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 מלחמת יום הכיפורים: השתיקה
קריאה בשיר של תמיר להב־רדלמסר

אריאל הירשפלד

ַהּטָ ֹותי ְתנּועֹותיָ ַאִ ם,יּבְ ְרִח ׁאֹות,יּבִ ְצָעקֹות,יּבִ ְלנּו.יּבִ ּבַ ּאִ לּוליׁאֶ ְלנּו.יּבָ ּבַ ְרָחָמהיּאִ ריַהּמִ ּכָ
ָשְמלּוי ָשַמְלּתִ ,יׁאֶ ְאָבִל םיׁאֶ ֵכליּבִ היְרִהּזָ ִנ םיֲשִנ יְמַנּסֶ עיׁאָ ִל םיְוֵתׁאַ ִט ם.יֶעׂאְ ַמּבָ לֹשׁא,יּבְ

ָשַמְלנּו. ִר .יׁאֶ

ּקֹות,יָשַמְלּתִ : ֵלהיּאַ ִ םיַוֲחֵמׁאיֶעׂאְ ּתַ ׁאְ ּיּול,יּבִ ּבְ ֹוםיּכִ
ריּבֹו." "ַטּיֵ

ָבל. שןי—יּאָ ּבּול.יּוִמּכָ ריּאִ שןיֲשִנ יזֹוֵכליּכָ ַעאיּכָ

תמ לירהב־לארמסל,יתמונת מחזור1

תמ לירהב־לארמסל,יתמונת מחזור,יעםיעובא,יתר־שב בי2003,יעמ'י8. 1.י
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א

מרחמתי וםיהכ יול ם,יהזכולהיכקאהיוכשלוכהיבמרחמותיא אעהימא נתי אלשרימשזי
מרחמתיהאחלול,ינותלהיכה עאליכמעטיגמוליבתלבותיה אלשר ת.י צ לותיהסילותיהמעטותי
אנכתבויער הינוצלוימשוחלימשואיובמנותקיממנה,יקלוביראנותיאולישחל ה.יהסלט םיהסיול םי—י
משוחליעואי ותל,ימאנתי2000יוש רך.יהסיל םיוהסלט םיהררוינותלויכמעטיזנוח ם.יהענ  ןי
אעוללויכמהימהםיאכךיבמהלה.ימוריהל אוםיהעמוקיאהות להימרחמתיהאחלוליב צ לתיהאולי
אהק ףישותהיוהאתתףיבהינלש םיהאבל םיתמוה םיעואי ותל.י תלהימזשת,יבעאל םיהאנ םי
ארשחלי1973י אעויהילוזהיוהא להיה אלשר ותייל חהיגאורה,ישךילקימעט םימןיה וצל םי
הלב םיאכתבויבאנ םישרויהקא אוי צ לותימ וחאותירמרחמתי וםיהכ יול ם,יוגםישרויאנכתבוי
רשינחלתויבז כלוןיהתלבות .יהסויל םיוהמאולל םיאה ויח  ר םיסא ל םיבשוקטובלי1973יהחרוי
רהע איערימלשותיהמרחמהיהה שיוערינ ס ונםיבהילקימקץיעאל םיוחמאיאנ ם.ימרחמתי וםי

הכ יול םינותלהיכמכהירשימיולאת;ימכהיאש ןירהייתחון־יה.
הסויל הבורט ב ותל אהקא א סיל רמרחמה זו ה ה אווקש זקן סויל  האול,יהמובהק 
בסויל  אול תא"חי— ס.י זהל בגילוי אליהו )1999(.י זהל,ימ יאכתבישתיהגאורותיוהמאי עותי
ב ותלימב ןיה צ לותיערימרחמתיהאחלול,ימצשיאלךימארוירכתוביערימרחמתי וםיהכ יול ם.י
אווקשיהושיב קאירגאליעריינ יהתהוםיאב ןיאת יהמרחמותיהררו,ימע ןיֶולג ר וס,יהמומחהי
ראשוריהעת קה,יהבשישריהתויתיהחאא,ישרשיארשינמצשירויאנטהי—יררוותו,ירהסב לירוישתי
ה אןיוררמואיבשמצעותוישתיהחאא.יגילוי אליהויהושיבוואש יהמענ  נתיוהמעמ קהיב צ לותי
הילוזהיאס ילויעריהמרחמהיהזשתי—ישברישנ יקולשישותויוחאיאשףימ רהיבויש נהינכונה.י
הש לוע ם,יהמלשות,יהקורות,יכורםינכונ םי—ינכונ םימצאימסומנ הם,יכרומל,יה ויכמותםיבעורםי
יעהי הממא יבשותםי מ ם.ישרשיאהמ ר םיש נןינכונות.יכריהישליהמ רור יהזה,יכריעתלתיהִאׁ
המרשהיהזשת,יהמרע טהישותנויממקוליתענוג םיקאמון:י"]...[יאכב כוריה תהינעהיכורהילקי
סב בילצועהישחתיאקהיוממורקהיאריש זהייסיכב אישסירטינאכחיארשינאשליעואיממנויאוםי
ממאותיבתוךיהש נסוףיהמילכסיהזהיהעורהיעריגאות ויער ויועריכריסב ב וי]...["2י—יכריזהי
ש נוינכוןירמרחמתי וםיהכ יול ם.ירשימאוםיאהמרחמהיש נהי יהי—ימרחמתיהאחלולירשי
ה  תהיקרהישוי יהיממנהי—ישרשימאוםיאהאיהיהזשתיש נהיתקיהיעואיככר ירהתבוננותי
במרחמתי וםיהכ יול ם.י ותלימכך:ימהיאלוקןישתיהעבל תיהסילות תיהעכאוו תימןיהאחףי
הקאמוןיאי עםיבה,יוהיא טישותהימכריהמחרצותיהררו,יה הימרחמתי וםיהכ יול םיעצמה.

הראוןיהזשת,יהעבל תיאריהסילותיהעבל תיה אלשר תיהחאאה,יהעוגביהשא ליהזהי
ההומהיתחתי א ויהוו לטושוז ותיארי זהל,יה שישחאיהתברור םיאחסמוישתיע נ יהסויל םי
מרלשותישתימרחמתי וםיהכ יול ם.יעמוסיעוזיושבלהםיב'י הואע,יממא כ יאלכויארי זהל,יוגםי
מש ליארויואו איגלוסמןיהצע ל םימהם,יהםיכורםישומנ היאריעבל תיהשלגמןיהזשת,יכורםי
תרמ א היאריהתי סהיהעבל תיאחוברהיב מ יהס מבור זםיה אלשר ,יב מ יארונסק יושרתלמן,י
והג עהירא שהיבכת בתםיארי זהליועוז.יזויהש א שהיארי"ה יה"יהראונ יה אלשר .יש ןיזוי
ש א שהיעת קהיכרריוכרר,יוה שיגםיש נהי ולאתםיארימנאר ימוכליסיל םיוא" יעגנון.יזוה י

ס.י זהל,יגילוי אליהו,יזמולה־ב תן,יתר־שב בי1999,יעמ'י8. 2.י
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ראוןישקסטלווגנט ת,יחואנ תיומוז קר תירע רש,יהמצה להיתא ליעריעואלהיהי וט ,יראוןי
הבנו היערייעלימכורכריה טביב ןיממאיה" וי "ירב ןיממאיה"מצ שות"ישויה"אבל ם".יש ןיזהי
מאנהיכמהיסתמ יוזע לי ה היהמקוםיהמתושליבית חתיגילוי אליהו )צומת טשסה אבס נ (,י
כמה משובק ושיול  ה ה המלשה כורו;יהא בול הסילות  הצומח ער ו בונה תמונה שי ת שא לת 
ממא ם המק יה במא חת מאיט שלוכה שת המאבל הש נסוי  ושת האמ ם אמער ו וחומל ה 
הראונ  ם בונ ם קורוסוס מ רור  מיושל העאו  שנשיולות ושי יולות היוערות כסלח  עואף 
אר גר מות מרכות והוש מאובץ מ ר ם נא לות,י" יות",י"עת קות",יאכ ות חמאה אר סילות.י
ש ן זה מאנה כמה קואל "האכור" שו כמה שיר "החואך" בס יולי— הס יולת העבל ת אר 
האול אשיף שת מרחמת  ום הכ יול ם שנוסה ה  תה רבנות ער ו  וי  טקסטושר  מרכות .י
זוה  ראונה אר הצ ונות בע אנה ההלוש  ב ותל,יע אן "החזון וההגאמה".יזוה  סילות חצלנ ת 

אמרכ ה ש נם באל־ואם.יזהו עורמה המאומ  ן אר מרכות  אלשר החאאה.

ב

האת קהיאהאלתהיסב בהימרחמתי וםיהכ יול םיבתואעתישרהיאלשוישותהימקלוביוחווי
שותהיבח  הם,יובעקבותיזשתי—יבתלבותיה אלשר תיכורה,יש נהינעוצהילקיבעצםיק ומהיארי
טלשומהיובמהרכהיאריהתגובהיהיוסט־טלשומט תישרשיגםיבש כותהיהער רת תיאריהטלשומהי
הזשת,יער רהיסמו היאהתחוררהיבבנ יהאוליהמסו םיאנרחםיבהימשזיר אתםיו ראותםיועאי

המרחמה,יובמהיאחוררהיהמרחמהיהזשתיבער רהיהזשת.
מרחמתי וםיהכ יול םיה  תהימרחמתםיאריה רא םיהלשאונ םיאנוראויבמא נתי אלשרי
שויבשוישר היכעור םיבאנות היהלשאונות,ישרהיאה ויבנ יאמונהיעאלה,יתאעיעאלה,יעאל םי
ועאיעאל םיוחמאיב־1973.יה ויכמובןיגםימבוגל םי ותל,ישרשיארהםירשיה  תהיזויהמרחמהי
הלשאונה.יכשןיער ירהוס ףימהיאנלמזיכבליקואם:ישנ יכותביגםיכֵעא.יה  ת יבא וקיבןיעאל םי
כאילצהיהמרחמה.יה  ת יח  ריסא ל,יחובאיבח ריהשוו ל.יא לתת יב ח אתיי נו יבה טס.יה  ת י
ב ןישרהיאק ברוישתיהיצוע םיאהג עוירמלכזיהשלץיב מ םיהלשאונ םירמרחמה.יריעמ םילקי
לאמת יוהעתקת ילא מותיענק ותיארייצ עות.יריעמ םיטסת יוט ירת יביצוע ם.יבתח רתי
אצמבליה  ת יבב תיחור םיאאהיביש א,ימעבלירתערה,יב"שיל קה".יריעמ םיעבאת יכחובאי
וריעמ םישסית יגויות,ישלזת ישותןיבאק יירסט קיאחול םיולאמת ילא מות.יגםישנ יכמעטי

רשיא בלת יעריהמרחמהיהזשת.
ה רא םיהלשאונ םיארימא נתי אלשר,י ר א יאבעיהאנ םיהלשאונותירק ומהישויה רא םי
אערוישר היבאנ םיההן,יה וי רא יתוליהזהביאריהצ ונות.ישרויה ויהאנ םיהסיולותיאבהןי
התק  מהיהצ ונותיק וםימוגאם,יתקף,ימרשיהוא,יסיוגיואשותיבאבליהצאקתויהק ומ ת,יהמוסל ת,י
הה סטול תיוהער־ה סטול תי—יהמא ח ת.יבעבליהקלוביאריח  יהול הםיעא  ןינלשויה טבי
חאלותיהעאןיאריהאושהיוארימרחמתיהאחלולישויטרטרותיהאלךיוההג להיאריהעור םי—יהןי
ממזלחיש לויהיוהןימשלצותיעלב.יכמובן,יש ננ ימאווהישתיח  יהבש םיזהימקלוב,יהעקול ם,י
במעבלות,ירח  יהוות ק םי ותל,יאכבלימצשויבת םיוילנסות,ישבריה היממאיהמאותףירכורם:י
ה א עהיכ יהמא נהיהצ ונ תיק  מתיוכ יה שיהוקמהיכא ירה ותיבבח נתי"צ ון"י—ימאשתי
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ניא,יסוףיהתרשות.יהלבהימןיהיגוםינסרחירהירצ וןיהחאאהימכוחיהתקווהיהשא להיאנלשתהי
כמתגאמתיביועריממא.

