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1973 שברים
תמיר להבהרדלמסר

מ.א. 2152510

ָעִתמם ּפֹרדַערהַ־ּנְ ִמרדַוּמִ ּנֹורדַ־ּבַ עדּפִ ַאְתּבַ עדּבְ ּגַ תדַוּמִ ְ ּבָ ָא־דֵיֵעֶבתדַ־ּיִ ־דתּוַחדּגְ ֹוָר־דּבָ ְוִ־ּנֵ
מ דָרְך מדְרַ־ּגִ ְרָט־דַתקהֲאִנמדְרַבּ ִ יּורּודָוִאּיָ ַוּמָ

דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדאמובדאדמט
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מ? ּנִ ֵאתדִיּיֶ ָ ּ ׁ ַי־דּמִ
ָע־דִקמתֹור ַאְתּבָ
ְיַעטדָיעֹור

ֶמֶר דֶאָח ,דתּוחֹור
ּובֹותדְרַכּמֹור.
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1969ד—דאנמדבןד  דע ת־דואנמדתוצ־דר־מורדיאמתד־תהצמון,דאםדז־דראדאפ תמ,דאזדר־מורדמצחקד
  ־.דאבאדינמ־דר כנעדאורמד ע מףדר־מורדעזתדומצין.ד־ואדגםדאויתד בחמרד־אוומתדמ נמםד

ערדמ מנמםדרבנמם.
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כחו  דוחצמדרפנמד ־רורחמם,ד־יטוממם,ד־טנקמם,ד־תובמם,ד־יקרעמםדו־טמרמםד־יצתממםד־רחמרוד
רמתורדערמ,דקמבררמדחופ ־דנ מת־ד רדאתבעמםדו יונ־ד עור.די־בוקתדוע דאחתד־צ־תממםדנמערמד
יבמממד"טרפטמ־"ד ערדג רדרעררדמואץדוע דריוצבד־פמקו ד רדאבאד רמד ב־תצרמ־דפמרוח.

־יטת־:דרחזוק־ד וטפרד רדגגורד־במר.
־ מט־,ד רבדא:ד מוףדניתץד רדאתבערדאתגזמד־תוחדמבמבדאתבערד־גגורד רדאתבערדאגפמד־במר.

ממץדחום. ־ מט־,ד רבדב:דצבמע־ד רדאתגזמד־תוחד־נ"רדבצבעדּבָ
ִינ־רור:דח ובדרארתדתעפמםד בותמם,דמ וקמםדאודתופפמם.דאםדניצאודכאר־ד—דמ דר־חרמפם.
עת,דצבע,דמורםדעץ,דפח דגב־מם,דכובעדטיבר. ־איצעמם:דנממתדרט ,דיבת רדבתזר,דיבחתדיבת ורדֵ ׂ

רו"ז:דע ד קמערד־חי־דבצארד־ בר.
ואיאד־וממפ־:ד"וארדר כחדרג־ץדארד־י מםד רךדרפנמד אר־דחוזתדרצבאדבמוםדתא וןדבבוקת."
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כ  נמד־י־פכנמםד־אר־דצוריוד)ימעדימםדרמם,ד1968(,דגופרוד רדצ'־דגוואת־דעו ד־ממר־דחי־.
ֶ ִתמרד־רגמממד רו ־דחו  מםדרפַנמ.דכ גיתנודר ארדגופורדורקבותדאורן,ד־ רחתתנו.דֶ ִתמרד
חזתדר תוםדאפתמק־,ד־ואדחמפ דנחי־דב פרדאיו.דואנמ,דבפתמז,ד־רכתבררמדבחמקוד רד־ממן.
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פבתואתד1973.ד בועד רדאמיוןדצרמח־דעםד־נגי" מםדבחוףד־יזתחמד רד־כנתר.דבמימםד־רכנוד
ערד־ימםדוברמרורד־רחיינודאתבע־האתבע־דבאו־רדמממתמם.

