בין שני חיילים:
פרדוקס המוות של העת החדשה המאוחרת*

אלי אושרוב
מאמר זה משווה בין תפיסות המוות במלחמה המשתקפות ביומניהם של שני חיילים
שפעלו בהפרש של כ־ 150שנה זה מזה :ז'אן מרטין דה־לה־קולוני ,קצין צרפתי שפעל
בשלהי המאה ה־ 17ותחילת המאה ה־ 18כשכיר חרב באירופה ,ואלישע האנט
רודס ,ששירת כחייל וכקצין בצבא האיחוד במלחמת האזרחים האמריקאית .המאמר
בוחן את יחסם לנושאים כמו :ספירת הגופות ,מראה ההרוגים בשדה הקרב ותכלית
המוות .מתוך השוואה זו עולה מסקנה הפותחת צוהר להבדלים בין שתי התקופות
הנדונות באופי החשיבה הצבאית ובאופייה של המלחמה.
"המוות מגדיר את המצב האנושי" כותבת אנדרו גילפין פאוסט (" 1.)Faustמוות הוא השלב
הסופי של החיים שלנו ובאופן אינהרנטי נמצא מעל לכל הבנה שהיא .מוות הוא האויב
האחרון :הוא פותח את הדלת למדינה אחרת שממנה אין חזרה .מוות הוא בלתי ניתן לבחינה
בדיוק כמו שהוא בלתי ניתן למניעה" כותב ההיסטוריון צ'רלס קרלטון ( 2.)Carltonאנשים
הולכים למלחמה כדי "להיהרג ולהרוג ,ואל להם לצפות לשום רכות" אמר וויליאם ט' שרמן
3
( ,)Shermanגנרל צבא האיחוד האמריקאי.
חיילים יצאו למלחמה ממניעים שונים לאורך ההיסטוריה ,הם נלחמו בצבאות שונים
ובשיטות שונות .לא כל הצבאות ששו אלי קרב,א אבל משנפתח הקרב ,המוות היה העובדה
*
מאמר זה הוא עיבוד לעבודה סמינריונית שהוגשה ב־ 2009בקורס 'תולדות הפיקוד הצבאי' בהנחיית ד"ר
יובל הררי ,ברצוני להודות לו על הליווי והעצה במהלך הכתיבה.
א למשל הצבא הסיני העתיק שאף לניצחונות ללא דם (לין ,2003 ,עמ' .)46
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המיידית אליה נחשף כל חייל .במאמר זה אשווה בין גישתם של שני חיילים למוות ולפציעה
בשדה הקרב :ז'אן מרטין דה לה־קולוני ( )Colonieקצין צרפתי בצבא צרפת ובצבא הנסיכות
הבווארית בן שלהי המאה ה־ ,17ואלישע האנט רודס ( ,)Rhodesחייל וקצין בצבא האיחוד
בזמן מלחמת האזרחים האמריקאית באמצע המאה ה־.19
העבודה מבוססת על שני מקורות ראשוניים מרכזיים .המוקדם יותר הוא ספר הזיכרונות
של קולוני ( The Chronicles of an Old Campaigner, 1692-1717בתרגומו לאנגלית
מ־ .)1904הספר פורסם לראשונה ב־ ,1737כעשרים שנה לאחר הקרב האחרון בו השתתף
קולוני ומגולל את קורותיו של קולוני מגיוסו לצבא הצרפתי כנער צעיר ועד סיום הקריירה
הצבאית שלו 4.אף שהיה ממוצא צרפתי ,קולוני בילה את רוב הקריירה הצבאית שלו כקצין
בכיר בצבא הנסיכות הבווארית .הוא השתתף בקרבות הגדולים בלנדן ( )Landenוברמילי
( ,)Ramilliesבמצורים על ערים שונות ,בפשיטות ,בפעולות גרילה ובמספר דו־קרבות.
כאצילים רבים באותה התקופה ,כשסיים קולוני את הקריירה רבת השנים שלו ,הוא נפנה
לכתוב את זיכרונותיו 5.רודס היה לבלר בן  19ובן לאלמנה כשהתגייס ב־ 1861ל'גדוד
המתנדבים הרגליים השני של רוד־איילנד' .הגדוד פעל תחת צבא הפוטומאק (Army of the
 )Potomacשל ה'איחוד' .רודס השתתף בכעשרים קרבות; ביניהם הקרב הראשון של מלחמת
האזרחים האמריקאית בבול־ראן ( )Bull-Runב־ 1861ובגטיסברג ( )Gettysburgב־.1863
רודס הוא דוגמה מייצגת לתרבות המריטוקרטית של העת החדשה המאוחרת; לקראת סוף
המלחמה ,כשהוא רק בן  ,23כבר קיבל דרגת קולונל ופיקד על גדוד שמנה כארבע מאות
חיילים 6.לאורך המלחמה כתב רודס מכתבים הביתה ,מאמרים לעיתון המקומי של עיר
הולדתו ,יומן אישי על גבי מחברות ופתקים שונים .נכדו ,רוברט האנט רודס ,צירף את
כל הרשימות האלה לכדי ספר שיצא לאור ב־ – 7,1985חלק מזרם של ספרים מסוג דומה
8
שממשיכים להתגלות ולהתפרסם מידי פעם.
קיים הבדל בולט אחד לפחות בין שני המקורות :רודס כתב יומן בזמן אמת ואילו קולוני
פרסם את זיכרונותיו רק לאחר המלחמות ,מתוך כוונה להציג את גרסתו לאירועי הזמן .אך
ישנו גם דמיון בסיסי ביניהם ,המספק קרקע פורה להשוואה :שני החיילים השתתפו בחוויה
הטוטאלית של המלחמה בעת החדשה; הם לחמו במספר רב של קרבות בנשק חם ושירתו
לאורך תקופות זמן ארוכות כאשר הם רחוקים מתנאי חיים נוחים ומבית .שניהם ראו עשרות
אלפי בני אדם נהרגים ונפצעים.
הנחת היסוד של המאמר היא שהגישות השונות למוות הן תוצאה של הבנייה חברתית
המתעצבת לאורך ההיסטוריה 9.זאת ברוחו של פיליפ אריאס ,אשר נשען על אדגר
מורין ( )Morinבאומרו כי "[לאורך ההיסטוריה] מתקיימת מערכת יחסים בין הגישה של
האדם למוות לבין המודעות העצמית שלו ,לבין מידת הקיום שלו או פשוט בינה ובין
10
האינדיבידואליות שלו".
[היֹה היָה ,במה צעירה להיסטוריה ,גיליון ( 10תשע"ד) ,עמ' –]
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למרות ההבדלים בין צרפת לאמריקה ,ובין ראשית המאה ה־ 18לבין המאה־ ,19הגישה
הרווחת באותן תרבויות הייתה עדיין זו של 'המוות הטוב' .רגע המוות הטוב היה אמור
להתקיים לאורו של החיבור ' ,ars morierndiאמנות המוות' .לפי חיבור זה וחיבורים דומים
שנפוצו בעולם המערבי לאורך העת החדשה המוקדמת והכתיבו כללים לדרך הנכונה למות,
רגע המוות הטוב נתפס כטקס אינטימי בחיק המשפחה ,כשהעומד למות מוכן לגורלו לאחר
חיים שלמים שאותם חי באופן הראוי 11.יש הטוענים כי בימיו של קולוני ,במאות ה־16
וה־ ,17הגישה למוות בתרבות המערבית הפכה לסטואית יותר והמוות נתפס כמשהו שיש
להתייחס אליו בפחות דרמטיזציה; 12ואילו בימיו של רודס במאה ה־ 19החלה להשתרש
13
התפיסה של 'המוות היפה' כתופעה שהיא חלק מהטבע.
