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לאעדייןכהרגלה,ממרומות , 43
דןעםשהוציאהלאחררגעמפורסמת,

לעבריתהעולמי'המילוןאתבן·אמרץ
לסלנג.לגיטימציהשנתןמדרכות'

הפלמ"חניקיתעםשנה 40מלפניראיון
שלהמצוחצחתבעבריתרקלאשמדדה

הישראליתבתרבותגםאלאמשפחתה,
נשיםהמפלה

בר·אוןיעקב

שלרםאמדהבן·יהרדהנתיבהגםזהר,אז
הפהאתעודנשמעלאולעולםאחרון
נדבךערדשלה.הסמליםאחדלשה,הגדול

יםאחדגרדלחיבמקרםנמוג.תש"חממיתוס
בהמיית mשקר mתאהשבועששטףעליה,הפטפטת

לאריוןלשובעהדתפיבכנתרה,משכנעתלאגעגעו
 , 43בתזאהייתההיא 72'.בינאורעמהשקיימתי

לחאדרגעמפרותמס,לאעדייןרהכגלה,ממורתרמ
מרותדב:לעבריתעהולמי'המליןור:רפעת
כךכלעבריתמדברתאני ,אדוניתדאג,"אל
 ,ךכפה",תסמיקשאתהומלולככתמקלוקלתגדועה,
ראיוןאותותאבן-יהודהפתחהלה,אופייניתבצודה
הנחתיבירושלים.לא,איךהפלמ"ח,שברחובבביתה
כיצדמסיפורבשוטפת.ירתהוהיאשומקוללפניה
בערביתמדמדתכוצאהשלההפרחחיתללשוןהגיעה

"ישקפה. mלעהדבד~ mבשמפתהשלהכהדזגתחצחרצ
אהרמ.מוזתתפ",לשנרהדיברותוכתרשכלדהגהשלי

ענתר mלרציכםדדביושרקייניםשהטויותהרמ"ה
תאולהפךובמלרעוסמפדסדררתפיזיקאיםכלהגיד

חללח?זר" • Hללכללכהלמשפטהספדבית
שינוייםמנעהלאהתנ"ךשלהאקדמיה"מדעו

איזהוכאן? .רשמו ,משהרשםלשרוםרשכצובשפ?זר
מתרנמיםו~ nינרודזונשמטשלאl'נזונרלזויחנtרד.

דיניןל Yינרמכינמפזפונמוביםנס ,לנ.:סלצינהינטימ:.לייתההייאם

זהל,נוזרבדהזפהשת.גליבאנלכתובגוובריםיוהלאקולקסועמו

יידהבכושיעיצרוישאאינן.חידברזהרם,וזדבר

לשםבנירעם,הקורססיוםאת"חגגנוהעיהד. ,"ם mב
בגדרה,שכעברנואותנו.לאסוףכדיאוטובוסהגיע
 mקרמהלמהרברת. mבשמחיםאונשיםדגליםדאינו

באו"ם'.'בנובמברכ"טהלחתטעללנונדועךכ

הרשקיםפנקסאתי mתפמחסרה,שהכול"כשאדיתי
אני'תשמעו,אומדתילכולםצלצלתישלי,האישיים
להתפרנס'.'רציכהגרושה-בהולזהג'וב.מחפשת

הג'וביםעלהשתלטוהנבלות
בךשלאדוותיהלעשהבועשפדומסרבתכבתו

בצפת.רידקה mאתהפעילהכיצדרספדיהוהד,
ובטבריה,בצפתבקרבות"השתתפתיהארמנםז

נכיתאוס-ףוסףשכשבנודחאיובמראבים.בסידוים

הט ?.7עבדותומינילכעשיתילדספנד,'שםירדנוישרע,
מ"פיות".בזורו!'ניידוהרתבי

העבריתרוצחתליקראו
עמדשבראשוהעבודהלמשדדאותהקיבלו
השולטהניהלויתהפקידלאןו.יגלאבפלמ"ח,מפהדק
דכיןוטקשמיעתאה"בביויטרקורהתראה.ישגעלעיה
ער:רברהלה,שכנמאסקבלה.במילימטר",חשמליזהז