כעבותד יונ־דחו  מםד כחנוד־כור.דצרחנודארד־ימםד־ח וכמםד רדרעררדמואץדבנממע־דּאטמרד
ערדג תדירנ נ דויופגזדו כחנוד צתמךדרפח .
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בחו  ד־אחתוןד קערמדבאתכמוןד־ריונורד רמ.ד פ פרמדבכרד־ארבוימםדונבתרמדבקופמאורד
־קתטוןדובאתגזמם.דיצארמדתקדריונ־דאחרד)ריעטדריונורדמפותורדירקופרד־מנקור(ד ב־דאיא,ד
אבאדואנמדיצורימםדמח .דערדפמד־רק יורד־־קתח־ד רמדאנמדי עתד ־מאדצורי־דרקתארדרוםד

מימדכמטו נטדבמוףד נורד־ בעמם.
צופ־דח דעמןדמ מםדרבדרכךד אנמדנינעדייגעדעםדאיא.ד

אנמדתוצ־דר כוחד איאדראדחמבק־דאורמדכ חזתרמדי־ירחי־.ד־מאדגםדראדנמ ק־.ד
כ ִ־ק רמ,דאיאדפרח־דארד־ ררדואצ־דר־כמןדקפ־.
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כ ־ממרמדבןדאחרדע ת־ד־ממרמדיאו־בדבמופמ־דרותן.ד־ממרמדיאו־בדגםדבמעקב,דאברדעםדכרד
־כבו דרוד—דמופמ־ד־מאדמופמ־דו־מאדי בתרדאמטרקמר.דאינםדרמעקבד־מ־דאמז־דמרתוןדבורט,ד

אברדראד־מודרודארד־קיתונורד רדמופמ־.
במימד־קמץדנ־גרמדר ברדביתפמרדח תמד ־ קמפ־דערד־גמנ־ד־קטנ־ד בחזמרדבמרנו.דבכרד
אחתדצ־תממםדער־ד־ר־גד רדאימדוחבתורמ־ד נפג ודרקפ־דעםדעוגרדטותטדו וחחודערדענממנמםד
 בתוי־ד רד־ורמוו דו־מבמב־.דכךדרי רמד בעצםדאורםדמימםדא־וברמדיבקתרדבמ תארדרצמרוימד
־מתטד״מ־ו מר״.דרי רמדגםד ־מאדירגותתרדבירוןד ןדקממתמ־,דועו דרי רמד ־ארוףדאבת־םד

מפ־דירוו־דאור־דבמימד ־ור־דבאתץ.
ב ברדבבוקתדנ נ רמדראבאדובמק רמדרנמועדרטמורדבערמקורדקממתמ־.דאחתמד אבאד־ ימעד
קורורדתפמםד רד־רנג ורדנ חמ־ד־י פח־דביכונמרד־ ופמןדו־פרמג־דיפרחדרקו־.דכ ־גענוד

רכבמ ד־חוףדבמק רמדיאבאד מעצותדתקדרתגעדבירוןד ןדקממתמ־.
אבאדראד־מכמם.ד"אמןדי־דרע ורד ם,"דקבע.

במק רמדו־רחננרמדומותברמדע ד נארצרמדר־מבמת.
אבאדואיאד־ ר רודראדרצחוק.דאחורמד־ממר־דקטנ־די מ.

אבאדאיתד אמןדממכומד אתא־דארדמופמ־.ד"־מאדראדמוצארדי־ח ת,"דפמקדכבקמאדומו עד־רכורד
כוכבמם.דובכרדזאר,דכ ־גענו,ד־ י דזתח־דומופמ־דפתח־דערד־יתפמר.

צמרירמדאור־ד)תא ונ־די יאר(דעםדיצרירד־קו אקדֶתטמנ־ד־מ נ־ד רדאבא,דוכעמרמ,דכמדכרד
ר וירד־רבד ר־ד־ממר־דנרונ־דרגנתרד) רמ מדי יאר(.

