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: ריצק  . א ר " וי ונחנאש תישימחה םעפה וז    . אלמ אריש - רב םלוא תא תוארל חמש ינא

ונלחתהו , ונלחתה םינש עברא ינפל. וזה תואצרהה תרדיס תא םישוע

םיצרמל תודות . א איה. סנ אל איה החימצה. םישנא םיעבשכ םע

םישנא לש רידא רפסמ . ב-ו, וזה הרדסב ויהש ללכה ןמ םיאצוי

רוטקרהו אישנהמ , תורוצ ינימ לכב ועייס רשא, הטיסרבינואב

וציפהו םיטלש ולת , תועדוה וקליחש םישנאב הלכו, היצרטסנימדאהו

לכל תודוהל הצור ינא , ןושאר רבד. ץראב םינוש תומוקמב הז תא

םכמ הלאמ שקבמ ינא , תואצרהב יגהנמכ, ינש רבד. ועייסש םישנאה

םיצבקב םיעיפומ אל םתבותכו םמשש . א.ז, תאזה הרדסיל ומשרנ אלש

האיציב שי , תועדוה ול חלשנש תואבה םינשב עיפוהל הצורש ימ, ונלש

.ולבקתו ואלמת, םיספט  

תא הסינכב שי , לביק אלש ימ, בושו, חתנל דמוע רהזי. ס רשא טסקטה תא ןאכ ונקליח ונחנא

ב, עובש דועב קוידב. א. תורצק דאמ םילימ קר דיגהל הצור ינא. הלאה םיטסקטה קוידב הז -30.5  

25 יבא לש וחצרהל הנש ינב רתיו םירפא ידוד , ילש אמא, החפשמה תניחבמ, ונתניחבמ ןכלו,  

רהזי . ס ןיב רשקה. עובשה תנתינ תאזה האצרההש חמש ינא ןכלו, דחוימ ךיראת הז, יתחפשמ

רכומ ילואש ריש בתכ רוגמלא ןד ררושמה וליפאו , םייתובוחר ונייה ונלוכ, ונתחפשמ ןיבו

לבא . רהזי. סו, יבאו ידוד, םיקסל'צקה ינש םירכזומ םשו, תובוחרמ ונחנא םא המ זא, םכקלחל

התבסו , התבס דצמ קותרש תחפשמ וז, יתשא תחפשמ, קיתע רתוי דועאוה רהזי . ס םע רשקה

הרומה היה רהזי . ס לש אבאו, הניארקואב, מ"הירבב" ןוסרח לילג"יורק היהש הממ התיה 

. תוחפשמה ןיב ןימוי קיתע רשק שי ןכל, קותרש תחפשמ לש תירבעל ץרענה  

ןגס ןיידע התיה איה , תונמזהה וקלוח רשאכ. ןהכ ילינ' פורפ, תחתופה לע תחא הלימ דוע

עיצמ ינא . רחבנה רוטקרה איה וישכעו, רוטקרל הרחבנ איה יצחו עובשכ ינפל םייתניב, רוטקרה

. תוכרבב התוא ולבקתש  

 

: ןהכ ילינ  ' פורפ תא חותפל החמש ינא    . םירקי םיחרוא  , םיתימע  , םידידי  , דבכנ להק

ןורכז תואצרה , הכפהמה רוכב לש, ז"נשת תרדיסב הנורחאה האצרהה

הטיסרבינוא ןיב הלועפ ףותישב תוכרענה , לוגדה ןעדמה, ריצק ןורהאל

' פורפ תא ךרבל הצור ינא וז תונמדזהב. תימואלה הימדקאהו א"ת



 

תחפשמ תאו ,םידחא םימי ינפל הכז הבש הרדתקה לע , ריצק םהרבא

ינא . הלא םיחלצומ םיברע לש םמויקל הגאדהו המזויה לע הלוכ ריצק

.ךכב תדבכתמ ינא. רהזי. ס לש ותאצרה תא חותפל דחוימב החמש  

, ךכל רבעמ. תילארשיה תורפסב רהזי. ס לש ודמעמ תא, הלא םירצק החיתפ ירבדב ףיקהל השק

תואלמב , רהזי לע הרקוה רמאמ הבתכש, רוג היתב תא טטצא םא. ךכל תכמסומ ימצע האור יניא

וירופיסב דימעהש , ונימב דיחי רפוס"אוה רהזי ירה , ז"נשת הנשה שארב הנש םינומש ול

ויה אלש םלוע תפקשהו ריבחת , הפש, רורחישה תחלמ לע לודגה סופאה גלקיצ ימיבו, םירצקה

יפוצר , תושגרתה יאלמו המישנ יבחר, םיכורא םיטפשמ לש ירהזיה ןונגסה. וילא דע םתומכ

ןוויכ לש ותווהתה םצעב רשפיא , הב תושעל רשפאש עדי אל שיאש המ תירבעב םישועה םיראות

תא תינרדומ תירבעב הנושארל דימעה רהזי . רוד תונשב ול תרחואמה תילארשיה הזורפב שדח

תמדא לש היתוחירו הימעט תא ונגינש םילימב , דיחיו דחא לש העדותה ןושל תא ףקשל תורשפאה

".תאזה ץראה  

לירפאב הנש םישולש ףולחכו , הנש םישולש רהזי קתש, ונל עודיכ 92 כ "חאו, תומדקמ דוא האר', 

יכרעו ינויער רבעמ לע םירבדמ . החמש בורמ ושפנ עדי אל תורפסה םלועו, םיבהלצו םידדצ ועיפוה

רבעמ . תוילאודיבידניאל תויביטקלוקמ רבעמכ ותוא םיראתמו, תילארשיה הרבחב ללוחתהש

םישקבמ וישכעו , הייח לע המחלנש הרבחל יעבט רבעמ והז. ינאב קוסיעל ףותישב קוסיעהמ

. ןוריל ןד חתפ ובש, יגולואידיא יתורפס חוכיוו ללוחתה וביבסש רבעמ והז. םתיבל תושעל הידיחי

םלועה םיתיעל קחוד , תמדקומה ותריציב םא. רהזי לש ותריציב םג םישיגרמ ונחנאש רבעמ והז

תאז . דיחיה לש ומלוע לע אוה שגדה, תונורחאה םינשה לש ותריציב, דיחיה לש ומלוע תא םעפ אל

דחאב , תאז לכבו. יניבו רהזי ןיב ףתושמ הנכמ וא תוהז יווק שפחל ידיצמ הלודג הרמוי היהת

בורק הזו , ילש אמא לש הק'צסרבמ ואבו ולעש תויומד יתש לע רהזי רפסמ, םיידדצה םירופיסהמ

ןילובב הנטקה תינויצה הרייעה , הק'צסרב םא זא. רהזי בתוכ ךכ. םד תבריק לכמ קזח הז, רתוי

רתוי בורק הז , רהזי רמואש יפכו, ונמע ןאכ תבשויש, ילש אמא לש םג איה, רהזי לש אמא לש איה

.םד תבריק לכמ קזחו  

, רהזי לש ותאצרה, תינש. ומויק םצע, תישאר. הז ברעב תוכורכה תוחמש רפסמ לע יתרביד

ץנרפ לש רצק רופיס . האיציל ותאצרה תא שידקהל רחב רהזיש הדבועה, איה תישילשה החמשהו

יאכו רשפאה רבעמ לא הגרעכ , םדאה לש ימויקה ודמעמ לע רופיסכ וראתמ רהזיש, אקפק

אל הרמוי ךותמ , בוש השיגרמש ימכ םג אלא, אקפקו רהזי תבהואכ קר אל יתחמש. המלשה

. ןוימדה רמגנ הזבו, תינטפשמ ינא םגו ןטפשמ היה אקפק. אקפקל םג הקוחר התימא טעמ, הנטק

לש תימע םלוכ םלועה , םיטפשמ דומלל םירחוב םויכ םלוכש ןוויכ, הזה הדימה הנק יפ לע, בגא

ידימלתל דוגינב םגש הווקמ ינאו , יל דוגינב יכ. ןוימדה םייתסמ ךכבש, רומאכ יתנייצ לבא. אקפק

תא דאמל דע בעת אקפק םיטפשמל טנדוטסה , ביבא לת תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב

. תרחא תרגסמ לכו תידומיל תרגסמ לכ בעת אוה םצעב. גארפ לש הטיסרבינואב םיטפשמה ידומיל

".טפשמה"תוומלאה תב ותריציב , טרפב טפשמבו, ללכב ונמלועב ערה תא חיצנה אוה, עודיכ  

ותריצי יאדווב , רהזי לש ותריציב. םיכפה ינש םילמסמ אקפקו רהזיש רמול ןתינ םיוסמ ןבומב

ומלוע ךותמ רבדמ אקפק וליאו . תיתרבחה תוברועמה לע, ףותישה לע דאמ קזח שגד, תמדקומה

אל , שממ לש תישיא אל תוהז ןיא, טפשמה רוביג. ק ףסויל, לשמל. דיחיה לש רכונמהו רדוקה

היתבל הנפא בוש לבא , הנשה שארב תורובג ואלמ רהזילש יתנייצ. דועו. תיתוברת אל, תימואל



 

ולש תויתודליה , עיגהש שממ רורב אל תורגבל", וליפא ירה, ןקז אוהש וילע רמול רשפא יא, רוג

