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מצב העניינים

מֹו זֹוָנה ל לֹוס ַאְנֶג'ֶלס ׁשֹוַקַעת ּכְ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ַהּשׁ
ֵאין ָלּה ֱאֹלִהים, ְוֵיׁש ָלּה ָלקֹוחֹות ְקבּוִעים ְוֵאין ָלּה ַאֲהָבה ׁשֶ

ִהיא ֹלא סֹוַלַחת  ֶרת ׁשֶ ְתאֹום ִנְזּכֶ ְורּוְסָיה ּפִ
ו  צ'ֹוב ְוֹלא ִלְטרֹוְצִקי ּוֶבַטח ֹלא ָלְך ְוַעְכׁשָ ֹלא ְלגֹוְרּבָ
ל ָרִפיַח ֶבת ֶאת ַקְרל ָמְרְקס ַעל ָהַאְסַפְלט ׁשֶ ִהיא ְמַנּגֶ

ה ר ִלְראֹות ֶאת ַהּבּוׁשָ ְוֶאְפׁשָ
בּולֹות ֶטֶרת ַהּגְ ר ְלָהִריַח ֶאת ִמׁשְ ְוֶאְפׁשָ

הֹות  ִכי ָהִאּמָ ֹמַע ֶאת ּבְ ר ִלׁשְ ְוֶאְפׁשָ
ְלָחָמה ר ִלְטֹעם ֶאת ְמִחיר ַהּמִ ְוֶאְפׁשָ

ת  ֵרָרה ְולֹוס ַאְנֶג'ֶלס לֹוֶחֶשׁ ר ִלְנׁשֹם ֶאת ֹחֶסר ַהּבְ ְוֶאְפׁשָ
ל ָסְנָטה־מֹוִניָקה  ה ַאּתְ ָיָפה", ְוַההֹוְמֶלִסים ׁשֶ ּמָ ְיָלה: "ּכַ ּלַ ָלְך ּבַ

ֲארּו ִמחּוץ ָלֲעִריָכה  ׁשְ ּנִ ְזמֹוִנים ׁשֶ ֶבל ּפִ ֵחי־ַהּזֶ ִרים ָלְך ִמּפַ ׂשָ
ין ָמִליּבּו  ּבֵ קּום ׁשֶ מֹו ַהּוָ ִריַח ּכְ ּמֵ ִנים ַעל ַאְסַפְלט ׁשֶ ְוֵהם ְיׁשֵ

ְיָלה  ּלַ ם ּבַ ֶמת ְלִצּדָ ֶהם ִנְרּדֶ ּלָ ַוֲאחּוֵזי ָהַאְבָטָלה, ְוָהָאנֹוִניִמּיּות ׁשֶ
ים ְוִעּתֹוִנים ַמְצִהיִבים,  ׁשִ ּמָ ְלַצד ַמְזְרִקים ְמׁשֻ

ה. ַעל ָהִרְצּפָ
ֶעֶרב ְתעֹוְרִרי ָמָחר ּבָ ַאּתְ ּתִ ּוְכׁשֶ

ְדִעי  ַאּתְ ֹלא ּתֵ
מֹוְך, ִדּיּוק ּכָ ם ֵהם, ּבְ ּגַ ׁשֶ

ָבר ֹלא אֹוֵמר ְסִליָחה. ֵאיָנם ְמִביִנים ַמּדּוַע ִאיׁש ּכְ

ל לֹוס ַאְנֶג'ֶלס ַמְפִריָעה ֶמׁש ׁשֶ ֶ ַהּשׁ
ְלהֹוִליוּוד ָלנּוַח, ָלֵצאת ְלַהְפָסָקה,

ְרִטיֵסי  ין ּכַ ּבֵ מּוי ׁשֶ ר ַהּסָ ׁשֶ ִלילֹות, ְלַגּלֹות ֶאת ַהּקֶ ֵחיָפה ּוְבֹצֶמת ּגְ י ָהֶאְקָרִנים ּבְ ּוְלָבּתֵ
ַראי ְלִתְקׁשֶֹרת ַהּמֹוִנים. ַאׁשְ
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יט ַעל ָהעֹוָלם ִמּגַֹבּה ַהחֹובֹות י עֹוֶדּנּו ַמּבִ ּלִ ב ׁשֶ ְוָהעֹוֵבר־ָוׁשָ
ַעד ַחּלֹונֹות, ִבים ִמּבַ ָ יט ַעל ָהעֹוְבִרים ְוַהּשׁ ַוֲאִני ֲעַדִין ַמּבִ