יאורודמוםד בקרמדבמעקב.
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רפנמדכי־ד נמםדקתארמדי מַתמדערדירחירדמוםד־כמפותמםדרפנמדררימ מדבמרדמפתדרמכוןדבמתו רמם.ד
ז־ד־מ־דבמוםד־זמכתוןדרחררמדצ־"ר.דאחתדכךד־רכרמדרבקתדחבת.דראחתד־קפ־,ד־עוג־דו־ מח־ד
פנמרמדרחזותדרבמרמ.דמצארמדיבמרדחבתמדונתע רמד—דראדעי דבמדכוחמדר־רךדבמוםד־זמכתוןדבתחובד
  יודעיקדתפאמם.דימ־תרמדר־נמףדארדמ מדועצתרמדיונמר.דנכנמרמ,ד־רממ ברמדערד־מפמרד
־אחותמדובמק רמדר־גמעדרררהאבמב.ד־ת מוד מ תד מתמםד ־ריודארדיצבד־תוח.דתקדכ חרפנוד
ערדפנמדבנממנמד־אוי־דקתארמדארד־רוומרד־קטנ־ד ־ו בק־דבמןד־ ררד־ק ימרדראחותמרדבִצ וד
 רד־נ־ג:דבערד־יונמרד—דעתבמ.ד־נ־ג,ד־בןד רוד—דעתבמ.דמכתרמדארדפמדומ ברמדקפוץדרחר.ד
כ גר נודבפמרורמד עתד־גמאדבקע־דמפ־דמתקונמדי־ת מודו ת־דארד"באבדארהוא "ד)ימרמם:ד

חממםדגותמ,דרחן:ד יוארדפת קו(.ד־רפתקרמ.דצחקרמדבקורדג ור.
י םדוע דתחובדאח ד־עםד־נ־גדואנמדפטפטנודעצינודר ער.ד־ואד־מ־דחרמךד)חברד  כחרמד

ארד יו(.
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“O Captain! my Captain! rise up and hear the bells”
                                                            Walt Whitman

ברמרד בר,דראחתד כמבמרמדוררמרמדארדי מד־צבאד רמ,ד־צטתפרמדראבאהאיאהטממממםהטממממםה
טממממםדונ ורמ־ם.דאמןדי־דרויתד—דאינםד־םדכבתד רמרמדברותמרדובטנםדתופמר,דאךדריתורדזארד
־םדמורתדירוחמםדיירחד־אתץ.דקורדנ־מדימררמרדבמרוןד־ג ור:ד"אומדקפטןדרומן,די־דז־דאמתעד
נֹודבןד־  דע ת־,דאומדקפטןדרומןדקפטןדרומן,דאמךדז־ד רו,דאומדקפטןדרומן,ד־כמצ דז־ד־רעיתדבודּבְ
־חצמףדפנמםדו־כתמזדקברדעםהע ־העורםהאיאהאבאהקפטןהרומןד ־ואד־ויו,ד־ודבןדאכזת,דאומד
רקפטןדרומן,דאומדרודואומדרנפ ו,דאומדרעטתרדתא ודואומדרנו."דכךדיקוננמםד־טממממםהטממממםה
טממממםדובורעמםדעו דוממקמד)נ ורמ־םד־אמריורדזוקפורדזתרדורוגיורדר־דוקפ־(,דואנמדמו בד
בקצ־ד־מפ־דוחזמדירתחבדוִרבמדירא־ב:ד"־ודנעתדמקת,ד־ודמפ־ד כיורךד)בתותד ־ואדמפ־,דבתותד
 יטפחרדא וי־דק ות־דרצוואתו,דאנמדמו עד כפרותמדחורצרודפתוימםדועמנמודכחורור(,דעו ד
נמפג ,דאנמדבטוח,דנמפג דגבו־דיערד־עננמםד—דביחרקרדרממתמם,דביחרקרדעמקמם,דביחרק־ד
־תא ונ־ד—דנמפג ד־מכןד ־גותרדוכתטמממד־חמנםד רדארדערדמפגמ ודאורנו,דכ נמפג דארמתד

