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 סרפה יל עצוה ובש עגרב ישארב ופלח ,םיפי םלוכ אלש ,תושגר ןווגמ

  .הזה רתויב דבכנה

 

 םדא לש םילצאנה וישעמ תוכזב דובכ רוטיע יל עצומ .יאמר ינא .רוביג יניא

  .ברס .רחא

 ןעמל יתלבס אל .םדא תויוכז ןעמל וא תמאה ןעמל זעונ םחול אל ינא

  .התרומת האנ לומגתל יתיכז .ילש הביתכה

 לע יל ומדקש םירפוסה תשולשמ והשימל הוותשמ ינאש שיגרמ יניא םגו

 ונאיבס וטרבורו דואמ יתכרעהו תורצק יתרכהש ,לבאה בלצאו :הזה ןכודה

 .םתביתכ חבזמ לע םמצע תא ובירקה ,תונוש םיכרדב ,םהינש – ץימאה

 .םהיתולבס תא קלוחו םלועב םיתומיע לע בתוכה רפוס ,ןסנֶי ןטסרקו

 םואנל בישקהל יל היה יד ,םיאתמ יניאש ךכל תפסונ החכוהל יתקקזנ וליא

 אל ינא המל .הנש ינפל ,םימואנ ןכוד ותוא לעמ גרבסלא לאינד לש שגרמה

  ?המחלמ עונמל ידכ םיידוס םיכמסמ יתמליצ

 

*  

 ,ומסקב יתיבשנו ,המלאפ ףולוא לש ותדובעו וייח תא רוקחל יתלחתהשכ קר

 יל היה המדנ ,וזכ תוטיהרב ראית גרבסלאש וילא הקיז התוא תא יתיליגו

 .ךכ לכ העורג הריחב יניא ,לוכה תורמל ,ילואש

 יושע תייה ימו .התא ימ בושחל ךתוא החירכמ המלפ לע הבישחו האירק

 ךמצע תא לאוש התא .שרדנשכ ירסומה ץמואה םלענ ןאלו .ךניא לבא ,תויהל

 יתבל קירבמ רצנ ,תיטרקוטסירא החפשממ ,בוהא דלי – ותוא עינה חוכ הזיא

 תישארמ ,םחליהל – םינייטצמה םישרפה ידודגלו רתויב םיחבושמה רפסה

 םאה ?םיקתשומהו םיחנזומה ,םיחפוקמה ,םילצונמה ןעמל ,ולש הריירקה
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 םירחא םישנו םירבג לש םהייחב ומכ – תונושארה ויתונשב והשמ היה

  ?תמליא תושיחנו ימינפ םעז לש ןנוכמ עגר – ותמוק רועישב

 רדשמ וב והשמ .תיבב דמל אוה ןמזה ןמ קלחבו ינלוח היה אוה ,דליכ

 זובה ,םהלש תואכזה תשוחת :ותוא וזיגרה םידומילל וירבח םאה .תודידב

 חורה רדעיהו חורה תוסג ,םהלש שערה ,תוחנ ודמעמש ימל םהלש

  ?תיתונמואה

 .ךמצע לש היוזב הסרג אונשלמ לק ןיאו .הרק הז יל

*  

 היה םאה  .חרק לש בבש בלב ול היהיש ךירצ רפוס יכ ןייצ ןירג םהארג

 וב התייה לבא ,רפוס היה אל ילוא אוה ?המלאפ לש ובילב חרק לש בבש

 תורטמל םישנא םותרל לוכי ךניאש עדי אוהו .ןקחשה ןמ וב היהו ,תונמא

  .יטילופ חוכ אלל תולודג

  .חרק לש םיינש וא דחא בבשל קוקז יאדווב התא ,יטילופ חוכ ןעמלו

*  

 ,םויכ תגהונ איהש יפכ שממ ,תונחלסב זא הסחייתה אל תירבה תוצרא

 התייה הידוושו .לוזלזל היואר היניעב תיארנש המוא לש הדצמ תומשאהל

 ,תיפוריא התייה איהש םושמ ,דחוימב תנבצעמ תבשחנ יתלב הנידמ

  .הנבלו הרישע ,תיתוברת ,תעצקוהמ

 לוק ותויה לע גנעתה .הזמ גגומתה אוה .ןבצעמה תויהל בהא המלאפ לבא

 הז .רדחב חכונ תויהל רומא וניא ללכש ימ ,תיוות לכל ברסמש הז ,ץוחבמ

  .רתויב בוטה תא ונממ איצוה

  .רבד ותוא יל הרוק ,רמול בייח ינא ,םעפ ידמו

 