מכל מקום ,חיילים אשר חיו בתקופה בה שלט אתוס 'המוות הטוב' נקלעו אל מציאות
הפוכה לחלוטין .המלחמות בהן השתתפו עמתו את החיילים עם מוות עקוב מדם ,רחוק
מביתם ומשפחתם ,כתוצאה ממחלה או בקרב ,בבדידות או בידי זרים גמורים .קולוני ראה
בחייו כמה עשרות אלפי הרוגים ופצועים ,ובילה שנים ארוכות בין שדות קרב .מלחמת
האזרחים האמריקאית בלטה במאה ה־ 19על רקע המלחמות שהתחוללו לפניה :ההתפתחות
הטכנולוגית של אמצעי הלחימה הפכה אותה לזירה של מוות מואץ ואינטנסיבי' ,עולם של
מוות' בפני עצמו 14.כ־ 620,000אלף חיילים נהרגו במלחמה זו בשני הצדדים – מספר חיילים
אמריקאים השווה למספר החיילים שנהרגו בשאר מלחמותיה של ארצות הברית.א עם זאת,
ברצוני להציע כי למרות מספר ההרוגים העצום במלחמת האזרחים ,תנאי הלחימה שבהם
פעל קולוני לא היו שונים באופן מהותי מהתנאים בהם לחם רודס .המוות במלחמה היה
כה שכיח בשתי התקופות ,במידה שמטשטשת את ההבדלים בין הקרבות מבחינת החוויה
15
האישית של החייל.
בחלקו הראשון של חיבור זה אשווה בין שלושה היבטים ביחסם של שני החיילים למוות:
א .גישתם לספירת נפגעים; ב .יחסם הרגשי לנפגעים ולהרוגים; ג .תפיסתם את תכלית
המוות במלחמה .אבקש להראות כיצד הגישה למוות אצל שניהם השתלבה בתפיסת עולמם,
וכפועל יוצא מכך ,כיצד תפיסת עולם זו השפיעה על חשיבתם הצבאית .זאת בהתאם
לתפיסתו של אריאס ,ממנה משתמע כי קיים קשר בין גישתו של חייל למוות לבין החשיבה
הצבאית שלו.
לסיכום ,הסבר קצר על יתרונותיה של ההשוואה המדוקדקת שבבסיס עבודה זו:
קטגוריות מנטאליות כמו 'כבוד'' ,אהבה רומנטית' ,יחס לכסף או לדת ,הן בעיקר יצירה של
הבנייה חברתית .גם הגישות של בני אדם למושג המוות הן תוצאה של הבנייה חברתית,
א מלחמה העצמאות האמריקאית ,המלחמה של  ,1812המלחמה המקסיקאית ,המלחמה הספרדית ,מלחמת
העולם הראשונה ,השנייה ומלחמת קוריאה גם יחד (פוסט ,2009 ,עמ' .)xi
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אך המוות עצמו הוא עובדה ביולוגית מוצקה .אריאס מציין כי "שינויים בגישתו של אדם
למוות מתרחשים בצורה מאוד איטית ,או בין תקופות ארוכות של חוסר שינוי" 16.נוכח
איטיות השינוי בגישה אל המוות ,קשה לעיתים להבחין במה בדיוק שונה גישתם של אנשים
בתקופות שונות .מלאכת ההשוואה יכולה לשפוך אור על הבדלים אלה.

אלישע האנט רודס במדי צבא האיחוד
האנט רודס התחיל את המלחמה כטוראי ולקראת סופה ,כשהוא רק בן ,23
כבר קיבל דרגת קולונל ופיקד על גדוד שמנה כארבע מאות חיילים.
תצלום באדיבות John H. Chafee Blackstone River National Heritage Corridor CC

א .שלושה היבטים השוואתיים
ספירת נפגעים
אם ההנחה שקרב ללא נפגעים אינו קרב היא נכונה ,אז נכונה גם ההנחה שאין חייל
בהיסטוריה שלא ניסה להעריך בדרך כלשהי כמה חיילים נפגעו בקרב בו הוא נטל חלק.
'ספירת הנפגעים' תוגדר להלן כדרך שבה רודס וקולוני מדווחים על מספר החיילים שנפגעו
כתוצאה ממהלך צבאי .הן קולוני והן רודס נוטים לתאר את האבדות במספרים מדויקים,
אם יש בידיהם כאלה .אך כאשר אין בידיהם ,הם יכמתו את האבדות במונחים כמו 'אחדים'
( )fewאו רבים ( .(manyהשימוש במספרים מדויקים משקף תרבות שבה יש חשיבות לפגיעה
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בחייו של כל אחד מהחיילים .מותו של כל חייל וחייל נתפס בלי קשר למעמדו החברתי ,או
להשלכות של הפגיעה בו על כלל פעילות הצבא.
הבדל מרכזי בין שני החיילים טמון ברובד הסמוי של הניסוחים שלהם בתואר המוצמד
למניין ההרוגים .לדוגמא ,בקרב קצר באזור העיר פסאו ליד הדנובה ,בין יחידה בפיקודו של
קולוני לבין כוח של פרשי הקיסרות ,מציין קולוני כי היחידה שלו ספגה "הפסד חסר חשיבות
( 17.")a trifling lossמעט לאחר מכן ,כשהפלוגה שלו נפלה למארב ,הוא מציין את מצבם
הקשה בקרב וכותב כי "היינו בני מזל מספיק לצאת עם הפסד של שנים עשר הרוגים"18 .כך
גם מסכם קולוני התנגשות קטנה נגד צבאו של מרלבורו" :ספגנו הפסד מזערי (we suffered
 19.")but a slight lossהשימוש בשמות התואר הממעיטים אינו עומד בפני עצמו אלא מהווה
חלק מתפיסת עולם רחבה יותר .כאשר קולוני מתאר את הצלחת הצרפתים בכיבוש מספר
ערים הולנדיות קטנות הוא מדבר על שלל של "מאה עשרים וחמש יחידות יפות של תותחים,
חדשות למדי" .לאחר מכן הוא מעריך את התפיסה ב"יותר מעשרים מליון [סולים] ",ולבסוף
מציין ש"העניין ,עלה לנו ( )cost usלא יותר מ־ 600אנשים ,והיה אחת מההצלחות החשובות
והמאושרות שצרפת הייתה יכולה לקוות להשיג" 20.דרך הביטוי הזו אצל קולוני חוזרת גם
בהקשרים אחרים.א אצל רודס לעומת זאת פחות שכיח השימוש במושגים חומריים ,כמו
'מחיר' ,בדיווח על מספרי נפגעים.ב למשל את אחד הקרבות בספוטסליבניה ()Spottsylvenia
21
הוא מסכם כך" :עד כה הצלחנו ,אבל בקרבן ( )sacrificeאיום של אנשים".
