
ו"פרוג הקבר 

ת>עבט תובכרומב ם"ח 

לכל רבעמ ,,,רפסה לש יתימאה ואשינ 
תודלות ןה ,הביבסה לש םירואיתה תויוקד 
ותוישיא ,דליה תוישיא לש תיטיאה ותחימצ 
שדחה ורפסב אצי בוטרב ךונח .םדאה לש 
תייוליגר ,רתויב תקתרמה הקתפרהה תארקל 
רמב ללוצל קרו ךא תנמוזמה ,רועיש ןיא דע 
םידברב ,םשש הדבועה .ויקמעמבו ונורכז יבח 
,הלעה ,אצמ אוה ,עדומה ומלוע לש םייתשתה 

לודג קרפ םג בר יתורפס חוכב בציעו םליג 
וחימצהש םיכרעהו יווהה םע בושיה תודלותב 

הנקמה ,תלטובמ יתלב תפסות איה ,ותוא 
.רתי תובישח רפסל 

קרו ךא הל שיו ,תיטיא איה רפסה תלילע 
אוה ירקיעהו ןושארה רוביגה .םירוביג ינש 
ארה העדותה יבוהביה זאמ ששגמה ,דליה 
הו םילודגה םייחה ךובמב וכרד תא םינוש 
סקב ,םהיתודיחב וילע םירעתסמה םיבכרומ 
,הזה םלועה לכ ולומו — םהיתומיאבו םהימ 
באהו םאה םיבצינ רתויב בורקה ורושימבש 
לודגה רעיה םהירוחאמ דיימו ,םיבורקה דודהו 
ןג ,םירז םידלי ,תוקיז ,תוחיר ,תוארמ לש 
,השעמל .םישנאו םיפונ ,רפס-תיב ,םידלי 
גוק תשוחתב התישאר זאמ העדותה תלקתנ 
הינומרה התואש ,הארנ יכ דע ,םיטקילפ 
תודלותב המושר הניא תודליה לש תמסרופמ 
תטלבומ הניאו רפוסה לש ישיאה ןורכיזה 
ודוא תא חלשמה יתחפשמה ןורכיזה תרוסמב 
יתעדותהו יזיפה "םויק-םורטה" לש ותליפאל 

.רוביגה לש 

לכל ויד דייוצמ דחא תודלי םוי יחש ימ" 
לש הלא וירבדב המזגה שי םא םג — "וייח 
יכ ,קפס לכ ונימיב דוע ןיא ירה ,ררושמה 
אקיוד םיערזנ םיירקיעה תוישיאה יניערג 
ולוכ אוה ישונאה רוציה הב ,הפוקתה התואב 
םירבעל םיחלשנש ,םינגומ יתלב םישושמ 
דע םסריפ םתוא ,וירפס תיברמב םא .םיבר 
הדבועה תא בוטרב ךונח ריתסה אל ,התע 
אוה היה הב ,תיפצת תדוקנמ ובתכנ םלוכ יכ 
םיימצע הטילק ירישכמב דייוצמ ,שממב יוצמ 

הירפסה ,בוטרב ךונח תאמ הלי התא ימ לש * 
.ל"שת ,"דבוע םע" תאצוה לש םעל 

לכ לש ומוקמ יבגל ימצע הנחבא שוחבו 
שגרו דרע לכ ,תומד לכ ,עוריא לכ ,טרפ 
לש וז תימצע תוהז םעפה ירה ,םייחה תעיריב 
ךותל חמוצה דלי אוהש ,יזכרמה רוביגה 
םיוסמ ןמזבו דואמ תמיוסמ הביבסב אוהרייח 