*  
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 םירכומה םינכוס לש תועדומ הליכה ילש ראודה תביתש זאמ ףלח בר ןמז

  .הדבנ רבדמב םייעקרק תת םיטלקמ

 הנבמ ומכ תואריהל הדעונש ,העוער התקב ךרד םיסנכנ הלאה םיטלקמל

 רטמ םינומש לש קמועל תוריהמב םכתא הדירומ תילעמ .שוטנ םיתוריש

 ןידה םויש דע החטבב דורשל ולכות הבש ,תרדוהמ הריד לא ,המדאל תחתמ

  .הניקת תוליעפל רוזחי לוכהו ףולחי

 םידיחיה םישנאה ,תוענה תוגרדמב ולעתו העגראה תריפצ עמשית רשאכו

  .םירציוושהו ,םירישעה םכירבח ויהי וראשייש

 יפכ וניניעב םויה תיעבמ וא חכונ וניא תיניערג המחלמב םויאה המל זא

 ?המלאפ לש וימיב היהש

 יתלבו טשופמ ךכ לכ ,ץופנ ךכ לכ יניערגה םויאהש םושמ טושפ הז םאה

 לש ןבלה תיבה וא ?ןיס ?היסור ?ןאריא ?ש״עאד ?האירוק ןופצ ?ינויגה

  ?םלועה ףוס לע םימלוחו תדה תא ואצמש םיטסילגנוואב סלכואמה ,םויה

 :םיניבמ ונאש םירבדב ונלש םיימויקה םידחפה תא עיקשהל רתוי יאדכ

 .ירבנוט הטרג לש המיענ אלה תמאהו םיסמנ םינוחרק ,רעי תופירש

 ינש ידי לע הלהונ איה .תינויגה יתלב אל ירמגל התייה הרקה המחלמה לבא

 לוגירה תורמלו .יניערג טמחש חול לש וירבע ינשמ ובצינש ,םינקחש

  .הז לע הז רבד ועדי אל םה ,םהלש םכחותמה

 

*  

 ,םייטמולפיד םיחילש :םימי םתואב המלאפ שיגרה המ ןיימדל הסנמ ינא

 ןמ םידחפמו םהיתודמעב םירצבתמש םישנא לש םייפוסניא עונכש תונויסינ

  .םהילע םינוממה
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 לע תועידיה ועיגה ילא וליפא לבא ,רתויב ךומנה רדסה ןמ לגרמ יתייה ינא

