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סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך
אָäנוּ מַñמשִûיכִîים לְïפַöרסֵòם ְקטָíעִôים מִñתוֹך סִòפרוֹ שֶûל עָôמוֹס
עוֹז" :סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך" )הוֹצָõאַäת כֶּîתֶüר(

הַéדוֹד יוֹסֵòף
עָôמוֹס עוֹז מַñרבֶּãה לְïסַòפֵּöר עַôל אֲäחִëי סָòבוֹ ,הַéפּרוֹפֶöסוֹר
הַéנוָֹדע )מְñפוּרסָòם( יוֹסֵòף קלוֹזנֶóר – הִéיסטוֹריוֹן ,חוֵֹקר
סִòפרוּת ,עוֵֹרך ,מְñבֵַãקר ,חֲëתַüן פְַּöרס יִìשָׂראֵäל בְּãמַñדעֵôי
הַéיַìהֲéדוּת.
פּרוֹפֶöסוֹר קלוֹזנֶóר נוֹלַïד בִּãשְûנַóת  1874בָּãעֲôייָָìרה
אַäלֶקנִóיִקי שֶûבְּãלִïיטָíא ,וּמֵñת בִּãירוּשָûלַïיִìם בִּãשְûנַóת .1958
בְּãבֵãיתוֹ שֶûל פּרוֹפֶöסוֹר קלוֹזנֶóר )עָôמוֹס קלוֹזנֶóר–עוֹז
קוֵֹרא לוֹ :הַéדוֹד יוֹסֵòף( פָּöגַåש עָôמוֹס הַéיֶìלֶïד אֶäת הָéאֶäלִïיטָíה
)הַéשִûכבָãה הַéגְåבוֹהָéה בַּãחֶëבָרה( הַéחֶëבָרתִüית ,הָéאֲָäקֶדמִñית

)ג(

לִïפנֵóי סְòחִëיטַíת הַéמִñיץ ,מַñעֲôמִñיד עָôלָïיו סִòיר מַñיִìם ,וּכְîשֶûהָéיוּ
ִïרתוֹח הָéיָìה אַäבָּãא מַñשֶרה בִּãזְêהִéירוּת אֶäת
הַéמַñיִìם ְקרוֹבִãים ל ַë

אִäמִñי ,לְïמָñשָûל ,שֶûהַéשָûכֵîן אָäדוֹן לַïמבֶּãרג הוּחזַêר אֶäתמוֹל

שְûתֵüי כּוֹסוֹת הַéמִñיץ בְּãתוֹך סִòיר הַéמַñיִìם הַéחַëמִñים ,וּבוֹחֵëש

מֵ"ñהֲַéדסָòה" עַôל הַéר הַéצוֹפִöים וְèהוּא נִóראֶäה מְñכוּרסָòם עוֹד

הֵéיטֵíב בְּãכַîפִּöית ,פֶּöן )כְֵּîדי שֶֹûלא( יִìהיֶìה הַéמִñיץ הַָéקרוֹב לְַïדפָöנוֹת

יוֹתֵüר מִñשֶûהָéיָìה לִïפנֵóי שֶûאוּשפַּöז ,אוֹמְִñרים שֶûמַñחֲëלָïתוֹ אֲäנוּשָûה

)ִקירוֹת הַéכּוֹס( חַëם יוֹתֵüר מֵñאֲäשֶûר הַéמִñיץ שֶûבְּãאֶäמצַõע כֹּל כּוֹס.

ִñיע אֵäיזֶêה הָéגִåיג )מַñחשָûבָãה
)ָקשָûה מְñאוֹד( ,הָéיָìה אַäבָּãא נֶóאֱäנָóח וּמַñשמ ַô

וְèכָîך ,מְñגוּלָïח לָïבוּש וּמְñעוּנָóב ,סִòינַóר הַéמִñטבָּãח הַéמְñשוּבָּãץ

חֲëכָîמָñה( בְּãעִôנייַìן הִַéקרבָãה שֶûבֵּãין הַéמִñלָïה "אָäנוּש" לַïמִñלָïה

שֶûל אִäמָñא ָקשוּר לוֹ סְòבִãיב מוֹתנֵóי חֲëלִïיפָöתוֹ הַéזוֹלָïה ,הָéיָìה

"אֱäנוֹש" וְèלַïמִñלָïה "נוֹאָäש" ,וְèהָéיָìה מְñצַõטֵíט מִñסֵòפֶöר יִìרמְñיָìהוּ,

מֵñעִôיר אֶäת אִäמִñי )בַּãחֲַëדר הַéסְòפִָöרים( וְèאוֹתִüי )בַּãחַëדרוֹן שֶûבְִּãקצֵõה

"עָֹôקב הַéלֵïב ִñמכֹּל וְèאָäנוּש הוּא מִñי יֵָìדעֶôנוּ" ,וּמִñתְüהִéלִïים,

הַéמִñסְדרוֹן( וּמוֹשִûיט ְïלכֹל אֶäחָëד מֵñאִäתָüנוּ כּוֹס מִñיץ תַüפּוּזִêים

"אֱäנוֹש כֶּîחָëצִõיר יָìמָñיו".