רה ותי ראיבאנ םיהלשאונותירק ומהיאריהמא נהיה היאונהימרה ותי ראיבשלץ־ אלשרי
באנותיהארוא םישויהשלבע ם.יההבאריש נוינעוץיבמ נוןיהש א שורוג היהצ ונ תיבח נוךיבב ת,י
בגנ יה רא םיובבת יהסיל,יבלא ויובלחוב,ישרשיבמצבילוחיאשיףישתיההוו היהתלבות תיכורה.י
נלשהיר יכ יש ןימ רהישחלתירת שולימצביהלוחיהזהיזורתישואל.יח  יה ומ וםיה וילצוי יסבר,י
כמובן,יכבכריאוליואול,יובכריב תיכמעטיה וישבר םיעריאכורינולשימןיהאושה,יממרחמתיהאחלולי
שויממסע יההג להיוהקל עהיממחוזותיהח  םיהקואמ םיבשלצותיהמזלח.ישבריהמא נהיה  תהי
נוכחותימוחא תיארישואלימוגאםיהחויהיעריהשאםיה ח א,יוה רא םיצמחוישריתוךיהנוכחותי

הזשתיכש רויה  תהישמתיגמולה.
המיגאיהלשאוןיעםיהצ ונותיכמחוזיארישואלימוגאםיה ה,יכמעטיתמ א,יבגנון.יבחג םי
אנחגגויבלצ נותיגאורה.יבהאגאהיהחמולה,יאנאמלהיבתוםירביערי א יהגננותיארישותםי מ ם,י
אריהז קהיב ןיהחג םיאריה וםירב ןישרהיארי מ יקאםיוחג יב תיהמקאא.יחגיהחנוכהיה היבבח נתי
טקסיקומונ וןיהקואלישתיה ראיהחאאישריהקאמונ ותיהנאגבת,יהשרוה ת,יאריב תיהמקאא,י
בשמצעותיהסויגנ  ה,ישותוימשכרישהוביעריה רא םיאהוסבליאוביואוביכעאו ,ישמנםיבגרגורי
ס מבור ,ימהאמןיארישותויכאיקטןי—ינסייךיהאמן.יטקסיהבשתיהב כול םיה היב צועיס מבור י

אריהבשתיהב כול םיבב תיהמקאא.יהגננתיה  תהיג רומויהעכאוו ,יהח ,יאריהכוהןיהגאור.י
בע נ יבנ יהארואיוהשלבעיאריאנותיהחמ א םיבמא נתי אלשרירשיה היאבליא סתולי
שתיהלצףיהת שורוג יב ןיהגן,יהגננת,יהמא נהיכג רוםימוגאםיארי"צ ון"יהקאומה,ירב ןיב תי
המקאאיוהשרוה ם.יש אירשיג חךיעריאבל יהגננותישויהמול םיוטקס יהחג םיוהְלָגר םינחגגוי
בגנ םיובק בוצ םיבלצ נותיארמה,יבישתוסיאש אירשיהט ריבויסיק.יהלצףיהת שורוג יהזה,י
א צלישמוןיכהיעמוקיב צ ל יהתלבותיאריהמא נהיהצע לה,יובכרריזהיבתלבותיהיויורל ת,י
בב אול,יבתעא  תיהמזכלותישויבשמנותיהתעא  ת תיאהתיתחהיבשותןיאנ ם,יה הירבנ יהאולי
ההושיבבח נתיעובאהיממא תיוואש ת.יהטרטרותיהיור ט ותיוהק ומ ותיאריאנותיהחמ א םי
)"הילאה",ימבצעיס נ (ירשינגעויבעורםיה רא ם.יהמבוגל םימהםיכבלילשוי ותלימא ימכא י
רחואישתיהתוםיהק ומ יהזהיאריהגשורהיהמתגאמת,ישבריהם,יבנ יהארואיוהשלבע,י אעויאהםי
עצמם,יבגוים,יהםיחרקימןיהאמחהיהזשתיהמכונהי"מא נתי אלשר".יבמואג םייס כורוג  םי
התלחאיכשן,יבילקיהקצליוהמ וחאיהזהיבתוראותיהצ ונות,יס מב וז ס,ילקמהילצויהיאריז קותי

ב ןיה ח איה רא ירב ןיהשםיוהמא נה.
לב םימןיההול םימוכ יהסבריוהאכור,יבנ יכריעאותי אלשר,יה ויחוזל םיושומל םי
רקטנ םיההםי"שתםיצבל ם,ישתםישחל ם...",יומתכוונ םיבכךירה ותםילחוק םימןי"הגרות",י
מוגנ םיממולשות ה.יבשותןיאנ םיה  תהיההבטחהיבאבליסויהיאריהגרותיבא שיכוחהיהק ומ ־
ניא ,יהנבאריהבאריעמוקימק ומהיכמנ יורצ היתעמורת ת.יהסבריהמחל איבעבלםיהקלובי
אריההול םיקבעיבתואעתםישתילע וןיהגשורהיכלע וןיק ומ ייאוטיושלצ ירחרוט ן.יזויבוואש י
הס בהיהעמוקהיב ותלירכוחהיהסוגסט ב יאריהאמחהיאשייהישתיח  יהגנ םיובת יהסיליבכרי
השמוליבז קתםישריהמא נהיוהמסולתיה הוא תיבע בואהיהצ ונ .ישבריִשזכולהיאריהגרות,יכמע ןי
"בשסוישוסט נשטו"ימוז קר יב צ להייור יונ ת,יקאולירממאישיר,ימרנכור יוטלג יבתואעתי

בנ יהאוליהזה.ישג עישר ויבהמאך.
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המיר שיהושיאהלצףיהת שורוג יהזהיב ןיה"שנ "ירב ןיהמא נה,יהעםיוהשרוה םירשי
ניגעיורשיניגםיבח  יבנ יהאוליהזהיעאיסת וי1973.יההיך.יהושיהרךיוהתעצם.ינ תןיה הירציותי
ארקלשתיג ריההתבגלות,יבשמצעיאנותיהא א ם,י רךיו תיוגגיהשמוןיהעמוק,יה ראות ,יארי
בנ יהאוליהזהיבעלכהיהסגור יאריהמא נהיכמ  צגתיארילע וןיהגשורה,יוהנה,יבלגעיאבוישמולי
ה הירה נעץיהסיקיהלשאוןיבאבל יהגננותיוהמול ם,יב"א ל יהעם"יהצ ונ  םיובסיל יהר מוא,י
בשיח זוקימוחץירכריא מו  יה ראותיהררו:ימרחמתיאאתיה מ ם.יהמרחמהיהה ש,יעריהחלאהי
אקאמהירה,יעריאמותויאריגמשריעבאישר־נשצליאצמחהיבתואעהיה אלשר תירממא י"הלע"י
המ ת ,י ולאויאריה טרל,יחזלה,יבזע לישני ן,יעריער רתיהאושהיוהתקומה,יובעורםיה רא םי
והנעל םינשצלישכןי לאישתיה טרליביועריבשותהיאֵליהייורחנ תיבר"גיבעומל,יארקלשתהי

נבנתהיבובהיבצרמויכא ירהערותהיבשאיהמאולה.י
המעבל המה ל,יהירש ,יאשלך רמעאה אעות מעטות בבוקל שחא ב ונ  1967,ימחלאה 
ק ומ ת מוחא ת וקלובה רנ צחון מזה ל,יה ה חוו ה אר יולקן ושואל אש א רש ה ה שא א רה.י
גם המבוגל ם,יושי רו הזקנ ם,יחלוא  ז כלונות מל ם מכור,יצחקו בקור.ישנ  זוכל זשת ה טב.י
שבר רמ  אה ו בנ  שלבע עאלה שו חמא עאלה,ימ  אה ו מקץ אא אנ ם ח  ר ה אר מרחמת 
 ום הכ יול ם,יה ה הנ צחון אר מרחמת אאת ה מ ם ב צוע ממא ,יל שר ,ישוב  קט ב  עא 
קצה השיאלות,יאר השגאה אהם צמחו ער ה ובה.ימרחמת אאת ה מ ם ע כבה,יושור  הֵילה 
כר ר,ישת תהר ך ההתבגלות הח ונ ,יהלע ונ ־יור ט ,יאר  רא  המא נה ושור  שף אר אול 
לחב הלבה  ותל.יה ש החז לה במרוש הכוח שת הממא הס מבור ־שסכטורוג  אי עם במחאבה 
המטש־יור ט ת באנ ם ההלוש ות אר הצ ונות ובעת הקמתה אר מא נת  אלשר.ימה אהב נו 
לב ם מן המבוגל ם מהם ער מהותה היור ט ת המעא ת אר המא נה,יככר מא נה,יער מהותו 
הכוחנ ת אר מאטל,יכר מאטל,ירש  כור רחאול שר תואעת בנ  האול ההוש בג ר הנכון רכך.י
שנ  זוכל ה טב שת הזלות אעולל ב  ובלב ם מבנ  ג ר  המחזה אר חנוך רו ן מלכת אמבטיה 
)1970(.ירו ןיה הי ר איאנותיהשלבע ם,יוגםיהושיה היבבח נתיחרוץינועזיונא ל.יאווקשיבנ י
ג ר ,יהצע ל םימרו ןיבכחצ ־אול,יה ויאמלנ םיממנו,יובעצםי—ילוו  ישמוןיבמא נהיובעלכ ה.