 םיקנטהשכ ןובב וא ןילרבב םתא םא .תיניערג המחלמל הרגמ תוינכת

 .םכלש םיכמסמה תא דימשהל וחכשת לא לכ תישאר ,םיסנכנ םייסורה

 ?ךכ רחא המו ?לכ תישאר

 .רתוי םיבוט םייוכיס םכל ויה םלוהקוטסבש ענכושמ אל ינאו

 * 

 םייסור לית יטוח לש םילילגש העשב ןנובתמ ינא ,1961 טסוגואב ,ןילרבב

 ק׳צ״ םשב העודיה ,הסארטשכירדירפב לובגה תרוקיב תנחת ךרואל םישרפנ

 תכלוה המוחב ןיחבמ ינא ,ןכמ רחאלש םימיב ,םעפ ידמ .״ילר׳צ טניופ

  .היינשה רחא תחא ןוטב תנבל ,תינבנו

  .עבצא ףקנ אל שיא ?עבצא ףקונ ינא םאה

  .תועמשמ םוש ךל ןיאש תאכדמה השוחתה :לכמ עורגה היה הז ילואו

 ,ולוק תא עימשהל שוחנ היה אוה .תועמשמ רסח תויהל בריס המלאפ לבא

  .הרקש המ הז ,רבד לש ופוסב ילואו ,ותוא גורהי הז םא םג

*  

 רטוז טמולפיד ינא .הבוקב םיליטה רבשמ ימי ,1962 רבוטקוא תעכ

 ילעופ .ןיירה רהנ דיל שדח ןועמל יתרבע התע הזו ,ןובב הינטירב תורירגשב

 הארנכש בשוח ינאו ,ישמש ויתס והז .תוריקה תא םיעבוצ םינמרג ץופיש

  .בתוכו הניגב בשוי ינאש םושמ ,השפוחב זא יתייה

 תורבודה תלומהב עלבנ םיצפשמה לש רוטסיזנרטהמ עקובה שערה

 ביצה ידנקש םוטמיטלואה לע לוקב זירכמ וידרה םואתפש דע ,תופלוחה

 ךלש הנידמהש וא ,שאר בשויה ינודא ,ךלש םיליטה תא גסה״ :בו׳צשורחל

 .הזה חסונב והשמ וא – ״המחלמב ויהי ילשו
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 םיכלוהו תושרבמה תא םיפטוש ,תכלל םהילעש סומינב םיעידומ םיעבצה

 ,תורירגשל עסונ ינא .םלועה ףוס עיגישכ םהיתוחפשמ םע תויהל ידכ התיבה

 תא בותכל ךישממו התיבה רזוח ינא ןכל .ןיא .עצבל תולטמ שיש הרקמל

 .״רוקה ןמ רזחש לגרמה״

 

*  

 הכחמ םלועהו ,הבוקל וכרדב ךישממ יטייבוסה יצה דועב המלאפ השע המ זא

 ?ןושאר ץמצמי ימ תוארל שבי הפב

 הזיאב ,וידי ןיב ושארשכ בשוי ותוא יתניימד ,רחא עדימ ילא עיגהש דע

 םא .אוושל היה ילש ךוויתה .לשוכ םולש ןיכשמ ינא  .שאוימ ,דדוב םוקמ

 .יתמשא וז ,עיגי םלועה ףוס

 תא עבות ,םלוהקוטסב ,ןאכ היה אוה .הלאכ םירבדל ןמז ול היה אל לבא

 לש ימואלניבה עויסה ביצקת תא לידגהל גאוד ,ךוניחב המרופר לש המודיק

 ריוואה ליחב ריכב ןיצק ,םורטסרנו גיטסש ירחא םירבשה תא טקלמו הידווש

  .יטייבוס לגרמכ ףשחנ ,ידוושה

 ימלוע םולש םדיקש טמולפידה ,המלאפל רשאב חוכשל ידמ לק הז תאו

  .להנל הנידמ ול התייה :יניערג קשנ קוריפו

* 

 .םירוביד טעמ אל ךכ לע ויה ?המלפ ?לוגיר

 תויונמאה לש ןמסקב הבשנ אוה ,ידוושה לוגירה תורישב ריעצ החמתמכ

  .ולש תיטילופה הריירקה לכ ךרואל ומעט תא הניש אלו ,תולפאה

 ,תויתיב תותיזח רסירת יצחב ןנוגתמ התאשכ ?ותוא םישאהל לוכי ימו

 םינוירב לש ןומהשכ ,תומימשמ הדעו תובישיב הלילה תא הלבמ התאשכ

 ןקויד תנומת לע םיציח ליטמו בוחרב ךתומדב הבוב ףרוש םיינוציק םינמי
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 ,ךלש םילגרמה תרבחב הבישימ רתוי הלודג הלקה ךל קפסל לוכי המ ,ךלש

