
 זגירדור הירא

 ם"ל*ל םימש

 המוקמ םיהובג ,תוריק .םימש אלא תוארל לבבורז לוכי אל הנטקה ותיב-רצחב ותבשב
 הרובטב דפורמו ןשי תכתמ-אסיכ לע בשי אוה .הירבע לכמ רצחה לע ורגס ,תעצוממ תישונא

 .םלענו רואה ךעדש דע ,םיבכוכה ןיב ענש סוטמ לש ילילכחה ורוא לא וטבמ דמיצו רצחה לש

 םיבכוכ תצובק לע ןתוא ההשיה ןמזל ןמזמו ,םירוחשה םימשה ינפ לע ויניע טישהל בש זא

 לדתשאש אוה רקיעה .דחוימב ומישרה וצונצנש דיחי בכוכ לע וא תניינעמ תודחא הרציש

 ,םדאמ הקיר הכושחהו הקוחדה ותריד .דתיה ,ובג ירוחאמ .לבבורז בשח ,יתושיגר לע רומשל

 אצויכ וא םייריכה לע לישבת יעופעפ לוק אל ,ןועש לש קותקת אל :רבק תממדב היורש

 ותחונמ תא ךירדהל ובריה ללכ ךרדבש ,םינכשה יבלכ םג .םיינ:פוא םייתיב םישושער הלאב

 הימודה תא םעפ ידמ ועירפה תורופס תוינוכמ קרו .הלילה וטקש ,תוינלליה םהיתוחיבנב

 תברקב הבכעתנ ףא תוינוכמה תחאש עריא .ותיב תא הפקעש תידדצה ךרדב ןפלוחב תטלחומה

 םירוגמ-רוזיאב אלו ןומישי בלב הרצענ לשמ ,תושקיעו תועוטק ,תודח תוריפצ העימשהו םוקמ

 .םהיניעל הניש תתל םישנא םיקקותשמ ובש ףופצ

 קקותשה אל ןיידע - תוצח ירחא עברו תחא - תרחואמה העשה תורמל ,לבבורזש אלא

 רועינש םדא לשכ תירקוב תוננער וז העשב שיגרהלמ קוחר היה םנמא .ויניעל הניש תתל

 םהילע תופכל ןיא יכ תואדווב עדיש דע ,ךכ לכ םירע וישוח תא שח לבא ,םירשי תנשמ

 ןנובתהל ךכ-לכ הוואתמ אוה הז הלילב םא המדרת וישוח לע תופכל הסני המ םשלו .המדרת

 תריציל הלעמב ןושאר יעצמא םויכ איה םהיבכוכבו םימשב הטבהה :בשח תאז דועו ? םימשב

 םינגונמה םיוותה ןמ ,תובותכה םילמה ןמ רתוי הברה ,םלמשה .יברקב חור-תחנ לש העש

 ותטימ תא איצומ היה ,לוטלטה תעיגי אלול .םייתוכאלמ םיישונא תוברת -ירצומ ראשמו

 דקרפתה וליא ,תוחונינה דבלמו .תוחונינ דתיב הלעמ טיבהל לכויש ידכ ,הילע דקרפתהל הצוחה