תונמאנו הבשקה , םייפכ ןויקנ, תוקבד, תומימת איהש, ירמגל יבויחה הנבומב ותיווהב תמייקתמ

םייח תחמש הווח אל םלועמ . ןקז דלונ אוה, ריעצ היה אל םלועמ אקפק וליאו, החלצהלו םילימל

, דורב סכאמ בורקה ודידי רפסמש יפכ. ןימאה אל תינואגה ותריציב, ןימאה אל ומצעב, שממ לש

לש ותאווצב דגב דורב סכמש , אוה ונלזמ. םדימשהל הרוהו, םישוקשק ולש ויבתכ תא הניכ

. תאזה האלפומהו הלודגה הריציה תא םלועל שירוהו, אקפק  

תא טעמכ הליב , רבקנ םג הבו גארפב דלונש לבאפ טסנרא ולש ןיוצמה ףרגויבה ןייצמש יפכ, אקפק

לכ  41 אש לש וז הדוצמב ויתונש , אקפק לש ורופיס תא ראתמ רהזי יכ יתנייצ. תודובא תופי 

. המלשה יאכו רשפאל רבעמ לא הגרעכ םדאה לש ימויקה ודמעמ תא גיצמה רופיסכ, האיציה

רהזיל רשאב המו . אקפק לש תודובאה ויתופיאש לע רבדמ, אקפק לע ורבדב לבאפ ומכ, רהזי

? המלשה יא לש בצמכ רהזי לצא םג שפתנ םדאה לש ימויקה ודמעמ יכ רמול ןתינ םאה? ומצע

םייוסמ ןבומב ? תודובא תופיאש רהזיל םג םאה? רשפאל רבעמ לא רהזי גרוע אקפק ומכ םאה

. תיבויח הבושתה  

הדמע איה , העזיח תבריחב רפכה ינב לכ שורג חכונ, הפיה שפנה לעב לייחה לש תיטפמאה הדמעה

תחת תוריהמב םימלענו םיכלוהה , ותודלי יפונל רהזי לש עוגעגה. רשפאל רבעמ לא תגרועה

םעו , המלשה יא םה םזילאידיאה, םותה. רשפאל רבעמ לא תגרועה הדמע ףקשמ, ןוטבו טלפסא

הוקת רהזי לצא תומייק , ילאטוט שואי שאוימהו,םויא דחפ ףופאה אקפקל דוגינב , תאז לכ

, ירוביצ קבאמל םתרהל תונוכנב, דיחיה לש ורשוא רואתב ראשה ןיב תואטבתמה, םייח תחמשו

.ותורחו םדאה' בכ לש םיכרעה תרימש ןעמל, המחלמבו, הביבסהו םיפונה תרימש, לשמל, ןעמל  

תא רישעה ובש רשועה לע ול םידומ ונחנא . ונתיבב רהזי תא חראל םיאג ונא, םידידיו םירבח

. םכל הבר הדות. הרורב הריצי לש תוכוראו תובר םינש ול םילחאמ ונא. ונייח  

 

: רהזי  ' ס רפוסה לש רופיסה ובו    , הזה ףדה ונשי םכמ דחא לכלש הווקמ ינא  . בוט ברע

ותוא ארקנ ונחנא לבא , תינמרגב ותוא אורקל ךירצו רשפאש, אקפק

םג למרכ םהרבא לש םוגרתל סחיתהל רחוב ינאו , םימוגרת ינש יפל

. רתוי קיודמו רתוי רחואמ אוהש םושמ  

ימצעב יתסנכנ . יתוא ןיבה אל תרשמה. הוורואה ןמ יסוס תא איבהל יתיויצ. ךרדל האיציה"

שורפ המ ותוא יתלאש . הרצוצח לוק יתענמש קוחרמ. וילע יתילעו יסוס תא יתשבח, הוורואל

? ןודאה בכור אוה ןאל: לאשו יתוא בכיע רעשה די לע. םולכ עמש אלו םולכ עדי אל אוה, רבדה

הפמ תכללףרה ילב. הפמ תכלל קר. הפמ תכלל קר. יתרמא עדוי ינניא . ידעיל עיגהל לכוא ךכ קר.  

."ידעי הז הפמ תכלל, ךל יתרמא ירה, יתינע, ןכ. רמא, ךדעי המ עדוי התא, ךכ םא  

םירואת ןאכ ןיא , תושק םילימ ןאכ ןיא. ףיסוהל המ תעדל השק. התיבה תכלל רשפא הז ירחא

חתנל רוסא , ןאכ עצוהש השעמה תא תושעל םג רוסא. חוכב םהילא רודחל ךירצש םיאלפומ

המ הזו , הזה רופיסה תא אורקל תויורשפא המכ שי לבא. זילטיא ונניא רופיס. אל םלועל, רופיס

.יתיוויצ םילימב ליחתמש רופיסה תא. דחי םכתיא אורקל, ןווכתמ ינאש  

. ול הרק המ. שיאה ימ. הוויצ ימ םולכ םיעדוי ונא ןיא. דאמ הקזח הלימ איה יתיוויצ הלימהש

ללכ ךרדב םירופיס . עצמאה ןמ ליחתמ רופיסה? שקבמ אל אוה המל? הווצמ אוהימ לע . הז הפיא

תא רצויש םדקומ רואת הזיא םיראתמ ךכ רחאו ךותבו , הלאה םירבדה ירחא, ךכ רחאו םיליחתמ



 

לכ לעו המדקהה לכ לעו הגצהה לכ לע רומג רותיו שי ןאכ . רופיסה חתפתהל ליחתמ ונממש בצמה

הנוש ןפואב ותוא םיארוק םגו , הנושמו הנוש תויהל לוכי הזה טסקטה, ןכבו. םירבדה הלא

קוסעא אל ינא . םייתרבח, םיישפנ םישורפ ינימ לכב םיקסועו, ריבסהל ידכ ותוא םיארוק. הנושמו

, רופיס שי. היגולויצוסל אלו היגולוכיספל אל םירופיסב קוסעל והשמל םג שיש בשוח ינניא. הזב

, וירבחו אקפק תודלותב םישפחמו םייפרגויבה םיטרפה לא םינופש הלאכ שי. ונילא רבדמ אוהו

םכמ הלא , םישנא טעמ אל ואצמנ, תמאבו. ןאכ הרק המ רופיס, הפוקתה לש הירוטסיההו

םירבד טעמ אל ואצמת . וילע בתכנו ףסאנש םוצעה רמוחה לכ תא רופיסה ותוא ביבס םיארוקש

כ "חאו, ולש ריעהמ אצי אוה כ"חאו, ולש תיבהמ אצי אקפקש ךכב תאזה האיציה תא םיריבסמש

האיצי ול התיהו , תונויצה לא רזח וא תונויצהמ אצי אוה כ"חאו תוינמרגה לא תויכ'צהמ אצי אוה

, תיבהמ תאזה האיציה תא תוארל רשפא ךיא, בלש ירחא בלש התוא םיריבסמש האיצי ירחא

לכה ריבסמ הז יכ,הזה רואתהמ םינהנש םישנא ילוא שיו. ולוכ םלועה לא היכ'צמ, גארפמ  .  

אוה , םייקתהל ידכ םדאה השעש םירבדה דחא. הזכ ןפואב ילוא הזה רבדה תא תוארל רשפא

. קירה ביבס ותוא דגאל ליחתהו קית םדא חקל. יפוס ןיא קיר ונביבס שי. קירה תא ףיקהל הסינ

תא שבי אוה . םינפבש קירהמ יפוס ןיאה קירה תא לידגהו, הפציר ול השעש רחאל, דועו דועו דוע

םדא ןיא . םירבד םישל רשפא הזה קירה ךותב יכ. תוברתה הליחתהו רונתב הז תא ףרש אוה, הז

תא אשונ םדא ןיא . םימ תושעל לוכי אוה ובש ילכ ול שי, תותשל ידכ םימ אלא ןוחטל ךירצ

, ץעה ןמ רשי ותוא לבקמ אוה ונממש םוקמה לא תוריפה תא, םירגרגה תא, והתשמ תאו וילכאמ

. רמוח ףקומ קיר ול שי אלא  

. ותוא אלמל רוסאו קירה תא אלמל םינוש םישנא םיסנמ, םיליממ יושעה ונינפלש הזה רמוחה לא

רבכו . תויורשפאה תא ליכמ, וכותב ליכמ אוהש הזה רבדהו. םוטא היהי אוה ותוא ואלמי םא יכ

ןויסנ ןאכ שיש רמוא אוה , הזה רבדל עיגנש לככו, האיציל ךרדה וא האיציה, ונינפלש הזה םשה

ףקומ תויהל , רמוחב פףקומ תויהל, רבדב ףקומ תויהל יכ. ונממ תאצלו ףקומה רבדה תא תוארל

, הז ןיאמ טפשמ ונל רמוא והשימש, רבד לש ורוציקש רמול רשפא, אוהש םוקמ הזיאב עוקתו

אצא אל ול רמאת לא . ןשיה םוקמה ןמ אצת זא קרו שדח םוקמ ךל היהיש הכחת לא: רמואש

.השדח הדובע יל שיש דע יתדובע תא בוזעא אל. שדח תיב יל היהיש דע יתיבמ  

ארוק רופיס . םירבד ינימ ראשבו תמוסריפב שי רסמ. תורפסב רסמ ןיאש אלא. רסמ םיארוק הזלו