את הביטוי 'מחיר' של קולוני ,מחליפה אם כן אצל רודס המילה 'קרבן' .מדבריו של רודס
משתמע כי בלתי אפשרי למדוד הישגים צבאיים בכמות מדויקת של בני אדם .במילים
אחרות ,רודס מסתייג באופן לא מודע מקביעת תג מחיר בחיי אדם לניצחון צבאי ,ועבורו
מדובר בשתי קטגוריות נפרדות לחלוטין .לעומת זאת המוות אצל קולוני ,או לפחות מותם
של חיילים ,הוא חלק ממערכת שיקולים מעין־כלכלית של רווח והפסד או מה שמכונה
בתקופה המודרנית 'עלות/תועלת' .מסקנה אפשרית מהתיאור לעיל היא שלחיי אדם אין
ערך עבור קולוני .אך הדבר אינו נכון .לפעולות צבאיות יש ערך מדויק של חיי אדם וקולוני
אינו מהסס לציין אותו.
על אף ההבדלים שתוארו לעיל ,בזמן שרודס שימש כשליש הגדוד הוא מתאר כבדרך
אגב כיבוש של מצודת אויב ליד 'מעבר קלי' במילים הבאות" :הדיוויזיה השנייה של הגיס
שלנו תקפה מצודת מורדים ולכדה אותה יחד עם שלושה תותחים ויותר מאלף שבויים.
א למשל ,הובלה של שיירה ללא אף הרוג או פשיטה על כוח האויב והריגה של ארבע מאות מהם ללא אף הרוג
לכוחותיו (קולוני ,1904 ,עמ'  164 ,369בהתאמה).
ב ביטוי כמו "מחיר" אפשר למצוא גם אצל רודס .הוא אומר למשל כי "יש לדכא את המהומות בניו־יורק
 ".at any cost of money or livesאך הוא מדבר כאן על אירוע מרוחק ,ולא על חייליו שלו (רודס,1985 ,
עמ' .)118
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הבריגדה שלנו הפסידה רק חמישה או שישה אנשים" (ההדגשה שלי) 22.הדמיון לדרך
המחשבה של קולוני מפתיע .נמצא לפנינו כאן הן הביטוי הממעיט והן החישוב החומרי:
שישה חיילים שווים אלף אסירים ושלושה תותחים .המילה 'רק' בתיאור זה יכולה להיחשב
כפליטת קולמוס ,וכך גם ההשוואה בין מספר ההרוגים לבין ההישגים חומריים של הקרב.
אך דווקא פליטות קולמוס כאלה מעידות שגם בעמקי תודעתו של רודס ,להישג צבאי קיים
מחיר בחיי אדם.
מכיוון שזו מסקנה מרחיקת לכת על בסיס מילה אחת ,כדאי להשוות לזמננו :כאשר
מדברים על מוות של חיילים בישראל של תחילת המאה ה־ 21הסיכוי שדובר כלשהו יצמיד
את המילה 'רק' לכל מספר של חיילים מתים ,מאחד ועד אלפים – אפסי .קשה יהיה למצוא
כתבה בעיתון ,אוטוביוגרפיה ,דו"ח צבאי או מדיני ,שבהם ייכתב כי בקרב מסוים מתו
'רק כך וכך לוחמים' ויהא המספר מצומם ככל שיהיה .דרך המחשבה המקובלת היא ש'כל
חייל הוא עולם ומלואו' וכל עיסוק גלוי בשאלה של מחיר מדויק בדם למשימה צבאית אינו
רלוונטי ,או שייך לשדות מוסר זרים .עם זאת ,וכמו אצל רודס ,אין זה אומר כי 'כלכלת
המוות' של קולוני אינה קיימת גם בתודעתם של ישראלים רבים והיא באה לידי ביטוי מדי
פעם ,אך מה שמונע אותה הוא טאבו חברתי חזק.
פרספקטיבה נוספת המאפשרת התבוננות על משמעות דרך ספירת הנפגעים אצל שני
החיילים היא היחס למספרי ההרוגים של האויב .כאשר קולוני מתאר מצור שהוטל על
כוחותיו בעיר מנין ( )Meninהוא מציין כי הבווארים אמנם נכנעו כעבור שלושה שבועות,
אך מוסיף כדי להמתיק את הגלולה המרה כי המצור הזה "עלה לבעלי הברית קרוב לשמונת
אלפים אנשים" 23.באופן דומה מדווח קולוני אודות קרב על העיר טולון ( ,)Toulonשבו
הוא לא השתתף .הוא מציין שהכוחות המתגוננים לא רק הצליחו להדוף את ההתקפה ,אלא
גם לגרום נזק ניכר לכוחותיו של הנסיך יוג'ין[" :הצבא הצרפתי] הרג או לקח בשבי קרוב
לאלפיים אנשים" 24.תיאור דומה חוזר על עצמו במקומות רבים 25.שיטת דיווח כזו נדירה
הרבה יותר אצל רודס .אחרי טבילת האש בבול־ראן הוא כותב הביתה כי "האובדן שלנו
מוערך באלף [ ]...אבל המורדים הפסידו בין שלושת אלפים לחמשת אלפים" 26.על קרב
אחר הוא מוסר שהכוח התוקף "החזיר שלושים ושניים שבויים מלבד כמה ( )severalשהרג
ופצע .הצד שלנו איבד שבעה אנשים" 27.בעוד שמתיאוריו של קולוני עולה מראה המלחמה
כשדה של רווח והפסד בחיי אדם ,אצל רודס קיימים אמנם ביטויים דומים ,אך הם אינם
מייצגים את הלך הרוח השולט.
ספירת הנפגעים של קולוני היא לפיכך מעשה חשבוני מדוקדק .מטרתו היא להבהיר
באמצעות המספרים מי הפסיד ומי ניצח .לעיתים הנפגעים שנגרמו לאויב משמשים
כ'נחמה' על הפסד אסטרטגי .רשימות הנפגעים של קולוני הן דרך להשליט סדר בכאוס
המלחמתי ,אבל מטרת הסדר היא אחת :להבהיר באופן נחרץ מה היו התוצאות של כל מהלך
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הקרב הראשון בבול־ראן
קרב זה ביולי  1861היה הראשון במלחמת האזרחים האמריקנית וכמו כן טבילת האש של רודס.
כרומו־ליטוגרפיה של "קורץ ואליסון" מוציאים לאור1889 ,

צבאי .אצל רודס לעומת זאת ,ספירת הנפגעים מונעת מצורך שונה .לרודס יש תפקיד
חברתי ,המתבטא בין השאר בדוחות הנפגעים שהוא שולח ל'פרובידנס ג'ורנל' ,העיתון של
העיר ממנה בא 28.לצד תפקידו החברתי כנציג הקהילה שלו בשדה הקרב ,ספירת הנפגעים
היא בעלת משמעות נפשית עבורו :הספירה נעשתה כדי להתמודד עם האבדן העצום וכדי
להמשיג משהו שאי אפשר להגדיר במילים.