מזה.גםלהנשברשנהתוךושהר,לשדהרנוללשתכ
שרכשהגיערטנה.הלופיטיהק",עםמגעיםדמיי"ותר

. v להסוהרב .לארמבייריינםרחש.כדוהv ורבתv ריהכ

A=o;, היכנרו,לדצתרזוה.ממגנתנ",מתרטרטיתורא"ני
שתיגירטה,שםויה , 16גילעדלנגןלמהדשבו

שבהיד)(מפוחיתקונצדטינהחלילית,מנדולינות,
שלימיםומפוחיות,באךשלקרנצ'רטיםלנגןידעה
הטלוויזיה.מלצמותנוכחבהןניגנה

נטלוענתיהקאנגלירובהלטסקופ,שםיהועדר
לבתוהאהבהשבהלטויוהיזרגםמאנתו,דפסיחמסניתו,

למי Jביאינחייסיד'יעהנייםתאת'יעקום'זהןמ.תאג mלו
עהיהר. ,"תדרצהמלכושויחכםךוטשב->כומוזשוכ

משהרקוניאק,כוסיתלגמהמהפלמח" ~'תיבה
הששחתאהוביהעממנו,תהנהרזלאפעםףאיהשא

לשהגלודהסקנדל"עבוהד.תמאצלאהמילוןלשדחא
אהדםכוחאתכאןניצלולאפעםףאשהאוהמדינה

מררהלהיותליהציעחבר"פעםטענה.הנשים",של
עלחתמתיהתחבוהר,למשדדהלכתיאצלו.לנהיגה

" i-בשביללאשזההודעהשקיבלתיעדטפסים,מיניכל
~ 
חי?זר"אנימדינהבאיזומביןאתהנשים. ~

לשרחרהמשיכהאפליה",אכןאשיןיסדפו"ושלא ~
משדדשליחיחתמנלהיבכנסהייתי"שמע,קיטור. ~

לששררקהיוהלוכבךסלשםשברא o30דומהעבהדו.
בנמאצהיולשאלילצז'בטירלכמיהשוזהרמהנשים.
ומהשזםשישברהגלמיםמלכמתאימותיתורבשים

ישבפלמ"ח?שהיוהחבלהקצינותאיפהבצהל"?
ישברוסיהאיךבצבא.בנותשלבתפקדוריאקציה
ממיןדקלהיותחייבשטייסאמרמילאזופהסייסות
זהרכים,כלעםלתהרחתומוכנהאנישליבכושרזבח
אחדחאר!אותםליתביארק

תהיהשהיארוצים-אהשהחרבה.שלקדוכןא"נחנו
מעודדיםגעאררלד.תצעקיהאעכברועשכודבטמבל
לכחהשיבה.חרקישזהמתממטיקה,ק mלהתנישם
לעראתדמיאכלוותממיטהק',אביא'יר,אשותדמתב

 •שלכ"להיאשןעצהמ
בן·יהודה.התמרמרהאכן!"שפהחהיאה"אשה

הפאנטראפלךאעלאוההמעבדוה,חרזוכשהאוז"כר,
כמרמהעבדוה, mmכשהיאאהיהשואילובית!<בעלי
 .הבית" mכרר vלכאתרשה vהיאשפחח



-. . 
"ישלהתקפה.עברהבשמפחתה,תהשלההכ mהמצוחצ

אמהר.מזותפת",שלנוהדיברו mתרבשלבדהגהשלי
'iשהטויהזהזm לירציכםבדריויר;ושיניםm ענות

אתולהפךובמלרעוטמפרטורותפיזיקאיםכלהגיד
חלחלה?" '"ללכללכהלמשפטהספדבית

שינוייםמנעהלאהתנ"ךשלהאקדמיה"מדעו
איהזוכא?ןשרמו.מזזש,שםלשרוםרשכצובשפ?ה
מתרגמיםכדוגמתו;נשמעשלאסקנדלקיפאון,

זדיספה.מליצית",בעבריתנעהשלוכ m mלקל
נוראילדה"הייתי •העבדאלגחהפלימכאן
אותיפיטמורופאיםזא"עצמה.עלהעידהחולנית",

לאפר-אאדםונהייתיוכדוריםמיציםמיניבכל
לגילהשכגעתיפעמים.לאףאהזינפצתעינורלמי.