הליחתמ תאזה האירקהו , תאזה האירקה ךותב היהת ונלש תוחכונהו, תוחכונ ארוב בשקה. בשקל

ינפלשכ . יתיוויצ אלא, םירחא םילימ ינימ לכ אלו, יתכרד אל, יתשקיב אל. יתיוויצ הלימ התואב

. המ לעו המל םיניבמ ונחנא זאו, יתיוויצ, םדוקמ היהש המב ונדש רחאל, כ"חאו ונל ןיא הז

ליחתמ אוה , שיקמש ףותב ליחתמ אוה. השיקנב ליחתמ אוה, יתיוויצמ עצמאב ליחתמ רופיסשכ

םישועשכש םירבדה םתוא םה הלא . תוכחל המ ןיא. ןמז רתוי ןיאש רורב תאזה הכמהו, הכמב

םתואמ . הז ירחא הירי שי, שא הדוקפה תא ןיצקה ןתונש ומכ. הנתשהל והשמ ךירצ םתוא

.רוא היה דימו רוא יהי םיהולא רמאש םירבדה  

רורב . ןיתמהל דוע ןיא. ןיתמהל דוע רשפא יאש םוקמ עיגמ רבכש הלאה םיבצמ םתוא םה הלא

, החיתפב רשי האב יתיוויצ הלימה ןכל. תוכחל דוע רשפא יאש ישונא בצמ ראתמ ונלש רופיסהש

טסקט אוה הזה טסקטהש י "פעאו, רבדה תא העינמש רותפכ תציחל ןאכ שי. ןמז זבזבל ןיא יכ

, לשמנ, לשמ, טנמגרפ הזיא הז. רופיס אל ללכב הז, תונוש תויורשפא םינוש םישנא תעדל שיו, רצק

אוה , תוחכונ השועש בשק םדאל רצוי הזה רופיסה םא לבא, וילע רבדל םיברמש חותפה לשמה שי



 

ןמ יסוס תא איבהל טושפ ךכ לכ . יתיוויצש, רבדב ליחתמ רופיסהו. רחא רוביד לכ אלו רופיס

.םייוסמ ינמז בצמ הזיא דימ ונל השוע םג הז. הוורואה  

שיש יאדוובו . סוס היה הז זא לבא, רהמ עסונש ינכמ רישכמ הזיא הזל םיארוק יאדווב ויה םויה

תא . תואה ןתינ רבכש יל המדנו, הכיחו הכיח אוה. והשמ הרקיש הכחמ היה והשימש אמגוד ונל

. םילעפ ירחא םילעפ םיפודר ונחנא םייתניב. ןיא דוע םייתניב. כ"חא קר עמשי אוה הרצוצחה

הלאה םי לעפה לבא, הזל רוזחא ינא ףכת, יתוא ןיבה אל תרשמה, חוכב םיאב הלאה םילעפהו

ךירצש רבד לש , השעמה לש תוימנידה תא םירצוי םילעפ ירחא םילעפ, יתילע, יתשבח, יתסנכנ

.והשמ עיגה, והשמ הרק. ןמז דיספהל דוע רשפא יאש, וישכע תויהל  

לכ ביואהשכ , שאב חותפל העשה העיגהש בשוחו ברעמב בשויש והשימ הזיאל עודי הזה רבדה ילוא

, ברקתהל םהל תתל, חותפל, םיבורק ךכ לכ םה, קדהה לע עבצאה, חתמב םילייחה. בורק ךכ

יתיוויצ-ןכוסמ אל ןכוסמ  ונשי םואתפש . ומצעמ ריכמ ונתיאמ דחא לכש םיבצמ םתוא הלא.  

הזיא ךשמי . זבזבת, דיספת, בוט אל והשמ הרקי, רתוי הכחת םא. רתוי תוכחל רשפא יאש רבדה

, ןיוצמ םיעדוי ונחנא לבא. םיעדוי אל ונחנא הזה בצמה קוידב המ. קספהל ךירצ הזה בצמהש בצמ

לכש , ישונא בצמ הזש ינפמ. ךשמהל םילוכי אלו רמגהל םיכירצש םיבצמ שיש םיעדוי ונלוכש ינפמ

ךשמהל םיל וכי אלש םיבצמ שי . עמוש אוה ןאכש םירבדה תא השוע ארוקהו, ומצעמ ריכמ דחא

המוקמב אבש המ . האב אל תאזה תונתשההו. תונתשהל חרכומש, האלה תכלל לוכי אל הזש, רתוי

בתכש םירפוסה דחא ראת הזה בצמה תא . אל דוע הז לבא, והשמ היהיש םיכחמש בצמ ןמ הז

ב, ונינפל דוע היה הזש ינפמ, םילארשיהמ אל, תירבע רופיסה תא ןיסנג ןסינ ירוא בתכ -1905  

. ונל רתויב ירכומה םיבצמה דחא תא ראתמ אוה ובו. תרחא הסריג יפל, םייתוניב וא, םייתניב

ונעגהו , רבד חתפתה ובו חמצש בצמ שי. םייתניב לש בצמ. ונמצעמ, רתוי תעדל םיכירצ אל ונחנא

הז םייתניב . םש ראשנ הז. רתוי הנתשמ אל הז. האלה חתפתמ אל הז כ"חאו, אוהש םוקמ הזיאל

. ךכ  

, רוזחאשכ, םיגחה ירחא, חספ ירחא אובת, תעכ אל". םיגחה ירחא"ולש רפסל ארק זנק עשוהי 

םדא ינבש רתויב םיכשמתמה םיבצמה דחא אוה הזה בצמה םימעפלו . תעכ אל, םידומילה ירחא

דוע הז לבא , יתפאש ןאכל אל, יתיצר ותואש רבדה הז אל הז, תעכ אל הז. םייתניבה בצמ. םיריכמ

םיאי בנה דחא ראתמ הזה יל וארקה תא. יל וארק אל דוע. והשמ דוע רסח, העשה העיגה אל

יב ' ה רבדי המ, רוצמ לע הבציתאו, הדומעא יתרמשמ לע: "'ב קרפ תליחתב רמוא קוקבח. קוקבח

םישוע המ תעדל הכחמ ינא , רוצמ לע הבציתאו הדומעא יתרמשמ לע." ותחכות לע בישא המו

הצור ינניאש בצמו , ךשמת םייתניב בצמ אוהש, ונעגה וילאש בצמהמ םיאצוי ךיא. האלה

עיגנש הרצוצח התוא תא ראתמ אוה , עשוה לצא, רחא איבנ לצאו. וב עוקת ינא לבא, ךשמתיש

בצמ ותוא הז . ןימינב ךירחא, ןווע תיב ועירה, המרב הרצוצח, העבגב רפוש ועקת. טעמ דוע הילא

.םייתניב רופיסב ןיסנג ותוא ראתמ ךכ. תונתשהל היהי ךירצש בצמ, תוננוכ לש  

םימתכ םיכלהמ וליחתה חטשבו , ביבסמ תרחא חור התיה הליחתב. "םיטפשמ ינש קר ארוק ינא

םידקור וליחתה זא . הננרב ובבותשה םיגלפו, הנירה הרבע םורמבו, תונליאה תורומז וריחשהו

ףדב קר לבא . ליחתה הז ךכ." הבבושו הפוצח םייח תוודח תמריזו םיללוה הרוא יצונצנ, תובבלב

םתא , ןיחישמו דחי םידמוע ויהו, רבח שגופ אוה. רגרב ילתפנ, ונלש רוביגה םע םיעיגמ ונחנא אבה

הנתשה הז וישכעו ליחתה הזו , לכהו םירופיצו םיפנע, ררועתה לכה, ביבא היה הלחתהבש םירכוז

םימיבש , ול רפסמ ילתפנ ליחתהו םירבדה ולגלגתנו תוניתמב ןיחישמו דחי םידמוע ויהו. היהיו



 

היה , ורבח, זלהו. םולכ עדוי ונניא ןיידע רוריבבש אלא, ריעה תא תאצל וליפא טילחה םינורחאה

דמוע הזו , חא שי ותשאל םג יכ, אוה ודיצמ ול רפיסו, םינותמ שאר ידונדנב ול םיכסהו בישקמ

.ראותה תא לבקי אוה. םיטסידנד לש הכימס תאזה הנשב לבקל  

המדאהש , ופצפצ םירופיצהש, ולבלבל תורומזהש, ץרפתה ביבאהש, הפוצמה םייתניבה ףוס והז

, הזה םייתניבה לע םירבדמו ורבח םע דמוע אוה הנהו,הזה רבדה הרקשכ , גלשל תחתמ האצי

, ויחאש רפסמ ורבח רבכו, רחא םוקמל עוסנל, ריעה תא בוזעל ךירצ: ול רמוא אוה. לובג ול ןיאש

כ "חא ןיאו הלחתהב כ"חא ןיא. הזמ האלה ןיא. הזמ האיצי ןיא. לכה הז. גישה, ודוד ןב, ותוחא

. האלה  

אוהו . טקב לאומס, ונלש האמה לש תורפסה ילודגמ דחא םישישה תונשב הז תא ראתל יבטיה

ומכ , דבלב םישנא ינש םש שי. הלאה םירבדה תא רמוא"" קחשמה ףוס"ולש םסרופמה הזחמב 

אוהה םג םא , ול רזועש והשימ שי, אסכ לע קתושמ, הארנכ הלוח אוהש והשימ שי. ונלש רופיסב

רתויה , ןודא רתויה, דבוכמ רתויה וילא הנופ וליאו. הזבו הזב ותוא תרשמ אוה, רתויב זירז אל

םג הפ שי , הצוחה טיבת, םלוסה תא זיזת, ןולחב לכתסת: ול רמואו וילא הנופ אוהו, טילש

המ , ףקומה רדחב הפ, הנתשה אל הפ. םש הנתשה המ. ץוחב הרוק המ. ץוחב המ הארתו, פוקסלט

רמואוםלוסה לע הלוע בולקו. םש אוה , פוקסלטה םע ענ ושארו לכתסמ אוהו, הארנ ואוב:  

? לכה ? זז אל רבד םוש רמוא םאה. ספא הז רמואו הז דצל לכתסמ אוה. ספא רמואו ןאכל לכתסמ

ךילא יתרביד אל-םאהו . לכה: רמוא בולקו הז , תחא הלימב? לכה המ בולקו. לכה. לכה, בישקת.  