ארד־ק תדביטפחרד־א וי־,דאחרמקדארדמ מדירחרדרחורצרךדונטומדרעבתד־ קמע־."
וחצמד ראחתד נ־ד
־ רחתתרמדי־צבא,ד
אחתדכךדחממרמדכיעטד
 נרממםדבפתמז,דרי רמד
אתבעד נמםדבמתו רמם,ד
בה1980דעבתרמדרגותד
בררהאבמבדו־רא־ברמד
באמצמק.דחממנודמח מוד
ח תמםד ב מתרד נמד
במיטרדנות או.דבמימםד
־־םד־כתרמדארדצ'מבמ,ד
צרירדעמרונור.דבאח ד
־עתבמםד־רכנודראכורד
ב"צרעדבמת־"ד בתחובדבןהמ־ו ־.דעו דאנחנוד קועמםדז־דבז־דנמג דר ורחננודבחותדצעמתד

ו־ק מםד רוםדרצ'מבמ.
קירמדערדתגרמדוקבערמ:ד"אר־ד־בןד רדקפטןדרומן!"

"נכון.דנפג נודכבתדפעם?"
"עו דראדנפג נו,"דענמרמ.ד"אברדאנמד־וז־דאורךד נמםדתבור."

ראדתאמנודז־דארדז־ד ובדע דעצםד־מוםד־ז־.
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מוףד1972.דחטמב־ד14.דרעוז,דקמרויטתמםדמפותמםדירעררדמואץ.דקתאנודרוד"חוורד־חמור".ד
ריפק ד־פרוג־דקתאודזך,דרמגנודקתאנודקּותטדערד וםדקפ נורו.

־יחממכמם,די יארדרמימן:
־תא וןד—דרומדקו נמת,דימרמונת,דאמ דעמקמם.

־ נמד—דעיומדירכא,דתא דאי"ןדר עבת,דארוףדבימרואמם,דאמ דעמקמם.
־ רמ מד—דאנמ,דאמ דפטפוטמם.

צתדרמ,דאמנמדזוכתדארד יםד רד אתד־יצורימם.
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בט־,דאפתמרד1973,דקותמדי"כמם.דכנתא־ד  ובדראד־רגרחנוד/דראדצחצחנוד/דראדע מנוד/  יחנ־דׁ ִ
כןדע מנוד/דע מנודתעד/דראד־צ ענוד/דראדצממרנו,דערדכןד ובדתורקנודו ובדראדמצאנודרחופ רד

־ ברד־חו  מר.
ימימןדר יאר:דעימתדבנמן,דאתמקדגרבוע,דאנמדו־בחותדינרנמ־ד  יודראדנצתבדבזמכתונמדאברד

גופוד־ גמבדר־ררדנחקקדבמדיאו .
ב ברורדכמבמנודרחרונמםדוגתבממםדוקתאנודברותורדארד״ראד םדזמן״,ד תא־דאותדכי־דחו  מםד
רפנמדכן.דנ י־דרמד ־מ־דז־דעימתד ־צמעד נכרובדר ןדבןהאיוץ.דחמ  נודארדיוחנודוכרבנוד

בֵחמהַע דרמופתד־ גורדוגםד־בטחנודרוד־בטח־דנאינ־: ִ ׁ
"אנודיצ־מתמםדבזארד ראדעור־דב ערנודריורדבירחיורדאוומרמורדבי בתד־יעתבמ".

־בןדזונ־דראדטתחדרענורדרנו.
בחו  דאוקטובתד רדאור־ד נ־דכאתמורדגבתנו.דחבתמנוד־מודכצבמדמ תאר.