 ?םיככתל תמחנמ תורסמתהו

 תמחלמ לשב םינקירמאה תא הנגמ ודועבש ךכמ ללכ עתפומ אל ינאו

  .םיינקירמא םיידוס ןיעידומ תוח״וד ארק טסיטמגרפה המלאפ ,םאנטייו

  .הילע ןגהל הנידמ ול התייה ,לוכה ירחא

 היתונש תא הווח אוה לבא ,הרקה המחלמה ץק תא האר אל םלועמ המלאפ

 רוזיפ ,תונבצע :םתוח וב וריתוה הלא ,תונורחאה ויתונשבו .רתויב תועורגה

 תונומתב טיבהל קיפסמ .קבאמ בורמ תושישת ,תונלבס רסוח ,תעד

  .םינמיסב ןיחבהל ידכ תונורחאה

 אוהשכ ולוקל דעבמ ץרפתמ ,ישוקב ךא טלשנה םעזה תא עומשל קיפסמ

 םיחותמ םיצעוי עמוש ינא .יונאה תזגפהל רשאב ולש הרהצהה תא ארוק

  .םע חצר ,הרוסאה הלימב שמתשי אלש םיננחתמ

 

*  

 

 אל דחוימב והשמ רכוז ינא .וללה םינקירמאה ןיערגה ימחול ,ךתוא וקחש םה

 דרשמ לש והשמו םירשע ינב םיטסילנא :רכז המלאפ םג ילואו – םיענ

 דע םיבשחמ םה דועב הלוק הקוקו קור תקיזומ לע ויחש ,ינקירמאה הנגהה

  .הנושארה הכמב קבא דע ופרשיי ונתאמ המכ ךרעב ןוילימ יצח לש קוידל

 בוט םיעדוי ונחנא״ה ,ךכ לכ יתוא הסיעכהש איה םהלש תונוילעה תשוחת

 םאה .םתיא דדייתהל יתלוכי אל ןפוא םושב .״ותומת םתא ךיא םכמ רתוי

 .ידמל םימוד ויה םהש רעשמ ינא ?םייסורה םהיליבקמ םע דבע המלאפ

 םימחולה לש םיבוטה םיסומינהו ירמגל תישונאה תוגהנתהה אקווד םיתעלו

 .רכוז ינא ,תפומל החפשמ ישנא .ךתוא השיתהש איה ןוטגנישוו לש םיריכבה
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 יתשגפ .ןושארב הייסנכ ,תבשב םידליה םע לובטופ תצק :שממ םיבוט םישנא

  .המלאפ םג ,חוטב ינא ,ךכו .םידחא

 תוטטומתה וזיא םשו הפ .הניש ידודנמ תצק םילבוס םה ,םידומ ויה םה ,בוט

 םתוא םילטלטמש ךכמ המוארטב םידליהו .וקרפתהש םיאושינ הזיא ,םיבצע

  .םירוהה דצמ תוירחא רסוח טושפ היה הז לבא ,םשל הפמ

 דחא ןיד ךרועמ .סומינב .םהיניב ךליה ,המחולל שוחנה דגנתמה ,המאלפו

  .םע חצר ,תאזה הלימה תא ןפוא םושב וריכזת לאו .רבג לא רבגמ .ינשל

* 

 תשוחת ,המלאפ לש וייח רחא בקוע ינאש ךות בושחלו אורקל ךישממ ידועב

 ,ילש הנידמה רובע הזכ המלאפ הצור ינא .תינשוכרל תכפוה ילש הברִקה

  .ותמוק רועישב דחא יאנידמ ולו הנממ אצי אל ייח ימיבש

 .הפוריאב תוראשיהב ךמותש דחא םתס הצור אל ינא .וישכע ותוא הצור ינא

 .ול רמול הצור ינא ,הניפסה לע וטלתשה םירבכעהו ,יתוהמ לכב יאפוריא ינא

 ידכ ךלוקל םיקוקז ונחנא .ךבל תא רובשי הזש הצור ינאו יביל תא רבוש הז

 סרה לש הזה ינמחגה השעמה ןמ ונתוא ליציו ,תוירורהסהמ ונתוא ריעיש

  .ילכלכו יטילופ ימצע

  .דעומה תא תרחיא לבא

* 

 