רגופמ : רמואו הצוחה טיבמ אוה, פוקסלטה תא ןווכמ אוה, עגר קר? תעדל הצור התאש המ

לבא . רבדה ותוא הז, םיה לע לכתסת, םאה ול רמוא, לכתסת? הצורמ התא. רגופמ. רגפ ןושלמ

, שרפמ תא םאה, המ. הזכ רבד יתיאר אל םייחב: רמואו תוכשוממ הפוצ אוה, םיה לע לכתסת

עדי רבכ הז תא-םאהו . עקש רואה, רמוא, אל? ןשע, ריפנס בולקו ,בוש לכתסת . םדוקמ, ןמזמ ונ 

רבד םוש ןיא ? םיפחש. םיפחש ןיא. םולכ ראשנ אל וישכעו, תונכסב הטמל אוהו. ןכ: רמואו הפוצ

. ספא? שמשהו? םילגה, םילגה ךיא? קפואב תויהל לוכי רבכ םיהולא םשב המ? קפואה? קפואב

? ןכ המ זא, אל. הליל רבכ, המ זא. שמשה, לזאזעל: בולק. בוט לכתסת. עוקשל הכירצ איה לבא

. דצ לכל רופא? תעמש רופא, ןאכל רופאו ןאכל רופא. רופא. רופא  

. הזוזת ןיא פוקסלטב וליפא. ךשמתמ םייתניב בצמ. םייתניבה בצמ לע םינשה ןיב החישה תאז

. יוניש ןיא, םייונישה אל, םיה אלו שמשה אל. רפסל המ ןיא הצוחה םיטיבמש םלוסה לע וליפא

ןיאל רופא , ןיסנג ותוא ראתש הזה ישונאה בצמה ותוא הז. יוניש ןיא לש רופא ךותל סנכנ םלועה

ומכ ןמיס שישו , ירשפא יתלב הזה רבדהש בשוחש, םיכסמ אלש והשימ שיו. ךשמתמ רופא. יוניש

הזיא שיש עגרבו רמשמה לע דומעל ךירצ ךכיפלו הרקיש רבד שיש . הרקי רבדהש, איבנה רמואש

דועו ןושארה לילצה תא עומשל , רבדה ירחא דע תוכחל אל, םיגחה ירחא דע תוכחל אל, הזוזת

.ןאכמ תאצל, אוהה םוקמה לא תאצל, תאצלו סוסה לא ץופקל וינפל  

בצמ הזש . ןאכ תאצל היה ךירצש, ונתיאמ דחא לכל רורב. עונכש ךירצ ונניא האיציה לש בצמה

בצמ ? תילארשי תיטילופ תינידמ? תיתחפשמ, תישיא םיעדוי אל ונחנא, המ. וב ךישמהל ןיאש

. הרקי והשמש ךירצש, ךכ רשפא יא רבכש, ונממ תאצל ךירצש  

איה אקפאק לש תונמאהש רמא , ימאקל ןווכתמ ינא, אקפק תא וארקש םיבוטה םיארוקה דחא

םילימה . רבדה תא השוע הנניא תחא םעפ לש האירק םוש. תינש אורקלו רוזחל איה תוחרכומה

ונל שיש , אוה ונינפל הרוקש המ. עודי ונל ביבסמ ךכ לכ השעמה. תועודי ךכ לכ, תוטושפ ךכ לכ

תעדל םיכירצש םירבדה לכ , לכה הזש, רמוא הזה רצקה טמרופה. רצק טמרופב טסקט טמרופ



 

רורבו , םהיניבש םיסחיה המ אלו םישנאה ימ אל, םדוק היה המ אל ריבסהל ךרוצ ןיא. ןאכ םנשי

לע וילגר , םיתרשמ הברה ומכ תרשמה. תרשמ אוהש והשימו, הווצמש ןודא אוהש והשימ הפ שיש

.רבדה תא תעדל ץרפתמ אוהו, םירבד עדוי אוה, ישעמ שיא אוה, המדאה  

לבא . רחא והשימב תושמתשה. הוורואה ןמ יסוס תא איבהל יתיוויצ. רופיסה לא רזוח ינא וישכעו

לכ טעמכ לש ולרוג תנמ אוה יתוא ןיבה אלה . ותוא ןיבה אל אוהש יאדווב. יתוא ןיבה אל תרשמה

, רהמ תורקל היה ךירצ ובש רבדה תא. יתוא ןיבה אל אוה הלאה םילודגה םיעגרב םירבדבש םדא

היה המ תעדל ךירצ אוה , יתוא ןיבי אוהש ידכ. יתוא ןיבה אל אוה לבא, היהי אל הזש יתיוויצ

םק אל התא םאש , תאזכ השגרה התוא ול ןיא. 'וכו םירבדה רדס המו,ןאלו כ "חא היה המו םדוק

לכ תא , ןאל, המל תעדל ךירצ אוה, זוזי אוהש ידכ. תושעל רשפא יאש רבד השוע הז, וישכע ךלוהו

היהי רשפא יאו ול ריבסהל ךרוצ ןיאש רורב . ותוא ןיבה אל אוהש רורב. הלאה תולאשה ינימ

שי , יגול, רמולכ, יגול רושיק הזיא םהל שיש העשב קר םירבד ןיבמ אוהש ןוויכמ, ול ריבסהל

בצמב תויחל לוכי תרשמה . םייתניב לבוס ונניא םג אוה. םייתניב ונניא אוה. האצות שי, הביס

? וב תויהל לוכי, הזה  

ךופיהב םתוא ארוק ינא , ןכבו. הלאה םירבדה לכ תא ארוק ינא הפיאמ לאוש והשימש תויהל לוכי

ןבא ומכ . הצוחהו הצוחהו הצוחה אצוי ינאו, המינפ, המינפ תורדוח ןהש האירק לש תוטישל רומג

הווקמ ינאו , הצוחה רתויו הצוחה רתויו הצוחה לגעמ דועו לגעמ דוע השועו םימ ךותל תלפונש

יתיוויצה לומ הלאה תולאשה תא ימצע תא לאוש ינא ךכו . דועו דועו דוע האיציב םכתא ףתשל

, ןיבה אל אוהש ןוויכ לבא. איבהל קר הז, ןותמ דוע הז הלחתהב יכ. הוורואה ןמ יסוס תא איבהל

המ ליבשב , ךלוה התא ןאל םינבומו םיטושפ םירבד המכ ןיא םא, ולש טסקטב, ולש הפשב יכ

ןיבמ אל אוה , ךלש תילכתה המ רחא םוגרתב וא, ךלש דעיה המ, ךתיא חקול התא המ, ךלוה התא

בייחש םייתניב או ה הלאה םייתניבהש עדוי אל אוה. ול רעוב אל. ומלוע אל הז. תאזכ העפות

.םדא אוה םדא םא. לודחלו קספהל  

. ודבל הזה םדאה השועש תולועפ הלא. וילע יתילעו יסוס תא יתשבח. הוורואל ימצעב יתסנכנ זאו

, רבדה תא עדויש התא, ךל רעובש התא. ךמצע התא אלא ךל ןיא, והשמ תושעל ךירצ התא םא

המכמ הנוש אל , רצק רופיס אוה הזה רופיסה. הז תא תושעל ךירצ התא םירבדה תא ריכמש התא

ןיאה ןמ םואתפ םיאב םה אקפאק לש הלאה םירצקה םירופיסהו , אקפאק לש םירצק םירופיס

, ןתיא םיבתכמ רשקב היהש םישנל בתוכ אוהש ולש םיבתכמב םיאצמנ םה. ןיעה לא םימלענו

לכב םיאצמנ םה , דימשה אל רובצמ, ונעמשש יפכש תוריינב םיאצמנ םה. ולש םינמויב םיאצמנו