ָרפֹות, ַעד ִמׂשְ יִטים ָעֵלינּו ִמּבַ ה ַמּבִ ִויץ, לֹוְדג' ּוַוְרׁשָ אֹוׁשְ ִבים ּבְ ָ ְוָהעֹוְבִרים ְוַהּשׁ
ע, ָעה ֶמֶטר ְמֻרּבָ תֹוְך ַאְרּבָ ֶרת ּבְ ֶ ְוַאּתְ ֲעַדִין ְמֻאּשׁ

יר  ִלי ִוילֹונֹות ְונֹוף ָיׁשִ ּיֹור, ֲחִצי ִמְקַלַחת, ַחּלֹון ּבְ ְוֵיׁש ָלְך ֲחִצי ּכִ
ַמן ַאּתְ ֹלא ּבֹוָכה. ָבר ִמּזְ ל ִאיׁשֹוַנִיְך, ּכְ יֶמְטְרָיה ׁשֶ י ַהּסִ ֵדָרה ְוַעל ּפִ ֶאל ַהּשְׂ

ָנה, ִהיא אֹוֶמֶרת,  ִעים ׁשָ ָבר ַאְרּבָ ה ּכְ ֶמת ִמּזֶ ֲאָבל הֹוִליוּוד ֵאיָנּה ִנְרּדֶ
אן  ַמן ּכָ ַהּקֹוָקִאין ּוִפיֶדל ַקְסְטרֹו ֹלא נֹוְתִנים ָלּה ְמנּוָחה, ְוַהּזְ ׁשֶ

ים ְקָצִרים  ק ְלֶמְרַחּקִ ְמַזּנֵ
ָקִקים. ה ְוַהּפְ ֻגּנָ נּוָעה ַהּמְ ְמִהירּות ַהּתְ ּבִ

מּוָעה, ָהִריסֹון פֹוְרד הּוא ַרק ׁשְ ים ׁשֶ יִנית ֵיׁש ַהּלֹוֲחׁשִ ּוֵמֵעֶבר ַלחֹוָמה ַהּסִ
ל ְידּוָעִנים ְיָלה ּפֹוְרְטֶרִטים ׁשֶ ּלַ ר ּבַ אִלי ְמַצּיֵ ּדָ ְוׁשֶ

ה, ָנה ְוַהֲחָדׁשָ ׁשָ ל ָאקּו"ם ְוֶקֶרן ַהּקֹוְלנֹוַע — ַהּיְ ְקִציב ׁשֶ מֹו ַהּתַ עֹוִלים ּכְ ׁשֶ
ְך,  לּוי ּבָ ָפה. ְוָכל עֹוד ֶזה ּתָ ּגֵ ם ַהּמַ ּוַמְרִטין ְסקֹוְרֶסֶזה, ַרּבֹוַתי, הּוא ׁשֵ

ֶבת ָלְך ְסִליָחה. ֹמֶתק, הֹוִליוּוד ַחּיֶ

ַאט ְלַאט ִמְתּפֹוְרִרים ּלְ ִעים ׁשֶ ּגָ י ְמׁשֻ ָבּתֵ ל לֹוס ַאְנֶג'ֶלס צֹוַרַחת ּבְ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ַהּשׁ
יָרה, ם ּוְלֹצֶמת ַהּסִ ִכים ַלּיָ ּפָ ְוִנׁשְ

ּבּוִצית נּוָעה ַהּקִ ל ַהּתְ ם ֵמֵעֶבר ִלְמִדיִנּיּות ַהַהְפָרָטה ׁשֶ ְוׁשֹוְמִעים אֹוָתּה ּגַ
ית. ִליׁשִ ְ ל ָהַאְרְמָיה ַהּשׁ ְלָחָמה ׁשֶ ְוִלְמִדיִנּיּות ַהּמִ