רימתדר־בהת רימת   37

אנמדראדזוכתדאמךדוי ועדנבחתרמדב נרד1968דר־מורדחבתדבפתרינטד־נועתד־אתצמ;דאורמד־מ־ד
ז־דנמצחוננוד־יז־מתד נ־דקו םדרכןד גתםדרמדרתצורדר־מורדיעותבדביפערד־צמונמדואורמד־מוד
אר־דינעימד־ רטוןד פמרודאורמ.דכךדאודכך,די מדחו  דזכמנודריפג דעםדאמ מורדח וב־דועםד
 ורחנורדעיוממםדכרדטוב.דכי־דפעימםדב נ־דמצאנודרממותמד טח.דבממחו דזכותדרמד־ממותדבתירד
־גורן,ד ב מאו,דבאורםד־קורנועד־נטו ד רדקונממטת־,ד יענוד־תצא־דיפמד ו ד)  ו(דארעזת,ד
ארוףדפמקו ד־צפון.ד־ואד־מ־ד ובתדת־וטדונואםדמוחף.דאנמדגםדזוכתדע דכי־ד־ואד־מ־דנחתץד
כ ־מבמתד אמןדי־דרח ו די־פר"ח,ד ־תמד"־ירגממממםדר ותורמודאמנםדירענממנמםדב חתותד
פרמטמןדאראד־םדכפתממםדענממםד יצטתפמםדראתגוןדתקדבגררד־י כותר."דעו דאנמדי רכנעד
ו־ורךדוגופוד רד־ארוףדנע ־דמפ־דמורת,דזקוףדמורת,דחמוןדמורת,דזו־תדמורתד—דואמרודגופמד רמד

נע ־דנתג דמורת,דירוחדמורת,דיזמעדמורת.
אנמדראדזוכתד בתדי־ בתמםד נאיתודביפג ד נעתךדבמפתממ־ד־עמתונמרד רדפרחדרקו־דעםד
תחבעםד)גנ מ(דזאבמ,דארוףדפמקו ד־יתכז.דאריורדיצארמדארד־פרקדעםדחרמירדמ וד ־טינרמד

אזדברחרמרדאחרדיקופמאורד־רצרוימםד רמ.
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מטו נטד אנמד 1980:ד –1976
אנמד חבתמד כרד וכיוד בבצראר,ד
בבמרד אכררמד יבחמת־.ד  רפוןד
ת ירמד רערמםד יעט.ד ואכררמד
בצראר.ד ביזנוןד רד מנ וומץ'ד
בחותף,דכ ־מ־דיי דקת,דת ירמד
כפורד עםד רמד פמורמ־ד יתקד
מורתדיפעםדבחו  ,ד אותז.דראד
כ ימ ־ודיִארנוד־תגמ דחגמגמ,ד
־רכנודראכורדבימע ־דבנחראור:ד
"ימע ־דֶיָנֶגן"ד)ינגןד—דבירעמר(.ד
־רפתמטד־מ־דקבוע:דחויומ,דפמר־ד
וחיוצמם,דכתובדייוראדואותנג' ־.ד
במוףד־אתוח־דינגןד־מ־ד ורףדארד
־עמפתוןד ־מ־ד חוקדיערדאוזנו,ד
עו ־דח בוןדערדרוחד־ מ ד רד
־ ורחןדוימ דיוחקדעםדכףדמ וד
־רח־.דרימ ,דאברדרימ ,דמצאדרכרד
אח דיִארנודר רםדחי דרמתורד
ו יונמםדאגותור.דרימ דעמגרנוד

ר  דרמתור.
כרד נורמדבמתו רמםד־מרכררמד
בעתג־דערד״ימע רדיכ"ם״ד  כנ־ד
בתחובדאגתמפמדפמנרדתחובדכמ"ח.דערד
גגד־ימע ־ד־רנוממדפמרד רדצנחןד
 חופרוד־רבנ־דפתוׂ ־דיערמו.דתקד
אחרדר נ־דחצמרמדרב מדארד־יפרןד