 םישגהל וחילצי טיזקרבה יכמות וירבחו ןוסנו׳ג םא ,דבלב תועש 16 דועב

 דוחיאה לש תוצח – הינטירב ןועש יפל הרשע תחא העשב ,םנוצר תא

 ביואה לע אלפומ יטירב ןוחצינ דוע לע ורשבי ןב גיב ינומעפ – יפוריאה

  .ינדגובה יפוריאה

  .המישמל יונפ וניא ןב גיבה ,החמשה הברמל .הזכ ןוחצינ היהי אל הזש אלא



8

 וגח לעכ רחמ לע םיזירכמ ויה םה ,םילוכי ויה טיזקרבה יכמותו ןוסנו׳ג םא

  .טיזקרב שודקה לש

 לכ לעמ תחמשמה הרושבה תא םיזירכמ ויה ץראה יבחר לכב תויסנכ ינומעפ

 םהיעבוכ תא םיריסמו תכלמ םירצוע ויה הילגנא לש םיבוטה הישנאו .לדגמ

 לש הנדבוא לע םילבאתמו ,רגלפרט ברק ,הינטירב לע ברקה ,קריקנד רכזל

  .ונלש המוצעה תיטירבה הירפמיאה

  .תותמ ןהש םושמ קר תותמ ןניא תוירפמיא

 .בושחנש הצור ןוסנו׳גש המ תוחפל הז .תעכ ירמגל םינמואל ,םיטירבה ,ונא

 זגראב רתויב ילולכנה סיסכתהו ,םיביוא ךירצ התא ןמואל תויהל ידכ לבא

 תא הרזחב וחק״ .ביואל הפוריא תא ךופהל היה טיזקרבה יכמות לש םילכה

 דלנודל התוא ונתו :היה רמאנ אלש ,טסקט-באסהו ,וקעז םה ״!הטילשה

 יתוריש ,ונלש הלכלכה תוינידמ ,ונלש ץוחה תוינידמ םע דחיב ,פמארט

  .ונלש יס יב יבה תא םג ,וחילצי קר םא ,םגו ,ונלש תואירבה

 םינרקשה ינש דצל ומוקמ תא ספתו ונתכרב תא לביק ןוסנו׳ג סירוב זא

  .ןיטופ רימידלוו פאמרט דלנוד :ונימי לש םיחילצמה םירחאה

 טפשמב ,השולשהמ ימ לא ,תמאה תא םהמ איצוהל הסנמ היה המלאפ םא

 ?הנופ היה אוה ,הזה סונו

 ?הלאמ שיאל ילואו

* 

 היה אל םלועמ עדמה הבש הפוקתבש ,ןכתי ךיא יל ריבסי והשימו אובי םוי

 הנשי ,םעפ יאמ רתוי שיגנ ישונאה עדיהו דימתמ הרורב תמאה ,רתוי םכח

  .םינרקשו םיטסילופופל ךכ לכ הלודג השירד

  .הלש לודגה ןוחצינב תיטירבה תינרמשה הגלפמה תא ומישאת לא לבא
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 ,טיזקרבל עגונב הלש תוינידמ-יאה םע ,ןיברוק ימר׳ג לש רוביילה תגלפמ

 איה ,ןוכית רפס תיב לש המרב םזינינל-םזיסקרמ םעו הלש תוימשיטנאה

 םתוא הריתוהו ,רוביילה לש םייתרוסמה םיעיבצמה דצמ רוכינל איבהש

 זכרמל וטיבה םה .םהלש גיהנמה תא והיז אלו ,הלאמש וטיבה םה .םידובא

 יאדוובו ,הקיטילופמ םהל סאמנו טיזקרבמ םהל סאמנ .שיא םש היה אלו

 ףאה תא ומתס םה ןכל .ןוסנו׳ג לש ולוקמ ,סאמנ ילש יפכ שממ ,םהל סאמנ

  .העורג תוחפה תורשפאה רובע ועיבצהו

 ?םתוא םישאהל לוכי ימ ,םצעבו

 