התבגלותםיארי ר א יהאנ םיהלשאונותיאריהמא נה,יהמלאנותיהשא יר תיארהם,י
נגעהיבתחומ יהלגא,יהמ ן,יהסגנוןיהמוז קר יהמועאףיער הם,ישברירשיבסאל יהעורם.יהאבלי
ברטימשואיבלוקיה אלשר ,יא צליגלסהימענ  נתיב ותליאריצ לוףיוהילאהיב ןיהמלא,יהבשימןי
המהיכהיהתלבות תיהמעלב ת,ירב ןיהתווךיהמקומ ,יהב ת ,יהמאמלילב םימעלכ יהשבות.ירשי
מקלהיהושיאכמהימןיהא ל םיהבורט םיב ותליארירהקתי"החרונותיהגבוה ם"יבתקר טהיאהויקי
ב־1967,יזמןיקצלירינ יהמרחמה,יהםיא ל םיהחותל םיב ואע ןירנס גהיבזמןיובג ר,יכמוי"זמלי
נוגה"ירמ ר םיארילחריוא ליה רא םי"הבובהיזהבה"ירמ ר םיארימל םי רן־אטקר ס.יא ל םי
שרהיה וימהיויורל  םיוהשהוב םיב ותליבאנ םיאקאמוירמרחמתי וםיהכ יול םי—יוהםיבוצעוי

והוקרטוירצאי"ח  ריאריאוקורא"ימשתיחנוךירו ן!
"ח  ריאריאוקורא"ילשו יכשןירמבטיאהו י ותל,יכ יהושיקאולירשותויממאישיריהעקלונ י
רהבנתיהאוליההוש.יהא לישמנםיצונזלירהאמעהיבלא וימאוםיהחתלנותיאבו,ישבריהושינואעי
ה טבירכרימעל צ י"החרונותיהגבוה ם"י—יאלךיהתקר ט,יאה הירה טיסוחף.יהא ליהזה,יבאונהי
ממלכת אמבטיה,ירשיהובןיכרריכיונהינגאיהמא נהיושוא ות היהלע ונ ותישרשיכמבטשישתי
סברויאריהצע ליה אלשר יהעומאירינ יג וסיוהסכנהירה הלג.יבתואעתיהצע ל ם,יהש לונ הי
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הבוטהיאריהא לירשיינתהיכנגאיהמא נהישרשיכרי יגולרויאריהצע ליה אלשר ,י ולאויארי
ה הוא יהנצח .יגםיהא ליהזה,יבזמןיאנוצל,יגו סישריכוחויאריהמ תוסיהמלט ל יהשויףישתי
ק ומהיאריהמא נהיהצ ונ ת.יממאיהמלאיהציוןיבא לייעריכאסתוםיב טחוןיורשיכזלזירי צוץי
ורקל עתיחבריהטבולי—יועובאהיה שיאהא ליה הימע ןיבןיזוגירא לי"הבובהיזהבה"!יגםי
הוול שצ היהש לונ תיאהוס יויהצע ל םיהמתבגל םיבאנותיהאבע ם,יממאישחל ימרחמתי וםי
הכ יול ם,יראולהימא לויהנואעיארישל קיש  נאט  ןי"שגאתיאאש"י)מתוךיהתקר טיסע לאט,י
א צשיב־1974(,ימ" איעֵלמהיאריחבלהיעריהאאש"יר" איעֵלמהיאריאאשיעריהחבלה",ירשיבשהי

רקלועישתיחבריהטבוליהזה.ישבריכשןישנ ימקא םישתיהמשוחל.
הממאיהמלט ל יאריהגשורהיוארישרהיהמשיאל םישותהי—יהח  ר ם,יח  ר יצה"רי—י
ה היציוןיבשואליאריאנותיהמא נהיבלשא תהיכצריהמשא לישתיהשול.ישנ יזוכליה טבישתי
עצמ יקולשיבערייהיבכ תהיו,יב וםיהז כלון,יבינ יב תיהסיליכורו,יבינ יהמ קלויוןיהכסוף,י
המחולץ,ישתי"או־א ח"יארינתןישרתלמןיושתי"הנהימוטרותיגויות נו"יאריח  םיגול .יהא ל םי
השרהינקלשויבטקסיהזהימא יאנה.יש אירשיהקא ביממאירכריהנשמליבהם.יגםישנ יעצמ ירשי
הבנת יהכור.יה היחם.יחאאת יאשאכחימ רהישויאולה.ישבריהאבל םיעבלויבנו,יעמוק םי ותלי
מי לואםיהגרו .יא בלנוימי יהמת ם.יהמאכנוישותם.יגםיטקס י וםיהז כלון,יאמוקמויבשולחי

מוזל,ישור יאמונ ,יעריסףי וםיהעצמשות,יה ויטקסיקומונ ון.י
בנ יהאוליארילשא תיהמא נהירשיאמויראוליהירמ"ח.יהםיגארויבארוםיהקצל,יהשלוךי
ב ותליא אעהיהמא נה.יהםירשיחונכוירה ותי"ג בול ם".יההיך,יהםיגארויכ"ח יעריהמת"י)כאםי
סילויהנואעיארישהלןימגא,יאלשהישוליב־1965יונרמאימ איבבת יהסיל(,יכרומליכ"צבל ם",י
כמ יאנוראוירח ותיבמח לימותםיארי"הג בול ם"יו"הקולבנות"יאהוערוירעורהיערימזבחי
המוראת.יהקוריהחוזליומנסליכמע ן drone,יאעריי ויהח  םיבשלץיח  םישתיח  הםיבזכותי
מותםיארישח הםיושבות הם,ינתןיכמובןימאמעותיכראה ירמותםיהנולשיאריחרר יהמרחמותי
הקואמותיושי רויארינלצח יהאושה,ישבריהושיקבעיבתואעתיבנ יהאוליהזהישאמהימתמאתיערי
ח  הםיושואלם.יואוב,י אירזכול:יהא בוליערי"גבולה"יו"קולבן"ירשיה הילקיִססמהיבי ימנה ג םי
ומצב ש ם.יהושיה היחרקיממאשיומתןיח ,ישותנט ירחרוט ן,יארישבותיושמהֹות,ישח םיושח ות,י
עםישסונםיבשלץיהזשת.ימונחיעריאורחנ יכלגע,יבמקלה,יסיליאק ברת ימשרמנתיחבלויהטובי
ארישח יאניריבמרחמתיהאחלול;יסיליארישח יאנ תןיכמתנתיז כלוןימשב ירחבלו.ישנ ימעת קי
מתוכוישתיההקאאה:י"]...[יבתולימזכלתירעזלשישאליניריבמרחמתיאחלוליהעם.ימשתישב וי]...[י

16.8.1948"י—יכרומליאבוע  םישחל ימותו.
כרישחאימבנ יהאוליה הישיוש,יש יאםיבנבכ יתואעתו,יהח יהקםימןיהמת ם.

ג

שואליושאמהיש נםישרשיאמותיכרר  ם,יסמר  ם,ירמעלכתיתלבות ת־ניא תיסבוכהי
אקטב היהםישואליומוות.יכרר ותםיאריסמר םישרהיוהבנשר ותיאבעצםיהנ גואיב נ הםי
מסת לותישתינא לותם.יש ןיבתלבו ותיהעורםיהמואלנ ,יובוואש ירשיבתוראותיה הוא םיבעורםי
המואלנ ,ינתחיכזה,יי סתימקוםיוזמן,יכלונוטוייארםיא סי קיר צ לתיאול,יאשחאימקטב וי
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הלגא  םיוהסגנונ  םיהושי"שואל".יתיק אהיהק ומ ,יהאלמט ,יהשותנט יאריהמא נהיכ"שםי
גאורה"יב ראותםיארי ר א יהאנ םיהלשאונותירמא נתי אלשרינלשהיר י ח איבמ נו,יוהושי
ש נויאומהיכררירעורםיאנוצליבשמצעותיהח נוךיואט יתיהמוחיהתעמורת תיאריהמאטל םי
היא סט  םירמ נ הםימאוםיאהסבריהממא ,יהחמוליוהק צונ ימעבלירכריתקא םיאעמאיבלקעי
הקמתהיביועריארימא נתי אלשרינגעיבתאת ותיקמש ותיבק וםיהשנוא ,יהקואמותירכרימחאבהי

יור ט תיורכרימעלכתילע ונ תימואעת.
שואלםיאריהשבותיוהשמהֹותיבמא נתי אלשריבעאוליהלשאוןירק ומה,ישואלםיעריח  הםי
ועריהס כו יא רא הםיעומא םיביתחויאריע אןישחל,יחאאיואונהיבתכר תימכרימהיאהםיעצמםי
לשויבח  הם,ירשיה היבא היתקאולת ת.יאותיותןיאריהגננות,יכמאריוכסמרירמעלכתיהח נוךי
כורה,יבמעלךיההול יהזה,יהקואלישתיהשמהּותיבמא נהיבקאליהלמונ יארם,יה  תהימעאהי
החולגיהלבהימעבלירהזאהותילע ונ ת־תנועת ת.יזויה  תהיאותיותילגא תיכנה,יחזקהי ותלי
מכרימ רהישוילע ון.ימואג יה וי יוהחגיאריח  יה רא םינקאלוישיושיבקאליעמוקיולשאונ י
ראיהיהעבל תיורמא נהיהשם.יהאבליהמוזל,יהמיר שישי רו,יהושיאהמא נהיעצמהיה  תהי
כלוכהיבלע וןיהשואל,יומאוםיכךיה שיעבלהימע ןיהשנאה,יק לוביש נט מ ,ימאהויהגארימןי
השםיוהגננת,יובקצהויהער ון,ימויאטימכרי אות,יקלובירשרוה ם,ינמצשיהשבי—יאואיבן־גול ון.
ה היזהישיושישואלישלוךירהיר ש.ישואלישלוךיעאיהתאתיהאכריהיוער.ימע ןי ראותי
שלוכהימא ,ישוייס חהיעריארביח ונ יבהכלתיהשאםיהמתבגל.ייס חהיעריההכלהיכ יהשביהושי
האר טיהקואםיוכ יהושיחומסישתיח לותויאריבנו,יעריההכלהיבאקליהש מננט יאבמעלכתי
הארטונ ת.יהיס חהיהזשתירשיה  תהיכלוכהילקיבש אוליהמחואא,יהמוחץ,יאס יקהימרחמתי
אאתיה מ ם,ישרשיגםיבז הו יהעמוקיאריהמא נהיעםיה סואיהשמה ;יה סואיהממא ךישתי
ה האות,יהכולךישואליבשאם.ימרחמתיאאתיה מ םירשיה  תהישיושילקיש אוליאריכוח,יארי
 כורתיצבש תישויארי"צאק"יבע מותיב ןיה"טוב ם"יר"לע ם";יה שיה  תהיש אולימחואאיארי
ה ראות,יארימואג םיהא  כ םירחג י אלשריאריה רא ם,יארי"בשנויחואךירגלא"י—יומתוךי

כך,יש אולימחואאיאריהז קהישריהמא נהיכשרישםיגאורה.