.רפסה לש דחוימה וכרע תא הווהמ ,דואמ 

ךות ,תוריהזב ריתמו דמוע רגובמ םדא 
ורכז לש הכובסה תעקפה תא ,תמאל הדרח 
,םש דדוב טוחו הפ דדוב טוח .דלוש ,ויתונ 
לכ ןיא .ושרושל דע וירחא ךלוהו וב זחאנ 
ומלוע הז יכ ארוקה תא תולשהל ןויסינ 
ונא — היה םנמאש יפכ דליה לש יתימאה 
,יארחאו עדומ ,ןכ ץמאמב ןמזה לכ םישיגרמ 
התוא ,הייאר התוא ,הטילק התוא םקשל 
,תעטוקמה התרוצב ,ה ש ח ר ת נ ש יפכ הייווח 
םינש רובעכ קרש ,םויק תמייקתמה ,תלבגומה 
אוה הייארה גוח םדוקמ .תומילשל גזמתי 
םיטרפ הברה וכותל םיננתסמו ,דואמ לבגומ 
תאז לכבו ,הז םע הז םירשוקמ אל ,םיריעז 
יבגל הרורב הייכרארייה ךותמ םינותנ םה 
לש ףוכתה יכבה .תורמא ,םיפונ ,תויומד 
ירופיס ,לאפר דודה תא ףפואה דוסה ,םאה 
ימו םימ ,םוסה לע דיעצה ץיבלדנמ ,ןילופ 
"והשמה" ,"דלי התא ימ לש" ,ןמקלב סיס 
רמוחה ילוא אוהש ,"שידק"ה ,אמא-אבא ןיב 
,םתמיאו םיברע ,הפ-לעב דמלנש ןושארה 
דועו דועו המושירו תונחה ,הדובע םוי תייעב 

טלמ לכ ןיידע ןיאש ,תוריעז םינבא ןה — 
ןמויקו ,תומייק רבכ ןה לבא ,דחי ןדבחיש 
וכותל ושלפיו בחרתי םלועה םא םג חטבומ 
המארדהו הרות-דומלתה תייווהו םידליה-ןג 

.דועו דועו ןמקלב תחפשמ לש תעזעזמה 

ךכש חוטב וניא ןמחנ" !ךמחנל הארנ ךכ" 
,םינידע ,םירקי םיגייס םה הלא — "היה 
הדימ וזיאב תובישח לכ ןיא .דואמ םירגובמ 
וזיאבו םייפארגויבוטוא םנמא םה םיטרפה 
תומילש םשל יודב וא לאשומ רמוח םה הדימ 
תומילש םשל וא החימצה לש היתודלות 
תואיצמכ התעמ רמשייו םקוש םנמאש ,עקרה 
הברה ,תווקת הברה רשא ,האלפומו תימאניד 
יפל ,םייוצמ הב רבכ יכ ףא ,םותו הנומא 
וניאש המ לכ .תואבה לכ יניערג ,רפסה תודע 
,תירוטסיה תמא אוה רפסב תיפארגויב תמא 
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ןייפרוג הקבר 

םהיניב םידוגינה ,םירוביגה תויומד ללוכ 
,תורירגה תמחלמ התוא .םהיניב תויושגנתההו 
רגמ םתוא !םישנ ויב ינלוק ביר הל םדקש 
םוקמב ועטינש ,םיסדרפ םוקמב ועיפוהש םיש 
וחמצש ,ביבא-לת לש םיתב םתוא !םימרכ 
הרק ןרפס ותוא !ל1ט יסוכמ םיפירצ םוקמב 
תא חתופה ךא וירפס תורצוא לע רמושה 
ימ — םהל יוארה ינפל ויתורצוא ירעש 
ןיבל תיפארגויב תמא ןיב םוחת ןאכ םוחתי 

?תירוטסיה תמא 

רושימה םע רדתסמו םלועה תא טלוק דליה 
,ובש יטסאטנאפה רושימה םע ,ובש יתואיצמה 

.דעצ לכ לע ותוא תופיקמה ויתודיח םע 
לע בוטרב ךונח תא תחבשמ ינא ?רדתסמ 
רתי קוסיעמ ודעב תרצועה הברה ותוריהז 
לשו יזכרמה ורוביג לש היצאזיגולוכיספב 
ליחתמו טלוק ןמחנ .ףקיהב תויומדה ראש 
.ויתובוגת תאו ותוגהנתה תא קודבל-רקבל 
תחלקמל עיתפמב סנכנש העש ול הרק המ 
סעוכ אוה עודמ ?תחלקתמ הדור תא הארו 
ותא תכלל התחטבה הריפה רשאכ הילע 
המ ?רחא וחשימ םע הכלהו חרזמה-דיריל 
?וייח תוחרוא תא הנשמה ,אבאב שחרתמ 

