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 ףוחה תגהנה ,ןונרא טבש -יבהז ביני : בתכ

 טעמכו ריעה לש םיממודה תובוחרה ינפ לע טקשב האשינ חורה ,ליבהמ יעיבר םוי יירהצ ויה הלא
 לע תופפותמ ועמשנ דעלא לש וילענ קר .םדא ינב םהב ורבע םעפש שיגרהל רשפא היה אלש
 לע הכסמה םע םשנ ישוקב אוה .תופשנתה ידכ ךות ,רוזאב תורידה יבר םיניינבה דחאבש תוגרדמה
 איבהל חלשנש םיכרצמה תסומע תיקשה תא הלביק ולש אמא ,"ילש המשנ הדות" .םינפה
  ."ןמזב עיגא ינא ,רדסב ,רדסב" ,"!רדס ליל 19:00 -ב םויה ,חכשת לא" ,רפוסהמ

 אוה .טבשב "םיבוהצ"ה םישנאה דחאל בשחנו "המוקת" םיפוצה טבשב םילעפמ זכרמ היה דעלא
 ןיא .טבשב המייקתהש תחא תוליעפ וליפא ספספ אלו ג"בכש תלועפ לכלו ,הדובע םוי לכל עיגה
 טילחהל סנכתה טבשה לש הלהנמה תווצ ,הנורוקה רבשמ ץרפשכ .ריעצ זכרמ תויהל רחבנש אלפ
 טבשל רוסאש הרמא ,דעלא לש ותתיכ תב ,הריעצה הכרדהה תזכרמ ,ריש ,דחא דצמ .םישוע המ
 רוצעל רשפא יאש רמא ,תרגובה הכרדהה זכרמ ,םתור ,ינשה דצהמו ,ולש םיכינחה 800 תא ןכסל
 םומה היה אוה ,הלימ רמא אלו םש בשי דעלא .'ט תותיכל דחוימבו תפטושה תוליעפה תא םיכינחל
 ,ילינ ,ףוסבל .םישדוח ךשמב למע אוה םנונכת לעש ,חספה ילויט תא לטבל םידמועש ןכתייש ךכמ
 הייחנהכו השדח העדוהל דע תולטובמ תולועפה לכש הרמאו ,ריש תבוטל העירכה ,טבשה שאר
 :לאשו ומצע תא ףסא דעלא ,הבישיה רוזיפ תארקל .ולטבתה חספה ילויט םג ,העונתה לש תפרוג
 חטב ,טבשהמ קתנתהל ןכומ היה אל אוה ,"?הזה ןומילהמ הדנומיל םישוע ונחנא םצעב ךיא זא"

 אלש המל" :ןויער קיזבה עתפל דעלאלו תונורתפ רחא שפיח תווצה .הנורחאה ותנשב אלש
 םיפוצה תעונת רותב ,ונחנאו הרזעל םיבדנתמ םישפחמ םלוכ חטב הלא םימיב ירה ,?בדנתנ
 טבשה לש תרגובה הבכשה תא איצוהל טלחוהו ,ותיא ומיכסה םלוכ ."הליהקל רוזעל םיכירצ
 .ךומסה היישעתה רוזאבש א"דמ לש םינסחמב תובדנתהל

 קקוש היה אוה םייעובש ינפל קרש ןימאמ היה ימ ,תספתנ יתלב התארנ ןיידע קירה בוחרב הכילהה
 ?אתבסו אבס ילב היהי הז ךיא .רדסה ליל לע בושחל לחה אוהו ודדנ דעלא לש ויתובשחמ ?םייח
 התה ילב ,דג דודה לש הרומשה הצמה ילב ."םוז"ב הזה דחוימה הלילה תא תושעל רזומ תצק
 ןמוקיפאה רחא שופיחב תיבה יבחרב ןטקה ויחאו םינטקה םינייחאה תוצצורתהו החוראה ירחאש
 .איבחה אבאש

 רגנאה לא וסנכנו הכובמב וכייח םהינש ,טבשב 'ט ךירדמ ,ביבאב שגנתה דעלא ,בל םשש ילב
 רדס תושעל ולחהו טבשה לש תרגובה הבכשהמ םירבח 15 דוע םע ושגפנ םש ,א"דמ לש קנעה
 תופפכ ,תוכסמ :יאופרה דויצה תא וניימו רחא ףגאל וחלשנ םישנא השולש לכ .קנעה ןסחמב חספ
 רהמ ידו ךרדהמ ולש תובשחמב םתא ףתיש אוהו רדסה ליל לע ורביד וירבחו דעלא .ןגמ יקולחו

 םיפוצב בוש שיגרה דעלא ,תובדנתהה תועש שולש ךשמב ,ךכ .םירחא םינוויכל השלג החישה
 ול רמא "?ןכ ,בורקב הארתנ ,הללאי" .רזפתהל ולחה םלוכ שמח העשה תארקל .תצק דדועתהו

 .בישה דעלא ,"יאוולה" .םירבחה דחא

 ויה םה םמיא תשקבלו ךורעה ןחלושה ביבס םיבוסמ ויה תיבה ינב לכו ,העיגה 19:00 העשה
 תא וטשפ אל ויחאו דעלא םייעובש ךשמבש ךכל רכז היה אל .הפי םישובלו םיקרוסמ ,םיחלוקמ
 ,ןמזה רבעש לככו ,תיתחפשמה החישל פוטפלה םע ורבחתה םה .םויה תועש לכב טעמכ המ'גיפה
 תא רקס אוה "הנתשנ המ" תריש ידכ ךות .הזה טפסנוקה ול דמחנ אקוודש שיגרה דעלא
 ושגרתה אתבסו אבס ,הדגהה ףוס לא םיטבמ וחלשו וצפק ולש םינייחאה :החישב םיפתתשמה
 תחיש תוכזב החפשמה לכ םע גוגחל לכי הנשהש ,הקירמאמ לאקזחי דודה םגו ,םידליה םע גוגחל
 הארנכ .תיעיבשו ,תישיש ,תישימח סוכ דוע ומירה םה הדגהה תאירק ךלהמב .הצורמ הארנ ,ואדיוה
  .רורמ היה אל אוהה הלילבש