 תמצעתמ .רתיהש רשפא זאו ,םימשה ינפ לש רתוי תקתרמ תובחר ויניעל תילגנ .דתיה

 ול ןתינ רשא עיקרה קלחבו ותבישי תחונתב קפתסה םייתניב .םארמל תישפנה ותוגנעתה

 .ותבוהא ףוג לש דיחי דביא קר דועו דוע ףטלמש ימכ ,רוקסל

 ותנכש ,הדיא .הדיא :תועש רשעכ דועב ;ורצח עקרק לא עגרל ךמנוה לבבורז לש וטבמ

 הנומש ונממ הרדענש רחאל ,םויה ירהצב הנועמל רוזחל הדיתע ,ששו םירשעה תב השורגה

 ותדובעל רקובב ךליי אל ךכ םושמ ;לע לא ויניע לבבורז אשנ בושו .היבא תומ בקע םימי

 ךותב :הדרחב הלוהמ בל תוודחב הינפ םדקי אוה .המח החורא הנעמל ןיכהל ותיבב ראשייו

 .תיסחי ךשוממ הכ ןמז-קרפל ודרפנש הנושארה םעפה םהל וז םינורחאה םישדוחה תעבש

 ,רמולכ .היופצ-יתלבה םתדירפ ןחבמב דומעי אל הדיא םע ורשקש ששחה ןמ העבנ ותדרח

 תעבשב םהיניב עריא רשא לכ הדידלש ול ריהבהלו תרכנתמו הרירק עיפוהל איה הלולע

 רקוב :ךליאו ןאכמ .לסח תעכו .טלחהב התצומש םיבהא-תקתפרה אלא וניא וללה םישדוחה

 הנטק עבצא ףוקני אל אוה ,טילחה ,הרקי ךכ םנמא םא .ידו גיוסמ ךויח ,בוט ברע ,בוט
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 ןתי אוה .תאזב ךורכה ברוצה באכה ףרח ,רבעה לא שולגל וינעל חיניו ךישמהל הענכשל
 בושח ,ותלד לע שוקנל בושת לכה תולככ םאו התעדב בשייתהל תלבגומ-יתלב תוהש הל

 .ודצמ ץחל םוש אלב רבדה תא השעת יכ ול

 תוירורכע תובשחמב ימצע ןיזהל יל המ ,שחנ ךושנכ ואסכמ םק לבבורז ..!לזאזעל ךא

 אלא יל רתונ אל תמאב וליאכ תולבא ידגב שובללו ישאר לע המדא םישל יל המ ...הלאכ

 םיירורהסה תוששחה לכל יל שי ישממ דוסי הזיא ...התיא יסחי תשרפ לע ללוגה תא םותסל

 םסק וילע םיכלהמ םניא בוש םימשה יכ ,לילעב שח וינפ היבגהשמ לבא ,בשי בוש ...? וללה
 הלפאה הפיכה תוארמו ,םהל סחיי רשא ויזה ןורכשמ ןיטולחל חכפתנ ומכ התע .םדוקכ גונע

 וישכע וילע םיכסונש ,הזה םומעישה שגר ,קפס ןיא םלואו .וממעשל ולחה ושארל לעמש

 תומסקתה-רוקמ שדחמ ויבגל ווהי םה םייתרחמ רחמו ,דבלב יעגר אוה ,םיילילה םימשה
 תולעהל ילב .ותרידל סנכנו אסיכה תא לטנ ,תינש ףקדזה .שיא ידסחב יולת וניאש תודדועתהו