ומ ברמדואכררמדראטדובתמכוז.
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2012:ד יונ־דגבתמם,דפממכורוגמרדועוב דמוצמארמדמו במםדביעגר.דז־ד־יפג ד־תא וןד רד
־קבוצ־דרטמפורדב־רוימדקתבד)ִיפק רדקצמןדתפוא־דתא מדבררד־ וית(.דיבוכ־דג ור־דופח .ד
 רמק־.ד־תא וןד ירנעתד־ואדגבתד חתחתדוניוךדקוי־ד ירחמרדרמפתדארדקותורמודבקתבד
בחוו־ד־ממנמר.דבכרדפעםד ־ממפותדחומםדארדגתונוד־ואדגור דוימפתדערדבמרד־ותמו.דאטהאטד
 נמד־ממפותמםדיראבכמםדויק מתמםדארדחררד־ח ת.דו־נ־,דפראום,ד־ואדיחממךדוימפתדערד
־רממצבורו,דכבתדריחתרדמוםד־ חתותדי־צבא,דרעבו ־דבימע ־ד רדי פחרודבמתו רמם,דכמד
מ ע,ד־ואדאוית,ד אםדמאכמרדאנ מםדמבואדיזותדרנפ וד־יעונ־.דאנמדקופץדו ואר:ד"ימע רד
־דָחיּוְמָט־ד יכ"םדבאגתמפמ?"ד־ואדנמעת,ד־ופךדפנמודארמדו ות דר ערדכמצ דאנמדמו ע.ד"כמד־קּוּבֶ

 רךד־במא־דינוח־דרבטנמדויתגועדרנפ מ."
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־ורקפנו,דנרחינו,דברינו,דכר נודו־תגנו.ד־תמנו,ד תמנו,דיחצנו,ד־פגזנודוׂ תפנו.דמתמנו,דצרפנוד
ותמממנו.דצרחנו,דאמגפנודוכמרתנוד—דומתמנודעו דו־תגנודעו .דונמצחנו.דבתותד נמצחנו.דחרקנוד

נמצחנו.דארדאר־דיִארנוד ראד־צרמחודרנצחד—דקבתנו.
יפעםדרפעם,דבעמקתדברמרורד־י־במרמםד רד־קמץ,ד־םדִנררמםדערדכנפמדיאוותתד־רקת־,ד

ימרחתתמםדוחותצמםדרמדר ון.
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פבתואתד1972.דאנחנודעו מםדארד תכנודי־בקו"םדרטמתונורד רדחמרד־ תמוןדביחנ־דתפמח.ד
־י אמרדפרוח־,ד־קותדעז.ד־ממאו דאכזתדמורת.ד־טמתונמםדרערמ דעו מםדרחתורדאויץ:דימד

 מ־מ־דימוגרדרכבורדממגתמ־דערדכףדמ וד—ד־ואד־ינצח.
אמ דראד־פממ .

במןדא  ו דרבמןדמ דית כמדנצי רדורמאנטדצבאמרדראחותמד־י אמרדוראדיצרמח־דרעקוף.דאתמקד
 תוןדמו בדב־דרצ ד־נ־ג.ד־ואדיבתמקדיזמע־.ד־ארוףדנוטף.

אברדעכ מודפבתואת,דעכ מודקת,דכךדאנמדחו בדוירטףדארד־כווממ־ד ערדקוד־חממם.



42   1973ד בתמם

מ ְתִרּ ְקּבַ ּנִ ָנ־דָחְרפּודֵיָאזדׁ ֶ ִעמםדׁ ָ ַאְתּבָ
חֹורֹורדִממַנמ. ּבְ

ֲאִנמ ָנ־דׁ ֶ ִעמםדׁ ָ ָבתדַאְתּבָ ְכּ
ב ָזנָָ

ָיִימר.ד ַטעדִיּ ְׂ ִקְּ ִנּ ֶ ׁ