*  

 םג .ומצעב האר אוה תומחלמ המכ עדוי אל ינא לבא ,המחלמ אנש המלאפ

  .ירובע היה תוחפל ךכ .טעמ אל הז טעמ

 רצק ןמז ,הידובמקב יתרקיבשכ השחרתה ילש הנושארה הריהזה הצצהה

 םורדב רייס המלאפ ,ןכל םדוק הנש םיעברא .תינקירמאה הסובתה ינפל

 ,יתפרצה םזילאינולוקה לש תינסרהה העפשהה תא ומצעב הארו היסא חרזמ

  .ינקירמאהו יטירבה

  .םינקירמאה לש םהישעמ ירפ ולוכ היה ןוסאה ,םשל יתעגה ינאשכ

 .תיזחל יתוא תחקל ידכ רלוד םישולש שרוד תינומה גהנ .תרתוכמ ןפ םונפ

  .תוירי הצור ינא ,השקבב ,ןכ .לאוש אוה ?תוירי הצור התא

  .יסקטל רזוח התאו ךרבעל םירוי .לגרב ךרדה רתי תא ךלוה התא ,הנוח אוה

 םירכומו הכרדמה לע םיבשוי םידלי ,ןולמל דע ריעה ךרד הרזח ךרדב

 לכ תא גורהת תחא הלבח תנבל .תושוטנ תוינוכממ ובאשש קלד לש םיקובקב

  .בוחרב םידליה
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 ביואה דגנ םילגר תפקתמל שא יופיח תקפסמ םיחתות תללוס ,ןפ םונפ ילושב

 םידדוגתמ ,םהינזוא תא שירחה יריה שערש םידלי .לגנו׳גב הארנ יתלבה

 אל אוה םאש םיעדוי םה .רוזחי ויבאש הכחמ םהמ דחא לכ ,םיחתותה ביבס

  .ותומ לע חוודל םוקמב ולש תרוכשמה תא וסיכל לשלשי ולש דקפמה ,רוזחי

*  

 חאלס יאניתשלפה ,םימחולה דקפמ לש ותיבב חרוא ,ןונבל םורד ,ןודיצב ינא

 ועטקנ וילגרש דלי .םידליל םילוח תיבב רויסל יתוא חקול אוה .יראמת

 לש הטיסרבינואב דומלל םלוח רחא דלי .ןהוב יתמועל רקוז תוצצופתהב

  .ויניע רואמ וילא רוזחיש ירחא ,הנאווה

  .םיטויס םתוא ונל ויהש תויהל לוכי .העברא יל .םינב השולש ויה המלאפל

-טסופה תלשממ לש םינושארה םישעמה דחא ,יחכונה בצמה .יל ריכזמ הזו

 םע דחאתהל תוכזה תא םיטילפ ידלימ עונמל היהי ,ןוסנו׳ג לש טיזקרב

  .הינטירבב םהירוה

 ויהש ,ונימי לש תוינאילוורואה רקשה תונוכמל ביגמ המלאפ היה ךיא

 ןויגיהה תא ,ונלש תוניגהה תא תוקחוש ןדועב ,קימסהל סלבג ףזויל תומרוג

 ?ןיררוע ןהילע ןיאש תותימאב קפקפל ונתוא תופחודו ,ונלש טושפה

 תחת ,םיחינמ ונא ,ואטאוט רבכ י׳גקושח לאמ׳ג לש םינורחאה ויקיקלח

  .לובנטסיאב תידועסה הילוסנוקב חיטשה

 תצק וערפתה טושפ םה .ףחד ךותמ ולעפ םהש םנוצרמ ודוותה םיעשופה

 םאתהב ,םשאר תא ופרע ןכ לעו ,תושעל םיגהונ םינבש ומכ ,יידמ רתוי

  .ידועסה קדצה לש םינוילעה תונורקעל

 ,תוחרצ םש ,תומצע רוסינ םוש .זוינ קייפ אוה ראשה לכ .םלהב רתכה ךיסנ

  .תומיאתמ ןניאש םיילענב לוענ הילוסנוקהמ אציש י׳גקושח לש ליפכ םוש
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 התייה הידוושו ,הידווש תלשממ שאר םויכ היה המלאפ םא .הלאשה וז זא