ֵïע
מְñחוּמָñם .הָéיִìיתִüי שוֹתֶüה אֶäת הַéמִñיץ הַéפּוֹשֵûר הַéזֶêה כְּîמוֹ בּוֹל ַô

שכֹּל ָדבָãר,
אִäמָñא הָéיְìתָüה מִñשתוֹמֶñמֶñת )מִñתפַּöלֵïאת( ,אֵäיך זֶêה ֶû

תְüרוּפָöה ,בְּãעוֹד אַäבָּãא הָéיָìה עוֹמֵñד לְïיִָìדי ,בְּãסִòינָóרוֹ הַéמְñשוּבָּãץ,

וַèאֲäפִöילוּ מַñחֲëלָïתוֹ הַָéקשָûה שֶûל אָäדוֹן לַïמבֶּãרג ,מְñעוֵֹרר בּוֹ אֶäת

בַּãעֲôנִóיבָãתוֹ הַéשְֵûקטָíה ,בַּãחֲëלִïיפָöתוֹ מְñהוּהַéת הַéמַñרפְִּöקים

יֵìצֶõר הַéהִéתחַëכְּîמוּת הַéיַìלדוּתִüי?

)מְñשוּמֶñשֶûת מְñאוֹד( ,וּמַñמתִüין שֶûאַäחֲëזִêיר לְïיָìדוֹ אֶäת הַéכּוֹס

ְèהכֹּל יִìשתַüנֶóה
הִéנֵóה עוֹד מְñעַôט תָüקוּם הַéמְִñדינָóה הָéעִôבִרית ו ַé
לְïטוֹבָãה .הַéמַñחֵדד הָéלַïך לְïאִäיבּוּד? מָñחָëר נִóקנֶóה חָָëדש ,טוֹב

שֶûהוּא ,כָּîך סִòיפְּöרוּ לִïי ,יָìצַõר וְèנָóתַüן לָïנוּ כַּîמָñה מִñלִïים

יוֹתֵüר מִñקוְֹדמוֹ .הַéיוֹם ְקצָõת כּוֹאֶäבֶãת לָïנוּ הַéבֶּãטֶíן? עַôד

יוֹמיוֹמִñיוֹת פְּöשוּטוֹת ,מִñלִïים שֶûנִóדמֶñה הָéיָìה כִּîי הָéיוּ

הַéחֲëתוּנָóה זֶêה יַìחֲëלוֹף )יַìעֲôבוֹר(.

ַקייָìמוֹת וּנְóפוֹצוֹת וִèידוּעוֹת מֵñאָäז וּמִñתָüמִñיד ,וּבֵãינֵóיהֶéן
הַéמִñלָïה יַìרחוֹן ,וּבֵãינֵóיהֶéן גַåם עִôיפָּöרוֹןַ ,קרחוֹן ,חוּלצָõה,

מָñה אָäכְîלוּ בִּãירוּשָûלַïיִìם

חֲëמָñמָñה ,צְõנִóים ,מִñטעָôן ,חַëדגוֹנִóי ְèוַרבגוֹנִóי ,חוּשָûנִóי וּמָñנוֹף

מָñה אָäכְîלוּ אַäשכְּîנָóזִêים עֲôנִóיִìים בִּãירוּשָûלַïיִìם בִּãשְûנוֹת

ְèוַקרנָóף )וּמַñה ,בְּãעֶôצֶõם ,הָéיִìיתִüי לוֹבֵãש כֹּל בּוֶֹקר ,לוּלֵïי

הָéאַäרבָּãעִôים? אֶäצלֵïנוּ אָäכְîלוּ לֶïחֶëם שָûחוֹר עִôם פִּöלחֵëי בָּãצָõל

הֶéעֱôנִóיק לָïנוּ הַéדוֹד יוֹסֵòף אֶäת הַéחוּלצָõה? אוּלַïי כְּîתוֹנֶóת
פַּöסִòים? וּבַãמֶñה הָéיִìיתִüי כּוֹתֵüב לוּלֵïי הָéעִôיפָּöרוֹן שֶûלוֹ? בְּãחֶֶëרט