ההיסטוריונית של מלחמת האזרחים האמריקנית דרו גילפין פאוסט מצטטת את סטלין
שאמר כי "מוות אחד הוא טרגדיה ,מליון הם סטטיסטיקה" .בציטוט זה בקשר למלחמת
האזרחים מבקשת פאוסט להמחיש עד כמה היה קשה לחיילים להתמודד מבחינה נפשית
עם ההרג הגדול שהתרחש אל מול עיניהם במלחמת האזרחים האמריקאית 29.רודס עונה
להגדרותיה של פאוסט היטב :לאורך כל המלחמה ,ולאורך עלייתו בסולם הדרגות ,הוא
מסכם את הקרבות ברשימות מסודרות ומדויקות ככל האפשר .רשימות הנפגעים שהוא
עורך שוב ושוב לאורך יומנו הן מעין מנטרה שחוזרת על עצמה כדי להשליט סדר בעולם
כאוטי ואכזרי .רשימות אלה הן עבורו דרך לגשר על ההבנה שהמוות מאבד ממשמעותו
האישית והופך לנתון סטטיסטי ,או במילותיו של רודס" :המוות הוא כה נפוץ שרק מעט
30
רגש מבוזבז .אין זה כמו מוות בבית".
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הנסיך יוג'ין מסבוי
הנסיך יוג'ין מסבוי ,מהמצביאים החשובים באירופה של ראשית העת החדשה .קולוני נלחם נגדו ולבסוף גם תחת פיקודו.
בגרסה האנגלית של זיכרונות של קולוני לא מופיע פורטרט של המחבר
צייר :יעקב ון־שופן .התמונה בבעלות רייקסמוזיאום ,אמסטרדם הולנד.

יחס רגשי להרוגים ולפצועים בשדה הקרב
כעת אבקש לבחון את הדרך בה שני החיילים מתייחסים לנוכחות של הרוגים ופצועים בשדה
הקרב .המראה אליו נחשף החייל בשדה הקרב אינו מתּווך על ידי גורמים כמו דיווחים על
מספרי הרוגים מהפיקוד או מרעים לנשק; ולכן המפגש הזה ישיר ובלתי אמצעי ,לעומת
ספירת הנפגעים.
ההתעלמות ממראה של גופות ,פציעות ופצועים היא מאפיין מרכזי של תרבות הזיכרונות
של העת החדשה המוקדמת 31.וקולוני מייצג תפיסה זו בברור .משום כך ,דווקא המקרים
הספורים שבהם הוא מתייחס באופן רגשי לנוכחות של גופות ופציעה מסייעים להתבונן
בתפיסת עולמו בצורה מלאה יותר .קרב שלנברג נרשם בזיכרונותיו של קולוני כקשה
במיוחד" :המעיל שלי היה מכוסה במוחות ודם [ ]...סבלתי ייסורים לראות את החברים
האמיצים האלה אובדים מבלי סיכוי להגן על עצמם [ ."]...תיאור הופעת חלקי האברים על
בגדיו של קולוני בולט על רקע היעדרו של המימד הגרפי של המוות ברוב קטעי זיכרונותיו.
זו אחת הפעמים היחידות בהן קולוני מתאר באופן מפורט מראה של דם ופציעה העומדת
בפני עצמה ואשר אינה חלק מתיאור של אנקדוטה מחוץ לקרבות הגדולים.א אבל אם נדמה
א בקרב על בלגרד ,לקראת סוף זיכרונותיו ,מספר קולוני על שני קצינים שקורקפו על ידי כדור תותח של
הטורקים ומוחם עף על בגדיו (קולוני ,1905 ,עמ' .)435
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שהזעזוע של קולוני נובע ממראה המוח השפוך ,סיכומו לאותו אירוע ממחיש את עמדתו
באופן מובהק :מה שגרם לו ייסורים הייתה העובדה שחבריו לנשק נהרגו ללא ההזדמנות
להגן על עצמם .בסולם הדאגות של קולוני ,מראה של גופות ופציעה ,נמצא מתחת לדאגה
לכבודם המקצועי של חייליו.
מפגש נוסף עם גופות אפשר למצוא בזיכרונותיו של קולוני לאחר הניצחון של הצרפתים
על הנסיך יוג'ין בקרב דניין ( .)Denainהכוחות הצרפתים חנו לאחר הקרב ליד העיר ולנסיין
( )Valenciennesעל גדות נהר השלדט ( .)Scheldtקולוני מתאר את משיית הגופות מהנהר
כך:
ניתנה פקודה שכל החיילים שידעו לשחות ורצו למשות את הגופות של אויביהם
הטבועים יקבלו שלושים סולים עבור כל גווייה ,וכן כל שלל שימצאו עליה .זאת,
מלבד ארבעת הגנרלים שנישאו משם על ידי האחיין של הרוזן דוהאן .על מספר
הטבועים הגדול העיד גודלה של התעלה העצומה שנחפרה בעומק ורוחב אדירים,
אשר אליה הושלכו הגופות שנמשו מהמים .הסיבה לכך הייתה חשש שהגופות יחסמו
32
את הסכר בוולנסין [ ]...ושהריקבון הנמשך שלהן יביא לעיר מגפה.
גם התיאור הזה מעניין בשל מה שאין בו :זוהי עוד אנקדוטה ראויה לציון בשל המשימה
יוצאת הדופן שהוטלה על החיילים :משיית גופות רבות מהמים .הסיפור עשיר בפרטים
שיעניינו את הקורא בן התקופה :מטרת המשימה למנוע מגפה בעיר; הגנרלים נלקחים על
ידי נציג האויב לקבורה מכובדת; רק החיילים שיודעים לשחות יכולים למלא את המשימה;
התגמול עבור כל גופה מתואר במדויק ,כמקובל באותה תקופה.א לבסוף מופיע התיאור של
השלכת הגופות שנמשו מהנהר לקבר אחים .הפירוט המדוקדק הזה עומד בניגוד חד לפרט
היחיד שחסר בסיפור :תגובה רגשית למה שנראה בעיניים מודרניות כמעורר חלחלה.
קולוני אכן מפגין עיוורון מוחלט לנוכחותם של מתים ופצועים לאחר כל קרב .כך למשל
לאחר קרב זיגהרדין ( ,)Seighardinנאלץ קולוני לבלות לילה בשדה הקרב כדי לשמור על
השלל .מוערך שבקרב זה נפגעו  3000חיילים משני הצדדים 33.ייתכן שחלקם פונה לבתי
החולים הצבאיים שכבר היו פעילים באותה התקופה ,אך קיימת סבירות גבוהה שההרוגים
והפצועים שכבו בשדה הקרב כיום או יומיים 34.קולוני לא מזכיר את נוכחותם אפילו ברמז.
הוא מציין רק שבאותו לילה הוא סבל פחות מקור בהשוואה ללילות הקודמים ,משום שהכפר
35
השכן הועלה באש.
