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 קוצה תגהנה דרא טבש ,ורוטיורק רמתיא : בתכ

 
 הלודג החפשמ ונל התייה אל .תיבב ונלצא רדסה תא ונחריא הנש התוא ,׳98 תנש ,חספ רדס ברע היה הז

 ץוחב םיימשהו תדרל ליחתה ברעה ,18:52 התייה העשה .שערב אלמתמ היה תיבה – דחי ונייהשכ לבא ידימ
 .ברעה תארקל תונכהב עוקש היה החפשמה ינבמ דחא לכ .םימתמתכ ויה
 לש תישימחה סוכב רבכ ויה אתבסו אבס ,תיבב ונל היהש לודג יכה ריסב הניכהש קרמה לעמ הנכר אמא
  .אובל דמוע המ רבכ יתעדי .רדחב יתרגתסה ינאו םהלש השדחה םיצימה תטאיד
 תיקש קרז ירשא באויש םעפהמ דוע .תורצ חירהל ישיש שוח לש גוס ,הזכ ןורשיכ יל היה ןטק יתייהש זאמ
 יתעדיו ער והשמ תורקל דמועש יתחרה םירטמוליקמ .תלהנמב תועטב עגפו ׳ג התיכב תילגנאל הרומה לע םימ
 ןקריל םייגיגחה םידגבב יתאצי זא רורמכ ונל שמשתש הסח תונקל ןקריל אצאש השקיב אמא .ןמזב םלעיהל
 יתאצי זא .חספ ברעב םג קסעה תא רגס אל אוהש הככ קודה ירצונ היה ןקריה סירובש היה לזמה .רורמ איבהל
 תויולבה םיפוצה ילענבו רצק לוחכ סני׳ג ,תרתפוכמ הנבל הצלוח שובל ,יל הנתנ אמאש םילקשה םע בוחרל

 ןהילע החורמ המדא תצק םע ,ויה םעפ תוחפל ,תונבל ןה ,ילש םיפוצה ילענ תא יתבהא .לוענל יתשקעתהש
 םייסמ התאשכ שיגרמ התאש שפוח תשוחת התוא ,שפוח יל וריכזה דימת ןה .ירוחאה קלחב םיערק טעמו
 התאשכ שפוחה וא קיתה תא דירומ התאש ירחא עיזמה בגה לע הקילחמ הרקה חורהו לולסמ ףוסב רה שובכל