אָָäדם שֶûיֵìש בְּãכוֹחוֹ לְïחוֹלֵïל )לְïהַéמצִõיא( מִñלָïה חֲָëדשָûה
וּלְïהַéחִדיָרהּ )לְïהַéכנִóיס אוֹתָüהּ( אֶäל תוֹך מַñחֲëזוֹרײַָדמָñהּ שֶûל
הַéלָïשוֹן נִóראֶäה לִïי כְּîמִñי שֶûחִëיסְòרוּהוּ אַäך מְñעַôט מִñיוֹצֵõר אוֹר
ַüבת סֵòפֶöר ,אוּלַïי יִìתמַñזֵêל לְָïך מַñזָêלְָïך
וּבוֵֹרא חוֹשֶûך :אִäם כָּîת ָü
וַèאֲäנָóשִûים יִìקְראוּ בּוֹ זְêמַñן מָñה ,עַôד שֶûיָìבוֹאוּ סְòפִָöרים חֲָëדשִûים
וְèטוֹבִãים מִñמֶñנוּ וְèיְִìקחוּ אֶäת מְñקוֹמוֹ; אֲäבָãל כֹּל הַéמוֹלִïיד מִñלָïה
ֵåע בַּãנֵóצַõח.
חֲָëדשָûה הֲֵéרי הוּא כְּîנוֹג ַô

אָäבִãי

בְּãעוֹלָïמוֹ שֶûל אַäבָּãא ֹלא הָéיְìתָüה ַקייֶìמֶñת שוּם צָָõרה שֶûאֵäין
בְּãסוֹפָöהּ יְìשוּעָôה :לַïיְìהוִּדים הָéיָìה ָרע וָèמָñר בַּãגוֹלָïה? אֲäבָãל

בְּãיַìלדוּתִüי הֶéעֱַôרצתִüי אֶäת הַéדוֹד יוֹתֵüר ִñמכֹּל עַôל כָּîך

לָïנוּ ַדווָקא דוִֹדי זֶêה ,הַéפּוִּריטָíנִóי כֹּלײַכָּîך(.

סָòבוּר הָéיָìה שֶûבְּãכוֹחָëם לְïפַöזֵêר כֹּל ַקדרוּת )עֶôצֶõב( וְּדאָäגָåה
וּלְïהַéשרוֹת עַôל סְòבִãיבָãיו מַñצַõבײַרוּחַ ëנָóעִôים וְèנִóינוֹח .אִäם אָäמְָñרה

וְèהַéסִòפרוּתִüית שֶûל אוֹתָüם יָìמִñים .הוּא כּוֹתֵüב:

עוֹפֶֶöרת? שֶֹûלא לְַïדבֵּãר עַôל הַéחוּשָûנִóיוּת ,שֶûאוֹתָüהּ הֶéעֱôנִóיק

יְìמֵñי חַëיָìיו אֵäיזוֹ עֲôלִïיצוּת מְñבוַּדחַëת ,שוֹחֶֶëרת )מְñחַëפֶּöשֶׂûת( טוֹב:

מָñה אָäכְîלוּ בִּãירוּשָûלַïיִìם?

הֵָéריָקה .בַּãזְêמַñן שֶûשָûתִüיתִüי אֶäת הַéמִñיץ ,הָéיָìה אַäבָּãא מְñחַëפֵּöשׂ מַñה
לוֹמַñר :תָüמִñיד הִéרגִåיש עַôצמוֹ אָäשֵûם ְãבּכֹל שְûתִüיָקה .עַôל כֵּîן
הָéיָìה מִñתלוֹצֵõץ עִôמִñי בְַּãדרכּוֹ הַֹéלאײַמְñבַַãדחַëת" :שְûתֵüה נָóא בְּãנִóי/
אֶäת הַéמִñיץ /וַèאֲäנִóיֹ /לא אָäאִäיץ".
אוֹ" :אִäם יוֹםײַיוֹם תִüשתֶüה כּוֹס מִñיץ /תִüגַדל וְèתִüהיֶìה
חַëייָìל אַäמִñיץ".
וַèאֲäפִöילוּ" :כּל לְïגִåימָñה /וּלְïגִåימָñה /בּוֹנָóה אֶäת הַéגוּף /וְèאֶäת
הַéנְóשָûמָñה".
וְèלִïפעָôמִñים ,בַּãבְָּãקִרים שֶûבָּãהֶéם מַñצַõבײַרוּחוֹ הָéיָìה פָּöחוֹת לִïיִרי
וְèיוֹתֵüר ִדיסקוּרסִòיבִãי:

וַèחֲëצָõאֵäי זֵêיתִüים ,וְèלִïפעָôמִñים גַåם עִôם מִñמַרח אַäנשוֹבִãי; אָäכְîלוּ
ָדג מְñעוּשָûן וְָèדג מָñלוּחַ ,ëשֶûבָּãאוּ מִñמַñעֲôמֵַñקי הֶéחָëבִãיוֹת
הֵָéריחָëנִóיוֹת בְּãפִöינַóת הַéמַñכּוֹלֶïת שֶûל אָäדוֹן אוֹסטֶíר; לְïעִôתִüים
ֹלא ְקרוֹבוֹת אָäכַîלנוּ סַòרִדינִóים ,שֶûנֶóחשְûבוּ אֶäצלֵïנוּ לְïמַñעֲָôדן
)ֶדלִïיָקטֶíס( .אָäכַîלנוּ ִקישוּאִäים וְּדלוּעִôים וַèחֲëצִõילִïים
מְñבוּשָûלִïים ,חֲëצִõילִïים מְñטוּגָåנִóים ,וְèגַåם סָòלַïט חֲëצִõילִïים ְרווּי
)מָñלֵïא( שֶûמֶñןְ ,רסִòיסֵòי שוּם וּבָãצָõל ָקצוּץ.
בַּãבְָּãקִרים הָéיָìה לֶïחֶëם שָûחוֹר עִôם ִריבָּãה ,וּלְïעִôתִüים – לֶïחֶëם
שָûחוֹר עִôם גְåבִãינָóה )כְּîשֶûהִéגַåעתִüי לְïפִָּöריס בַּãפַּöעַôם הִָéראשוֹנָóה
בְּãחַëיַìי ,יָìשָûר מִִñקיבּוּץ חוּלָדה ,בִּãשְûנַóת  ,1969הִéתגַåלָïה לִïמְñאְָäרחַëי
הַéמְñשוּעשָûעִôים כִּîי בְּãיִìשָׂראֵäל ַקייָìמִñים ַרק שְûנֵóי סוּגֵåי
גְåבִãינוֹת :גְåבִãינָóה לְïבָãנָóה וּגְåבִãינָóה צְõהוּבָּãה( .בַּãבְָּãקִרים הֶéאֱäכִîילוּ
אוֹתִüי עַôלײַפִּöיײַרוֹב ַדייסַòת קווֶַèקר בְּãטַíעַôם ֶדבֶãק ,וּכְîשֶûהִéכַרזתִüי

אָäבִãי הִéשכִּîים תָüמִñיד לָïקוּם ,כְּîשָûעָôה אוֹ שָûעָôה וָèחֵëצִõי לִïפנֵóי

"הַéהֲָéדִרים הֵéם גַåאֲäווַèת אַäרצֵõנוּ! ְãבּכֹל הָéעוֹלָïם מוִֹקיִרים

אִäמִñי וּלְïפָöנַóי :בְּãחָëמֵñש וָèחֵëצִõי בַּãבּוֶֹקר כְּîבָãר הָéיָìה עוֹמֵñד מוּל

כַּîיוֹם אֶäת תַüפּוּזֵêי יָìפוֹ! וְèאַäגַåב ,הַéשֵûם יָìפוֹ ,כְּîמוֹ הַéשֵûם יֶìפֶöת,

הְָéראִäי בָּãאַäמבַּãטיָìה ,מְñעַôרבֵּãל וּמְñעַôבֶּãה בְּãמִñבֶרשֶûת אֶäת הַéשֶûלֶïג

נִóגזַêר ְîכּכֹל הַéנִóראֶäה מִñן הַéמִñלָïה 'יוֹפִöי' ,מִñלָïה עַôתִüיָקה מְñאוֹד

ֵïח וְèשָûר לוֹ חֶֶëרש שִûיֵרי מוֹלֶֶïדת
שֶûעַôל לְïחַëיָìיו ,מִñתגַåל ַë

שֶûמְñקוָֹרהּ אוּלַïי בְּãאַäשוִּרית' ,פַöאיָìה' ,וּבְãעַôרבִãית הִéיא לָïבְãשָûה

אִäמִñי שָûתְüתָüה מִֵñדי בּוֶֹקר כּוֹס תֵüה חַëם בְּãלִïימוֹן ,וְèלִïפעָôמִñים

בְּãזִêיוּפִöים מְñסַòמְֵñרי שֵׂûיעָôר )בְּãאוֹפֶöן ֹלא מוּסִòיָקלִïי(ô.אַäחֲֵëרי

צוַּרת "וַèאפִöי" ,וּבְãאַäמהִָéרית – כִּîמְñדוּמַñנִóי – 'טַíאווַèאפַöא'.