בקרב רמילי נלחמו  62,000חייליו של מרלבורו מול  60,000חיילים צרפתים ,ספרדים
ובווארים .הקרב הסתיים במנוסה מוחלטת של הצרפתים ובני בריתם .קולוני ,שהשקיף על
א לתיאור מקרים דומים של סילוק או קבורת גופות תמורת תשלום כדי למנוע מחלות בזמן מלחמת האזרחים
האנגלית באמצע המאה ה־ 17ראה קרלטון ( ,1994עמ' .)219
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הקרב מכפר סמוך בכוח החיפוי ,תיאר כך את התוצאות" :שדה הקרב היה נטוש" .העובדה
36
המוחשית שעמדה לנגד עיניו בסוף הקרב היא הסתלקות הכוחות הלוחמים מטווח ראייה.
אך שדה הקרב היה רחוק מלהיות ריק .סביר להניח שכאשר קולוני השקיף אל השדה היו
בו לפחות חלק מ־ 21,600החיילים שנפגעו בקרב 37.אך המראה של הגופות ,הפצועים
והגוססים שנותרו בשדה הקרב אינו רלוונטי לאזכור בזיכרונותיו של קולוני.
נוכחותם של הרוגים ופצועים בשדה הקרב היא עובדה מוחשית גם ביומן העשיר בגופות
וזעקות פצועים של רודס .אך התיאורים המקבילים ברשימותיו של רודס שונים לגמרי.
בכל הנוגע למראה של גופות ופצועים בשדה הקרב ,הוא מפגין גישה דומה לזו של האדם
המערבי בן ימינו ,גם אם הוא אינו מפרט את תחושותיו בנוגע לעניינים כמו ריח ,מגע
ומראה מפורט .רודס ממעיט ברשימותיו בתיאורים גראפיים ורק מספר כי מה שראה היה
'נורא'; וכאשר הוא רוצה להדגיש זאת ,הוא כותב' :פשוט נורא' .ייתכן שכמו חיילים רבים
במלחמת האזרחים ,רודס ניסה להסתיר את המציאות הקשה מקוראי המכתבים בבית כדי
לא לצייר עבורם תמונה מזעזעת מדי 38.אך ייתכן גם שרודס שאף לכבד את זכר המתים.
אחרי קרב וויליאמסבורג כותב רודס שלשדה הקרב היה "מראה נוראי (horrible
 39.")appearanceבקרב ליד פייר אוקס ( )Fair Oaksמתאר רודס חוויה קשה במיוחד :חילופי
האש התנהלו בתוך בית קברות מאולתר לחיילים ,גשם החל לרדת ,האדמה הפכה לבוצית
והוא וחייליו נאלצו לתפוס מחסה בתוך שוחה שבה היו קבורים חיילים מתים .רודס מציין
גם כאן ש"התוצאה הייתה פשוט נוראית" 40.מוטיב חוזר של מפגש עם מתים ופצועים
מופיע כאשר רודס מבלה את לילותיו בשדה הקרב .לילה שעבר עליו לאחר הקרב לידי נהר
רפידיאן ( )Rapidianהוא מתאר במילים" :לילה כמו זה שעברתי ,ללא שינה כשהפצועים
42
גונחים בצד"; 41וכך גם בקרבות נוספים.
פחד ,דחייה וכל אותן תחושות העולות באופן אינטואיטיבי אצל רודס למראה של ערימת
גופות ,אינם מופיעים אצל קולוני.א לעומת רודס ,קולוני מצטייר בזיכרונותיו כעיוור
למראה הגופות והפצועים בקרב .הכתיבה על מראה הגופות מופיעה אצלו כפרט נלווה
לסיפור שעניין אחר עומד במרכזו .גם בתיאורי החללים המצויים בספרו של קולוני ,הדגש
הוא על מספר ההרוגים ולא על המראה עצמו – בדומה לתפקיד שהיה לספירת הנפגעים
ב'כלכלת המוות' .אצל רודס ,לעומת זאת ,כל חיל שנהרג עומד כשלעצמו וכל מראה של
מוות ראוי לדווח ,של יחיד ושל אלפים.

א אמנם אפשר לטעון שממרחק הזמן שבו נכתבו הדברים קולוני נמנע מתיאור מפורט יותר ,או מביטוי מלא
לתחושותיו ,אך יש לקחת בחשבון שרק כמה שורות קודם לכן מונה קולוני רשימה מדויקת של בני אצולה שנספו
בקרב ,למרות מרחק הזמן (רודס ,1985 ,עמ' .)28
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תפיסת תכלית המוות במלחמה
בשני הסעיפים הקודמים עסקתי במושגים קונקרטיים כמו דרך ספירת הנפגעים ותחושות
נוכח גופות בשדה הקרב .בסעיף זה אעסוק בקטגוריה מופשטת' :תכלית המוות' .ברור
שאין זהות בין תפיסת הפרט את תכלית השתתפותו במלחמה ובין תפיסתו את תכלית המוות
במלחמה – שכן 'תכלית המלחמה' כוללת גם מרכיבים שהופכים לחסרי ערך לחייל במקרה
של מוות ,כמו למשל 'חווית מבגרת' או תגמול כספי על אומץ בקרב .אך כדי לפשט את דרך
הניתוח לא אבחין כאן בין שני המושגים.
קולוני ,שהמלחמה היא פרנסתו ,חייב להראות מיומנות מקצועית גבוהה ואומץ לב כדי
שיוכל להתקדם בסולם הדרגות .לכן התשוקה להצלחה היא גם התשוקה להתקדם ,להרוויח
יותר כסף ,ובמיוחד ,כפי שרצו כל אצילי התקופה ,לזכות בתהילה 43.בזמן מצור על העיר
ממינגן נפגע אחד הביצורים שבאחריות קולוני ,וכתוצאה מכך נהרגו קצין ומספר חיילים.
קולוני תלה זאת בחוסר המקצועיות של המהנדסים שבפיקודו .לאחר הבעת אכזבתו מהם
הוא מרגיש מחויבות לפקד על העניינים מקרוב ושם את עצמו בלב הביצורים המופגזים:
44
"התשוקה להפוך את עצמי לשימושי פיצתה על הדאגה והסכנה" ,הוא מסביר.
במקום אחר מסביר קולוני מדוע הוא נלחם .במהלך קרב מסוכן שבו היה כוחו של קולוני
בנחיתות ניכרת צעק אחד החיילים מבין השורות ש"הכל ייגמר בטבח" 45.קולוני רתח מזעם
מפחד לאבד את השליטה על חייליו ,ונאם בפניהם ]...[" :חובתנו היא להקריב את עצמנו,
דברים כאלה הם בטבע העיסוק שלנו ובכל מצב .הדוגמה שמופגנת על ידי האנשים האצילים
46
שמובילים אותנו צריכה להספיק בהחלט עבור הפחדנים האומללים הדואגים לעורם".
קולוני דיבר כאן על 'חובה' ועל 'קרבן ',אך הקרבן אינו למען רעיון נעלה כמו 'המדינה'
או 'הנצרות' .מושא ההקרבה אצלו שונה בתכלית .הקרבן אצלו הוא על מזבח דרך החיים
הצבאית" .זה טבע העיסוק שלנו" ,ממשיך קולוני .במילים אחרות ,קולוני אומר לחייליו:
"אנחנו נלחמים ,כי זו מלאכתנו" .הוא מסיים את הנאום באמירה שאם יש לחייל ספק ,ראוי
לו לקחת דוגמה מהאנשים רבי התהילה שמנהיגים אותו" :אם אתה לא בטוח עבור מה אתה
נלחם – הבט בי ,גם אני נלחם!".