 תא לעפ הקשמה .ותטימ לע בכשו טשפתה ,ןיי לפס עמג ,חבטמה ןורא לא הנפ רוא הב

 .תרחואמ רקוב-תעשל דע ותנש תא ךיראהו תלחוימה תוריהמב ותלועפ

 לבבורז ץיצה ,החוראה תנקתהב חרוט ודועב ,םיירהצב הרשע-מיתש ירחא תוטעומ תוקד

 ףא !ךכ ןכבו :חותפ הלש הנישה-רדח ןולח יכ הארו הדיא לש התריד רבעל ונועמ ךותמ

 תורשעמ המואמב היניעב יתלדבנ אל וליאכ .התיבל התסינכ ינפל הפוטח םולש-תרימא אל

 רויכה ךותל ךופשל ונוצר תא שבכ חבטמה לא ובושב .הביבס םירוזפה םירחאה םינכשה

 הרמימש אלא !הפי המ .הרומתל הפצת לאו ןת :ךל םירמוא .םיריסב זא לשבתהש המ לכ

 ןחלושה ךרענ רבכשכ ,תחא העשב .לבקל קר םהימי לכ ולגרוהש ימ ידי-לע הצפוה יאדו וז

 תשגל ותעדב רמג אוה .הדיאמ םייח ןמיסל הכז אל ןיידע ,תוחלצב םינכומ ומשוה םילכאמהו

 .ונממ וז הסיעכמו ההומת תומלעתה לע הב ףוזנל ידכ אלא הבוש לע הכרבל ידכ אל ,הילא

 הדיא העימשה התלד לע קפדשכ .אושנמ השקה ותוחיתמ חא הרעגב קורפל ידכ :רחא ןושל

 אוה לבבורז םאה הלאש אלש הדבועהו ."השקבב עגר דוע :תכשמתמו תרמדזמ המיענב

 ,החתפ "!התא" .רתוי דוע ותמח תא התביל ,ךכ-לכ תימתס הבוגת ביגהל םוקמב ,שקונה

 ךל יתנכה" :רמא הב טיבהל ילבו המינפ דעצ לבבורז .הדורו םינפ-תחשמב החושמ איהו

 רדח לא התנפו הפסה לע ול התרוה ,"בש" - ."העבש תרזחש הארנ לבא ,לוכאל והשמ

 םכשה ימצעל ןנשל קר עדוי ינא" :םר לוקב עימשה רצק עגר רחאל .בשי אוה .היטבמאה

 ,ךילע קיעמ המ" .דימ ול הבישה אל הדיא ."םירחא ןעמל חורטל התפתא אלש ברעהו

 יתדמל אל ןיידעש לע ,יתושפיט" ,ארק ,"יתושפיט" - .היטבמאה רדח ךותמ הלאש "? לבבורז

 הלא םירבד עימשהל םעט אצומ ינדועש לע ,יתושפיטו ."המות דע תושידאה תכאלמ תא

 .בשח ,הינזאב

 ,אנ רפס" :תיהמיא תשראב וילא הננובתהו ,םינפ תצוחרו תקרוסמ ,ודיל תבשל האב הדיא

 השע בוש ימ" ,ויחל תא הפטלב הרמא ,"ךרה ךבלל לכנתה בוש ימ ,תבהואה הדודל רפס

 ןוצר םוש יל ןיא .היכרי ןיב התלמש עקשב וינפ בחת לבבורז ."ילש הנועמה יפוסאל לווע

 ,עומשמ שרחו תוארמ רוויע יתוא אשיתשו ,הברקב גפסיהל אלא ,בשח ,הזמ האלה קיחרהל

 ,לבבורז" .עז אל אוהו ,הרמא ,"לבבורז" .הזה קינחמהו ילעוגה םלועה ןמ יתוא לאגתשו

 םומע ולוק עמשנ ,"וישכע אל .אל" - ."לוכאל ךלנ .םוק .ךכ-לכ בר חוכב ילא דמצית לא

 ."טעמ דוע ךכ יתוא יריאשה .וישכע אל ,ךממ שקבמ ינא" ,היכרי ןיבמ

 םייסי ובש עגרל הכחמה תינלבס םאל התמד המצע יניעבו הפסה בג לא הנעשנ הדיא

 העשב ךא .ויפלכ הכר תויהלו ומיע ביטיהל התטנ ללכ ךרדב םנמא .הבלח תא קוניל הקונית
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 הל חינה וליא הבוט ול הקיזחמ .דתיה ,תינדרוט העיסנ ירחאו דואמ המח םיירהצ-תעש ,וז

 דיבכמ שאר ילבו םילמ תעימש ילב ,רוביד ילב ,שימגה הנרזמ לע המונתב היתוחוכ שדחל

 .םייכריה לע

 ,הדיא" .ינרע טבמב ןתוא ןחבו היניע לא ויניע בריק ,ושאר תא ףקז תודחא תוקד ץקמ
 - .ורבד תא לכעל תשקבמכ ,םעונב לבא ךויח ילב הרמא "?דחופ" - .רמא ,"דחופ ינא

 .יחתפל תוצבור ןלוכ ןהו ,ידגנ תונווכמה תולודג תוער ובוחב ןמוט םלועה יכ ,דחופ ינא"

 ןתוא איצוי ימ" - "?לעופה לא חוכה ןמ ולא תוער ואצוי םימיה דחאב םא השעא המ
 חמשי םהמ דחאו דחא לכ" ,בישה ,"םלוכ .םה" - .תומיענ התואב הלאש "?לעופה לא

 ,"הבער ינא ,לבבורז" :ןכמ רחאל .הקיתשב העמק וב טיבהל הפיסוה הדיא ."תאז תושעל
 .התריד תא ואציו ומק םהינש .הרמא

 תעפש תא התוארב הדיא החדבתה "?וז םיכלמ-תדועסל םיפסונה םיאורקה ועיגי יתמ"