יהוםדעשתואצותשעויתימשמספרוטאיתהיתיי ' 16

היולפלמ"חתאהליטקה. mבנבחהייתין. mאעשולא
 •שאתאמןכדיוכידוןברלזכדורמשקלוות,לישלוחים

מתתשפתהייתי ,' 48-בהמלמחהפרותצהייתהלאאם
שלאהחרןוהצ'אנסהיההזלונדןו.באולימפיאדת

באלוימפיאהד.זהבבלדמייתלזmכילארשמדינת
לי".היהחוכלמאכמהלעצמךמתראלאתאה

בן·יהודההובהלהללונדון,להגיעבמקוםאך
בחופשהקרהזהבfול·אביב.הדסההחוליםלבית

עםהלכהכאשרהפלמ"ח,שלמ"כיםמקורס
על"הסתלכנו .אלבניבקולנועסרטלראותהחבר'ה
שמטווחהאנגליםשלרכבכשעברהראווהחלונות

חמישהלהםחיסלושמהאצ"ללאחרבנו'ירוקצר
שנפגעה.היחידה"הייתיסיפרה.מהכלניות'",

התעלפוכמעטסמוךקפהבביתבזרוע.נפצעתי
דרךלבנהבשמלהדםשותתתרצהאותיכשראו
שלההרוגיםלידבדיוקאותישמולהדסה.החצרות

מקרים".צירוףאיזהיאללה,האנגלים.
בקרוס.השתתפותההמשךאתמנעהלאהפציעה

מוכנה"אניבךיהוהר:אמרהבלרב,חייםמפקדו,לע
"הואה. mתהובממשלה",ארשייההאוהשדעב mל

 , mמנהיגרשוכאיהז , mמא"הזילהבה. mסורפמןז"
גםאלויהציונית,התנועהלשהטרגדיההומור.איהז
אפשרהומרו.חשוטיפתשםשאיןהסוציאליזם,של

שנשבההראשןוהיהאשכולזה.בגללמהדעתלאצת
מייבשיםרקלאהההמפאי"ניקסדהיעוננה. mדממנו
ות". mדמ.תא

תשהתפהשבוחבלהקרוסעלסיהרפבךיהודה
ברוחמה,עשינוהפיצוצים"אתבאשדות·יעקב.

• 

הג'וביםעלהשתלטוהנבלות
ךבשלהי mאדועלשהבועשפרומסובכתבות

בצפת.הדווידקהאתהפעילהכידצסופריהוהד,
ובטבריה,בצפתבקרבות"השתתפתיהאומנם?

נכיתא-ףוססוףשכבשנואחדיובמראבים.בסיידום

~חטעבmדולכמיניעשיתישםלוספנו,ידרנוישוע,
 ." mמ"פיבקרוסדדmתכי
לאלטנה,מתשרפהתסייג.הסגן,רדתגקילבהאיה
ארבעהלעתיד,אילתלאום·דשרש,הגיעהננזפה,
תאמצאהובהמשךהדיו,דגלהנפתטקסלחארימים
הצבאתאמכד"בךגודיוןהפלמ"ח.פירוקבלבעצמה

לנוהמקשהתסברזא"ידmהס.בירגהד",ל(יואצי>
לבאתאלבנו •הגדלוערהבתהוליחכףסבלימדינה

m הספיק."".לאוזההרעביםשלדנגולות
מציאותאל ' 49ביוליהשתחררהבן·יהודהסגן
"הייתיברזאחות.הפתלתלהדרהנתאוהחלהאפרוה