תאירקב ספתנ אוהש העשב תבכרומה ותבגה 
החימצ-תועבט ןה הלא לכ — "הבעות-ירבד" 
לכ לבא .תוישיאה בוציעב ךרד-ירורמת וא 
רכיספ םיחותינ לש ךפונ אלל ונל רסמנ הז 
לככ ברקתהל ץמאמ ךותמ םא יכ ,םייגול 
ימאה ותטילק ךרדלו יתימאה ומלועל רשפאה 
גורחל ידכ םכחותמ וניאש דליה לש תית 
לופיטה .הייהתהו שופיחה ,שוחינה ימוחתמ 
ותוריסמ לש יעבטה בצקה ,רמוחב ריהזה 
וא ןומיא-רדועמ גולאידב וא תירופיס ךרדב 
םימצע תרשרש לש תיגולאטאקה הרוצה וזב 
םה — םיטרס יבכוכ וא םירפס ירוביג וא 

איה םא םג ,ונינפלש הריציל תוננער םינתונה 
יכ דע ,ארוקה תא ףייעל םש וא הפ הלולע 
וסאקיפ לש הזארפאראפב שמתשהל ןוצר שי 
יאר ברקמ ךנה רשאכ" :הנומתל סחיב 
לש םידא הסכתמ איה — תיתימא הנומתל 

."היח המישנ 

דפס ונינפל השעמל יכ ונל הלגתמ םואתפו 
,רומאכ ,איהש ,תידוסיה ותחנה םצעב ינרמוי 
יבלשב םשייא ,ורוקמ לאו ומצע לא ךרדה 
תעב איה לוציפה תכאלמ .םינושארה העדותה 
רומב םייחה תא ףיקהל ןויסינ תחא הנועבו 
ףילחהו תווהתהה ךילהתב ,תיעבטה םתובכ 
ירחה תויולכתסההו תואיצמה יעטק .םהלש 
תובישחה-תרדענ םתוירקממ םילאגנ תופ 
התוא .דואמ תמיוסמ תואיצמל דחי םירשקנו 

תונושארה תויטוראה ויתושוחת תרוביג ,הדור 
טרפ רפסב הלוע םשו הפ קר הליה לש 
,היתודלות רופיס אל .התוישיאל עגונה םיוסמ 
סחיב יהשלכ הרעה אל ,התומד רואית אל 
רחא הפייע התיהה .ינלמעה ףירצב המוקמל 
עדיה ?םוזיג תרמזמב טחמה תא הפילחהש 
התיה איהש הרעהל ףסונב הילע והשמ דליה 
ונעמש אל ? שולוומ בוט רתוי והשימל היואר 
ונאש ,םשורה לבקתמ תאז לכבו ,ךב לע 
,השובל ,היתומקר ךרד — לכה הילע םיעדוי 
יביבא-לת רדח ותוא ,ףירצב הירוגמ תניפ 
,םיירקמ לוכיבכו םיטועפ םיטרפ דוע ,גגה לע 
םיעדוי ונאש יפכ .םינוש םיקרפב ,םייבגא 
,רפסבש תורחא תויומד לע דואמ הברה 
שוטיר תולבקמה ,ןתוא הפיקמה הריוואב 
רודחיש ךות ,העדותה תחימצ םע דחי םיוסמ 
תוחתפתהו "החפשמה ןורכז" ףקותמ דליה 
וניניע לומ תמקרתמ ךכ .םיימצע טופיש-ילכ 
ילקבש תירטסדדה הייווחה האירקה ךילהתב 
םיטרפל ולוציפ :םלועה תא תיתודליה הט 
וזיאל םואיתו קבאמ ךות ,םיטרפה תוננתשהו 
הינומרהסיד םג ,דואמ תבכרומ תומילש 