 ,קבד ריינ םע תוצמ ףוטעל הסנמ ותוא יתיארו ןקריה סירוב לא יתעגה .םידומילה םוי ףוסב לוצלצה תא עמוש
 םתא המ ןיבמ אל ינא״ ,יתקחצ ״?ןמוקיפאה םע ךבתסמ ?סירוב הרק המ״ .ןלוכ תא רבוש ףוסבו ךבתסמ
 השימח רבכ״ יתאצמש הפי יכה הסחה תא יתספתש תעב סירוב יל רמא ״הזה שביה םחלהמ םישגרתמ
 ״?לכה הז ,דיגתש המ ןכ ,ןכ״ .ותוא יתנקית ״ןמוקיפא״ .״םהלש ןנמוקיפאל תוצמ ושקיבו ילא ועיגה תוחוקל
 .״השקבב םילקש 12״ יתנהנה
 היה חירה לבא היה הז המ ןיבהל יתחלצה אל ...לש חיר רתיא ילש ףאה ,תיבהמ םיקולב השולש ,הרזח ךרדב
 ,םינכשה לש ןיינבה ךות לא רהמ יתצר ,חירמ ינא המ יתנבה דימו קזחתה חירה קולב רובעכ .דואמ רכומ
 לע לטומ יתייה הרוק המ ללכב יתנבהש ינפלו יינזוא תא שירחה קזח ץוציפ שער .והשימ םע רבדל תוסנל
 לע תורוזפ תיכוכז ירבש ויה ידילו תובהלב הלוע הנושארה המוקב הרידהש יתיארו שארה תא יתמרה .הפצרה
  .ימצעל יתלמלמ ״זג יתחרה .זג״ .הפצרה
 יתש רבכ ועיגהו רוחאל יתטבה .הפצרל קתורמ ומכ ,םש יתראשנו זוזל יתחלצה אל ןהבש תוקד שולש ורבע
 יפל תוהזל יתלוכי ,םיבדנתמ השישו םיכמסומ העברא ,םיאבכ הרשע וצפק ןכותמו שא יבכמ לש תויאשמ
 עגונ ינאשכ שיגרמ התא ?רדסב התא״ יתוא לאש תולודג םייניעו ץוצק רוחש רעיש ,םיבדנתמה דחא .םידמה
 ,התבוכ שאהשכ העש רובעכ .הרקש הממ המהדתב ןיידע ,שולח לוקב יתרמא ״ןכ״ .״?תועבצאה תוצקב ךל
  .הרקש המ לע חוויד ונלביקו החפשמה םע יתדחאתה
 יתוא תקבחמ איהשכ יל הרמא אמא ״?!יתוא תעמש התא !רתוי דבל תיבהמ תאצל ךל תנתונ אל ינא״
 יתלוכי .הרק המ ריבסהלו זגב תוחיטבה ילהנ לע ריבסהל ליחתהו להקה לא שגינ דחא ךמסומ יאבכ .תועמדב
 טבמ ול היה .תולודג םיידיו תובחר םייפתכ ול ויה ,בטיה יונבו לודג םדא היה אוה ,יאבכ היה אוה המל ןיבהל
 ףוטקל ודרי תיבה יבשות יכ הקיר התייה הרידה סנ ךרדב ,רבד לש ופוסב״ .גיהנמ לש המזירכו םייניעב עיגרמ
 ליל תא ריבעהל הפיא ןיא החפשמל וישכע" ,יאבכה ףיסוה "לבא .עגפנ אל דחא ףאש ךכ הניגהמ םינילבת
  ״?תושחרתהה דקומב לפטל םייסנש דע םתוא חראל ןכומש והשימ שי םאה ,רדסה
 הלק תורכיה רחאל .דיה תא ול ץחלו ול הדוה יאבכה ,״םתוא חראל חמשנ ונחנא״ דיה תא םירה ילש אבא
 בא .ונלוכל קיפסה ישוקב לכואה .ןחלושה ביבס ונבשייתהו ונלוכ ונסנכנ תיבה תרסח החפשמה ןיבל וניניב
 םכל תודוהל הצור ינא״ :רמאו םואנל הצורש םדאל ןמיסכ ,תיכוכזה סוכ לע וניכסב שקנ תחראתמה החפשמה
 .םיאירב םלוכש רקיעה לבא וילא ונעלקנש בצמב לפטנ ינאו יתשיא דציכ עדוי אל דוע ינא ,חוריאה לע בל ברקמ



 יילע רזגנ םא׳ זוע סומע רמאש ומכ .הלאכ תויורשפא ונל תנתונש הקזח ךכ לכ תודחא שי לארשי םעב קר
 ךיא ונל םתיארהש לע םכל הדומ תמאב ינא .םוקל יל ורזעי םש קר ןכש לארשיב לופיל הצרא ,בוחרב לופיל
 .רדחב השבי ןיע הרתונ אלו שיגרמ אוה הדות תרכהו באכ המכ ויניעב תוארל יתלוכי .״הדנומילל ןומיל םיכפוה
 הנטקה תבה םע ןתחתה ןטקה יחא .ונחריאש החפשמ התוא םע יתחפשמ לש לרוגה יטוח ורשקנ הליל ותואמ
 .תויתחפשמ תושפוחל וידחי תאצל ונגהנו םהלש
 אל רבכ ילש םיפוצה יילענ זאמ .דחיב רדסה ליל תחורא תא לוכאל םיגהונ ונא םירושע ינשמ רתוי ךשמב ,זאמ
 .שפוחמ רתוי הברה יל וריכזה ןה ,שפוח יל וריכזה