הזעםעישוםהמבחבלה.רגילהלאמומחית , 21תב
בךברךודר"לשהתב"בתרוה. mתלצב?א"חמץו

בשביליחיפשוחהינךו'מחלתקארששהיהמייהדוה,
הלכושלאהנבלותאבלהביטחון.ממשרדעבודה

הג'ובים".כלעלהשתלטולמלחמה
פיסלוללימדוימלגהלהסירדועבודה,במקום
נהאשיהזבמקוםסיימה.לאמעלוםהשאיב'בלצלא,'
ישכאצללונןודאליולתווה mאביבי'פינחסלפיזיקאי
בתהעמל,אתלעולםשםוהביהאדוקטורטללימודי
בכליל.והתיישבהבתשובהרה mשלימיםזוהיחדיה,

עהברית.באוניברסיהטלמדהראהצ,שבושכהם
 rמעניהזכהמלעצומתמארלאתאהואנ,קחו"לי
אמהרהמעדים",שלופילוסופיהלוגיקהללמדו

להרצאות,סבלנותלההייתהשלאכמיאבללי.
עבתדוקיבלהזהבמקוםלימדויה.אתלשהימהלא

לעדינהעברה'מסדה',באנציקלופדיהעריכה
התגלגלהומשםמדויקיםלמדעיםבלקסיקון
יסהרפ.מאבעצ",מהז"יתאציהגאיוגדפי.ללקסיקןו

לעבדופסקתי mאזהתמהעבוהדנפשגועללי"נהיה
בהם".שישהצ'יזבטיםכלעםבלקסיקונים

 mלאדצבנסיעתולשההפיזיאקילאהתלתווההיא
דדכיהם.נדרפווחזחשכהתסדוד'משמלאהםורב.ית,
קבועהעבהדולדבריה,חיפהש,העצירההגרהשו

כלשומזרכים mודעלעבודיה mשכניסיונבמלשמה.
חירום':ל'נולהלעבורהחליטהלשה,החוצפהבגלל

• • .. 

העבריתרוצחתליקראו
עמדשבראשוהעבודהלמשרדאותהקיבלו
השולטהניהלויפקיד mלאןו.יגלאבפלמח",מפהדק
ידכןוטשמיקעאתה"בביורוקרטהיה. mאשיגעלעיה
הועבהרלה,כשנמאסקבלה.במילימטר",משהולהזיז

מזה.גםלהנשברשנהותוךדשה,שלהרובדללשכת
דשכהשגיערטנה.הפוליטיקה",עםמגעיםמדיד m"י

עריהכלעתדובהעובהרלאמוגי,יוףסשדח,עבהדו
חאחיםעהרשאלוישם"נילצושנים.עזדקסהשבה

להכנתלגתשליש~:זפשרג'ובהזאבלשלי,מהיכלות
העירה.המילןו",

מילןומדורבת',לעבריתהעלומיו'מ.ילוןהיההז
ךב "תוארשרפםסאךבמוץ,ןדעםוהשאיצההלסנג
ר"ציתיהפךו.עלהפךובשיטתאליוהגיעהיההדו
שוועדהמיליםאתלאףוסתהוכוונתימדעילאמשהו
ואישהמציאיב"א)העברית,ללשון(אהקדמיההלשןו

עםפעולהשיתפהזהבמקוםטענה.בןה",השתמשלא
א"נילסנג.מילוןבחיברואךבמוץ,המפלמח",דייהד
לשונית,מיחבנהואתןהגתרדיהמילי,םתאאתפסי

אחראיולהיותמתאימהמובאהלףדצהיהדןועל
מגובבותכשסביבהאבוזניי,העיהרהגרפי",הצדעל

מהמילןו.קונטרסיםערמות
םהי mדלרביה,שכנעדולעהמםהמידדותסםבפגיש

לעיהםלהמטירורקובהיםמרכיהםלחהוניצן,בקפה
מוכניםמחבירוהיוהמילןו,שכיצאעבר.מלבמילים

עהברית?השפהרוחצילנוק"ואריםקפות·נגד. mל
שמילוןאשורממי"שטויותרתחה.הגמור",ההפךזה

לסלנג,לגייטמציההייתהאםויקלקל.יזיקלשכנו
היולאקלוקועמוסדייןילעכמומוטנפיםסנובים
דברהזנלח,דרבהזשפהבאנגלתי."לתכובעוברים