 ?השוע היה אוה המ ,תידועסה ברע םע הנמש קשנ תקסע לע תמתוח

 ,וארת ,רמואו תיטירבה הלוקשהו הנותמה הפקשהה תא ץמאמ היה םאה

 םהל שיו םיברע םה ,אבה חולשמה תא חלשנו רטקל קיספנ ואוב ,םשה ןעמל

 ?סנרפל המחלמ

 טושפ :ולש קשנה תיישעתל רמוא – ןימאהל הצור ינאש יפכ – היה אוהש וא

  .ריחמ לכב ,הז תא וקיספת

* 

  .וארק אל םישנא המכ תולגל ועתפות – יתוא ארק המלאפ םא עדוי אל ינא

 וריכהש םיטסקט אורקל יתלחתהש ירחא הברה אלש הז ,עדוי ןכ ינאש המ

 היה יתבתכש רפס לכש יל היה המדנ ,ולש הארשהה תורוקמ תאו וייח תא יל

  .ויתובקעב יתדעצש עדומ אל דעצ לש גוס

  .יליימס ׳גרו׳ג אוה ,רכומ יכה ינא התוכזבש וז ,ילש תישארה תומדה

 הרוסמה ותוקמעתה ףא לעו ,ינומכ ,וירוענב יאשחה תורישל סיוג יליימס

 טרפ ,רחא םלוע לכ תמאב ריכה אל אוה ,17-ה האמה לש תינמרגה תורפסב

  .יאשחה הזל

 .תוירסומ תויוטבחתהב רסייתה אוה םיכוראה םייעוצקמה וייח ךלהמב

 העבגה הלעמב וסוס תא אשונש דדוב םדא יתרייצ ,ותוא רייצל יתשקבתנשכ

  .הנבה לש האל ךויחל המלאפמ הכוז ילוא היהש רויצ –

 ,שדח ןוויכל יתינפשכ .הנש םישיש תב .תפתושמ הירוטסיה שי ילו יליימסל

 ינאו ,ינממ בוט ךרדה תא ריכה יליימס םימעפלו .ייתובקעב אב יליימס

  .ךממ המכח איהש תומד איצממ התאשכ הרוקש המ הז יכ ,ויתובקעב יתכלה
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 .חצנל ךשמית הרקה המחלמהש היה המדנשכ ,1979 תנשב יליימס הנה

 לא ,הלרק ןפוצה םש לעב ,יטייבוסה ובירי תא התיפ אוה ,הרידנ תונעוצקמב

  .ןילרב תמוח לש ינשה הדצ

 ימב ,תאז םינכמ ונאש יפכ ,״יתוישיא םגפ״ לש לוצינ ךות תאז השע אוה

 .ותמשנב טסינומוק תרחא הניחב לכמ היהש

 דוגינב .שפנה תלוח ותבל בא תבהא .הבהא אוה הז הרקמב יתוישיאה םגפה

 הבוהאה ותב תא חירבה הלרק ,ב.ג.קה לש םיקוחה רפסב ללכ לכל

  .ותוא טוחסל ידכ עדימב שמתשה יליימסו ,יודב םש תחת ץיוושב םוירוטנסל

 רשג תא הצוח ,קירע ,בהוא בא ,יאנק טסינומוק ,הלרק עיגמ הנה ,תעכו

  .הברעמל ןילרב חרזממ הקנילג

 

  .יליימס לש ןמאנה ודימלת ,םאליוג רטיפ רמוא ,״תחצינ ,גרו׳ג״

  .יליימס הנוע ,״יתחצינש חינמ ינא ,בוט ,ןכ ,ןכ ?תמאב״

 