איבה , דמוע אבא: ארקנה דאמ רצק רופיס םש שי םואתפ. רופיסל הווהתמ הז םואתפו םוקמ

הסנמ אוהו . הזה םחלה תא ךותחל ךלוהו ןיכסה תא חקולו, ןחלושה לע ותוא םשו םחל רככ

אוהו , דצה ןמ םילכתסמו םיקלתסמ רבכ םלוכו, הלילה דע רבוע אוהו, ךותחל הסנמו ךותחל

רמגנו . ותוא ךותחי אלו ותוא ךותחל הסנמ אוהו םחל ול שי. ךותחל תוסנל, ךותחל תוסנל ךישממ

רופיסה תא םיעדוי ונלוכ ונחנא יכ , ךשמהב ךרוצ ול ןיא. םוקמ והשזיאל הדאתמ אוה. רופיסה

. ונמצעמ הזה  

דצמ .שיבכ הזיאב ולש בלכה םע לייטל אצוי אוה. רתויב רזומ רבד הרוק ובש, רחא רופיס ול שי  

שיאה תארקל , םתארקל אב םואתפו, טלפסא וא ןוטב הז םא, קצומ ולוכ שיבכה, המוח דחא

םעז אלמתמ אוה , תאזה תרפרפחה תא האור בלכהשכו. הנטק תרפרפח, ןטק דלוח, ולש בלכהו

ןיא לבא . חורבל הסנמ דלוחה יכ, סונמ ןיא. ותוא רצוע שיאה ישוקב. תרפרפחה לע ץופקל ךלוהו

תא חתפ דלוחה : אקפאק רמוא זאו? תושעל דלוחל ראשנ המ. חורבל ןאל ןיא, הצוחה ןיא, המדא



 

אוהש המ הז . ראשהל ליבשב ול ראשנש המ לכ הז. ול ראשנש המ לכ הז...ססספ...סספ השעו ויפ

תא עימשמ דלוחהו . וילע וילגר ירפטב, וינישב רבכ בלכהו, שיאה תמועל, בלכה תמועל והימ. עדוי

. הזה... ססספ...סספה  

הזל ןיא . רבדה לכ ךותב םייתניב םיבתכנ םה. דיה ןמ אקפאקל םיפע הלאכ םירצק םירופיס

םיליגר ונחנאש םירופיסהש ינפמ . םלש אוה רופיסה לבא, ךשמה וליאכ הזל ןיאו הלחתה וליאכ

סוטמה כ "חאש, יטיאה הארמהה הדש תא השועש, אובמ םהל שיו המדקה םהל שי, םהל

הנבמה תא קר שפות רצקה רופיסה . התיחנ לש והשמ שי כ"חאו, םמורתמ אוהש ןאל םמורתמ

וקה תא השוע אוה . הידעלב וליפאו התיחנה תליחתו הארמהה הצק לש שלושמה תא. הלעמלש

לכ תא םיעדוי ונחנא . ולש םלועה תא השועש רבדה אוה, הזה ירופיסה וקה, הזה וקהו. הזה

תא םיאורשכ קר . ןינעה והז. רבודמ המ לע םיעדויש םדא ינב ונחנא. ונל רכומ הזה וקה. ראשה

. רבדמ אוה המ לע םיעדוי ונחנא, הזה ליחתמה וקה תא, הזה םמורתמה וקה  

תרשמה תא יתלאש , הרצוצחה לע דיגא ינא ףכת, תרשמה וישכע לאושש תאזה הלאשה ךותבש ךכ

אלו עדי אל אוהש ןבומכ . עמש אלו עדי אלמ ליחתהל הצור ינא. עמש אלו עדי אל אוהו שורפ המ

הזשכ תייה הפיא ? הרק הזשכ תייה הפיא? עמש אלו עדי אל אוהש הזל םיליגר אל ונחנא. עמש

ונחנא . עמש אלו עדי אל אוה. הלודגה האירקה האבשכ תייה הפיא? יתקעצשכ תייה הפיא? באכ

. ועמש אלו ועדי אלש םימלש םימע םיעדוי ונחנא. ועמש אלו ועדי אלש םייטרפ םישנא םיעדוי

.העמש אלו העדי אלש הירוטסיה  

, ףוסו עצמא, הלחתה םהל שיש םירבד תושעל עדויש הזה תרשמה, הזה טושפה שיאה לש הבושתה

. המומע. יהשוזיא הרצוצח תעיקת התיה. ןיבמ אוהש ןושלל רבעמ הז יכ, עמש אלו עדי אל אוה

יתראת . ומצע תא ןיכמ רבכ אוהו אובת איהש עדי אוה, התוא עמשש ינפל דועו התוא עמש ןכיה

הז תא םכל םיגדהל הצור ינא . הכחמו הרקי הזש עדוי םדאה םהבש םיבצמ ינימ לכ םדוק םכל

דע . םיליחתמ הלהקמהו תרומזתהש ינפל, ולש םידיה תא םירמש חצנמה. דאמ עודי בצמל ילוא

שי , םינכומ הלא, םירמוג םילעתשמ ןיידע םה, להק שי וירוחאמ, הלא ובשי, טקש היה וישכע

וזיא שי זא דע . הלחתהה תא השוע אוהש םסקה לש עגר, דחא עגר שי, ןאכ םידיה, תוחיתמ

.םיליחתמו. ליחתהל: רמוא אוהש עגר הזיא שיו תוכשמתה  

קר ונניאו לפס קר ונניאש בשקה , הזה בשקה תא, הזה עגרה תא. שופתי אל רשמה הזה עגרה תא

לוק תא עמש אוה , לכל רבעמ ונשיש רתויב ןוכנה אוהו העימשה אוה, םישוח קר ונניאו שגר

.הרצוצחה  

ומכ , הרהזא תוא? םינומה סוניכב שחרתמ והשמ, יאבצ והשמ? הרצוצחה לוק קוידב הז המ

לוקה הז לבא ? וטלמה הז, ופסאה הז? הקעזא, רמולכ, הרצוצח תעיקת? עשוה איבנה הפ רמואש

עדי אוה ךיאו רמגי םייתניבהש ה פיצא והש ינפמ. ול הפיצ אוהש לוקה הז. ול הפיצ אוהש

אלו אוהש םוקמ הזיאב תבשל רוסא . ןמיסה תא ספספל רוסאו. ןמיס שי יכ, רמגי םייתניבהש

, םייתניב לש הזה רבדה רמגנש. רבדה ךותל סנכהל, תושעל ליחתהל ןמיס היה וישכעש שיגרהל

. והשמ שיש, וישכע םיאצויש  

הרצוצחה לוק תא ונעמשו . ונל עודי אוהו ןבומ אוה לבא. ונל עודי אל.ןבומ אל הזה הרצוצחה לוק 

האירקה הנשי םימעפל . ףיוזמ לוק םיעמוש םימעפל. תיתימא אל הרצוצח םיעמוש םימעפל. הזה

, התיה האירקה לבא. תעדל השק? רקש איבנו תמא איבנ ןיב םילידבמ ךיאו, הנוכנ יתלבה

םע רבכ סוסה . םוקמ הזיאל תאצל, ךרדלתאצל וישכע לוכיו , ןכומ רבכ שיאהו, העמשנ הרצוצחהו

?וישכע ול עירפי המ, ףכוא  



 

לש ןושלה לע והשמ רמול םוקמה הזו , תולודג אל, תויתטפ אל, תורופס םילימב, םיאור ונחנא ךכ

ךכ לכ הז . תואמגוד ןיא, םילשמ ןיא, הקירוטר ןיא, טושיק ןיא, הדח, תקיודמ. היקנ. אקפאק

קיודמ וק הז . ןיכסה רובעת הפש חתונמה לש ונטב לע וא ובג לע גרוריכה השועש וקה ומכ, קיודמ

הז תא אורקל קר , ימאק רמאש ומכ, םהב ןיחבהל רשפא יאש םירבדה תא רמוא אוה, ירזכא דע

, םימוגרת ינש םנשי, וארת, טושפ ךכ לכ טסקט, אקפאק לש הלאה םיווקה ךותבו. םעפ דוע

הז תא אורקל םיבייחש הארנכו , תופשה ראש לכלו םימוגרת ינשמ רתוי הברה שי תילגנאל

וא דעי הפ בותכ םא , הנטק היטסש, קיודמ ךכ לכ אוה לבא. ישוק םוש וב ןיא, הרואכלש, רוקמב

םילדבהה , יתכלה וא יתסנכנ בותכ םא, הזה םוגרתב דחאו הזה םוגרתב דחא, תילכת הפ בותכ

, הזה ןטקה רבדה. םייטסטנפ םידמימ לבקמ עוריא לכ, רצקה רופיסב לבא. םיימוהת םניא

הז . הנטקה אל הזו, והשמ לש הנטקה איה הרוטאינימ, הרוטאינימ ונניא הז, תאזה הרוטאינימה

ונחנא הזה וקה ביבס . לפונ אל דוע הזה וקהו אירמהש והשמ לש וקה ותואכ יתרמא. ומצע רבדה

לש ןמיסה תא ונל ןתונ הזה וקה . רחא דחא ףא תונבל עדוי אל הזה וקה תא. תונבל םיארקנ

.ונכותב רוגסש רובידה  

תוקיודמה הלאה םילימל הכיח ונכותבש רובידהש . ונכותבש רובידה תא רבדמש הז אוה רופיסה

. םולכ הזמ ראשנ אל, רהמ הז תא םיארוק םאש אוה ערה רבדה. םתוא זיזהל רשפא יאש הלאה

םעפ דוע יתיא דחי אורקל דחא עגר וסנת . טשפתהלו טשפתהל הלאה םילגעמל תתלו אורקל ךירצ