ד

כךיעמאויהח  ר םיבנ יהתאעיעאלהיוהעאל םיבשותוי וםיאבתיבצהל  ם,יאה היגםי וםי
הכ יול ם,י6יבשוקטובלי1973,ימוריהלעהיאבשהיער הםימשלבעילוחותיהאמ ם.יוהםירשיא בלוי

עריכךיאנ םיעריאנ ם.י
בה עאלימואגיקורעי ותלישגא ליזשתיכאבליקוגנ ט ב ;יאבליעמוק,יתהומ .י

הםי אעו,יככרי אלשר ,יא וםיהכ יול םיהושי" וםיהא ן".יהמנ יורצ היהמכורכרתי
ה טביארימא נותיעלב,יריתוחיבמרחמהיכוררתיערי אלשריבחגיהקאוא,יהחמוליוהמיח אי
ב ותליברוחיהאנהיהיורחנ יה הוא ,ייערהישתייעורתהיבעוצמהישא להיאווקשיערישותםיבנ י
תאעיעאלהיועאל ם,יגםישםיה ויח רונ ם.יכ יש ןיהמאובליכשןיבאתיהיולמר תישרשיבשוא ותי
המטשי ז ותיאריהק וםיהרשומ ־יור ט יוארימשבק יהאתותימשזימכותימצל ם,יאלךימרחמותי
הקואאיהשסרשמ ותיועאיהאושה.יהמנ יורצ היהזשתי צלהיממאיאריחלאהיבמ אוליהניא ,י
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בא וקיבמקוםיאבויהתלחאיהקאליהמ וחא,יהס מב וט ,יאריבנ יהאוליההושיעםיהמא נה.יהשרי
קםימתלאמתויהאוגמט תיבתואעתיהצע ל םיהשרהיוחזלירה ותינוכחותישלצ ת־תנ"כ ת.יאבל י
יסוק םימסיל יאויט םיומרכ םיטסויבלשא:י"ו עאויהלעיבע נ ישאונ ".יעורמהיאריה ראותי
ק בריכשןיש אולימחואאיאנ ,ישא ליוחזקירשייחותימקואמויבמרחמתיאאתיה מ ם.ישרשיאהיעםי

ה היזהיש אוליאר ר ימחל א.
והמרחמהירשיהסת  מהירשחליא אהי מ םיוגםירשירשחליא א םי ום.יוכאה שיהסת  מהי

ה היבלול,ירשיבמ ר םישרשיבהוו היכורה,יאאבלירשיהסת  םיורשי סת  םירעורם.י
לוביהח  ר םייערויורחמויה טב.ילב םינהלגויולב םיעואי ותליניצעו.יהלבהי ותלימאבעתי
שרי םייצוע ם.יוכמעטיכריהח  ר םיהררו,יגםישרהיארשיניצעויבגוים,ינותלוייצוע םיבניאם.
ערימלשותיהמרחמהיבקלבותישויבבת יהחור םיבאאהירשישאבליכשן.ימאהוימהםי ערהי
בא ליאשב שירהרן.ישנסהירהגא לימאהויכרר י ותליאערהיממלשות היה ומ ומ  םיוממהרכהי
אריהמרחמה,ימאהויא צלישתיהאבליהקוגנ ט ב יהעמוקיאשרהיאה ויבהינירויבויושור יגםי

נותלויבתוכוימלב תיח  הם.
שותויממאיארי"מרחמתי וםיהא ן"יה ה,יכשמול,יש אולינוסףיאריהלש  היה רא ת,יהמ ת ת,י
הקואלתישתיהמא נהישריה אותיהשרוה ת.ישרשיאכשן,יעואירינ יכריאבלישחל,יהתלחאיקלעי
נולשיבלש  היה רא תיהה ש:ירשיעואימא נהיהמור כהישריהשרישוימע אהיעריק ומוי)השוהא(י
ער ישאמותישרשישריהנ צבינגאהירהחל בהיב וםיהא ן,יהשריהנוקם,יהצועקיבא לתי"השז נו":י
םי]...[יּכִ יָקלֹובי ֹוםיֵש ָאם"י)אבל םירבירה(.יש אימב ןיהצע ל םיההםירשיה הי ּרֵ "ִר יָנָקםיְוׁאִ
בכוחוירה נתקימןיהחלאה,ילחוקהיועלט רש תיככריאתה ה,ימןיהש מהיאמשי אימאהוישרוה י
בהתלחאותיהקלובהיוהשא להיהזשתיוכ יעריי יהג ונהיהינ מ יאריהער רהיה ראות תיהה ש,י

השריעצמויאותףיבהתלחאותיהשלצ תיהזשת.
שרשיארשיבכךיהסת  םיהנ ס ון;יהס יוליהמ ת יהתשאלימכ ווןינוסףיומחל איעואי
 ותל:יהצבשיכורו,יב מ יהמרחמהיהלשאונ ם,יכמעטיקלס.יתוהויובוהויאלליבבס ס םיהגאור ם,י
והתמונותיאמתשלי זהליש נןישרשישיסיקצהו.ימעלכותיקאליקלסו.י ח אותינ תקויזוימזו.י ח אותי
ארמותישבאויבמלחב.ילש ת יכריזשתימקלובימשוא.ימעלכתיהי נו יבה טסיה  תהיחרוןיהצצהי
קלוביומק ףימשואירנעאהיבחז תיכורה.יהכשוסיה היחזקיכנחאוריהמש  םירכבותישתיהתואעהי
כר ר.יהצבש,יכאר חהיאריהמא נה,יהתגרהיכחסליכוחימוב ר,יחסליתבונהיוהבנה.יאומהיה הי
אהמא נהימתיוללתיכר ר,ימשבאתיבמה לותיכריממאיארישמ נות.י"הנוכחותיהשמה ת",י"האכרי
הגאור"יאנאמהיה היאיעריש יאםימגבוה,ינחאיויכיוחרצ םיל ק ם.יאמותיכמוי"א  ן",י"אאו"י
ו"גוראה"ינאמעויכת יוףיערייחיל ק.יהֶטבחיבתערה,יחולבןי"קויבל־רב",יא בול םיעריאח תותי
ו"מתעאל יקויבל־רב"י—יכרישרהיהצטליוירשלאתיינ היאריגוראהימש ליורמבטשהיהמוכלי

אנעאויבבתישחתי אנ ם,יבר םימזוקן,יקטוע םימכריקאלירהתלחאות.יהכורינ תק.
התק  מותויאריהס יוליהמ ת יבמרחמתי וםיהכ יול םיגםיהלסהישותויבשחת.ימהל,י
ברשיכריהכנה.ימ א,ירמעאה.יאנ םיעריאנ םירינ יאהובןיכשןימאהויכבלינהלסויכר ריאנותי
ה ראותיההן,יהשמון,יה וי יהנמאךימןיהשמוןיהזה,י וי  ןיארימ רותיהא ל םיהנמאךימ" יהי
שתישלצנו"י)אמויאריסיליר מואירכ תהישיבאנותיהחמ א ם(.יברשיתהר ךיאריגמ רהיוגםיבר י

 א עה,יבר ירהכ ןיתחר ףיובר ירמצושישותו.
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שרשיאגםיבכךירשיהסת  םיהנ ס וןיהזה,יוכשןיצומחיצאויהאנ יאריהאבליהקוגנ ט ב :י
הח  ר םיארימרחמתי וםיהכ יול םירשיה וימוג ירביורשישובא יעצותיושובא יאלךי ותלימקואמ הםי
במרחמתיהאחלול.ילובםימצשויכוחותירהמא ךיורעאותישתיהמוטריער הםיגםיבתוךיהאבלי
הנולשיוגםיבתוךיהכשוסיהגאוריוגםיבתוךיהחלאהיהגושהירעצםיק ומהיאריהמא נה.יש ננ י ואעי
שםינ תןירהגא ליבמאו קישתיהמ אוליאבויהתנהרהיהמרחמהיבשמתירשחליאקלסיבהישותוי
"קו",יהמסומרישור יב"קויבל־רב",י"קו"יארישמוןיבסאליהעורםיהצ ונ יהק  ם.יה היבויממאי
ל שר ימשוא,יהכלהימיוכחתימשוא,יאהצבשיוהח  ר םיאבויהםיהמויקא םיעריח  היועריק ומהי

העת א יאריהמא נה,ישרשיאהצבשיש נויעואיגוףישחאיוגםיהמא נהיש נהיעואי אותישחת.י
האבל םינעאויבמסגלותיקטנות,ימתוךיתכנוןינקואת .ינמצשוייתלונותירבע ותיסיצ י ות.י
מנה גותויהש א ת,יהילט תירמעאה,יארישל קיאלון,יה שימןיהמיולסמות.ישברילב ם,יובעצםי
הלוביהמכל ע,ייערויכך.יה  ת יעאירכךיאקבוצהיאריט  ס םיונווט םינ הרהיבמעלכתיהקאלי
ילקישלוךיארייעורותיבאיהיהיורנ ת:יכא ירהתגבליעריהסכנהיאבמעלכתיהקאליהילוצהי

עבלויכמהימהם,יבנ םירהול םימיור ן,ירראוןיהול הםיוהאתמאויבהיכראוןיצוין.י
המא נהיוהצבש,יכלע וןיוכנוכחות,יהתילקו,יובמקומםיצמחויקבוצות,יגוי ם,יתת־גוי םי
איערויכא יריתוליבע ותיגזלת ות.יש ננ ישומליזשתיכה סטול וןיצבש ישרשיכמ יאשוסףיז כלונותי
ערימעא םיו וזמותיילט ותיאנעאוישזיברשיכריסאליובה עאלי אימכוונתיער ונה,ירלבותי וזמותי
שזלח ותיבתוךיהצבש,יסיקייעורותיארישנא ימ רוש ם,יסיקייעורותיעסק ותירמטלותילווחי
מה ל.ישנ יזוכליכמהי זמ יק  טל נגיאיערויבמקומותיאונ םיבמלכזיובס נ יבשותהיתעלובתי
מוזלהיארימרחמותי אלשר ותי—יאשגהיהול תירח  ר םיואשגהירכ סםי—יכאהםימנצר םישתי

קויתיהמא נהיאנילצהייתשוםיברשיכריל אוםיוסאל יִמנהר.י
ח  ר םילב םימצשויעצמםיבמאךיילק יזמןירשימבוטר םיאכוח םיומנותק ם,יש אירשי
 אעיאבליער הםיוערימקומם.יש ננ ימאבליערינעאל םישרשיעריח  ר םיאלבצויבבס ס יס נ ישוי
נסעוירב תםיוחזלויוח יאוישתימקומם.ילב םימשואיח יאוישתימקומם,ימתוךישחל ותיומחו בות,י
וריעמ םימצשוירהםיתיק איעריאעתיעצמם.יהלואםיאהרךיונוצלירשולךיהמרחמהיה היאהצבשי

יוערי"מרמטה",ימכוחיה ח א םיאבו.
שחל ימיורתיה מ םיהלשאונ םיהרךיוהצט  ליעורםישחליאש אימבנ יהאוליההושירשי
א עלישתיק ומו.ירשיכורויה היעו ןיומש  ם.יההיך.יש  םילב םיומלתק םיאריאשגה,ישחל ותי
ועלבותיהאא ת,יארינא בותיו וזמהיחכמה,יהתגרויבכרימקום.ייתלונותיטכנ  םיאריגשונ יהנאסהי
רשימאוירמ םיִשיאלוימעבליבמקומותיאנאמהיכ ינחסמהיבהםיהאלך.יוכמובן,יההשלהיהגאורהי
אריהתקויהיהה שיה  תהירהקתיכוולת,יאנכחת יבשחתימהויעות היבשמצעיהמרחמה.ישברי
העורםיהזהירשינ תןיה הירת שול.יהושירשיאמהירעורםיאריסלט יהמרחמהיהשמל קש  םיכמוי
M*A*S*H ארילובלטישרטמןישויאריסיל םיכמלכוד 22יאריג'וזףיהרל,יומשזיועאיה וםירשי
נמצשהירויאיהיאתוכרירהחז קיסיליהנכוןירמרחמהיהה ש.ירשיה הישיאלירסילויכ יאבליבוי
רשיהתחבליראבלישחלירכא יתמונהישחאות תיומובנתימעבלירהקאליהסגוליאריהצבש,יאגםיבוי

נותקיכריס כו ירבנ  תינלט בישח איש זאהו.
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ה

במהרךיהאנ םיח כ ת יבאל כותירהויעתהיארי צ להיסילות תיערימרחמתי וםיהכ יול ם.י
הסיליהמסקלןיהלשאוןיאנכתביערישואות היה היאשימשתי וברינל הי)1989(,ישברינל הירשינ סהי
ר צוליג רוםיסילות ירטלשומהיאריקצ ןיאל וןיבקלבותיהית חהיאריהמרחמהישרשיהצ עימע ןי
ה סטיס יול ירוו או יהש א ־ב וגלי יארימחבלו,יכמעטיררשיכרימואעותיראונ ת־תלבות ת.3 
ראונו,יועמהיעמאתויהשנוא תיוהלגא תיהמאתקיתיבה,יהןיראוןיועמאהיקוניולמ ותיצבש ותי
השוי  נ ותירא חיהצבש יה אלשר .ירעמאהיזויורמואגיהגבל ותיהכלוךיבהיסיקטלוםיראונ ימוגברי
בכוונה,יוהמנעאיהלגא יאהםימשיאל םיש נוימבק עישתימואג יההכלהיוהתי סהיהמוסכמ ם.י
רמלותיעמאתויהב קולת תיהמוצהלתיעריעמאתי"הצבש"י)ור תליא וק,יח ריהאל ון(,ינל היכותבי
שתיסילוימתוךיהינמהינלגאתיאריהראוןיהצבש תיוהשתוסיהגבל ־ג בול יהנמאךיממנה.יה וצשי
מכךיהושיאהסיליש נויחולגיממסגלתיאריס יוליגבולה,ייצ עהיול יו יהמאלתיברשיכריחל קהי
שתיהסאליהק  םיונכאריבנ ס ונוירגעתיבתהר כ םיניא  םיהחולג םימןיהמוכליבא חיהק  ם.