.תיעבט תאז לכבו ,הידוגינו היתוריתסב 

לבא ,ןויסינ ירפ קפס ילב אוה רפסה 
היציזופמוק ירפ אוה ךכמ התוחפ אל הדימב 
רפה תא רקיעב עבק ןורכיזה .דואמ תעדומ 
יחפמה ,םיטלובה ,םירזומה ,םימישרמה םיט 
הלא וא ,ןוימדה תא ותיצהש הלא ,םיד 
,םינידעה םישושמה לש יולגה רמוחב ועגפש 
,הייווכה .םלועה תטילק םשל וחלתשנ רשא 
לכ תרערעמה ,"דלי התא ימ לש" הלאשה 
,רחמה יאשידייה רובידה ,תחטיבו תוביצי 
— תולוחב הכילהה ,םיסוטפילקאה תעבג 
לבא ,רמוח לש םוצע עפשב שמתשה רפוסה 
,בטיה ררובמ ,םיקרפ םיקרפ ןגרואמ רמוחה 
לש רופיס .הלוע םלוסב םיבלש ומכ רדוסמ 
,הלילע ינויגה ןפואב הווהמ םדאה תחימצ 
ונמז .ןמזה דממ אוה ירקיעה הדממ דשא 
לבא ,רצק יסחי ןפואב אוה ונינפלש רפסה לש 
תויווח רתוי הברה ליכה אוה ורוציק לכ םע 
אוהש ,הז רפסב ונאצמ רשאמ םינוש םיגוסמ 

קר איה הייעבה .יטסילאיר רפס קפס ילב 
,רתויב ילאירה רמוחה לש ןוגריא לכש ,תאז 
רנה רותיא ,םיטרפ תטמשהו םיטרפ תטלבה 
רשפה ותועמשמ תא םירערעמ ,ובוציעו אש 
תא חבשל שי ."יטסילאיר" גשומה לש ,דט 
,וז הריציב םיברה ויגשיה לע בוטרב ךונח 
החרפ לש .בצקה תא תונמל רשפא םהיניבו 
תואיצמ עטק לכ לש יברימ רצימ ,וז תניוצמ 
הנבימב .תונמאנ ,ובל תמושת תא דכולה 
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תיעבט תובכדימב םייח 

קרפמ הנתשמו ךלוהה עקרה לש יפפיספה 
וליאכ תויעבט הכ ןהש תובר תוהיש ,קרפל 

.לוק-משרב וטלקנ 
,םיצפחו תויומד ,ףונ ריתע אוה רפסה 
דח תושחרתה התואב דיקפת ילעב םלוכו 
םג רפסה לבא .םדאה תחימצ איהש תימעפ 
ענ לכה ?תוכילהו תויישעו תולועפ אלמ 
ןמור ונינפל .םייוניש ללוחמו םייונישל ןותנו 
,םיטלוב רכיה-ינמיס לעב ,שרופמב ילארשי 
רחא אלו הזש ,דלי לש תימינפ היפרגויב 

.ולודיג םילקא היה 

מוקה תכאלמ לכש ,אקווד הז ןמור ילוא 
שו ותמישנ תויעבטב תעלבומ ולש היציזופ 
הדבועה תא טילבמ ,הבוצק איה ולש הזורפה 
תויהל היושע וז תיתורפס הרוצ המכ דע 
,םייריל תודוסי תדחאמה ,תיטיתניס הרוצ 
נת1אה ,תונכה .דחי םג םייטאמארדו םייפא 
רפסה ענ םהב ,םיינרוצה תודוסיהו תויט 

לש הנומתה תא גווסנ ךיא) ישפח ןפואב 
ידבו הרות-דומלתב ןמחנב םידליה תוללעתה 
בש תותימא רפסל םיקינעמ (י הרעסל ותח 