גם בעניין זה ,תפיסתו של רודס שונה לגמרי' .תכלית המוות' מוזכרת במפורש פעמים
רבות ביומנו .מדובר בקריאה החוזרת" :הכל למען האיחוד ( ")it is all for the Unionהמופיעה
ביומן כמנטרה המפיחה אופטימיות בכותב 47.סיסמה זו אינה קשורה ישירות למוות ,אך היא
מגלמת את תמצית השקפת עולמו הצבאית של רודס ואת תפיסתו את תכלית השתתפותו
במלחמה.
במכתב שנשלח מהחזית והתפרסם גם בעיתון המקומי ,רודס מפרט על מהות השירות
ומציין את המוות באופן ישיר" :עלינו להתאבל על אבדנם של רעים אמיצים רבים ,אך
אנו מרגישים שהם מתו למען סיבה רבת תהילה ,נאבקים להשיב את האיחוד שנוסד בידי
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אבותינו" 48.רודס משלב את המשימה המדינית עם חובה משפחתית עמוקה' ,מורשת אבות',
וקושר אותה לתהילה בה יזכו הלוחמים.
לצד מושגים אלה ,רודס מזכיר סיבות נוספות לנכונותו לסכן את חייו .למשל ,בתחילת
דרכו בצבא הוא כותב" :אני מוכן למלא את חובתי המלאה עד המוות אם זה דרוש .אני
בטוח שאוכל לחיות או למות כמו חייל נוצרי" 49.ובמקום אחר "[ ]...אם אמות בשדה הקרב
אני מקווה לקבל את הגמול השמור לצדיקים ולקבל את רצון האל בהכנעה" 50.גישה זו
נובעת מתפיסת עולם דתית .רודס הוא אכן אדם דתי המנהל חיים דתיים עשירים ומתאר
לאורך היומן מיסות רבות ודרשות של כמרים שבהם השתתף .הוא גם עסוק בשאלה על
מידת דתיותם של חיילי גדודו 51.בראותו את תכלית המלחמה כשילוב של רעיונות מדיניים
ודתיים אין רודס שונה מחיילים אמריקנים רבים במלחמת האזרחים 52.המלחמה עבורם
הייתה דבר שנעשה למען אלוהים ,הנצרות והמדינה – ללא הבחנה .המדינה גילתה את רצון
האל עלי אדמות ולהיות אזרח נאמן משמעו להיות נוצרי טוב ,וגם ההפך.
בדברים שכתב רודס ביומנו אחרי ששירת כשנה בצבא ,ביום הולדתו העשרים ,הוא עורך
סיכום אישי המבטא השלמה לנכונותו להשתתף במלחמה:
כאשר אני מסתכל בחזרה אל ה־ 21במרץ  1861אני נדהם ממה שהתרחש .אז הייתי
פקיד שלו במשרדו של פרדריק מילר .היום אני חייל להוט לנוע .אני מרגיש צורך
להודות לאל ששמר אותי תחת כנפיו בעוד שאחרים תעו .אני בטוח שהוא ייתן לי כוח
53
לשרת אותו ואת ארצי באמונה.
פסקה זו משלבת בין שלוש סיבות שעבורן ראוי לצאת למלחמה ולהסתכן במוות :הדת,
המדינה ועיצוב האישיות .כאשר רודס מדבר על בניית אישיותו ,הוא מייצג היטב את
תהליך עליית קרנו של החייל הפשוט כגיבור לאומי; חייל שהמלחמה מספקת לו חוויה
מעצבת־אישיות כפרס על נכונותו להקריב את חייו 54.הזכות להשתנות ממעמד של פקיד
פשוט לחייל להוט ,בעל ביטחון ומעמד בעולם ,או בקיצור גיבור ,הוא הגמול האישי לו זוכה
רודס ,כמי שהסכים להקריב את חייו למען המולדת.
את התחושה הכללית שמניעה את רודס במהלך שירותו הצבאי אפשר גם לסכם במילה
אחת :תחושת שליחות .לאחר ליל קרב מסוכן ביותר ליד פייר־אוקס שבו רודס פעל כ'רץ־
קשר' ,הוא כותב" :לא אהבתי את העבודה ,אבל זו הייתה חובה ( )dutyואני מנסה תמיד
למלא את חובתי" (ההדגשה שלי) 55.הנכונות ל'הקרבה' מייצגת אפוא עבור רודס את הגמול
האולטימטיבי שהוא מוכן לתת למדינה ולאלוהים 56.עיצוב האישיות שהחייל זוכה לה
'בפנים' והתהילה שהוא זוכה לה 'מבחוץ' ,הם התמורה עבור נכונותו לסכן את חייו; אך
תחושת החובה היא הרגש העמוק המניע אותו לפעולה באופן קבוע.
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ב .סיכום ומסקנות :על תפיסת המוות במלחמה בעת החדשה
בחלקה השני של העבודה אנסה למקם את תפיסת המוות של שני החיילים בהקשר רחב של
עמדות ,רגשות ופעילות צבאית .מצד אחד לפנינו קצין צרפתי ,בן אצולה חסר אמצעים,
57
שהצטרף בגיל צעיר לפלוגות צוערים של הממלכה ,כדי להפוך את החיילּות לקריירה.
לאורך תקופות ארוכות משרת קולוני בצבא בוואריה ,אף שהוא אינו דובר את השפה של

המצור על בלגרד
הקרב נגד בלגרד הטורקית היה האחרון בקריירה של קולוני,
שנלחם במסגרת הצבא הבווארי ,כחלק מהברית עם הנסיך יוג'ין מצרפת.
תחריט .יוצר לא ידוע .הספרייה האוסטרית הלאומית

קבורת מתים מצבא האיחוד לאחר קרב פרדריקסבורג.1865 ,
שלוש נשים מבקרות בבית הקברות של צבא הקונפדרציה בצ'רלסטון ,דרום קרולינה.1903 ,
 620אלף חיילים ובסך הכול  720אלף בני אדם נהרגו בשנות מלחמת האזרחים
התצלומים מ /http://www.kpbs.org/photos/galleries/american-experience-death-and-civil-war
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פקודיו הישירים 58.הוא נעדר מביתו לשנים ארוכות בכל סיבוב מלחמתי ,אך כנראה לא
59
קיים שום קשר עם משפחתו הגרעינית (הוריו ואחיו) וגם אינו מביע געגועים אליהם.