  .ימצעה בועיתה תא ותיא קלוח היה המלאפ

* 

 ,םכשה לע ומצעל חפט ןיידע יברעמה םלועהו המייתסה הרקה המחלמהשכ

 קיפסמ יח היה ול ,דגבנ שח היה המלאפו .ינא םג יתשח ךכו דגבנ שח יליימס

  .ןמז

 ?סויפה ?לודגה ןוזחה הפיא ?ול וניכיח ונלוכש חטבומה םולשה היה הפיא

 תינכות הפיא ?תואל אלל ונעמל למע המלאפש יניערגה קשנה קוריפ םכסה

 לוק היה הפיא ,לכל לעמו ?ולפשוהש תוכומה תומואה תא םקשתש לשרמ

 יושע המלאפ ,יח היה וליאש ןיימדל םזגומ הז םאה ?תושדחתההו הווקתה

 ?הזה לוקה תא קפסל היה
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*  

 רחאל םינש עבראו ,המוחה תליפנ רחאל הנש ,1990 תנשב יליימס הנה

 :המלאפ לש ותומ

 תיטרקומד היסור םוקת םא .תמאב חצינ ימ ונל רמאת הירוטסיהה ,דחא םוי״

 ןיידע זא ,ותונרמוחב ומצע תא קונחי ברעמה םאו .החצינש איה היסור יזא –

 .״דיספמכ הלגתי ברעמהש ןכתי

  .ןהנהמ המלאפ תא האור ינא

 תא שפחמ ןיידע – בא תומד ,ינממ רגובמ היה אוה – ותנקזב יליימס הנהו

 ילש תוישונאה לע יתרשפתה םאה :וייח לכ ותוא הפדרש הלאשל הבושתה

 ?ירמגל התוא יתדביאש דע

 םלועמ״ .דימלת ותואל רמול שקעתמ אוה ,״רטיפ ,םימחר ירסח ונייה אל״

 םוקמה לא ונפוה אל םה םנמא .םימחר רתוי ונגפה .םימחר רסח ונייה אל

 ונעדי אל לבא .תעכ תאז םיעדוי ונחנא .תלעות ירסח ויהש קפס ןיאו .ןוכנה

 .״זא

 

 ססובמ אל ןועיט והז״ :תוצרחנ דגנתמ המלאפ תא תעמוש ינא ינוימדב לבא

 השענש יתצלפמ השעמ לכל םיאתהל הדימ התואב היה לוכיש ,ידדצ דחו

 .״היטרקומדה םשב

*  

 .תופעוצמ םיתעל ,החונמ תורסח םייניע .םיריהמ ,םידח םינפ האור ינא

 תוחפש ימ תוחכונב קפאתהל םיצמאתמש םינפ .םיצלואמו םייתימא םיכויח

 םיררושמ ונמצעל םיניימדמ ונאש ומכ םירקיו ,םיינדשח ,םיעיגפ ,םימכח

  .רעוב וילעבשכ םג ,טטור וניא טעמכ קיודמה לוקה .םיריעצ
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 שיגרהו הארש םושמ – וכותב רעוב לבסנ יתלב תונלבס רסוח שח ינא

 חכוותהל ששוח יתייה .רדחב רחא דחא לכמ תולודג תוריהמבו תוריהבב

 לבא .קדוצ יתייהשכ םג םינוויכה לכמ יתוא ףיקתמ היה אוהש םושמ ותיא

 אורקלו וב ןנובתהלו ותוא עומשל קר לוכי ינא .ותוא יתשגפ אל םלועמ

  .תומלשה ןה ראשה .ותוא

 רוסאל התנענ אלש השקב :1985 תנשב ,ם״ואב היה וייחב ןורחאה םואנה

 ,ןכמ רחאל הנש םישולש .יניערג קשנב שומישה תא ימואלניב קוחב

 רשאל םישרדנ םהשכ ,תעכ .הזכ רוסיא דעב העיבצה תידוושה הלשממה

 חתפנ אשונה .ינקירמא ץחלב הטלחהה תא םיחוד םה ,םתעבצה תא בוש

  .הארנ דוע .שדחמ

*  

 .ךכ לכ םדוק ,בוט ?ותוא ורכזיש הצור המלאפ היה ךיא

  .ותומ תא אלו וייח תא ורכזיש

 .ולש יטסינמוהה ןוזחה תומלשהו בחורה תאו ,ולש ץמואהו תוישונאה תא

 םימזימה תוכזב .התוא ברחל אילפהל שוחנה םלועב ,תמא לש לוקכ

  .ומשב הנש ידמ םימיקמ םיריעצש הארשהה יררועמו םיירוקמה

 

*  

  ?ולש דפסהל ףיסוהל הצור יתייהש והשמ שי םאה

 :אורקל הנהנ היה אוהש ,ןוטרָס יאמ לש הטע ירפ הרוש

 

  .ןוגה םדא ומכ טושפ גהנתהלו רוביג ומכ בושחל ךילע

* 

 ?יתוא ורכזיש הצור יתייה ינא דציכו

  .יל קיפסי הז .2019 תנשל המלאפ ףולוא סרפב הכזש םדאכ
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