אל תרשמה . תילרטינ יד ןיידע איבהל הלימה. הוורואה ןמ יסוס תא איבהל יתיוויצ: ךלוה הז ךיא

רבעמ היה הז יכ , יתוא ןיבמ היה אל תעד רב םדא םושש םשכ, יתוא ןיבה אל ןבומכ, יתוא ןיבה

ימצעב יתסנכנ . התוא לובסל השקש, התימאל תמאה התיה וז לבא, טילשה ןויגה ותואל

יתלאש . הרצוצח לוק יתעמש קוחרמ. ןכומ לכה, ןכבו. וילע יתילעו יסוס תא יתשבח.הוורואל

םישוע המ עדוי אוה . לכה תא עדוי אוהש ינפמ. םוקמה ןב אוהש ינפמ? רבדה שורפ המ ותוא

אוה . םישבכה תא, תורפה תא, םיזיעה תא םיסנכמ יתמ עדוי אוה, הרצוצח יתמ עדוי אוה. רפכב

. דיליה אוה, ימוקמה שיאה אוה. ןמזה לכ םש אצמנ אוה. כ"חא הרקי המו וישכע הרקי המ עדוי

היכיח התוא ול התיה אלו . םייתניב לש הזה באכה ול היה אלש ינפמ, עדי אלו ןיבה אל אוה לבא

.הכחמה שיאה לש  

תוארלו םייתניבה לש בצמה ןמ תאצל םיצור םישנא , ןיסנג לצא וניארש ומכ, םיכחמ םישנא

הבושת ונל ןיא יכ . טושפ אל אוה הזה בצמה לבא. טקב לצא וניארש ומכ, רופאל רבעמ והשמ

התא , רמולכ, והשמ השוע התא? והשמ השוע התא המ. והשמ השועו םק התא ןכ םא אלא. הטושפ

רג אוה הפיא? הזה רבדה לש ובוש המ. בושח רבד הרוק, םשל םיכלוה םאש והשמ שיש עדוי  
האיצי תאז . עיגהלה לא עיגמ ינא. ףוסה ינפל דוע הפ אוה? הזה רבדה רג אוה הפיא? הזה רבדה

התא . העגה ךרוצל האיצי. עיגהל תנמ לע םיאצוי, ונלש םיליגרה םיגשומבש דועב. עיגהל הל ןיאש

.הלאה םירבדה ינש ןיב יולת ראשנ אל התא. רחא רבדל עיגהל ידכ, הזה רבדה תא בזוע  

. תורוצ ינימ לכב ץק ןיא ןהילע רזוח אוהו אקפאק לש וירופיסברתויב תושקה םילימה תחא תאזו 

עסונו עסונ אוה . הדובעל ותוא ונימזה הריטב. הריטה לא עיגהל ךירצ דדומה. עיגהל ךירצ, עיגהלה

ךירצ אוהו , רשג שי רהנה לע, רהנ שי, העבגה לע תאשנתמ הפ הריטה. הריטה לומל דע עיגמו

רפסב . עיגהל 300 םידומע שי , תאזכ תוהש שי, הזכ קחרמ שי, הזכ וק שי. עיגי אל אוה םלועלו,  

ךירצ עיגהל ליבשבו , עיגהל ךירצ התוא רובעל ליבשב יכ, התוא רובעל רשפא יאש, תאזכ הקספה

.תינרוחא רמוא התאש אלל דוגינב, ןכ אוהש והשמ היהיש  



 

הז . יתיאר רבכ הז. אל הז. ןכ הז? ןכה והמ? ךל שיש ןכה והמ םדא ןב. ךמצע תא קדוב התא זאו

שיש םירחאל םירפסמש םישנא שי . עיגהל העידי שי? עיגהל הצור התא ןאל.יתיאר רבכ , םש אל

םימעפל , םהל םינימאמ םימעפל. עיגהל ךירצ, םילאידיא שיש, היפוטוא שיש, עיגהל הילא הרטמ

קיספמש והשמ לא הז עיגהל . םיעיגמ אל ונחנא לבא, ךרד תרבכ םיכלוה םימעפל, םתיא םיכלוה

. םשל עיגהלו ןאכמ תאצל. תוומה לא הז עיגהל. תויהל  

אל אוה . עיגהל לכוי אל אוה, עיגהל עדוי אל אוה. הזכ ןיא הז. רשפא ןיא הז עיגהל אקפאק לצא

לע רבדל הצור אל ינאו .ולש תוביתכב אלו ולש תובהאב אל . םייחב אלו םירופיסב אל עיגי

רבד שי אוה עיגהל יכ , עיגהל ותיא ול ןיא הזה רופיסהו. רופיסה לע רבדל הצור ינא, היפרגויבה

ינאו רתוי והשמ שי הזה דצבו תוחפ והשמ שי הזה דצבש האוושמ שי . רחא רבדמ רתוי אוהש

. סוסה תא ךל ונתיש הכחמ אל התא, וב הצור התאו? הזה רתויה לש ומש המ. רתויה לא ךלוה

ןכ לע תרשמהו . לשב, ןמזה עיגה, הרצוצח לוק תעמש רבכ התא. ךדבל וילע הלועו ותוא ףקוע התא

ונחנאש הלאשה וז . רתויב הטושפה הלאשה וז, בכור ינודא ןאל? בכור ינודא ןאל: ותוא לאשי

תא ןאל ךלוה התא ןאל . תיבה ןמ תאצל םיליחתמש םירגבתמה הדליה וא דליה תא םילאוש

הלש שפוחבותואמצעב םיעגופ וליאכ, םיוסמ בורס הזיאב תלקתנ איהו. תכלוה ןאכ הלאשה לבא .  

.תישונא הלאש איה. םיוסמ ליג לש תוגהנתה הזיא רשאמ הלודג רתוי הברה איה  

תא שקיבו , ךרדל תאצל הצרש והשימ לש, הנושמ תצק הדוזיפא וזו, וליאכ קסועש, ונלש רופיסה

, שורפ םיכירצ אלו ותוא םיעדוי ונלוכש, םוצע רבד בותכ הפ. הנושמ הדוזיפא אל איה', וכו סוסה

זאו . ךלוה ינא: רמואו ךמצע תא ףסוא רבכ התאש בצמ לע בותכ אוה. שרופמב בותכ אוה

ינא . ריה ןופ גוו הז תינמרגב. םוגרתל השק איה הבושתה, ךלוה ינודא ןאל תרשמה ותוא לאוששכ

אל . םוידיא לש והשמ הב שיש תאזכ תויהל הכירצ הבושתה. ריה ןופ גוו. שבשמ אל ינאש הווקמ

קר הז . הז אל קר הז. תולודג םילימ אל. יכ"נת רבכ הז, הזמ האלה אל, לאשת לא אל. םוקמ םושל

כ "חאו, יחו יחו יח םדא. ביבסמ וכותב תויחל ךירצ ינאש המ קר אל הז. עדוי ינאש המ אל

? הזה דועב השעי אוה המ? המ ליבשב. םינש רתוי ךל ויהיש ידכ, אירבת, הלוח התא: ול םירמוא

שי םא , קידציש ידכ תושעל ךירצ אוה המ? הלחתהב תושעל קיפסה אלש הזה ףדועב השעי אוה המ

.רבכ שיש המ אל קר איה ולש הבושתה? הקדצה וזיא  

לא םיכלוה ונחנאו עודי הזש םירחא םירבד ינימ לכב וא עדמב . סרגורפ לע רפסמש והשמ אל הז

םדאה לש ובצמ לעאלא, ובצמ לע, הלאכ תומולעת לע אל איה הלאשה. עודי יתלבה עדוי התאש .  

הכחמ התא , והשמ הרקיש הכחמ התא, העונת וב ןיא, רופא, קיעמ םייתניב אוה הזה םייתניבהש

ןכומ התא . הרצוצחה תא תעמשש ינפל, סוסה לע רבכ הלוע התא, הרושבל הכחמ התא, האירקל

רצוע תרשמהשכו ? ךלוה התא ןאל. רעשה די לע. םירצוע דימת םש. רעשה די לע ךתוא רצוע אוהו

התיה וליא . לכל הנבומה, תיעבטה, הטושפה הלאשה תא ותוא לאוש אוה, רעשה די לע ותוא

ינא , המחלמ וזיאב חצנל ךלוה ינא, הזו הז גישהל ךלוה ינא רמוא היה וליא, רתוי הטושפ הלאשה

רבד ןאכ שי . ןיבמ היה, הלאה םירבדה תא ול רמוא היה וליא. םיביואל, שוכר דוע יל גישהל ךלוה

ינודא ןאל : ול רמואו םיכאלמה םתואכ, רעשה די לע ול דמוע אוהו תונלבס יאב ול הנוע אוהש

. טקפסר ןיידע. עסונ  

הנבה יא הפ שי . הבושתה ןיבו הלאשה ןיב רשק ןיא וליאכ. ןינעה ןמ אל וליאכ, איה הבושתהו