גאןושוםבעדה.שיעצוראישאין .חידברזהזרדם,

התתפחותה".תאיעכבלאבאקדמיה

החבלה?קצינותנעלמולאן
לעברמבטעהפתידבריה,שףטקצתשכנעצר

בהעמדלויה mהמונישלעזרשיחהעמוהס,ה mדי
m בךהיסטרויה.נוטפימצהיבים,בעיתוניםגדושהאי

עולהרעעיןנגדהקמעותאוףסעלהצביעהיהודה
שמה,בביתשגלדהש"נמיה, mלילשהדצפיםואףס
רגליה".ליהדתיההלאהשיאסביר

שכונתהמיהשיא,הנגינהלכליעברהמאלה
!vאספה.הפלמח",לשהצהובה,אוהבלונדינית,ההד

•' • 

מעודדיםגעואולד.תצעקהיאעכברוכשעוברטמבל
לבהחשיבה.חוקיהזשממתמטיקה,להתרחקנשים
עלאומרתכליאוותממיטקה',אניא'יו,ואשתרמתב

שלב".להאשיןעצהמ
בן·יהודה.התמרמרהכאן!"שפחההיא"האשה

הפאנוטאפלאךלעהואמהעבודה,חרזוכשהואז"כר,
כמומהעבהדו,רת mכשהיאאהישהואילובית>(נעלי
הבית'.'עבmדולבתאהשועאיהשפהח

סעודיהכמואנחנו
מוגבלתהייתהלאבךיההדושלית mבחההמחאה
אתשזעזעושהחורים,"הפנתריםנשים.לאפליית
קבעה.חאח",במאהצוקדיםשציד,ךכמוהמדינה

 mבעקבשדחמנרעכוהמלשמהמידדשךיא"תביט
לאשאניכמוצדקוהאלההפנתריםשלהם. mההפגנ
שהיואלהכמונו,מעהוגהנהניםלאהםמה.ידועת
שחובים.מיניכלשלילדיםיו mבפלמ"חאובצופים

נים mנלאלמהזהאת.המדינהתאהקמונבשבילנו
לש?שומגיללידיםגןעהלויםלידלי

לפניקייםהיההזאיפהנ?היהמדמתדה,ךן"mןפ
הזאת,המנוולתאלוני,שולמיתלמהיאללה! ,' 48

קודהמהתראהבנושא?לפעולעכשיורקנזכרה
יים mהבגללכאןלחיותאפשראידהיבירושלים.

אלצולהתגרשלהתחתןצריהכאנילמההאלה!
 mהרפכנסת?בביתהייתילאפעםףאשכדתיים,
שנהאלףאותנוהשחזירהריאקיצההיאמהמידנההדת

אוליבעלום,דיאקציוניתהכיהמדינהאנחנואחורנית.
מסעודיה.""חוץ

טוביותרהיה ' 48לפני ,תואילאושתאה"אום
תקוות,היותה"קתוויארהןו.תאמה mאזהת",ראבץ

יצא?"והמהדמינה,תהיהאיךהתוכניותגם

בן·יהודה.אתוראיינתישבתישנה 32כעבור

עלינו,שעברהמתופסיםלאפשוטהצעירים,"אתם,
הדמאתבש"ח",נרהגושליחהרביםלבשכמעטאיך

הזאיךיודעתלאןכ.גםלחיוד.גציפיתי"הפעם.
כינהרגת,הייתיאםמאדושמחההייתייצא.לא

אתהגבעללנוישמאז.הזיכרונותעםקשהנורא
שלנופקשוששבגללוהמחשבותשהרגנו.הערבים
נשתראי-איךמבינהלאאניתמאברבחים.נרהגו
פייפןהלויכםאנחנועושכיוהירמנהתאהמקנואנחנו

שהטח".תאומפנים

 ••דבריהאתיישמהשהבוע
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