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זהו ספרו השלישי של אסף ענברי וכל שלושת ספריו הם מאותה סּוגה ייחודית )ג'נר בלע"ז(. זוהי 
מדויקת.  היסטוריה  עם  מעולה  פרוזה  של  שילוב  העברית,  בספרות  לה  דומה  ואין  שכמעט  סוגה 
ענברי מתאר לנו אנשים חיים )ומתים( ואת מעשיהם ועלילותיהם בסגנון ספרותי לעילא ולעילא. 
כל זה תוך הקפדה על המציאות כפי שהיא ידועה ותוך מילוי החוסרים העובדתיים בפיסות שנראות 
אמת לאמיתה. זאת למרות שכמובן בראשית הספר מופיעה ההצהרה המתבקשת כי "אין לראות 
יצירה בדיונית המורכבת מערכים  ו/או דמויות אלה, אלא  זה שיחזור נאמן של אירועים  בספר 

יצירתיים.....", וכו' וכו'(.

בספרו הראשון 'השיבה הביתה' תיאר ענברי היטב את עלילות קיבוצו 'אפיקים' והדמויות העיקריות 
בו, מאז הקמתו ועד להפרטתו. בספרו השני 'הטנק', תיאר מעין 'רשומון' של חמישה אנשים שכל 
את  הכריע  ולמעשה  דגניה,  קיבוץ  בשערי  הסורי  הטנק  את  עצר  אחר  ולא  שהוא  טוען  מהם  אחד 
מלחמת העצמאות. בספר שלפנינו, מפנה ענברי את מבטו לשלושה מראשי הסוציאליזם הישראלי, 
מאיר יערי, יצחק טבנקין, ומשה סנה. אותם מנהיגים המכונים כאן 'אדמו"רי השמאל'. וזאת משום 
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מה? משום שבנקודות מסוימות הנהיגו הללו קהלים שלמים שהלכו אחריהם באמונה שלמה, כמנהג 
חסידים ברבם, ואף התקוטטו בחרי אף ובחימה בחסידים השוטים של האדמו"רים האחרים. הספר 
ובשנאתם,  באהבתם  ובתורתם,  בחייהם  האישי.  ובסיפורם  בהם  מתרכז 

בקנאתם ובתאוותם, וכמובן, במלחמותיהם זה בזה. 

רק לכאורה וכאילו דרך אגב, הוא מספר את תולדות השמאל הישראלי 
על  למדים  אנו  הראשון  בעמוד  כבר  עצמה.  ישראל  בתולדות  הכרוך 
המשולש הבעייתי שבין טבנקין, אשתו ֶאווה )חווה(, ואהובתו חּומה. גם 
יערי, כולל  חייהם של האחרים נפרשים לפנינו. אנו שומעים על חייו של 
אמיתי)ת(,  פולני)ה(  כמו  כי  נציין  שעבר.  והניתוחים  המרובות  מחלותיו 
נפטר יערי בגיל שמונים ותשע, בתקופה שבה אורך החיים הממוצע היה 
קרוב לשבעים. ענברי מפרט את הרפתקאותיו של משה סנה )קליינבום 
ועד  במקור( ברחבי העולם, מאז היותו )בעל כורחו( קצין בצבא הפולני 
אשר קיבל את הפיקוד על ההגנה )והתפטר כמחאה על הוראת בן-גוריון 
האיחודים,  המרים,  הויכוחים  אפילו  העברי(.  המרי  תנועת  את  להפסיק 
כעניינים  בספר  מוצגים  בקיבוצים,  המהלומות  וחילופי  ההתפלגויות, 
אינטגרלי  כחלק  מופיעים  להבות  חוצבי  נאומים  גיבורינו.  של  אישיים 

מהעלילה. הפרטי והציבורי כמעט שאינם נפרדים. 

מככבים  תקופה  אותה  של  מהשמאל  אחרים  רבים  אלו,  לשלושה  מעבר 
גלילי,  ישראל  חזן,  יעקב  כצנלסון,  ברל  שדה,  יצחק  מכך.  יותר  או  לרגע 
שלמה לביא, וכמובן דוד בן-גוריון. כולם מתוארים מנקודת מבט אישית 

כשמעשיהם, אישיותם, והאידיאולוגיה שזורים זה בזה מבלי יכולת להינתק. 

ענברי ב מפנה  שלפנינו,  לפר 
מראשי  לשלושה  מבטו  את 
מאיר  הישראלי,  הלוציאליזם 
לנה.  ומשה  טבנקין,  יצחק  יערי, 
כאן  המכונים  מנהיגים  אותם 

'אדמו"רי השמאל'.