המלחמה נתפסת אצלו במונחים קרייריסטיים .כאשר זו נעצרת ,קולוני רואה בכך מכשול
להתקדמותו המקצועית והמעמדית 60.ואכן ,באחד הקטעים המשעשעים של הספר ,קולוני
מנסה לשכנע את מועצת הנסיכּות מדוע כדאי לה להמשיך במלחמה; הוא מציע לשעבד חלק
נרחב מרכושם של נתיני הממלכה ,עד כדי התכת פעמוני הכנסיות למטבעות ,כדי לתחזק
את הצבא 61.קולוני היה אפוא חלק מתרבות צבאית שבה הקצין הצבאי תיפקד כשילוב בין
לוחם לבין יזם כלכלי .לצד רווח כספי חומרי ,מה שהניע אותו היה הרצון לזכות בתהילה
62
שמטרתה לסייע לו בתחומים שונים ,כולל כיבושים רומנטיים.
רודס לעומתו היה פקיד זוטר שהתנדב לגדוד 'קהילתי' בגלל צורכי השעה ובלא שתכנן
זאת מראש .הוא קיבל עבור שירותו שכר צנוע .היחידה הצבאית שלו ייצגה קהילה מוגדרת,
תושבי מדינת רוד־איילנד ,שאיתם ועם משפחתו הוא שמר על קשר רצוף באמצעות
מכתבים וכתיבה לעיתון המקומי .רודס התגעגע הביתה ויצא מדי פעם לחופשות כדי לבקר
את משפחתו 63.המוות אצל רודס מצטייר לאורך כל היומן כדבר עצוב ובלתי נסבל .רודס
לא מפסיק לייחל לסופה של המלחמה והוא מאושר ביום שהיא מסתיימת" :השבח לאל
64
במרומים ,שלום על האדמה ורצון טוב לבני האדם".
אריאס טוען כי בתקופתו של קולוני" ,המוות הפך לדבר מטפיזי שמובע על ידי מטאפורה:
ההיפרדות של הנפש מהגוף ".אם כך ,כאב המוות כבר אינו בחזקת סבל אמיתי ,אלא
משהו שאפשר להשוותו לחברות שנשברה 65.אריאס מראה עוד שלצמיחת מוסד המשפחה
הגרעינית ולאינטימיות שבאה איתו היה תפקיד משמעותי בהתפתחות תחושות אבל ואבדן
נוכח המוות .הוא מכנה תקופה זו בהיסטוריה של תפיסת המוות כתקופת 'מותו של האחר';
התקופה שבה אנשים החלו להרגיש בחסרונם של הקרובים להם ,ולכן הפכו לרגישים
יותר למוות 66.בתקופתו של רודס במאה ה־ 19המוות כבר החל להפוך ליסוד מאיים ,ולכן
67
מודחק.
השוואת יומניהם של שני החיילים בחלקו הראשון של המאמר מאפשרת לכאורה להגיע
למסקנה כי המוות אצל קולוני נדחק הצידה ונתפס כדבר שולי :הקצין הצרפתי פעל בתקופה
בה למלחמות היה מימד חומרי מובהק ,ולכן המוות נתפס כחלק מפעילות כלכלית .מאחר
וקולוני הוא אציל השייך לעולם מרובד מבחינה מעמדית ,החיילים הפשוטים הם בבחינת
'מטבע עובר לסוחר' .מכיוון שכך ,כאשר קולוני דן במחירו של הקרב מבחינת מספרי
הרוגים ,הוא מנותק מרגשות כמו רחמים או מתפיסה ,כמו זו שעולה מרשימותיו של רודס,
ש'כל אדם הוא עולם ומלואו'.
לאור טענתו של אריאס בדבר עליית מושג האינטימיות והשפעתו על המוות ,אפשר גם
להסיק כי מערכת היחסים המנוכרת שקולוני מנהל עם משפחתו משפיעה על תפיסותיו
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והופכת אותו לרגיש פחות למותם של בני אדם .קולוני גם אינו מקיים יחסים קרובים עם
חייליו ולעיתים כלל אינו דובר את שפתם .אם כך ,המוות הוא מושג שולי לכאורה בחשיבה
הצבאית של קולוני.
אלא שהניתוח שהוצע לעיל אינו מביא בחשבון רבדים עמוקים יותר בתודעת הלוחם.
קטע בעל חשיבות מרכזית להבנת הנושא מופיע בזיכרונותיו של קולוני בתיאור המצור על
שרלרואה ,אחד הקרבות הראשונים שלו כמהנדס צעיר .קולוני וחבריו נאלצו להמתין בין
הביצורים במשך זמן רב לסימן לתחילת המתקפה ,כשהם חשים כי הם הולכים לקראת מוות
בטוח .קולוני תיאר כך את פני חבריו כאשר הם חיכו לסימן למתקפה:
בחנתי אותם בתשומת לב רבה ,וככל שבחנתי אותם כך נדמה היה לי שהם אינם אותם
האנשים שהכרתי קודם .דמותם השתנתה באופן יוצא דופן :היו שם פנים ארוכים
ומתוחים; פני אחרים היו מעוותים; אחרים ,שוב ,היו קודרים עם בשר בגוון כחלחל;
בעוד שלכמה היה מבט תוהה בעיניהם .כל מה שראיתי היה קבוצה מלנכולית של
חוטאים שככל הנראה נגזר עליהם למות .גם אני דמיינתי את עצמי משונה ,כמו
האחרים; אולם המאמץ שתמיד עשיתי כדי לרכוש מוניטין תרם רבות להרגעת הפחד
68
שלי ואולי סייע לי לשמור על ארשת רגועה.
תיאור ההמתנה לקרב זה הוא תיאור מלא רגש .זהו תיאור של שינוי טוטלי בדמותם של
הלוחמים לפני הקרב .כמייצג נאמן של האצולה הצבאית של זמנו ,קולוני אמנם נאבק
בהבעת פחד שלו 69,אבל אין ספק שהתיאור הזה משקף את פחדיו העמוקים .במקום אחר,
כשהוא מהרהר בינו לבין עצמו כותב קולוני" :איזה פגע נורא היא המלחמה; חיי אדם שווים
כקליפת השום כאשר מחליטים על מפעל כזה" 70.קולוני אינו אוהב לקרוא ספרי מלחמה
71
ומספר שהוא לא כתב את זיכרונותיו מתוך רצון חופשי ,אלא מתוך כפייה מסוימת.
קולוני גם מעיד שהוא השתדל להימנע מגרימת מוות מיותר .למשל ,בכל הדו־קרבות
שבהם השתתף ,הוא מעולם לא הרג את היריב ,גם אם הייתה לו הזדמנות לכך 72.במקום
אחר תאר קולוני בגאווה כיצד הוא חס על נער גרמני ממשפחת אצולה שנפל לרגליו .אך
כדי להרגיע את חייליו צמאי הדם אחרי הקרב ,הוא סיפר להם שהוא עשה כן כדי להשיג
73
מהנער מידע.
הדוגמאות האחרונות נוגדות את המסקנה שהצגתי לעיל בנוגע לערך חיי האדם בתודעתו
של קולוני .הן מעידות על יחס בלתי־אינסטרומנטאלי כלפי חיי חייליו ,ואף כלפי חיילי
האויב .כיצד אפשר להסביר אם כן את הפער הבולט בין ערך חיי אדם אצל קולוני ,לבין
הרושם שלה מהסקירה לעיל ,לפיו הוא היה 'עיוור' לפצועים ולהרוגים וראה באבדן חיילים
הפסד חסר חשיבות? אבקש להסביר את הפער הזה בתפיסותיו של קולוני מתוך השוואה
לשניות הטמונה בגישתו של רודס למוות.