ו

ה צ להיהלשאונהיאיגאת יבהישתיתח רתויאריג רוםימעמ ק,ינוקביומסוכןיארימכרורי
הטרטרותיאעבליהח  ריבןיהאוליההושיבמרחמתי וםיהכ יול םיה  תהיא לויהגאוריאריתמ לי
רהב־לארמסלי"מזמוליראוא",יאלשהישולירלשאונהיבחובלתיהליקוןיב־1997יורשחלימכןיבאנ  םי

מסיל ו.4ימןיהא ליהזהיהתחרת ירהס קישתיהמסקנותיהכתובותיכשןיכמבושירקלשתו.

ִמְזמֹוליְרָאִוא:
תי/יּכִ י ּבָ ׁאַ ֻחּרִ םיֲשֹיִל םי/יּבְ ַמִ םי/יּכְ ָ קּוִי םיַהּאׁ תי/יׁאְ ּבָ ֻחּרִ םי/יׁאַ טי/יּכְ ִואי/יַהּבֵ ַמִ םיּאָ ָ ּאׁ טיּבַ ַהּבֵ
חֹורי/יְמֹרשיָהַעִ ןי ַמִ םי/יּבַ ָ ּאׁ ְבַעתיַהחֹורי/יְוֶתֱחֶז ָנהיֵע ֵנ נּוי/יּבַ שןי/יַעריּגִ בי/יּכָ ְ ַכריֱשרִֹה םי/יֵנׁאֵ
ץ(י/יְוַנּבִ טי/י ֶקטי/י)ִצּיֹוליֹרשיִצּ ֵ ֶ ּאׁ ןיִס ַגְלָ הי/יַנּבִ טיּבַ ֵ רי/יְנַעּאׁ ּכֵ ֹמשרי/יִנְסּתַ חֹורי/יָ ִמ ןיּוׂאְ
היְמטֹוִס םי/י ַמִ םי/יִהּנֵ ָ ּאׁ טיּבַ ִואי/יַהּבֵ ַמִ ם/ייּאָ ָ ּאׁ טיּבַ הי/יַנּבִ טי/יַהּבֵ ַמִ םיְרַמְעָרהי/יחֹוריְרַמּטָ ׁאָ
הי ּמָ היָ ִי םי/יּכַ ּמָ טיּכַ ִואי/יַהּבֵ ִר ׁאִ י/יּוְלִב ִע יּאָ ִואי/יּוׁאְ ִנ י/יּאָ ִואי/יָמטֹוסיׁאֵ ָמטֹוסיֶשָחאי/יּאָ
ֲשִו לי/יָמטֹוסיעֹוֵקביַשֲחֵל יָמטֹוסיַשֲחֵל יָמטֹוסיַשֲחֵל י סּוִי םי/יָחִג םי/יִעּגּוִר םיּבָ ֲהאּוִל םי/יּכְ
טֹוִס םי/יָחִג םיְוָנִא םי/יֶזהי ַכְנֵי ֶהםי/יַהּמְ ִואיּוְלֵשהי/יָנִא םיּבְ שיֵע ֶנ ָךיּאָ היָנִש םי/יׂאָ ּמָ ָמטֹוסי/יּכַ
ְךי ריּכָ ִואי/יּכָ היֵהםיַמְנִמ ִכ םי/יַמְנִמ ִכ םי/יָחִג םיּוַמְנִמ ִכ םי/יְלֵשהיּאָ ִואי/יִהּנֵ ריֶזהי/יּאָ ְזָנבֹויׁאֶ ּבִ
ִואי/י ִר ׁאִ יְוָהְלִב ִע י/יּאָ ְ ִנ יְוַהּאׁ ֵ תֹוי/יְוַהּאׁ ֻחּיָ סיּבְ ָ ּ היַהּטַ טֹוִס םי/יִהּנֵ ְנמּוִכ םי/ירֹוֲחִכ םיחֹורי/יַהּמְ
טי/יֵשׁאי ַכְנֵי ֶהםי/יֵשׁאי/יַהּבֵ טי/יֵשׁאיּבְ ִואי/יַהּבֵ טיּאָ ְנֵי ֶהםי/יַהּבֵ ֵסֶתליּכַ ִל םיּבְ היֲשַנְחנּויֻמְסּתָ ִהּנֵ
ַרַחתי/יקּוםיְולּוץי/י ִואי/יֵשַר י/יֵשׁאיִנׁאְ ַמִ םי/יֵשֶר ָךיּאָ ָ ַמִ םי/יֵשׁאי/יֵשׁאי/יֵשׁאיִמּאׁ ָ ַרַחתיִמּאׁ ִנׁאְ
ַכבי/יָקִנ םי ִואי/יׁאְ בי/יּאָ ַכביַעריַהּגַ ּרִ י/יׁאְ היׁאֶ ְקֵרַעי/יִהּנֵ היַהּמַ ִואי/יִהּנֵ טיּאָ ִואי/יקּוםיְולּוץי/יַהּבֵ ּאָ

3.י וברינל ה,יאש,יזמולה־ב תן,יתר־שב בי1989.
תמ לירהב־לארמסל,י"מזמוליראוא",יהליקון,י24,י1997,יעמ'י61;יהנ"ר,ירמֹוז / איך אתה / אוהב /  4.י
להתחזר,יאוילש,יתר־שב בי1998,יעמ'י9–10;יהנ"ר,יתמונת מחזור,ירע ריהעלהי1,יעמ'י9–10.
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ְקְרִע םי/י ַמִ םי/יֵשׁאיַהּמַ ָ ִואי/יְרַחץי/יֲשִנ ירֹוֵחץי/יֵשׁאיִמּאׁ ַמִ םי/יְרַחץיּאָ ָ ַמִ םי/יָקִנ םיַרּאׁ ָ ַרּאׁ
ִר ׁאִ יּוְלִב ִע י/יָחִג םי/י ַנִ םיּוׁאְ היֵהםיָחִג םי/יׁאּובי/יָחִג םי/יֶשָחאיּוׁאְ ֲשִו לי/יִהּנֵ ֵשׁאיּבָ ֵשׁאיּבְ
הי/יַשרי ְלּיֶ ִואי/יְרַחץי/יַשריּתַ ַכְנֵי ֶהםי/יְרַחץיַעריַהֶהֶאקי/יּאָ ַכְנֵי ֶהםי/יֵשׁאיְוַלַעםי/יּבְ ֵשׁאיּבְ
ַמִ םי/יַלֵחםי ַמִ םיָוָשֶלץי/י ֹוֶלֶאתיֵשׁאי/יַלֲחמּויׁאָ ַמִ םי/יֵשׁאי ֹוֶלֶאתי/יׁאָ ָ הי/יֵשׁאיעֹוָרהיַרּאׁ ַנְלּיֶ
היֵשׁאיּיֹוֶלֶצתי ֵע ָנ וי/יִהּנֵ היֵע ַנ יּבְ סי/יִהּנֵ ָ ּ היֵע ֵנ יַהּטַ ֵשׁאינֹוַגַעתי/יִהּנֵ ָחִק םי/יֵשׁאיּבְ ׁאֹוֵכןיׁאְ
הי ַגְענּוי/יִהּנֵ ִואי/יֹרשיּיָ ַגְענּוי/יּאָ הי/יּיָ הי/יַשריַנְלּיֶ ְלּיֶ ַגְענּוי/יַשריּתַ ִואי/יּיָ ַגְענּויּאָ ְכָנָי וי/יּיָ ּבִ
הי היַשּתָ ֲשִו לי/יִהּנֵ היַהחֹוריּבָ נּויָהֵשׁאי/יִהּנֵ ִכ םיַנֲהֵל יֵשׁאי/יֵשׁאישֹוְכָרהיֵשׁאי/יּבָ היִנְמׁאָ ָהַלַעםי/יִהּנֵ
ִואי/י ִואי/יקּוםי/יּאָ ֵבאיּאָ היּכָ ִואי/יקּוםי/יַשּתָ ִואי/יקּוםיּאָ ִואי/ינֹוֵחתי/יָעַר י/ינֹוֵחתי/יּאָ נֹוֵחתי/יּאָ
ןי/י ִואי/יקּוםיְוֵנֵצשיֵמַהחֹורי/יֵמֶהָעׁאָ ִואי/יּאָ ִואי/יּאָ ּנִ י/יּאָ ריַעְצְמָךיִמּמֶ ְרּגֵ ּוְרַחץיַעריַהֶהֶאקי/ייּגַ
ָךיִנְמָרשי/יְקֻוּצֹוֶת ָךיְלִס ֵס יַרְ ָרהי/י ִואי/יקּוםיִש ׁאיֲחמּואֹותי/יַטְרֵר ישֹולֹותיֹלשׁאְ ֵמָהֵשׁאי/יּאָ
ֶכףי ֵבאיָעַר י/יקּוםיָשַמְלּתִ י/יקּוםיָשַמְלּתִ י/יּתֵ ּגּוְיָךיְנָקִב םיְנָקִב םי/יֲחרּוִר םיֲחרּוִר םי/יּגּוְיָךיּכָ
ִואי/י ביָנשי/יקּוםיָנשי/יּאָ ִואי/יעּוָלהיָנשי/יִהְתעֹוֵלליָנשי/יֲעֹמאיָנשי/יִהְתַ ּצֵ שיּאָ אי/יקּוםי/יָשּנָ ּוִמּ ָ
ֻחּרִ םיֲשֹיִל םי/י ַמִ םי/יּכְ ָ קּוִי םיַהּאׁ ַמִ םי/יׁאְ ָ ּאׁ ֶקטי/יִנְתּבֹוֵנןיּבַ ֶ אי/יַנְקׁאִ ביַרּאׁ ֶכףיּוִמּ ָ קּוםי/יּתֵ
לי שןי/יְוַחםי/ישֹוְקטֹוּבֶ ֵקטיּכָ ְךיׁאָ ריּכָ ִואי/יּכָ ֶקטי/יּאָ ֶ תי/יּכִ יְ ַכריֱשֹרִה םי/יַנְקׁאִ ביַרּאׁ ּבָ ׁאַ ֵשׁאיּבְ
עֹוַת י עֹוַת י/יַחּמֹותיַחּמֹותי/יֶשְצּבְ ֲחָרֶר ָךיֶשְצּבְ ְנָקֶב ָךי/יּבַ עֹוַת יּבִ םיַחםי/יֶשְצּבְ םיַחםי/יּאָ ְוַחםי/יּאָ
ִואי/י ֱשַזרי/יּאָ ּרֹשיּתֶ ּרֹשיֶ ֱהמּויֵמֶע ָךיָעֵר נּוי/יׁאֶ ּרֹשיָ ִצ ףי/יׁאֶ ְמָךי/יׁאֶ ֹטףיּאָ ּרֹשיִ ׁאְ ְנָקֶב ָךי/יׁאֶ ּבִ
הי/י ֵלָיהיֶהֶלגיָוֶחֶנקי/יֲעׂאֵ ֵש יׂאְ ֵשׁאי/יְרַמַעןיּבָ ֵש יּבָ היְרַמַעןיּבָ נּויֲעׂאֵ רי/יָשִב נּויַמְרּכֵ ְחּאַ ּרֹשיּתֶ ׁאֶ
נּויְרַמַעןי היִעּמָ הי/יֲעׂאֵ היָשַמְלּתִ י/יֲעׂאֵ הי/יֲעׂאֵ אי/יֲעׂאֵ ֶכףיּוִמּ ָ הי/יּתֵ ֵנ יָעָילי/יֲעׂאֵ ְרַמַעןיְ ׁאֵ
ַעי/יָהֵשׁאי הי/יַהחֹוריְמַבְעּבֵ אי/יֲעׂאֵ הי/יִמּ ָ איֲעׂאֵ הי/יִמּ ָ ֶמָךי/יְרַמַעןיַ ֲשִל כּוןיָ ֵמ נּוי/יֲעׂאֵ ׁאְ