שבנקודות ו משום  מה?  משום  זאת 
קהלים  הללו  הנהיגו  מלוימות 
באמונה  אחריהם  שהלכו  שלמים 
ואף  ברבם,  חלידים  כמנהג  שלמה, 
התקוטטו בחרי אף ובחימה בחלידים 

השוטים של האדמו"רים האחרים. 
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ענברי לא נושא פנים לאיש. כשם שהוא מתאר את העובדות, כך הוא מתאר את המניעים כברורים 
שיהיה  מישהו  שרצה  משום  ההגנה  של  המפקדה  לראש  סנה  את  מינה  בן-גוריון  וחד-משמעיים. 
עושה דברו באמונה. את הפלמ"ח פירק בן-גוריון לא משום שרצה ממלכתיות דווקא, אלא משום 
שחשש מקציניו הלא ממושמעים שרובם נמנו דווקא עם אנשי מפ"ם. את יצחק שדה הוא מתאר 
משוררים  סופרים,  בחברת  ת"א  של  הקפה  בבתי  ימיו  את  העביר  לפשיטה  פשיטה  ש-"בין  כמי 
את  להשביע  כוח  לו  שהיה  המתחלפות,  אהובותיו  של  בחיקן   – לילותיו  ואת  תיאטרון,  ושחקני 
רצונן בזכות הקפדתו על התעמלות הבוקר ועל שחייה יומית בים". בקצרה, כולם/כולן מתוארים 
כאנשים בעלי חזון ולהט, אידיאולוגיה ומטרה, אך החלק הקטנוני, האגוצנטרי, והאנוכי שבאישיותם, 

מתואר בהרחבה.

'הפיל' שבחדר, שאלת היחס לברית המועצות בהנהגת  ואין לשכוח את 
יוסף סטלין. ענברי מתאר את ההתחבטות של שלושת האדמו"רים ביחס 
יערי  העולם,  פועלי  כמנהיג  בסמכותו  מרד  שמההתחלה  טבנקין  אליו. 
)רק בצוואתו הודה  וסנה שהלך אחריו עד הסוף המר  שנשאר מתלבט, 

סנה שטעה מרות(.

הגדולה העיקרית של ענברי היא יכולתו לספר סיפור קריא, מרתק, ומעניין, שהוא למעשה גם תיעוד 
היסטורי. לו היה זה ספר היסטוריה על 'תולדות השמאל בקיבוץ הישראלי' ו/או מחקר אחר מסוג 
זה, מעטים היו מעיינים בו אם בכלל. אולם את ספרו של ענברי קל לקרוא כספרות טובה ומהנה. 
אנו עוקבים מרותקים אחרי חייהם ומעשיהם כאילו היה זה ספר מתח, והכל בזכות הסגנון הייחודי. 

ענברי מקמץ בביטויים, אך כל מילה בסלע, וכל משפט הוא נוקב ולמטרה.

נעיר רק כי הספר מתאר את שלושתם כמי שהחמיצו את שעתם, אך על כך ניתן להתווכח. בכנסת 
הראשונה קיבלה מפ"ם 19 חברי כנסת לעומת 46 של מפא"י. היא הייתה אז המפלגה השנייה בגודלה 
1997. אולם  בכנסת. נכון הוא שזה היה הישגה הגדול ומאז רק דעכה עד שנעלמה לחלוטין בשנת 

היא ה ענברי  של  העיקרית  גדולה 
יכולתו ללפר ליפור קריא, מרתק, 
תיעוד  גם  למעשה  שהוא  ומעניין, 

הילטורי. 
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צריך לזכור שגדולתם לא נמדדת רק בכנסת. השמאל הישראלי בזמנו מילט את המדינה יותר מפעם 
אחת. משה סנה היה זה שלמעשה הקים את הפלמ"ח בעידודו של יצחק שדה. מחוסר תקציב עמד 
הפלמ"ח לפני פירוק בשלהי מלחמת העולם השנייה. הבריטים שמימנו את פעולתו, החליטו לאחר 
טבנקין  מימונם.  את  להפסיק   ,1942 בשנת  אל-עלמיין  בקרב  ניצחונם 
הציל אותו על ידי כך שהציע כי כל קיבוץ יאמץ מחלקת פלמ"ח שתמומן 
בעזרת עבודתה בקיבוץ. בזכות אלו היה למדינת ישראל הצעירה בשנת 
1948 כוח צבאי מיומן ומאומן שיכול היה להתמודד עם צבאות ערב, כוח 
שרוב מפקדיו היו חברי קיבוצים מאותו שמאל ממש. ולא רק מפ"ם איננה 
קיימת עוד. גם מפא"י ההיסטורית נעלמה יחד עם מפלגות ואידיאולוגיות 

רבות. אך את תרומתן תרמו אלו וגם אלו כשהעת הייתה זקוקה לכך.

אפיקים  קיבוץ  יליד  עברית,  לספרות  ד"ר  הוא  ענברי,  אסף  המחבר, 
המתגורר כיום בקיבוץ דגניה ב' ומלמד במוסדות שונים.

מומלץ לכל מי שרוצה להכיר את סגנונו הייחודי של ענברי, ולכל מי שרוצה ללמוד על השמאל 

הישראלי בראשית המדינה ואפילו ליהנות מהקריאה.

להכיר מ שרוצה  מי  לכל  ומלץ 
ענברי,  של  הייחודי  לגנונו  את 
השמאל  על  ללמוד  שרוצה  מי  ולכל 
ואפילו  המדינה  בראשית  הישראלי 

ליהנות מהקריאה.
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