
  "הינרנל אבה ךורב"
 ףוחה תגהנה ,דיתע טבש ,ןועמש ןב רואיל הבתכ

 
 .בוביסל תאצל הטילחמ ,תמדרנ אל ,ש"קשב תכפהתמ ינא

 
 וטילחה דיל טבשהמ םיטסיג"בכש המכש רבתסמ ,דחא ףא ריעהל אלש תלדתשמ ,תונחמה ןיב תכלוה
 שי ,ךירדמ תבינע תאז לכב ,לבחה לע שדחמ יתרדיסו יתמרה ,הלפנ תובינעה תחא ,יקאחה תא סבכל
 .הילא דובכ

 
 "יפוי הזיא" .יהשימ קוחרמ יתיאר םואתפ ,ישארב םידהדהמה רעיה ישחר ןיב לייטל הכישממ ינא
 ,רדגכ םיצע ינשל התופכ הדנס לע הבשי איה .ולאה תועשב תכלהתמש הדיחיה אל ינא .ימצעל יתבשח
 .חוטב יכה םישיגרמ םש .ןבומ .התיפכל בורק

 
 ,תופזתשמ אל םלועלו שמשה רואב תופרשנה הלאכ ,ריהב הרוע עבצ ,םוח הרעש ,תיתימא היפהפי

 לבא הילע הלודג תצקש 2007-מ םיפוצ תצלוחו טרושב השובל ,עצוממ ההבוג .דיסכ הנבל אל לבא
 טעמ הבחרה הצלוחה תא םיחתומ ,הצלוחה לע הל םייולת םילפוקמ שמש יפקשמ .הפי הרוצב תבשוי
 .הבוהז דוד ןגמ תרשרש םע ראווצ םיפשוחו ,הטמל

 
 ,דחיב תכלל ונלחתה .הרבחל חמשת אקוודו אלש התנע איה ,העירפמ ינא םא יתלאשו יתברקתה
 ,יתוא ןרקס הז ,יחומב רבע ,גדה תא ולת הלש הנחמבש תעדוי ינא ,רבדל ונקספה אל ,המרז החישהו

 .תויוזהו תוקיחצמ תויווח ונפתיש ,םיפוצה לע ,הכרדהה לע ,רבדל ונכשמה .ךכ לע יתלאש אל ךא
 
 םכל ולת המל ,ידיגת" ,לואשל ימצעל יתישרה זאו בוטו יתימא והשמ לש הייקנ השוחת ,בוט יתשגרה
 יכ הזש הרמא ןכמ רחאלו רמול המ תטבלתמ ןיעמכ עגרל הקתש איה "?הנחמב הוואגה לגד תא
 יתלאש ,ץימא אוהש תבשוח ינאש יתרמא .ךמת ןבומכ ג"בכשהו הז תא םזי לאוסקסומוה טסיג"בכש
 .תמדוקה הלאשה תא יתלאשש ירחא הקתש איה ?המלו המיכסמ איה םא התוא

 
 ,תעדוי קוידב אל ינא" .יתלאש "?המ" .הרמא "יל רזומ" .רתוי הכורא הקיתש םעפה ,הקתש בוש איה
 לבא לגדה תא תולתל שקבל אלש חטב ,ילש ג"בכשל הז תא רפסל ץמואה תא היה אל םייחב יל ,לבא
 .תוכובנה הינפ לע הלע קותמ ךויח "חונב רתוי תצק השיגרמ ינא וישכע ,המ םושמ

 
 יתייה םגו ,הריוואה תא לילקהל יתיסינ  .תודוהל תבייח ינא טעמ יתצחלנ ,רהמ םועפל לחה ילש בלה
 הכייח איה "?הינרנל האבה הכורב" ,ריוואל העודי "תרתחמ תמסיס" יתקרז זא ,תואדווב תעדל תבייח
 ." הינרנל האבה הכורב" ,הריזחהו

 
 תרסח ינאש הנעט איה ,יתרזחה "?יב הפי המ ?ינא"  .הרמא איה "הפי שממ תא" .היינשל תחא ונכייח
 ,יל טלפנ "תממהמ טושפ תא ,הלאמא" ,היינשב תחא טעמ ןנובתהל ונכשמה .יתמכסה .תועדומ
 . ילא הכייחו ישאר המירה ,יתוא הטלק איה .המדאב טבמ יתעקתו הכובנ דואמ יתשגרה

 
 "תינדחפ ינא" ?תורקל דמועש תבשוח ינאש המ הז םאה ,החוטב יתייה אל ,היינשל תחא ונברקתה
 ,בוש הברקתה איה .התנע "ינא םג" .טקניטסניא ןיעמבכ תוריהמב הדיצה ענ ישארש ידכ ךות יל טלפנ
 ,תמא תאלמ הקישנ התייה וז ,םלועב ונייה איהו ינא קר ,ירמגל יחוממ ומלענ רעיה ישחר ,ינא םגו ,טאל
 ןמזה תא וב ריבעהלו תבשל דדובמ םוקמ ונאצמו תכלל ונכשמה ,היינשל תחא ונכייח ,םייבויח תושגרו

 . רקובה דע
 
 .יתינע ,"תא יל ידיגת" .הלאש "?בוש ךתוא הארא ינא" ,ונלש שגפמה תדוקנל ונרזח רקובב

 
 לע תבשוי ךתוא אצמא ילוא ,ץולחב ינשה הלילה היהי בוש הז ,תרגובכ ,הנחמל עיגא האבה הנשב ילוא"
 ינממ הדרפנ איה ."רבעב ונשגפנ רבכש החוטב לבא ,הפיא תרכוז אל ינא" רמואו ץעל התופכ הדנס
 .הלש הנחמה ןוויכל הקחרתהו ,הרמא "םעפ יא םיהדמ יכה הלילה לע הדות" .הקישנב

 
 .ריתסהל חילצא אל םעפ ףאש לודג ךויחב ,םייניע יתמצע ,ילש ש"קשל ,הנחמל יתרזח
 