 ישגרב הלא לכ טולקת תרקרקמה יתביק יכ" ,הכחיג ,"ועיגי אלו ןתי ימ" .ןיכהש תונוזמה

 לבבורז .הגה ילבו תחנו הבושב הנקתל הלחה ךכ רחא ,תוטיהלב התכנפ השדג איה ."הדות

 תנקתה ןוגכ תובידא תווחמל הליגרהלמ רמשיהל ילע :בשחו תוכמונמ םייניעב החכנ לכא
 :רתוי יתיב לא התוא ךשומ המ רבד לש ופוסב תעדל ילע השקי ,ןכ אל םאש .וז החורא

 .תורישעה יתוחורא וא ימצע ינא

 ,רמולכ ...ש דואמ ןכתיי" ,הרמא ,"לבבורז" :היפ התצפו תולק הקהיג יעבדכ העבששמ

 ןווגימה יתוברתה בחרמה .הריבב רוגל רובעא בורקה דיתעב :יתטלחה רבכ תמאה ןעמל

 .ןאכ יתרבחהו ימילקאה שבויה תמועל םתוא דימעהלמ ענמיהל הלוכי ינניא ...םש ישונאה

 םשמ תרזוח ינאשכ לבא ,הפיו בוט לכה וז ריעל ץוחמ יפא תא האיצומ ינניאש ןמז לכ

 .הלילשל השאר הדינהו היתפש הצוויכ ,"...ןאכל

 :יתוחרא תא הקחתש הנממ שורדל ינא לוכי םולכ ,רהריה ,התונגל ינא לוכי יכו
 ,עונלוק ימלואב וא ןורטאית תוגצהב ,תוכורעתב םירוקיב אלו ,יתיבב רפס םישולשמ תוחפ

 תופכל ודיב ןיא יכ הרורבה הרכההש אלא .הפק-יתבב יוליב וא םיער תוביסמב תופתתשה אל

 התברק ונממ ללשית הרהמ דעש ובשחב הדרח בורמ ררמטצהלמ ותוא הענמ אל ,רבד הילע

 םאה ? ותנכש התויהל םדקש ןמזבכ ,הנש ינפל ומכ בוש גוהנל ץלאיי םאה ? המ .הדיא לש

 ךרוצ ןכש ? ויפוטילל םפוג תא ריקפהל ותואיי רשא םילותח שקבל ,תולילב טטושל אציי בוש

 .ומויקב רתויב ינויח ךרוצ דימתמו זאמ היה ףוטילה

 םכלוכ רחואמב וא םדקומב ירה ? םירחאה ןמ הנוש תא ייהת עודמו" ,הל רמא ,"ןכ"

 םיקקותשמ םכלוכ .רודה ילודג תציחמב ,הלודגה ריעב תוגספ ריווא םושנל רעוב קשח םיפקתנ
 ,תונטקה םירעבש םיקנוחה םילשחנה םיינתרקה םייחה םכיפב יורקש הממ טפנ טאשב רענתהל
 .העשב העש ידמ ןילופורטמב םיצצש םיאלפומה םיינכפהמה םישודיחה לכב םכחור תא בבושלו

 התחירפ םינכמ םתאש המ ירחא הצרעהבו תוכירדב בוקעל הרידא הפיאש וזיא םכב שי

 רשאמ רתוי האלמ תומשגתהל וז הפיאש תנתינ ןכיהו .תישונאה הרבחה לש הגושגשו

 יפכ ? םש השדחה ךתבתכ ךל העודי רבכ םאה ,בגא ? ןילופורטמה לש םיישארה היתובוחרב

 "? אל ,תישארה הרדשב הארנה

 העוצפו תבאוכ היחהשכו ,הדיא הבשח ,העוצפה היחה לש הבאכ םניה ותונצקועו וזגור

 ,הרמא ,"לבבורז" .תאש רתיב תכשונו תטרוש איה ןכ אל םאש ,הסייפל תוסנל אלש בטומ

 ינניא ךממ ידרפיהבש רוכז לבא .ךסעכ תא ריבגת קר וישכע ךל בישהל רחבאש הבושת לכ"

 יבגל ירהש" ,הל רמא ,"טלחהב רורב" - ."וניניב םתחנ אל הזוח םוש יכ ,הזוח םוש הרפמ

 וליאו .רבעמ ירעב תויערא תויהשל םיבוט ינומכ םילבבורז ,המדיקה קדייחב עוגנה ךומכ רוצי
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 ףנכה תורמיא ,ויטילקת ףסוא ,ותיירפס רשא עובק שיא ךמצעל יאצמת ,ןילופורטמב ,םש.
 תבכ ךתוא שייבל םילולע םניא ,הפוצכ ותוכזל םיפקזנה תוזחמהו תוכורעתה תומכו ,ולש

