
  "םלשומ םלועב"
 ףוחה תגהנה ,לברא טבש ,יקסבורטסוא לכימ הבתכ

 
 םינשיה םירפסה חיר .ריוואבש חתמל ףיסוה קר הקירה תיכוכזה סוכ לע םיינרופיצה תשיקנ לוק
 הל וארנ דימת םיפושיכו םימסק .תיניינעו תיטפקס התייה דימת איה .קומע המשנ איה .רדחב טלש
 הרשע תחא ינפל ,ושגפנ ובש םויהמ .המצע תא הדביא איה ,רטפנ הלעבשכ .הרומג תוטש ומכ
 הבשחמה טוח תא עטק ררוואמה שחר .דחאה אוהש העדי איה ,םיפוצה לש ץיקה הנחמב םינש
 .עגרל הלש
 
 םייחה לבא ...החפשמ תמקה ,תיב תיינק - ריהזמ הארנ דיתעהו ,ןכמ רחאל םינש שש ואשינ םה
 "...ןקתל רשפא דימת" .ץחלה תא גיפהל םיכרד אוצמל הסינ ,רדרדתה אוה טאל טאל .םיטושפ אל
 אל .הקומע הנישב העקש איהו עיפשהל ליחתה רבכ םסקה .תועמדה תא הבגינו בצעב הקקחצ
 .תרחא תואיצמל היניע תא החתפש דע בר ןמז רבע

 
 ריעהל ידכ םיקעוצש רעונ ינבו םיטלש ,םיצעב תפקומ ,הניש קשב תלברוכמ המצע תא האצמ איה
 התסינ איה .הדי ףכ תא ומכ הזה םוקמה תא הריכמ איה - היינשל ךכב הקפקפ אל איה .םלוכ תא
 הלש הנישה קשש התליגו ,הבשייתה איה .שטשוטמו לפרועמ היה הנויזח ךא ,םיטלשה תא אורקל
 םימיענ תוחפה םיטביהל עגעגתת איהש הבשח אל םלועמ .הכייח איה .םינרוא יטחמו לוחב אלמ
 איה .ויה םה הפיא קוידב הרכז יכ ,ץמאמ רסוחב םשמ הלש םייפקשמה תא האיצוה איה .םילויטבש
 .ןוויכ לכב יפוצ בתכב םידב לע םושר היה "!2023 ללח ק"נחמ" .םתוא הביכרה

 
 המואתה המשנה תא שוגפת ובש הז היהי הלילה .םויה םוי הזיא קוידב העדי השבלש הצלוחה יפל

 התיפכ עדוי הפ ימ ,םירבח" .רכומ לוק העמש והשמ תושעל הקיפסהש ינפל ךא ,המק איה .הלש
 םיפייעה הירבח לכ תא התארו הביבס הלכתסה איה .הלש ךירדמה לאש "?שובל רבכו תעבורמ
 .ןומירופב הנבמ ומירה רבכו םיקינסרוק ויה םה ,לכה ירחא .הייהתב וילע םילכתסמ ומק תעכש
 

 שי ישוקב ינשה טבשב" .היינשה הכירדמה הלאש "?םתוא ךירצ התא המל .יתיא ,םיעדוי םלוכ"
 ,הללאי" .קחצ ".וילא םילגוסמ םהש הממ לודג רתוי הברה הנבמ תונבל וטילחה םהו ,םישנא
 יל וכח .תומתר םכל איבהל ךלוה ינא" .הלש ךירדמה תובקעב רהמ הצר איה ".ואובי השולשש
 ,םייניש וחצחצ אל דוע ,תוינש המכ ינפל ומק םה .םילבלובמ שממ ויה םלוכ .ךירדמה רמא ".םש

 ,הבוגב דמע אוה .תובהלתהב סרוקל התרבח הרמא "!ותוא יארת" .ץרמב הנוב רבכ הזה טבשהו
 הרמא "דומח אוה" .דיתעל הלעבמ רחא אל היה הזו .תופכל לכויש ידכ הדנס ול ואיביש הכיח
 .הרמא "רבעב ונשגפנ רבכש החוטב לבא ,הפיא תרכוז אל ינא" .התרבח

 
 איבנ ףכת ונחנא .םשל ילעתו המתר יחק ,הנה" .רזח ךירדמהש העדי רבכ איהו ,םידעצ ועמש ןה
 המיענ תיציק חור .ספטל הליחתהו המתרנ איה .רוזעל ץרו תוצרחנ ךירדמה רמא ,"הדנס םכל
 שיאה - הנממ םירטמ המכ שממ היה אוה .ףלקל המתרנו יוצרה דעיל העיגה איה .הרעישב הבשנ

 טעמכ הרמא ".ייה" .בורק ךכ לכ .העיגנ קחרמב טעמכ .םיבוט םישדוח המכ ותומ לע הלבאתהש
 םישוע ונחנא המ ...המ .ייה" .ךייחו ושאר תא הנפה אוה .הל הכיח אוה .עמש אוה לבא .שחלב
 .לובלבב לאש אוה "?הפ השוע תא המ ?הפ

 
 .התיבה ךתוא ריזחהל יתאב" .וילע בוהאה םוקמל רזח תעכו ,העדות רסח היה אוה לומתא קר
 הדנסה לע הנעשנו עגורב הרמא איה ,"ןקתל .שבתשה לכהש ינפל הפוקתל ...רוזחל םילוכי ונחנא
 תועמדה רדסמ דע ראשיהל םיכירצ ונחנא לבא" .ןהנה אוה ,"ייקוא" .ךויח יצח הכייחו ,הבג םע
 ".רורב" .רמא ".תוחפל
 