ל ָהִעּתֹוִנים  ַער ׁשֶ ַ ְוַעּמּוֵדי ַהּשׁ
מֹו ִמְלֶחֶמת ֶאְזָרִחים, ֲעַדִין ְמִריִחים ּכְ

ה ַאּתְ ָיָפה, ּמָ ְוַרק ֱאֹלִהים יֹוֵדַע ּכַ
ָעַבר יֹוְדִעים ַמה ַאּתְ רֹוָאה,  ְך ְלׁשֶ ּלָ ְוַרק ַהֲחֵבִרים ׁשֶ

ְרָאה.  ַאּתְ עֹוֶמֶדת מּול ַהּמַ ׁשֶ ּכְ
ֵגָרה  יִרים ַלּמְ ָאדֹוְלף ַאְיְכָמן ׁשּוב ּכֹוֵתב ׁשִ מּועֹות אֹוְמרֹות ׁשֶ ְ ְוַהּשׁ

ְרג ַעל ִניֶרְנּבֶ
ְוַעל רּודֹוְלף ֶהס ְוֶהְרָמן ֶגִריְנג

ֹכַח  ְמדּו ּבְ ּלָ ׁשֶ
ֵאיְך אֹוְמִרים ְסִליָחה. 

יָרה ל לֹוס ַאְנֶג'ֶלס ַמְסּתִ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ַהּשׁ
בֹוָהה, ָרטּוָרה ַהּגְ ְמּפֶ ל ָקִליפֹוְרְנָיה ְוֶאת ַהּטֶ ֶאת ָהַאְקִלים ׁשֶ

ַלְסִטיק  ִמּפְ ים  ׁשִ ַמּגָ אֹוְכִלים ְמנֹות ְקָרב ַעל  ׁשֶ ּבּוְלָוארד,  ָסְנֶסט  ל  ׁשֶ אֹוְנִנים  ַהּמְ ְוֶאת 
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ֵאי ַהֲהָצָצה,  תֹוְך ּתָ ּבְ
ָעה,  ָלאס־ֶוָגאס ְמִריִחים ָלֶהם ֶאת ַהּזֵ ַוֲאִפּלּו ּבְ

ה,  ּמּוָטל ַעל ַיְרחֹוֵני ִזּמָ ס ַהֶפֶדָרִלי ׁשֶ ִמים ֶאת ַהּמַ ּלְ ְוֵהם ְמׁשַ
מֹו ָלֲאִרי ְפִליְנט ים ּכְ ּמּוָטל ַעל ֲאָנׁשִ ס ָהרּוָחִני ׁשֶ ְוֶאת ַהּמַ

ה. ה ָלנּו ֶאת ַהֶחְרּפָ ּלֹו ִצּוָ ים ׁשֶ ּלִ ְלּגַ א ַהּגַ ּסֵ ּכִ ּמִ ׁשֶ
ים ָיפֹות ְגׁשּו ָנׁשִ ֵהם ּפָ ּטֹוֲעִנים ׁשֶ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ יר ּכַ ַוֲאִני ַמּכִ

ינֹות ְוֵעיִנּיֹות  יחֹות ַמְמּתִ ְך ְלׂשִ ָהְפכּו ַאַחר ּכָ ָנה ׁשֶ ַחְדֵרי ַהְמּתָ ּבְ
ִגיל ָהֲעִמיָדה  יָרה. ְוַהּסֹוִטים ּבְ יפֹות ָלֶהם ֶאת ַהּדִ ּקִ ּמַ ׁשֶ
ְדרֹום ָהִעיר,  ִניָסה ְלַחְדֵרי ַמְדֵרגֹות ּבִ ּכְ ֲעַדִין עֹוְמִדים ּבַ

ִמְבָטא רּוִסי,  ִקין ּבְ ְמַדְקְלִמים ֶאת ֶצ'כֹוב ְוֶאת ּפּוׁשְ
ה סֹון ָיקּומּו ִלְתִחּיָ ֶהִמיְנְגֵווי ְותֹוְמּפְ ְוחֹוָלִמים ׁשֶ