 תונפל הארתנ ,הרמא ,"תעכ םיפייע ונינש" :הדמעו רוחאל האסיכ הטיסה הדיא ."ותייוול
 ."הבוטה הדועסה לע הדות" :וילא התנפנ האצי םרטבו ."ברע

 תא וטבמב ףיקה ךכ ךותבו ,ודבל ראשוהש רחאל בשח ,ןיטולחל הילע ימצע יתסאמה
 העש דומעל ישפנה וחוכב היהיש ןימאהל השקתנ אוה .החדהל וניתמהש םיברה לכואה-ילכ

 לע הערה הרושבה תחפסכ העובק ושארב רשאכ ,םילכה תפיטשב לומעלו רויכה דיל הכורא
 ןיאש תוננאשב ויניע לומ םיחנ תוחלצו תוסוכ ,םיריסש אלא .הדיא לש הבורקה התביזע
 חבטמה למעמ ףוסבל רטפנ רשאכ .ענכנ לבבורזו ,ותעינכל םיניתממ .םיניתממו הנממ הלעמל

 הבוגכ דבע ובש ,הסנכהה סמ דרשממ םוי ידמ ובוש תעש :בוריקב עברו שולש העשה !דתיה
 שחש ןוויכו .םייתש וא היגוע וב לובטלו הפק לפס םוגלל גהנ הבש העשה םג וז ,דתיה .רטוז
 .יוחיד אלל ומצעל םתוא קינעה ,הלא לש םנורסח תא בטיה התע

 םג ,הפקב הלבוטש היגוע ומסרכב לבבורז ובלב רמא ,שמשה תחת שדח ןיא ,ךכ םא
 לש וב-לכה תויונחו םיקחשה ידרוג ןיב חתפתהל תאצויו הימדוק תובבר יבקעב תכלוה הדיא
 רשפאל איה השודקה התבוח יכ ,השיגרהו התציבמ עתפל העקב הדיא םג .הלודגה ריעה

 תיצה אוה .םדקתמ סופיטל תרשפאמ ןילופורטמש תתברותמה הלומהה ןמ תונהיל המצעל
 קונחו םצמוצמ ימלוע .ןמז ךרואל םמעשמ תמאב יגוסמ םדאש דחכל ןיא לכה תולככ .הירגיס

 הזכש אלא .יתא קודה עגמב אבה לכ לש ומלוע תא םג קונחלו םצמצל לולע אוהו ,ךכ לכ
 ותימאלו .תוחתפתה תופיאש םוש ןיא יל :אלמ הפב הדומ ינא .ראשיהל ינוצרב הזכו ינא
 ינניא ךא .תומצמטצהה רהוט :ילג שירב קועזל ידימת קשח יב שיו ,ךכב האג ינא רבד לש

 .ךכ לשב יב האגתתש תרחא היירב לכמ וא הדיאמ תופצל לוכי

 הוולשה ללגב אקווד הדיאל םסק לבבורז ,םהיניב רשקה תליחתב ,םישדוח העבש ינפל
 התסנתה םהבש םירמה םירוסיה לכו הלעבמ הישוריג תרעס ירחא הילע הרשיה עונצה ומויקש
 םא לבא ,ןכ .ילש העגראה תלולג זא ותוא התניכ איה .םילשוכהו םירצקה היאושינ ךלהמב
 ,רבדה והז .תלחדזמ תמונמינ ךותב העיקשב םינכתסמ תוזרפומ תונמב העגרא תולולג םיעלוב

 התעו ,תרעסנה החור תא טיקשהל העגרא תולולג לש תמיוסמ תומככ הל יתשמיש ,בשח
 יתייה ףא אלא ,דוע הל ץוחנ ינניאש דבלב וז אלו ,האירבה איה ,החלצהב לופיטה םייתסנ