ָבליַשִ ן םי/יּכְ םיַשִ ןי/ילּוַחיַשִ ןי/יּאָ ׁאֶ ַהתי/יָהלּוַחי/יָהלּוַחי/יֲעָנִנ םיַשִ ןי/יּגֶ ּבַ ִמְתּגַ

הא ליכתוביבמלקםימולכביאריאכבותיראונ ותיושזכול םיש נטלטקסטושר  םימןיהמקלש,י
שגאותיחז"ריוהתי רהיה הוא ת.יהמלקםיהציוףיהזהיש נויקאוליבתי סתיהראוןיהסילות תישרשי
במצבויאריהאובל,יהח  ר,יב וםיהכ יול םיאחריבאבתיאבהיילצהיהמרחמה.יהממאיהשרוה יארי
התגרותיהמרחמהיבתואעתויאריאובלי אלשר יצע ליב וםיההוש,יכי יארהב־לארמסליבונהישותוי
בא ל,יש נויקאוליבש זויזהותיאת תייולמר תישרשיבער  תםיאריחומל יהראוןיהררוימכוחהיארי
הש מהיאהויערהיערי א יהסמריארי" וםיהא ן".יאווקשיח רונ ותויהגמולהיאריהא ליה שיה וצלתי
שתיהש מהיאבו:ירשימסולתיאגולהיעורהיכשןישרשיזכל יראוןיהנתרא םימכריעבל,ימא עול י

ב תיהסיל,ימק אואיר ריאבת,ימתִהר םיומא ליהא ל ם,יוהםימצטלי םירמעלבורתיהא בול.
הא לייונהיראוא,יח  ריאנהלגירע נ ויוב א ויאריהאובליעאל םיושלבעיאנ םיקואםירכן.י
הינ  היבזמןיהווהיעלט רש יה שיהמחוררתישתיהכנ סהישרי"הזמןיהשבוא":יהזמןיאבויש לעיהאבל,י
הקלב,יהלגע םיהשחלונ םיבח  יאוא.יושכן,יחרקימכוחויהברת ילג ריאריהא לינובעימט יורוי
המולכביבממאיהזמן.יהיסוק ותיהקטועות,יאש נןימצטליותירמאיט םיסאול ם,י וצלות,יעואי
רינ יכריהבנהיאה שיאריהא ל,יח בוליעזיריעורתיהא בוליבס טושצ היהה שיבע צומויארי
הקלב.יגםישםיבלוליאהטקסטיבאו יוגםישםיבלוליאנכתבי)ככריטקסט(יזמןילבישחל יהתלחאותי
הי האבל םימצר חיהמחבליראכנעיכ יהא בוליהקטוע,יהכבוריבנא מותיחטויות,ימגרםישתיהִלְגָאׁ
העומאתיב סואיהת שול.יבארימעמאןיכיחותותיממאיטיארםי וצלותיהיסוק ותיהקטועותיבלצףי
הזהימאךישחל,ימאךיאש נוי כורירה סגליבשמצעותיהמעלכתיהתחב ל ת.י)האווירמארישתי
המהרךיהזהירמבנהיהנוצליבמאיטיהשלוךיארי זהל,יאחרקיממנויהובשירע ר,ימאיטיארמלותי
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שולכויהכב ליהושיעאו יקאתות־קאתותיהנסגלותיכרישחתיבשתנחתשיציו ה.(יעלעוליהמעלכתי
מהיאמצב עיערימ אולי התחב ל תיש נויבשיכשןיכמנ יורצ הימואלנ סט ת־יוטול סט תישרשיְכּ
שחליהחוראיערייעורתיהא בול,יהמבנהיוהל תמוס:ימ אוליהח  םיהגוינ  ם,יור תליא וק,יח  י
אנ יהח  ר םיאבא ל,יהאובליהקולשישריהיצוע,יוהיצועיאח  וישוזר םיעםיאמו.יעצ לתיהא לי

מקב רהירמותו.
זמןיההווהיאריהא ליש נוישיושילקיבגאלי"זמןיהחוו ה"ישוי"הזמןיהשבוא"ישרשיהושיזמןי
 ח איבמ נו,יטעוןיומתוחיעאיקצהיגבוריהשיאל,יובלוליכ יע צובוימבקאירהמח איחוו  תיזמןי
שחתיברבאי—יזויאריהמרחמהיהזשתיבקלביהמסו םיהזה.יואש ,י אירשימעטיסמר םישונ בלסר  םי
ארית שול יקלבותיגםיבטקסטיהזהי—יהקל שותישריהנאק,יהל תמוסיהקטועיהמחקהיצעקותי
קלב,יל תמוסיהנמצשיכבליב"א לתיה ם"יהתנ"כ ת,יה"מעלבורת"יהטקסטושר תיוהמוז קר תי
כשונומטוי שהיארילעא יהמרחמה,יהמלואתתיבסטקשטויאריהע צול ם,יועואיועואי—ישברי
המחבליהצר חירהטע נויבלואםיעזיאריחא־יעמ ותיהעאו ימןיהמשלגיהמוזליאריזכל יהראוןי
ה הוא  םיבתוךיהחוו היהמחל אהיאריסכנתיהמוותיוהתלחאותויהמעא ת,יאבמלכזהיהתגרותי

ַמִ ם". ָ השרוה םיבאמותימטוס יקלביה ול םי"ֵשׁא ִמּאׁ
ץ( ַמִ םי]...[יְוֶתֱחֶז ָנה ֵע ֵנ נּוי]...[י)ִצּיֹול ֹרש ִצּ ֵ ָ ּאׁ ט ּבַ ההוברהירקלשתיההתגרותי—י"ַהּבֵ
ַמִ םי]...[יֵשׁא שֹוְכָרה ֵשׁאי]...["י—יה שימרשכתימחאבתימלא מהי ָ ְנֵי ֶהםי]...[יֵשׁא ִמּאׁ ֵסֶתל ּכַ ]...[יּבְ
ב ותליארישל גתיהמ אול םיהראונ  םיהאונ ם,יהעת ק םיוהנאגב ם,יבא בוליהעכאוו ימצאי
ץ"י)אמותילבהיכט(;י שחאיובמקוםיהג שוגלי ימצאישחל,ימקומויארימתןיתולהי—י"עֹוףיֹרשיִצּ ֵ
ומכ ווןישחלי—ישל גתםיאריקטע יתי רותיהכלוכותיבתקווהיובשואלי)"ותחז נהיע נ נו"ימתוךי
בלכתיהעבואה(יותי רותיהקאולותיבלחמ יהשריכרי יהמת םי)"בסתליכני ו"ימתוךי"שרימרשי
לחמ ם"(יב חאיעםי"שאימאמ ם"יהלומזתירשאיהשרוה תיא לאהישריהמאכןיבמאבליכמתושלי
בסיליו קלש,י"שאישוכרתישא",יה שיהאכ נהי) רקוטיאמעונ יקט"ז(.יההתגרותיהשרוה תי
ִב ִע "י)בלשא תיביש(יהמזכ ל םישתי ְ ּ ֹוםיַהׁאּ מוקיתיבאנ ישזכול םיאריהיסוקי"ַוְ ַכריֱשֹרִה םיּבַ
ההתלחאותי—י וםיהאבתי—יונוטע םישתיהת שוליבזמןיהמאו קיאריהתלחאותו,יאהושימעא י

וה סטול יומ ת יבעתיובעונהישחת.
הניחיהלגא יארהב־לארמסלימצר חירהב שישריהא בוליבא לי"מזמוליראוא"יש נוימותנהי
בעצםילק מתםיאריהיסוק םיהררויבתוךיהטקסט,יאהל יזהויילקס סיעבל יקרס יהיוערירשי
יעםיכמחר אישתיהמטעןיהלגא יבאריה ותויאגוליומקואאישוי"רמאנ "יונואףיזהיכבליקוליארי
קרס קה.יהעוצמהיהלגא תיבשהימצאישחאימןיהצ לוףיהחתלנ יוהמית עיב ןישאיהמטוס םירב ןי
הטענהיהלצ נ תירחרוט ןיאבה,יבשאיזו,יביועריממא,יהתגרהיהשרוה ם,ימןיהתנועהיהלגא תי
המחז קהיבחובהייחאיכהילבישךיגםימאהוימז כלונותיה רא םיארמאוישתיס יולימתןיתולה,יאבוי
ץ,יאולירשיגעה"יוגו',יומןיהתקוותיהנצח ותירגשורהיהמבוטשותיבתי רתיהעמ אה,י "עוףירשיִצּ ֵ
ומצאישחלי—ימןיהש לונ היהטלג תיהמצליתישתיהב טו י"בסתליכני ו"ימתי רתיהשאכבהיעםי
התגרותיכני יהמטוס םיומצר חהירהכ ריעומקייס כורוג ישא ל.יובע קל,יהא ליסיוגיבהכלהי
אהא בוליהושיא בוליאריח  רי אלשר ילג רירחרוט ןיבלגעיהנולשיההוש.יזכל יהראוןיהררויש נםי
בבח נתי"א בוצ ם"יוש ןירהםיממאיארי וי יהנבארימתיק אםיהשקסילס ב י)וש ןירהמע ט,יכמובן,י
מממאיה" וי "יאריהא ל,יולשויעריכךירהרן(.יזכל יהראוןיהררויהם־הםיס מנ ויהמובהק םיארי
בןיהאוליהמ וחאיארימרחמתי וםיהכ יול ם,יוא מוא הםיהמ וחא ם,יהברת ילג ר ם,ירשי ובנוי
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בר יההכלהיהמקא מהיכ יאווקשיבנ יהאוליהזהיסיגוישתיהממאיהת שורוג יהכלוךיבק ומהיארי
המא נה,יורכןיהםיק ברוישתיינ ויארי וםיהכ יול םיבסת וי1973יכ" וםיהא ן"יבלצ נותינולשה.י
זכל יהראוןיהררויש נםיבבח נתיהאכרהישרשיהםימ אול יתואעהיח ונ  םיושותנט  םיהעור םי
ממעמק םימכוחיהחלאה.יוזהישור יע קלויאריהכוחיהלגא יהציוןיבא ל:יה ותויבנו יבל תמוסי
אריהתלחאותיחלאת תיו כורתוירהע להימחאאיתוךיכא יהקל שה.יהטקסטיהזהימבא ריבשולחי