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מזווית ראייה מודרנית ,קל לטעון כי לרודס היה אכפת מחיי אדם יותר מאשר לקולוני.
רודס אכן מתאבל על כל חייל ,הוא כותב על כך ומתעד את סבלו .אולם למוות אצל רודס
יש 'תכלית' חיצונית .הרג לשם הרג ייחשב אצלו לרצח .מחשבתו הצבאית של רודס מבחינה
בין אמצעים למטרות ,ובכך היא 'רציונלית' ,או 'קלאוזביצית' ,שכן הוגה הדעות הצבאי
קרל פון קלאוזביץ ( )Clausewitzטען שהמלחמה אינה מטרה כשלעצמה.א ואמנם ,רודס
תפס את עצמו כמי שנלחם למען 'מטרה נעלה' ,ולא כלוחם מקצועי שהמלחמה היא חלק
אינטגרלי מחייו ומהקריירה שלו .אותה חשיבה 'רציונלית' מגלה פרדוקס במחשבה הצבאית
המודרנית :אם התודעה מבחינה בין מטרות ואמצעים ,אזי חיי אדם הופכים בקרב להיות
בסופו של דבר אמצעי להשגת מטרה .המטרה המודרנית היא בדרך כלל מופשטת ,כמו
למשל 'ביטול העבדות'; אך היא בסופו של דבר שמצדיקה דווקא הרג ומוות .ואילו אצל
קולוני הקצין שכיר החרב ,מכיוון שאין סיבה 'נעלה' לצאת למלחמה ,החיים זוכים לערך
כשלעצמם שאינו תלוי בשום 'מטרה נעלה'.
יש לפרדוקס הזה השפעה על מהלך המלחמה .קולוני ,כפי שעולה מזיכרונותיו ,אינו שונא
את אויביו .לעומתו ,רודס כותב במקום אחד" :כשאני כותב עכשיו ,ראיתי ברנש מסכן נורה
למוות כשהוא חיפש מחסה .מי ייתן ואלוהים יסלח לאנשים שהביאו את המלחמה הזו .אני
חושש שעוד אשנא אותם"' 74.המטרה הנעלה' ,או 'העילה האידיאולוגית' למלחמות ,מביאה
אותו אפוא לשנאה .דווקא קיומן של מטרות נעלות מאחורי פעילות צבאית ,עשוי אפוא
ב
להגביר את הפעילות הצבאית ,ולכן להרבות אולי את מספר המתים.
לתפיסת המוות המודרנית ישנו ביטוי פרדוקסלי נוסף :כאשר 'כל חייל הוא עולם ומלואו',
כפי שבא לידי ביטוי בתרבות האבל האמריקנית במלחמת האזרחים 75,ובכלל זה אצל רודס,
מוות של חייל בודד יכול אף לגרום להתלקחות מלחמה שלמה .לעומת זאת ,ספירתם 'הקרה'
של המתים בקרב והחשיבה ה'כלכלית' של קולוני מעידים למעשה על רגישות מסוג אחר.
בעוד רודס עסוק ,כמו חיילים מודרניים ,בעיקר בספירת המתים הקרובים אליו ומדגיש את
המתים ביחידה שלו; קולוני רואה תמיד לעיני רוחו את מספר ההרוגים הכולל .המלחמה
עבורו היא 'תחרות בגרימת מוות' – או ליתר דיוק 'תחרות בגרימת פציעה' – כפי שמציגה
זאת איליין סקרי ( 76 .)Scarryאמת אכזרית זו אכן גלויה לעין בתפיסתו של קולוני ,אף שהיא
הייתה בוודאי זרה לגמרי לרודס ותטריד מן הסתם כל אדם מודרני .ואמנם ,בהציגה בדרך
זו את המלחמה ,סקארי מנסה לחשוף את מה שהיא רואה כמהות תרבות המלחמה המערבית
המודרנית.
א לין מציין שקלאזוביץ אמנם תורגם לאנגלית רק ב־ ,1874אך הגותו היא תוצר של רוח הזמן בדיוק כשם
שהוא עזר לנסח אותה (לין ,2003 ,עמ' .)210
ב ביקורת ברוח זו השמיעו הוגי דעות צבאיים על התפיסה הקלאוזביצית ,אחרי מלחמת העולם הראשונה (לין,
 ,2003עמ' .)216–215
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לתפיסה זו השפעות ניכרות על התנהלות המלחמה .לין מסביר כי בהשוואה למלחמות
העת החדשה המאוחרת (ובזמנו של רודס) ,הקרבות בעת החדשה המוקדמת (ובזמנו של
קולוני) נטו להיות "מדממים אך לא החלטיים" ,וכי "המלחמה לאורך עידן הנאורות הייתה
פחות נרחבת ,מזיקה וברוטאלית" 77.זאת בשל כך שרבים ממצביאי התקופה נמנעו ככל
א
האפשר מקרבות ,שכן שמירת שלמות צבאם הייתה נדבך מרכזי בחשיבתם הצבאית.
במילים אחרות :דווקא בעידן שבו המלחמה הייתה עיסוק חומרי מוצהר ,היחס לחיי אדם
היה זהיר יותר.
לסיכום ,לא ניסיתי לקבוע בעבודה זו מי מהלוחמים פחד יותר תחת אש ,או מי נבהל
יותר מדם ופציעות .עומדת בעינה העובדה כי רודס מדווח באופן עקבי על רגשות של
עצב ואבדן אל מול המוות ,ואילו אצל קולוני רגשות אלה נראים קהים יחסית .אך ספק אם
אפשר להציג 'סולם רגשות' אובייקטיבי שישווה בין תחושותיהם .מסקנותיה העיקריות של
העבודה נוגעות לתחום החשיבה הצבאית :על פי תפיסת עולמו של קולוני הצלחה בקרב
היא הקריטריון המרכזי ,והמוות הוא מדד לכישלון או הישג בקרב .אצל רודס ,לעומת
זאת ,מה שעמד במרכז החשיבה הצבאית הוא 'המטרה הנעלה' שבשמה הוא נלחם; ומכאן,
שלמרות רגישותו לחיי אדם ,חשיבותם מוסטת למעשה הצידה.
יואל הופמן אומר על מורה הזן ג'ושו שרחש "תיעוב למופשט" .הופמן ממשיך ומצביע
על הניגוד כאשר הוא אומר כי "בהיסטוריה הארוכה של הזן לא נוכל למצוא שום מורה אחר
שהייתה לו אמונה כה מועטה ָבּ'אמת' ואמונה כה רבה ָּבאדם" 78.באופן דומה הצעתי לראות
כאן את כלכלת המוות של קולוני.

א לין מביא שורה של דוברים ידועים מעידנו של קולוני כדי להעיד על הטענה כי חיי אדם היוו שיקול חשוב
בחשיבה הצבאית של התקופה .למשל :דה וובן ( )Vaubenשקורא" :הבה נשרוף אבק שריפה ונשפוך פחות דם".
ואחרים כמו דה סאקס ( ,)De Saxeולואי ה־.15
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