
םינקזה :רמאת הירכז
ותנה םירפיצה תריש .וניתונוכשב קחשלמ םיטוטאז ולדחו ,ונימש לעמ םירורד וזוגנ
 ־חנה .תחקרמ־יתבב ךלהו־לזא ןפגה־רמצ .תטטור ,הרוצע הקנא הכפה ןהיבולכב תונ
 הפקתנ אל הדבל שמשה ךאו .ונריע לע םירצ ןלרומיט לש ויתואבצ ,יתובר ,םניח
.תחרוז איה הנהו רקוב־ידמו ,הלהב
 ונתדות ונתנ לאלו ,ארומ אלב ונל־ונכייח .ונינפ ורוורווח אל ,ריעלש םירבגה ,ונא
 הצע סכטל ידכ ונסנכתה .םישנכ םינפ־יקלח וגאשע אלו ,םינקז ירוטע ונאשע יכ לע
 .םישנ־ידגב לש ןבזכ קסעומה ,רהמנו זיזפ ריעצ היה םימאונה ןושאר .אצומ שפחלו

.ולוכ שגרנ ,ארק ,"אנ־םחלינ"
 וילעב םק עגרב־וב .המילכ־קמוס ףכאנ וינפ לעו ,ףיסוה אלו ,זוב יטבמ וילע וטע
 ,ונא .םייק וניאש ימ ךא קקזנ המחלמל" :ןותמ־ןותמ רבידו ,ונריעב םינקזה לודג לש
."םימייק ונאש ןאכמ ,ונא םינקז ילעב ,לאל הליהתה
 תחלשמ ביכרהל טלחוה המ־לש ןויד םותכו ,תוהדזהה תולוק ושעגתנ רהמ־שיח
 ויכרבל קשונ ונקזש םימי־עבש שיא דמעוה השארבו ,ןלרומיט םע ןתתו־אשתש
.ותכלב
 איה .ןבל לגד השארבו ,וללה םירעשה דחאמ האצי תחלשמה .ונריעל םירעש העבש
 וללהש אלא ,דחי םג הבראהו םיבכוכה ןינמ לע הלוע םניינמש תוטוידרס ןיב הדעצ
 וזש ידכ שמשל ורקפוה םהיתוברח .םהינותחתבש םיניקה תא םשפחב ויה םידורט

.ןהב וקבדש םדה תאו שפרה תא שבית
 שיאה הנהו ,דוהו תוניתמ םלובש םידעצב ןלרומיט לש ולהאל הסנכנ תחלשמה
.םימיב־אב לש ךויחו טועפ לש םייניע ולו ,םימיל ריעצ אוהו ןלרומיט
 ונריע םלוא .המחלמ אלב ךינפל החותפ ונריע הנה .שקבנ םולש ךא" :תחלשמה שאר
 רטפינ הצפח שפנבו ,וללה םיזעכ ונישנ .טפנ־תורצוא וא בהז הב ןיא .הינעו הנטק

."ןהמ
 יל עדונ לבא .תופי םישנ וא בהז שפחמ ינא ןיאו ,םימד־תוכיפש אנוש ינא" :ןלרומיט
 יניאש קדצ־יא והז .םכינקז תא לדגל םכגהנמ לשב םחלל םיבער םכריעב םיבלגהש
.לבת יבחרב קדצ תנכשהלו םיקושעה תנגהל םה שדוק י?ח אלהו ,ומע םילשהל לוכי
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."םחלל בוערל םדאל ול רוסא
.הכובמב םיטבמ ופילחהו ,המהדתב וכוה תחלשמה ירבח
 וליחתיש רחאלו ,םכינקז תא וחלגתש רחאל אלא ןאכמ ועסי אל יתוליח" :ןלרומיט
."גשגשל םיבלגה יקסע
 ."רבד בישהל לכונ םרטב ריעל בושל ונילע .תשרד הרומח השירד" :תחלשמה שאר
."םכלוכ ודמשיה וא ,םכינקז וחלג :םכדיב הרירבה״ :ןלרומיט
 .בוט רבדכ םהיניעב םייחה ומדנ עגר ותוא .תחלשמה ירבח לע ודרי המיאו הממד
 ויפמ םיעקובה ,וללה עוגעג־ירישמ םיפי םימודאה םידרווה ,הקומע םתלכת םיימשה
 .םדב קורי בשע תוטיבנמ תוקוניתה לש תונושארה םהיתוחווצ .וירוסייב בהוא לש
 ־מדבש אלא .ףסכ יושע ןויגפב הלילה תא טחושה רהס והירה השא לש טטרנה היפ
 םהיטבמ םיצעונ םהשכ תוארמה לומ םמצע םה ורייטצנ תחלשמה ירבח לש םנוי
 גד תוומה ךפה זא .תמוערתו הדילס ישגר םהב ורבג דימ .יעשמל־תוחולגה םהייחלב
.זפ־שמש לומ ץצונה םודא
 רחמ" :הענכהב וירבדל םיניזאמ םלוכ ונריע ישנא יכ ותעדמ ,תחלשמה שאר רמא

."הדיתע תא ונריע רחבת
 .לכב זחא םעזה .ןלרומיט רמא רשא תא ונינזאב הרפיסו ונריע לא תחלשמה הרזח
 ״? חפקנ ונינקז תא ךא ונייח תא ליצנ םא ,ךכב התובר המ״ :קעצ ונלשמ דחא
 תא ורביש ,היתומוח תא ורקריק ,ונריע תא ןלרומיט לש ויתוליח ופקת תרחמל

.דחא דע םירבגה תא וטחשו ,הירעש
 ויה םינפה .םירבג ישאר לש לגב דיאל־החמש לש טבמ חלשל ןלרומיטל ול הנוא ךכו
 ופעדזנ אל יכ םירמוא .םהינקזב םיאגו םיכייחמ תאז םעו ,םדב םימתכומו םיבוהצ
 תא חלגל םירפסה לע ןלרומיט הויצ רשאכ אלא םתוואגו םתחמש םהמ ורס אלו

.םהינקז
.הרפכ אלל תשוב וניסוכו ,ןנוקמ ןיאב ונסבוה ,יתובר ,ךכו

(ךמוס ןושש :תיברעמ)
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