תוליגרה םילימב שמתשהל ול רשפא יא , הקוצמה תאו הלאשה תא ןיבהש ימש ינפמ, תטלחומ

קומע רבד תעמשש והשמ . ול רבעמש והשמ הז. ונלש םייחה לש תוכילהה ראש לכ תא תוריבסמש

תמאה תא עומשל אל , ולש האירקה תא ריתסהל ידכ זבזבמ התא ךלש םייחהמ לודג קלחש, רתוי



 

התא ןאל . אצמנ כ"יפעא הזו, הנממ טלמהל, התוא טשקל, התוא ףוטעל, התוא תוחדל. תאזה

. ינודא, ךלוה  

הזיאל היהת ולש הבושתה יכ , ויגשומ יפל אל ןה תובושתה? הז לע תויהל הלוכיש הבושתה המ

לע הלעתש הבושתה ןיא . עדוי אוהשו, והשמ וב הרוקש קחרמ ול שיש, םש ול שיש םיוסמ םוקמ

?הפ ער ךל ושע המ. ןאכ אל קר. ריה ןופ גוו לש תעדה  

תויהל רשפא , לעופ תויהל רשפא. תונגרובה בצמ תא םיראתמש הלאכ שי ילואש בצמה ותוא הז

ולעי דאמ טעמ ? האלהו םשמ ינגרובה ךלוה ןאל. ינגרוב תויהל רהמ רהמ וא, טאל טאלו רטילורפ

םינודינ ראשה לכ . המ עדוי ינניא וא םירנוילימ, םיטסילטיפק, גלפומ רשוע ילעב ויהי, הלעמל

הדמחנתיארנ הלחתהבש תאזכ. םהייח לכל תונגרובל כ "חאו, םיבצעה לע תולעל הליחתמ כ"חאו,  

ןיא . הזמ האלה ןיא ןה. הזמ דוע ןיא לא הגומנ הירוטסיהה הפ. האלה הזל ןיא. תדגוס תיארנ

ונלש םיליגרה םיגשומב יכ . רתוי הלימה איה הב םיקסוע ונחנאש ןכ לע חתפמה תלימ. הזמ רתוי

הלימה , ונמצעב םיעדוי ונלוכו, םירחאו ןיסנג ראתמש םייתניבה לש תוינוניבב. תוחפ שיו רתוי שי

ירחא . םידומילה ירחא. םיגחה ירחא. רצק ןמזל, םייתניב דובעל הלוכי איה. תדבוע הנניא תאזה

הילאש הקוצמה תאז ? םייתניב המ. הז רחאלו הז רחאל, םידלי יל ויהישכ, ןתחתאשכ, תוניחבה

.םיעלקנ וישכע ונחנא  

םיעצמא םומינימבןורטאית שי ונלש טסקטה ךותב , ותרשמו דחא שיא הפ שי. םיטרפ םומינימ.  

ןורטאיתהו . םיטרפ םושב רתויב ךרוצ ול ןיאש והשמ הפ שי, רעשו הוורואו רצח הפ שי

הלודגה הלאשה תא לואשל ידכ , ךירצש המ לכ תא גצימ, םולכ טעמכ וב ןיאש הזה יטסלמינימה

המ ןיא םג , חרכהה ןמ תונבה יא לש תומיע. םילקתנ ונחנא ובש תונבה יא לש תומיעה לש תאזה

.ריבסהל  

תחאו , הזה םוקמב רמגנ אל אוה. ךשמה םג ול שי אקפאק לש םיבתכה ןיב שי ונלש רופיסל, בגאו

, יתילכת וז, ידעי הז הפמ תכלל, הפ ונארקש המ תא רמוא אוהש ירחא: ךכ תרמוא תוטויטה

, הכורא הנניא העיסנה. יתרמא, םולכב ךרוצ יל ןיא. רמא, ךרדל הדיצ ךל ןיא: תרשמה ול רמוא

העיסנ וז ירה , ילזמל. יתוא ליצת אל הדיצ םוש. ךרדב והשמ גישא אל םא םג. בערמ תומא אלו

ןתונ הז וליאכ , ונלש רופיסב קפתסהו, הז תא טימשהו אקפאק ןאכ בתכ. המצע תא קפסתש

םוקמ הזיא רוזחל רשפא ילואש , ומצעל קופיס שיש, ךרדה ךרואל זמר הזיא וא, רתוימ והשמ

לכ ןיב רשק ןיאש , ךכ אוהש יפכ, ונלש רופיסה וישכע ךירצש המ הז, רמגנ אוה וש םוקמהש, אוהש

, הכחמה תא, בכורה תא, ןודאה תא קפסמש רשקה אוהש דחא רשק שי. יחרכה רשק ןיא. םירדה

ותוא ת א םיבאוכ אל םה. רבדה ותוא לע םירבדמ אל םה. תרשמה תא קפסמש רחא רשק שיו

הכחמ , רחא רבד ול באוכ דחא לכ יכ, הז תא הז וניבי אל םה םלועל לבא, דחי םיאצמנ םה. באכ

.רחא רבדל  

ונתיאמ רטפנו , יתרמאש המדקהה ילב רבדה ךותל סנכנ אוהש ךכב ןייטצמ ונלש רופיסהש ךכ

, הזה יאקפאקה ןפואבו, לבסנ יתלב בצמ ראתמ אוהו, הזה עטקה תא טימשה אוה, ארוקש ילבמ

, םישגרמה םירופיסה דחאב םג. יובאו יוא לש הקעצ ול ןיא. קעוצ ונניא םלועל אקפאק לש רוביגה

אזמז רוגרג , דחא םדא לע רפסמ אוה, לוגלגה, ול שיש םינבומ יתלבה טעמכ, רתויב םיארונה

תא ראתמ אוהשכו . הלעמל תוקיקד םילגר רפסמב עינמו, ובג לע בכוש, קו'גל היהו הלילב ךפהנש

בכוש , קו'ג ןמ הזיאכ רקובב םק אוה הנהו אזמאז רוגרגכ ןושיל ךלהש, הזכ הנושמ רבד ןמכ ומצע

. ישארל יואו יל יוא ינשה טפשמב ןיא. הקעצ םוש ןיא, הלעמל תוקיקדה םילגרב עינמו ובג לע

הרק המ וארת רמואש והשימ ןיא . ןכשה רדחב םה, וארת ואוב, אבא אמא ןיא. יל הרק המ וארת



 

וא םהל שי , הלאכ םירופיס םירפסמש םיליגרה םירופיסה. יתברעתה אל, ומצעל הגאד ןיא, יל

הרקש המ ונימאת אל , הזה רופיסה לש והשמ שי. כ"חא האב הקעזאה וא לודג והשמ לש הארתה

םיליחתמ ונחנא ךכ . המזוגכ ולוכ הזה רבדה עמשי, ילש רופיסה תא םכל רפסא ינא םא. םויה יל

, הנכה םע, הארתה םע, הלחתה םע, םהלש םירופיסה תא םיליחתמ םירפוסהברה ךכ . םירופיס

.תורוניכה ןוויכ םע  

ומצע תא אצמ אוהש רחאל , אבה טפשמב ולצא ונשיש רבדה. קעוצ אל אוה. אקפאק לצא אל

. םייתניבה הז דרשמל עיגהל. רבדה לכ והז לבא? דרשמל עיגה אוה ךיא הז, ובג לע בכוש קו'גכ

הז . ותיא תושעל המ ועדי אל. דרשמל ךלי אל קו'גה. דרשמל םייחה לכ תכללמ קו'ג תויהל בטומ

ותוא תחקל םיאבש קעוצ אל אוה . םירחא םירופיסב םג ךכו הדבועה קספת. הזה םייתניבה קספי

ירבוע וא ןיא . םדא ינב ןיא. תוקעצ ןיא. ותמשא המ ול דיגהל ילב, תעדל ילב ותוא םירסואו,

הרקש המ לומ ומצעב הדימעב הז לכב אשונ אוה . תופתושל האירק ןיא. יבאככ באכ שיה, חרוא

יכ , ףוס םכל ןיאו גשומ םכל ןיא, הזה לוגלגה לע םישוריפ ובתכנש המכ. הז תא ןיבהל השקו, ול

םעפ הרקש המו ,םדאה לש ותנוכתבו םייטרקורויבו םיזוילגר םישורפהו . םיפסאנו םיכלוה םה

.םירבד ינימ לכ. ריכזמ הז ימ תאו הרוק הזה רבדה אל המלו גארפלו אקפאקל  

לע . ותרימאב רמגנ אל אוה. יוצימ ול ןיא, ןוכנה טפשמה ומכ הפיה רישה ומכ הפיה רופיסה לבא

לש הפשהו תרבודמה הפשה ןיב לדבה שיש רמא אוה , יתפרצה ררושמה ירלו ותעשב רמא הז

םישוע אל וא הלאה םילימה תא םישועש הזב תורמגנ םילימה, תרמגנ תרבודמה הפשה יכ. רישה  

ןתונ אוהשכ , שא יל ןת: ול רמואו והשימ לא הנופו הפב הירגיס קיזחמ ינא םא: רמוא אוהו. ןתוא

. שא יל הבה וא הירגיסה תא תצה וא שא יל ןת יתרמא םא רכוז אל. רמגנ ול יתרמאש המ שא יל

שדחמ ןתרימאש ינפמ ןהל תוכישממ ןה . תורמגנ יתלב ןה רישה לש םילימהש דועב. הרמגנ הלימה