נחלץיב ןית שוליאריחלאהירב ןיג רומה.
כבלינשמלירע ריאבליעריממאיה וי יאריהא ל,ישברי אירא  קימשואיבשבחוןיש כותו.י אי
כשןיממאימוצהליארי וי ילב:יהא לימכונהי"מזמול",יוהלמ זהירמזמול יתהר םיש נהילקיש לונ ת,י
אהל ימזמול ויאריאואיהמקלש ,יובע קליהמזמוליהגאוריהמ וחסירויבילקיכביבסיליאמושריבי
ובילקי חיבתהר ם,ינוגע םיבש מתיהמרחמהיובהתגרותיהשרוה םימתוךימויעיש מ םימןיהאמ ם:י
ֲעלּוי ָחִר םיּבָ ַשּיֹויְוֵשׁאיִמּיִ ויּתֹשֵכריּגֶ ןיּבְ ֲעׁאּויּכִ יָחָלהירֹו.יָעָרהיָעׁאָ ְתּגָ זּויַוּ ִ ַמִ םיִ ְלּגָ ָ "מֹוְסאֹותיַהּאׁ
ְנֵי ילּוַח"י)אמושריבי ָלשיַעריּכַ ֹעףיַוּ ֵ לּוביַוּ ָ ביַעריּכְ ְלּכַ ַחתיַלְגָר ו. ַוּ ִ ַלאיַוֲעָלֶיריּתַ ַמִ םיַוּ ֵ טיׁאָ ּנּו.יַוּ ֵ ִמּמֶ
כביח– ש(.יוש ןיצל ךירומליכ ימואגיההתגרותיהשרוה תיעצמו,יכמויעית שטלר ־מ ת ,ינואשי
עמויסוגיאריישליסילות יקאמון,יוגםיהחומל םיהל תמ  םיוהשונומטוי ש  םיכלוכ םיבמסולתי
השסתט תיאריהא להיהשי ת.ישרשיאכריהחומליהשסתט יהעא ליהזהילתוםירא בוליחטוף,ינאנק,י
לאוףיונ חל,יהנשמליבל תמוסיאריעוו תיוחלאהיגושה,יורתבנ תיהמתש מהירתהר ךיגס סתויארי

אואיהיצועיהגוועיומסת  מתיעםימותו.
זהוי וי יבשלוק ימובהק,ירשיבמובןיהלווחיבב קולתיה אלשר תיאווקש,יהלושהיבבשלוקי
באלךיכררילקיאיעיק אוט יהבשימןיהעורםיהחצלנ יאריהמשהיהאבעיעאלה,ישרשיבמובןיה  חוא י
רבשלוקיכמנוגאירקרס צ זם:יהח יואישחליההבעהיהעזהיהכלוכהיבגוףיובל תמוסיהב ורוג י
ארו;יהח יואישחלי  צוגיהגוףיהשנוא יבחוראתויהנולשהימוריהכוחותיהשרוה  םיהמכר םי
שותו;יהח יואישחלישמצע יהבעהיא יע רוישתיממאיה וי ירשיכהגנהימינ יעוצמותיהלגאי
שרשיכמש ץיחוא םיוהכלה.ימ יא ערהיעריאעתוישתיאמו ותיהגבל םיהנהלג םיב צ לות ויארי
לובנסי)ב"ני רתיָיֵשתֹון",ירמאר(,ישתיאמותי אועיהמּולא־נאמטימןיהצרב,י ב ןימ א.ימ יא לשהי
שתיתמונותיהקלביארילובנסי)"תבוסתויאריסנחל ב",ירמאר(,י ב ןישתיהז קהיב ןיהיושט קהי
המסולת תיארית שול יקלבותי)ובמקלהיהזהי—יברוו  תיהתגרותישרוה תימלה בה!(ירב ןיהעצמתי
הש מ םיוחוראתיהגוףיהשנוא .יהחואנ ותיהעזהיאבתמונתיה"י שטה"יאריהאובליוחבלויהגוועי
בזלועות ו,יהטעונהיִלגאהישלוט תימובהקת,יא  כתיגםיה שירממאיהבשלוק יהזה,יאשור י אי
רשי  נוישי רויכממאישוילש .ילגעיהמוותיהושיגםילגעיאריח בוליגוינ ישלוט ימחל איהמוחאי
גםיכתאר ריאריח בולישלוט ימשואל,יכנהוגיבלגע יס וםישוילש  םיבשלוק  םיולומנט  ם.ישרשי
ארהב־לארמסלי צליבשלוקיעכאוו יאישלויהלבימוצנעיבל שר זםייס כורוג ימעואןיובהנמקהי
חא־יעמ תיגולר ת:יהלגעיהזה,יתח רתהיארימרחמתי וםיהכ יול ם,ירגב יח  ריבןיעאל ם,יבןי
האוליהלשאוןיארי ר א ימא נתי אלשריהצע להיוחנ ךיח נוכהיהמ וחא,יבןיונכאירמהגל ם,י
ראכור םיורנ צור יהאושה,יה היהתגרותיהשרוה םיבמוות.יהיאטותיאבק אוליהגרו יב ןיהא לי
מהיאמור ךיובונהישתיהא ל,י רנא מותיהח יורנא מותיהגווע,יהחא יהיהבוטהיאריהגוינ ותיּכְ

הןי סואיבשלוק ימובהקיהכלוךיבלגעיהמסו םיה  חוא ירמרחמהיזויברבא.
ה סואיהמלט ל יאבמוותיבמרחמה,יכי יאהושיצמחיבעורמהיארימא נתי אלשריהצע לה,י
מוי עיכשןיבנ מהישחלתימשואימזויהמזוההיבאלךיכרריעםימוט ביעקאתי צחק,יוכשןישור יטמוןי
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ע קלימאמעותהיאריהש כותיהבשלוק תיבא ל.יבמוט ביעקאתי צחקי ה הירעורםיגםישבלהם:י
השביהושיהעומאינוכחיבנויהעקוא,יהשביכסמרירקאליהלחב,יהה  ללכ ,יב ןיהבןירב ןיהשרוה םי
וב נוירב ןי"העם".יזהויהמ תוסיהשויףישתימרחמתיהאחלול.י צ לות ויהגאורותיארי זהל,י
וב  חואיימי צקלג,יהןיב צועיטקס ילחביומא טט ב יאריהמבטיהקה רת ־שבה יבבןיהעקוא.י
וש רוי"מזמוליראוא"יש נויב צועיאריעקאתי צחק.ירס טושצ היבא ליש ןיצוי םישרשילקימצ צ ם.י
הא לימתלחאיבקלביהח  ר םירבאם,יהםירבאםילוש םישתיהשריהעו ן.יהתמונהימוצגתיבינ י
"העם"יכילקיארשינואעיוארשי  וואעירעורםיר"שב"יור"עם".יהשאם,יהח  ר,יהבן,יבואאיועזובי

רניאו.יהמא נה,יהשביוהשם,ינטאוהו.
הש כותיההומוסקסושר תיהנלמזתימןיהחואנ ותיהעזהיאבא בולישריאואיהגוססיש נהיעובאהי
אור תיבהקאליהזה.י"שהבתיאוא"יש נהיז קהיב ןיבןירשבישרשיז קהיב ןיבןירבןי)וש ןיראכוחיכ י
מזמוליתהר םי חיהנזכלינשמליבעתיהבל חהימאשור!(.יש כותיזו,יאה  תהיטמונה־בכוחיגםיבימי 
צקלג ובכרר ה צ לה אהק יה שת מרחמת האחלול,יבמוט ב "הֵלעות" המיולסם,ימאנה כשן 
שת מאמעותה מן הקצה שר הקצה.י"הלעות" ה  תה שתוס אאמו נ אש בלמה;ימ רה אנעאתה 
רה מנון.יהשלוס הציון בה ה ה לצס ב  ומוכחא.יוש רו ב"מזמול ראוא" השלוס ההומוסקסושר  

גרו  והוש מור ך לגא  מלכז  בא ל.י ותל מזה: הוש הע קל בהוו ה המלט ל ת אבו.
"מזמול ראוא" מערה ער האעת כ   א קאל ס בת  סמו  ב ן שותו צא שיר אר הח נוך 
הסנט מנטר  והלע ונ  ה אלשר ,יהקואל שת בנ ו שר מות הנויר ם בבח נת תמולה ותחר ף,י
רב ן השלוס ההומוסקסושר .יב"מזמול ראוא" הקאל הזה מזאהל בהחריה המצמללת ב ן יצע ו 
הלב ם,יהמאממ ם,יאר אוא,ירב ן "נקב ם נקב םי/ חרור ם חרור ם" מתוך בלכת "שאל  צל".י
החריה זו,יהלומזת גם ער הילקס ס המ נ  ההומוסקסושר ,ימובנת כשן רש כבח לה שלוט ת 
משואלת שרש כתוצשה אר מצוקה נולשה אר מ  אמוצש עצמו רבאו מור "המרחמה החזקה",י
מויקל רה ות הלוג.יהבא אות הנולשה,יהש נסוי ת,יאר מצוקת הח  ר ם בס טושצ ה העורה 
בא ל,יהנ תוק אבה נטאות ער  א  השב,יהם המוב ר ם שר הבח לה הש נסט נקט ב ת בשלוס 
ההומוסקסושר ,ישלוס המובן כשן כב צוע ארם אר הצר המרנכור  אבהכנה ה אלשר ת רה ות 
הלוג.יב צועו אר ה  עוא הזה,ילגע "הנ אוש ן" אבו,יהוש המוות אבהלג המובן כש חוא שלוט .
הש כותיהבשלוק תיאריהא ל,יה וי יהלביהשויףישתיהחולבןיהגוינ יוהניא ,יהשוקס מולוןי
החאיהמיג אי"נקב םינקב ם"יעםישלוסיויצע ם,יכרישרהיהםיא קויויהסגנונ יהסילות יאריהנ גואי
המ וחאירשותהיכמוסתיתלבותיאריה ראותיב מ ילשא תיק ומהיארימא נתי אלשרי—י"שואלי
ָרא ותיארישרתלמןיהטקס ־רשומ י ומוות";ימע ןיב צועילצ נ יעאיש מהיאריתמונותיהק טאיהּבָ

ב"מגאיהכסף"יובע קליב"או־א ח".