הָéיְìתָüה מַñטבִּãילָïה בַּãתֵüה שֶûלָïהּ בִּãיסקווִèיט כֵּîהֶéה מִñתוֹצֶֶõרת

הַéגִåילוּחַ ëהָéיָìה שוֹתֶüה לְïבַãדוֹ כּוֹס תֵüה בַּãמִñטבָּãח וְèקוֵֹרא עִôיתוֹן.

וְèעַôכשָûיו ,יְìפֵöהפֶöה צָõעִôיר" – וּכְîבָãר מְñחַëייֵìך הָéיָìה בַּãעֲôנָóווָèה,

פרוּמִñין .אָäבִãי אָäכַîל בַּãבְָּãקִרים פְּöרוּסַòת לֶïחֶëם שָûחוֹר עִôם

בְּãעוֹנַóת הַéהֲָéדִרים הָéיָìה סוֹחֵëט מִֵñדי בּוֶֹקר כַּîמָñה תַüפּוּזִêים

מִñתעַôנֵóג לוֹ חֶֶëרש עַôל מִñשׂחַëק הַéמִñלִïים שֶûעָôלָïה בְַּãדעתוֹ –

מַñרמָñלָָïדה צְõהוּבָּãה ְדבִãיָקה ,חֲëצִõי בֵּãיצָõה ָקשָûה )שֶûנִóקְראָäה

בְּãמַñסחֵëטַíתײַיָìד ְקטַíנָóה וּמַñגִåיש לְïאִäמִñי וְèלִïי כּוֹס מִñיץ תַüפּוּזִêים

"כָּîעֵôת ,יְìפֵöהפֶöה צָõעִôיר ,תִüגמוֹר נָóא יָìפֶöהײַיָìפֶöה אֶäת הַéמִñיץ

אֶäצלֵïנוּ "בֵּãיצָõה שְûלוָּקה"( ,וְèזֵêיתִüים וּפִöלחֵëי עַôגבָãנִóייָìה

לַïמִñיטָíה .וּמִñפְּöנֵóי שֶûעוֹנַóת הַéהֲָéדִרים חָëלָïה בַּãחוֶֹרף ,וּמִñפְּöנֵóי

וּתְüייַìפֶּöה בְּãטוּבְָãך אֶäת כּוֹחִëי לְïהָéשִûיב אֶäת הַéכּוֹס לַïמִñטבָּãח".

ִåיע
וּפִöלפְּöלִïים וּמְñלָïפְöפוֹן ָקלוּף וְèגַåם לֶïבֶּãן שֶûל תְüנוּבָãה ,שֶûהִéג ַô

שֶûבַּãיָìמִñים הָéהֵéם הֶéאֱäמִñינוּ שֶûשְûתִüייָìה ָקָרה בְּãיוֹם ַקר גוֶֹרמֶñת

חִëידוִּדים וּמִñשׂחֲֵëקי מִñלִïים כָּîאֵäלֶïה ,שֶûנִóקְראוּ בְּãפִöיו

לְïהִéתָקְררוּת ,הָéיָìה אָäבִãי הֶéחָëרוּץ מַñדלִïיק אֶäת הַéפִּרימוּס עוֹד

ַקלַïמבּוִּרים ,אוֹ "לָïשוֹן נוֹפֵöל עַôל לָïשוֹן" ,עוְֹררוּ בְּãאָäבִãי כֹּל
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ֶïיה הָéיוּ
עַôל שְûבִãיתָüה נָóתְüנוּ לִïי בִּãמְñקוֹמָñהּ ַדייסַòת סוֹלֶïת שֶûעָôל ָé
זוִֹרים לְïמַñעֲôנִóי מְñנִóיפָöה שְûחוּמָñה שֶûל אַäבַקת ִקינָóמוֹן.

בְּãצִõנצְõנוֹת עֲôשׂוּיוֹת זְêכוּכִîית עָôבָãה.
– הֶéמשֵûך יָìבוֹא –