 התביזע םוי דע הנורחא הפק-תעימג עמגו הרפאמב הירגיסה תא סחפ אוה .הסמעמל הילע
 לקתית ותולעהל בושת איהש תמיא לכו ,הז אשונ לע תפסונ הרבה הינפב טולפל אל דיפקא
 ןגמה-תוריק ירוחאמ שדחמ ינא רצבתמ ,ןכ יכ הנה .ידצמ ךיבמ שפנ-ןוי-חשבו יברימ קופיאב

 ורערעתנ הלא תוריק יכ יתימיד ,רתיא רשקה תישארב .שפנ ןויוושו קופיא :ילש םינשונ -םינשיה
 .הבר תוביציב םלית לע םה םידמועש קפס יל ןא תעכ ךא ,תצקמב

 םענ ,םויה םוחל דוגינב .ובכשמ לע הלעו ןיטולחל לטרעתה ,ולפס תא םג ףטש לבבורז
 םישוקינ תרוש עמשל ררועתהו יצחו םייתעשכ ןשי אוה .םדרנ הרהמ דעו ,ופוגל ןנוצה ןידסה

 חנ הטבמ .ותטימ לע הבשייתהו ורדח ןולח תא החתפ ,הסנכנ איה .ארק "? הדיא" .ותלד לע
 ןיא יכ" ,תונקספב העימשה ,"ךל רמול יתשקיב" .ןולחה חתפ לא ונסכול רשא ויניע לע

 ,םיבתכמה םימייק ,רבעה ןורכז םייק .וניניב טלחומ קותינל םורגי ינפוגה קותינהש הביס םוש
 רמא ,"קירו לבה" - ."יכותב דבכנ םוקמ דימת ךל רומשאש החיטבמ ינאו .םינופלטה

 ראשה לכ .וישכעו ןאכ :תלוזה לש תישממה תוחכונה קר תמייק .קירו לבה הלא לכ" ,לבבורז
 ,םיקחרממ ךל שחור אוהש הביחה וא ורדעיהב וילע הבישחה ,תלוזה רכז .ריווא םתס אוה

 ינאש עדוויהל חמשת אל םאה" ,הדיא הלאש "? םיעוגעגהו" - ."םושה תפילקכ יניעב םכרע
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 םא קר חמשא" ,הל בישה ,"רתוול לוכי ינא םירקע םיעוגעג לע" - "ז ךילא תעגעגתמ

 יפכ ןאכ דלש םייחל יעגעגתת יאדו תא לבא .ןאכל רוזחל ךתוא ועינה ילא דיעוגעגש חכווא

 ."ןילופורטמה ייחל עגעגתמ ינאש
 - .הרמא ,"ןג תאשדמ וזיא לע טעמ תבשל אצנש דל עיצהל יתאב השעמל" :הדמע הדיא

 וניניב לכה עטקנ ונא ,השוחנ ךלש הביזעה-תטלחהש ןוויכמ" ,הילא וטבמ רישיה ,"הדיא"

 רשקה לש תכשמתמה ותסיסג רעצש חוטב ינא .ךכב םרגייש בלה ןובאד ףא לע וישכע רבכ
 תצרחש תוומה ןיד רזג עוציב תא תוחדל םעט ןיא ךכ םושמ .םינומ תרשע יל ביאכי הזה

 לבא" ,םיברב וינפ ונבלוהש ימכ הדיא האטיב ,"םייתסי הז ךכש יתרעיש אל" - ."ילע

 ןוצר-יאב תלדה לא התוולל םק לבבורזו תאצל התנפ איה ."דואמ םישרופמ םירבד תעמשה

 וילא הטבינ ,"לבבורז" .רעצה תא םיצעת ךא רשא ,היניעב תפסונ הטבה הצוחנ ימל יכ ,רכינ

 ."קמועה דמימ תא םירסח ךייחש ,םיידממ-וד םייח התא יחש דואמ לבח" ,ותלד תא החתפב
 .ןיגע רסוחמ ךכ לע רתיו לבא ,התוא לואשל שקיב ? רבדה שוריפ המ

 העש חונל דליי רצק ןמז דועב .ותטימ לא רזחו תלדה תא רגס לבבורזו האצי הדיא

 םימשב בוש ןנובתהל ותיב רצחב בשיי ,הלילב ,רתוי רחואמו ,ןג תאשדמ וזיא לע ודבל הלק

 .םיבוככה
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