ז

"מזמול ראוא" הוש יתח רא בול שחל ער שואות אבל שחל,יאבל ארש נשמל עא ה ום 
כצעקתו.יש ן כשן הכתבה אר יושט קה שרש הצעה עא לה מש ן כמותה רא בול ער זמן מרחמה,י
זמן מרחמה בכרר, ובילטי— הזמן אר מרחמת  ום הכ יול ם.ירמלות קוצל ה ל עה אר הא ל,י
מטבע הז'שנל,יכר הקולש ב"מזמול ראוא" חא בק ומה אר א סילויולצ ה מלתקת ב ן קוצל 
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ה ל עה רב ן הלואם השלוך משוא,יהמת א ממא,יאר הזמן המעוצב בו.יזהו טקסט המטיר 
בל כוז הק צונ  אר התואעה בזמן קלב.יהט יור הזה מנוגא ראלכו אר  זהל בימי צקלגישברי
הושימת  חסירשותוישתגליעצמויא זהליהצ בירינ ו:יע צוביהל כוזיהתואעת יהשא ליאריהשאםי
בקלב.י זהליעואהיזשתיבשמצעותיי לוקיויל ׂאהיאריכריאבל ליזמןיעריינ יילקיטקסטושר י
שלוךיב ותל,יעאיכא יהילהיגמולהיארישומאןיהזמןיהסילות יהל שר סט .ישרשיאהמהרכ םי
הראונ  םיארי זהליש נםימיולק םיכרר.יההיך,יהםיעאו  םיתבנ ותישאל כר ותיאהג ונןיהצולנ י
גרו יומוחא יב ותל.ירהב־לארמסל,ירעומתו,ימילקישתיהא בוליריסוק ות־יסוק ותיאש נןי
מתחבלותירמבנהיראונ יקוהלנט .יהמהרךיהלגא יוהער רת יאריהא ליקוהלנט ימשוא,ישברי

הושייוערימעבלירמבנהיהראונ יוהושינ בטימבעדיראבל ו.י
י לוקיהמבנהיהראונ ימקב רירי לוקיהעורםיהינ מ ,יעורםיהתואעה.ישרשיאהי לוקי
ש נויהלסיגמוליהמב שישתיהאובליעאיע רגותיגמולהישויעאיה עאלי כורתירתקאל.יהי לוקיהושי
המצביאבוימתלחאתיהאלמהיהאול תיעצמה:יעצםיה סאקותיהמבנה,יעצםיהקל עהיאריתמונתי

העורם,יהןיהמצביאהטקסטימבקאירבטשיורגרם.

ח

נ ס ונויהמענ  ןיארי זהליבגילוי אליהוימרמאיהלבה:יהושימב ןישתי סואיההתילקותי
אריהמבנהיהלע ונ ,יהשלגונ יוהמ ת ,יוהושימנסה,יבכ אלוןילבימשוא,יר  צגישתיהכשוסיהגאורי
בממא םילב םיאריהק וםיהשנוא ־ח  ר ,ישבריהושיש נוי כורירהב ןישתיהתילקותיהמבנהי
התחב ל יהכורר,ישתיהתילקותיהראוןיהכלוכהיבס יול־העריאריהגשורהיהצ ונ ת.יהמרחמהי
רשיעלעלהיורשי כרהירעלעלישתישמונויבראוןיהגאורהיאריהצ ונות,יבשוצליהמ ר םיארהי
ובמהרכ היהא סקולס ב  ם.יוש רויח  ר ימרחמתי וםיהכ יול םיש באוישתיאיתםיבשחת.יוהםי
ש באוהיבשמת,יכרומלי—י אירהםי"מ ר ם",ישךירשיראון;יש ןירהםיראוןיְרמהיאשבאירהםיוְרמהי
אבשיבמקומו.יה כורתירסיליס יוליכמוי"א  להיאריחצות"ישוי"ִחלבתיִחזעה"ימותנ תיבק ומוי
ה צ ביאריס יול־עריהמיעםיבעורמםיאריקולש יהס יוליכקה רה,ישברירסילישתיס יולהיארי

מרחמתי וםיהכ יול םיי לואוירסיליאבליאִשאלתיהעורםיאשחזהיבוינ טרהיממנו.
מאועיהםיאותק ם?יוהל יגםישנ יאותק.ישנ ימערהיעריאעת יאת יס בות,יוהןיכלוכותיזוי
בזו.יהשחת:יהמסיל םישתיס יולם,יגםיהסויל ם,יחא ם,יבשותויחואינסתליאריקאביתלבות י
אהםינ חנ םיבו,יכ י אימ אהויהלוצהירהקא בירס יולםיוכ יס יולםיעאו ירה ותילרוונט יושףי
לצו ירנמענ הם.יש ננ ימאבליאווקשיעריהכותב םיהעוסק םיב  צולילב ־מכל,יהמגר םיבחואי
מסחל יאלוךימהימסקלןישתינתחיהקהריהגאוריב ותל,ישרשיעריסויל ־שמתיהח  םישתיתלבותםי
רעומקה.ישרהיאעבלויבח  הםישתימרחמתי וםיהכ יול םי ואע םיבוואשותיאש איש נוילוצהי
ראעתישתיס יולם.יחמולימזה:יהםיעצמםיחבלוירקה רהיהמק יהישותםיבש ־לצוןיהזה.יהםי

עצמםיש נםילוצ םירסילירעצמםישתיהס יוליהזה.י
הס בהיהאנ  היקאולהיבממאיהס מב וט יהמ וחאיאריהקאליה רא יעםיהמא נהיהשם.י
ככריקאליס מב וט ,ישםיהושיש נוימותלירִשטו,יבאלךיההתלהיהטבע תיאריהגמ רה,ישרשימנותקי
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בשר מותיובשחת,יהושיש נוימּותליכררישרשימחוררינס גה,יוזויהויכתירמע ןיק בעון,יכי יאנ סחי
זשתישרתלמןיבא לויהגאורי"השסוי ":י

ןיַעאיַשֲחִל תיֹרשיֵהִס לישֹוִת יֵשר ְוַעריּכֵ
ֵמַעריֵרביהֹוָלִת יַהּצֹוֵעק

ֵמרי—י ִר יִהּגָ ְקּתִ יִמּבְ ּתַ ּנֻ ַוֲשִנ י—יׁאֶ
ֵתק. ֹרשיִנְגַמְרּתִ יְוֹרשיֶשּנָ

ֵמר ִר יִהּגָ ְקּתִ יִמּבְ ּתַ ּנֻ ַוֲשִנ יׁאֶ
ַעלינֹוֵער.5 ַ ִנְכָנסיֶשריּבֵ ָתּהיְוַהּאׁ

הא בהישריהמא נהיהשם,יאה  תהיכלוכהיבהכחאתיהמאמעותיהקאהיארימרחמתי וםיהכ יול ם,י
 צלהישיושימע ןיקנונ היעםיהתוקין;יהסכמהיעמו.יהסכמהיראת קה.

המסקנהיהלע ונ תיהמתבקאתיממרחמתי וםיהכ יול םיה  תהישור יקלובהירמלכת 
אמבטיה,יובמונח משוחל  ותלי— יוסט־צ ונות.ישרש אהאלך הזשת רש ה  תה שיאל ת בשמת 
רבנ  האול הזה באר ש כותה המ וחאת אר חוו  ת הס מב וז ס הה ש.יבמעבל הס מב וט  ה רא  
אר בנ  האנ ם הלשאונות אר המא נה נוצל קאל ש מננט  ב ן אמו ות השם והשב הממא ות,י
הב וגלי ות,יאמו ות השב והשם אנאשו שת כשב האכור,יהאושה וההג לה כמקול לשאון רשואל 
הר אה והח  ם אר  רא הם,ירב ן  אותה אר המא נה.יה וצש מכך הוש אגם שם המא נה הוצגה 
ככר  ל ק וכוזב במרחמת  ום הכ יול ם,ירש ה ה שיאל רמחוק שת אמותם אר ההול ם אהז נו 
שת הז קה הזשת בתוכן ח ונ ,יעמוק וברת  כוזב.יההול ם הממא  ם,יהרש־כוזב ם,יה ו שרה 
אגם רש  כרו ראמוע שת הס יול אר בנ הם.יובנ הם עאו הכור כא  ראתוק שת הס יול הזה.י

ראתוק שותו כא  רש ראבול שת ִרבם האבול.
וכךימס  םירהב־לארמסלישתיהסיליהניתחיב"מזמוליראוא":

ליושהינכונה

ֲשִנ יַשַחאיָהעֹוְלִק ם
ֵרביָשִב  מּויּבְ ְסּתְ ּנִ ׁאֶ

שּויַהִכ לּוְלִג ם ּבָ
ָחְתכּויּבִ 

ּוָיְתחּוירֹו.6

נ סוחויאריהס מב וז סיב ןיהבןירשבימאבליבעאיעצמו,יובכריזשתי איטעםירהתבונןיה טבי
במולכבותיהמטשיולהיהיותחתישתיהא ל.יהבןיש נוילקיבבח נתיחרקימִרבויאריהשב;יהושי
מקוםיהכשב,ימקוליהמחרה.יהושיהצ נוליהמור ךיח  םישריהרביוהושיגםיהמחז קישתיהיג מהי
הגולר ת.יהושי"כשביהרב"יאריהשב.יהושיהנואשיבשאמתימותו.יהמסכ םיריתוחיוראבלישתי
ה"אבל"יאנאתקימסתכן,יעריי יתי סתיהעצמ יאריבןיהאוליהזה,יבחא יתישאמתויערימותיהשב.

נתןישרתלמן,יעיר היונה,ימחבלותירסילות,יתר־שב בי1957,יעמ'י225. 5.י
רהב־לארמסל,ירמוז / איך אתה / אוהב / להתחזר,ירע ריהעלהי4,יעמ'י118. 6.י
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ס ומויארימשמליזהינעוץיבתח רתו,יבמוטויארו,יהנטורימא לישחליארירהב־לארמסלי
המת  חסירתח רתיהמרחמהיורשותהיס טושצ היהמהווהיבס סיר"מזמוליראוא".יהמוטוימסת  םי

במ ר ם:

ָבל. שןי—יּאָ ּבּול.יּוִמּכָ ריּאִ שןיֲשִנ יזֹוֵכליּכָ ַעאיּכָ

כוחילבימויקיכשןימכיריהמאמעותיאריהמ רהי"אבל".ימהיאהושימצאישחאיבבח נתירש־אבל,י
רש־כרום,ירש־א בול,יהושימצאישחלי"אבל"יבמרושימובנהיאריהמ רהיהעא להיהזשת:יעובאה,י
חיץ,יא בול,יאלךי)=רוגוס(,יעורם.ימכשןיאכריה"אבל"יהזהיציוןיבב טורו.יס וםיזהילומזירכמהי
 "the rest is silence"מקולותיהמג ב םירוימכ וונ םיאונ םי—ירס וםיאבל ויאריהמרטיבמותו,י
)ס ומויאריהא ליהושירמעאהיתלגוםימאו קיומענ  ןיאריהמאיטיבמחזה(,ירס ומויאריטרקטט 
לוגי־פילוסופייארירואו גיו טגנאט  ן,יהלומזימצאויגםיהושיראבל ויאריהמרטיבס וםיהמחזה:י
"שתימהיאש ישיאלירומל,ישותוי איראתוק",יורא לויארינתןיזךיהיותחישתיסילוישירים שונים: 

ַבל ָמה.יהּוש ָהַרְךי/י]...[". ש.יֲשִנ י/ לֹוֶצה רֹוַמל ּאְ ה.יָשָנּ ׁאָ ַבּקָ ֶקט ּבְ "ֶלַגע ֶשָחא ׁאֶ
ה"אבל"יארירהב־לארמסליקלוביראבליהנאתקיאריהמרטיואריו טגנאט  ן,יוכמותםי
הושילומזירממאישחליאריק וםיהכלוךיבמ תה.ישבריהושימנוגאימשואיר"אבלימה"יאריזך.יזךי
הויךישתי"אבלימה"ירית חהירא בוליהמסוגרירשחוזי"אבלימה"ימק ףיוגאור,יעורםיאריבן,ישבי
ושר.ירהב־לארמסליהויךישתיה"אבל"יר סואיהמסת ליוחוסםישותויכר ר.יש ןיזהיב טורויארי

האבלישרשיאת קתו.י
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