים ששרדנו עדיין אוהב
7 שנים

אני נועץ את שירלי 
ממשאבי אנוש
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