תוומלצ איגב ךלא יכ םג . םדוקמ רתוי ירשפא יתלב, םדוקמ עודי יתלב ףסונ בצמ םעפ לכ הל שי

אל םה . םישוריפב ךרוצ ןיא. ירזע אובי ןיאמ יניע אשא םירהה לא. ידמע התא יכ, ער אריא אל

.הז תא יתעמש רבכול ןיא , איוו ה'זד ול ןיא. אצמתמ אל הזה טפשמה. םילדח אל םה, םירמגנ  

היהיש ןמז לכ םיפסונ םישוריפ ויהי לוגלגלו . והשמב םימכתסמ םניא םה, הלאה םירבדה םג ךכ

. רחא םדאל דחא םדאמ לוגלג אל. לוגלג רבעש םדא ןבל הרק המ תעדלו. וב אורקל םדא ינבל ןינע

ומכ ףוע וא רוג -רבל םדאמ לוגלגמ אל, רתוי הכומנ תיגולואוז הגרדב היחל דחא םדאמ לוגלג אל

ול ןיאש קרח . קרח הזיאל ךפהנ אוה, הכומנ יכה הגרדל דרוי אוה, גדל אל וליפא, תודגאב הרוקש

.תומד  

םוש רייצת לא : רמוא אוהו הכירכה לע והשמ רייצל הצור אוהש, אקפאק, ולש ל"ומל בתוכ אוהו

תורוצ ינימ לכ םע ם ייתצלפמ םיקרח ינימ םש םימסרפמ םלוכו. הז אל הז יכ, היגולואוזה ןמ קרח

הז אלא , עבטה לש היקרחהמ אל הז. םשמ אב אל הז. הז אל הז לבא, תודירחמו תוארונ

עדוי אל אוהו , תוקד םילגר ענענמ םימעפל, ובג לע בכושש הז. םינפב אוה קו'גה. ונלש היקרחהמ

ילב האיצי אוה , האיצי לש ןינעהש ךכ. רבסומ אל אוה. ובצמ תא ריבסי אוה ךיא. לצנתי אוה ךיא

. תעדל ילב ללכב האיצי אוה. ןאל תעדל ילב םג האיצי אוה. יוכיס ילב םג האיצי אוה. םיאנת

.רתוי רשפא יא הככ. אל הככש, ול שיש תחאה העידיה  

הז . רתוי רשפא יא הככ. הזה בצמה תא הווח דחא לכ לבא, םיענ בצמ אל ילוא, השקבב אנ ורכזת

היהיש ךירצ ? םידודיעה םהמ? תויורשפאה ןהמ? תומחנה ןהמ, הזה צמה ןמו. ןאכ דע. לבסנ יתלב

תא תוושהל ןאכ םיגהונ . ותוא לבקיש לבא, ןטנטק וא, םדאה ינפל, םוצע, לודג ןכ הזיא ןאכ

, םירחא םירפוס לא ותוא םיוושמ. תונוש תויטסילאיצנטסזכא תושיפת םע, רוגקריק םע אקפאק



 

ילב ךכ לכ , םורע ךכ לכ ןאכ םירמאנ הלאה םירבדה לבא, תוושהל רשפא. תרחא הקוצמ לא

.םינוש םירבד לע םירבדמ יכ, הז תא הז וניבי אלו דחי םיאצמנש, םדא ינב ינש ןיב החישכ, טושיק  

, הדיצ ךל ןיא, כ"חא המסרפתה אלש הטויטב הלאשה םא, ךלוה ינודא ןאל לע התיה הלאשה םא

. םולכל תושעל, ןיאל תושעל, ןויאה אב תאזה הלאשה לומ, ךלוה התא ןמז המכ, ךרדב לכאת המ

. ראשהל ליבשב הקיפסמ הביס אל הז, ךלוה ינא ןאל הבושת יל ןיאש הז. הבושת יל ןיאש ןויאה

. יתרכה תת םויא םשב ילוא ול ארקא ינאש והשמ עיפומ ןאכו. הלודג רתוי איה תאזה תמאה

שיש , עדוי אוהש םירבדב ומצעב רכזנו הזה רופיסה תא ארוק אוהשכ שיגרמ םדאש םויא הזיא

רשפא יאש ינפמ . רדס ןיא םלועלש רשפא יאש ינפמ, הרכהה ןמ ףדהנו הרכהל הלועש םויא הזיא

תוחפ אוהש והשממ רתוי ןיאש רשפא יאש םושמו . דעי ןיא, הרטמ ןיא, תילכת ןיא םלועלש

תרשמה רמואש ומכ הוושו םייתניב אוה לכהש אצוי זאש ינפמ , לבסנ יתלב הזש ינפמ. והשממ

המ . ספא הז דצמ. ספא? הז דצמ שי המ. ספא? הז דצמ שי המ: רמואו הצוחה לכתסמש, טקב לצא

. רופא, רופא, רופא? האור התא  

אל ונתיאמ דחא לכש ישונא עגר שפות אוה אלא . הרוחש הרמ ונב ליטהל ידכ אב אל אקפאק םגו

ובש ישונא עגר הז לבא . וילע םכתא בכעמ, ותוא בכעמ ינא םא רעטצמ ינא ילואו, וב ראשהל בהוא

והשמ שי . ךכ אל. בוט אל הז. םויא הזיא ונכותב שי דימת. יתרכה תתה םויאה תא םיעמוש ונחנא

אל וליפאש םירבד ינימ לכ וא , הדיצה הכילה וז הככ וא, זוזיב הז הככ וא, םתס הז הככ. רחא

. ץחלב, הקעומב, השגרהב, םירמאנ  

והשמ םש רפסמ אוהש אקפאק לש דחא ריינ דוע אוצמ ל רשפא, ולש םיבתכה ןיב, דחא םוקמב

ךשמהה תא םיאיבמש הז ךותב , וב בותכש המו רופיסל רבעמ אורקל רוסאש ינפמ, רייפ אל ילואש

.הזה רוסיאה תא רבוע ינא לבא. ונינפל ונניאש רחא רופיסמ ולש  

אוהש , רחא םוקמב הזמ האלה תכלל. כ"חא הרוק המ לש רואת לע הככ בתוכ אוה דחא םוקמב

ב הז, תרחא הנשב בתכ 1922- ותומ ינפל םיתנש ונבכר . הזמ האלה, הזמ האלה. השק תפחש הלוח.  

אל . םלענ ונלש גיהנמה. הבושח תוחילש הזיאב ונייה. םיבכוכ ילב, חרי ילב. ךשוח היה. הלילה ךרד

.היהי הככש ןמזה לכ ונעדי. ונדחפ  

ךרדה ןמ אצישכ , וסוס לע הזה שיאה בכורעסונ ןאל , הלחתהה תא ךישממ אוה. רחא םוקמב הז

די לע , רעשה םשב םיבתכו םירופיס המכ ול שי. רעשה תא אצי אל אוה ילוא לבא. רעשה תא רבעו

תלאשנ ובש םוקמ אוה הזה בכרמה יכ . םשמ אצי אל אוהו, רעשה לצא, רעשה ןמ האיציה, רעשה

, תויתרבח תויפוטואב הבושתה תא הילע תתל םימעפ הברה ךכ לכ וסינש, תישונאה הלאשה

. וסינו וסינו וסינ, םהל רבעמ לנויצאר םע תויופידע ומצעל ןתונ םדאש והשמב, תויגולואידיאב

התא ובש עגרה , הזה עגרה. רחא עגר םג שי, הבושת ונל שיש ונל הארנש המכו, וסינש המכ לבא

דימת , םימעפ שולש. הזמ האלה קר. הזמ האלה, ריה ןופ גוו, הנקסמל תעגהש ינפמ, תאצל ןכומ

אצי אוה . וכותבש םויאה לומ דמוע םדא. תבותכ ילב, דעי ילב, תעדל ילב, ןאל ילב, הזמ האלה

רופיסב םכינפל םיבותכש םירבדה קר אוה , ונינפל ונל שיש המ? עדי אל, עדי? הזמ אצי אל, הזמ

. יתוא ןיבה אל תרשמה. הוורואה ןמ יסוס תא איבהל יתיוויצ. ריינב םכינפל םיבותכש, הזה

ותוא יתלאש . הרצוצח לוק יתעמש קוחרמ, וילע יתילעו יסוס תא יתשבח. הוורואל ימצעב יתסנכנ

בכור ןאל : לאשו יתוא בכיע, רעשה די לע. םולכ עמש אלו םולכ עדי אל אוה? רבדה שורפ המ

עיגהל לכוא ךכ קר. הפמ תכלל ףרה ילב, הפמ תכלל קר, הפמ תכלל קר, יל רמא עדוי ינניא? ןודאה  

.ידעי הז, הפמ תכלל, ךל יתרמא ירה, יתינע, ןכ. רמא, ךדעי המ עדוי התא, ךכ םא. ידעיל  



 

.םכל הדות  

 

: ןהכ ילינ  ' פורפ תשגרמה ותאצרה לע רהזי   -ס'  ל הדומ ינא  . דאמ ונינהנ  , הפוצמכ

הכפהמה רוכב תואצרהה תרדיסב הארתנ , ולוכ להקלו, תפלאמהו

.םכל הבר הדות. האבה הנשב, תיעדמה  

 

 

 

.האצרהה המלשנו המת  

 