.תוקמע 

יאנט המלש 

ןפוד אצו> לש ולרוג 
םיניינע לע וא ,םיטילפ וא םיחטשכ ,העש לש םיניינע לע ונכות ךותבש תויוחצנתה 
יתעדב ןיא םלוא .רעובש המב ןה ףא ,םילמ קיעזהל תוררועמ ,דיתעב לארשי לרוגכ ,חצנ לש 

יונישל האירקב וצרת ,הרזע וא הצע תשקבב וצרת ,העיבתב תאצל אלא ,ימצע תוקלהל 
,תורחא תומואבש םיבשוח םישנא םתוא לא תינפומ העיבתהו ,םידוהיו לארשי יפלכ הדמע 

,יתעדל ,יואר ךא ,םדיב ןותנ ונלרוג יכ בשוח ינאש אל .תעבוק םיתעלו תעמשנ םתעדש 

ואלו .םיקוהרו םירחא ונניינעל ףתשל הסננ אלא ,ונא-ונכותב קר העושיו אפרמ שפחנ אלש 

אלא ,ידיימה יטילופה רושימב הדהאו הכימת תשיכרל ,דבלב העש לש םיניינעל אקווד 

.וכרד ךרוא לכל םד בוזלו הלערתה סוכ תא .תותשל לדח וניאש ,םע לש ולרוגב ןויעו רוהרהל 

לש םויק רחאל םא ירהש .העיבתב אלא ,םירדח-ידדחב שפנךובשהל אב יניא ,רומאכ 
רחאלו ,תינידמ תואמצע רדעיהב ,רוזיפ לש הנש 1900 דחאלו ,הנש םיפלא תעבראמ הלעמל 

ףא אלא תתחופ הניאש ,הביא לש קושיחב ונא םינותנ ןיידע ,תשדוחמ הנידמ לש הנש 22 

לרוגב רהרהל ונא םיחרכומ ,תוקוחר תורחא תוצראב םידבכנ םיקלח םע תורז יסחיבו ,תרבוג 
.תירזכא הרוצבו שדחמ הז 

העפעיפ רשאכו םידוהיב תוערפ וערפ רשאכ ,הנש םישימח וא ,םיעבש וא ,האמ ינפל 

שדחמ רוצינ :ונמצע לא תצרמנ העיבתב ונאב ,םיבוט םגו םילודג םימעב תוימשיטנאה 

לא העיבתב ונאב .הביאל הליעה קספית ,הביאה קספיתו הב זכרתנ ,ונלש הנידמה תא 
ידבוע ,אבצ ,ןוטלש ,הנידמ 1לש ,םימעה לככ םע היהנ :טעמ אל התוא ונמשגה ףאו ונמצע 
"םימעה לככ היהנ" תסיפת .םירצוי היהנ .ונא םיליפט יכ ונילע דוע רמול ולכוי אל .םייפכ 

.תונויצל דוסי ,דתיה 

רתומ תע התואבו .םימעה לככ םע ונישענ אלש רמול ןתינ רבכ םויה יכ ינמוד ךא 
.םיגשיהלו תונולשכל .רשואלו לבסל .ערלו בוטל .םימעה לככ םע םלועמ ונייה אל יכ תודוהל 

ןמל ,ילילאה םלועה ךותב ונקבאנ .ונתוא בבוסה םלועל הריתס ,דוגינ ךותמ דימת ונייח 

.הנוש התיה ונלש תדהש ינפמ אקווד ואלו .םידשכ רואב םילילאה תא ץפינש ,םהרבא ימי 

תורזומ תויטנו הסיפתו יפוא לעב טבש ונייהש ינפמ :ךפיהל .ךוסכסה לחה ןאכמ אל 
יניעב איה הדיחו .תדל םדק טבשה .תידוהיה ,תדחוימה תאזה תדה ונכותב החמצ ,תונושו 

,איה הדבועו .תאז תד ,הירוטסיהה ךרוא לכל ,םירחא םימע ,םירחא םיטבש ולביק אל ךיא 
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