יר ָלֶהם ַמּדּוַע ִליְנֶג'ר ַיְסּבִ ּסָ ְוׁשֶ
ה. ָ הֹוְלֶדן קֹוְלִפילד ֲעַדִין ֹלא ָמָצא ִאּשׁ

יַח  ׁשִ ים ְלִביַאת ַהּמָ ּוְבָסְנֶסט ּבּוְלָוארד ֲעַדִין ְמַחּכִ
ס,  טּות ָהֵאְיּדְ ְ ּשׁ ִמְזַרח ַאְסָיה ְוִהְתּפַ י ּגֶֹדל ַהּקֹוְנּדֹוִמים ּבְ ְוַעל־ּפִ

ה ְקרֹוָבה. ֻאּלָ ֶרְך ְוַהּגְ ּדֶ ָבר ּבַ יַח ּכְ ׁשִ ָלַאֲחרֹוָנה, ַהּמָ

ּה ֶלת ְלִאּטָ ל לֹוס ַאְנֶג'ֶלס ְמַעּכֶ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ַהּשׁ
ִליַזְצָיה ְוֶאת ֶאֶפְקט ַהֲחָמָמה. לֹוּבָ ֶאת ַהּגְ

ה,  יֹון, ְלֹלא ִסּבָ ִלי ִהּגָ ּלֹות ּבְ יְך ְלִהְתּכַ קּום ַמְמׁשִ ְוַהּיְ
ַאּתְ ֲעסּוָקה. ְרּת ִלי ׁשֶ ה, ִהְסּבַ יר ַהּזֶ ִ י ָלְך ֶאת ַהּשׁ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ

קּום, מֹו ַהּיְ ה ְלִהְתַרֵחב ּכְ ְך ֵיׁש ְנִטּיָ ּלָ ַמן ׁשֶ ְוִאם ַלְזּ
ַמה ַאּתְ ֲעסּוָקה? ָאז ּבְ

ָעָיה ים ּוְמדֹוֵרי ָסִטיָרה זֹו ַהּבְ ּיִ ּטּוִרים ִאיׁשִ יִתי ׁשֶ ּלִ ִגיל 26 ּגִ ְוַרק ּבְ
כֹות ְלַאְקטּוַאְלָיה ים ֹלא ִנְמׁשָ י ָנׁשִ ּכִ

יָכה ׁשִ ר ַעל ּכַֹח ַהּמְ ְגּבַ ּתִ ֶנה ׁשֶ ׁשְ ְועֹוד ֹלא נֹוְלָדה ּכֹוֶתֶרת ַהּמִ
ל ֶנְשִויל, ֶטֶנִסי  ָהֶאְמֶפָטִמין ֵמִציף ֶאת ָהְרחֹובֹות ׁשֶ ֶצב ׁשֶ ּוַבּקֶ

ִחיָטה. ְ נּו הֹוְלִכים ֶאל ַהּשׁ ּלָ ּכֻ
ְחְררּו ֶאת ָהֲעָבִדים  ִ ּשׁ ָמה עֹוד ֹלא יֹוְדִעים ׁשֶ ּוְבִמיִסיִסיּפי ּוְבָאָלּבָ

ָנה, ְוִאיׁש  ׁשָ ַעם ּבְ יַע ֲאֵליֶהם ַרק ּפַ יּו־יֹוְרק ַטְיְמס ַמּגִ י ַהּנְ ּכִ
ְלָחָמה ִעם רּוְסָיה  ַהּמִ ה ָלֶהם ׁשֶ ּלָ עֹוד ֹלא ּגִ

ה ַאּתְ ָיָפה. ּמָ ׁש ָקָרה. ְוַרק ֱאֹלִהים יֹוֵדַע ּכַ ָבר ֹלא ַמּמָ ּכְ
ַאּתְ ָיֶפה. ַאּתְ יֹוַדַעת ׁשֶ ה ׁשֶ ּמָ ְוַרק ֱאֹלִהים יֹוֵדַע ּכַ
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ל לֹוס ַאְנֶג'ֶלס ְיכֹוָלה ָלנּוַח ֶמׁש ׁשֶ ֶ ו ַהּשׁ ְוַעְכׁשָ
ּה ֹקַע ְלִאּטָ ְוִלׁשְ

ָעה  ִמְפֲעֵלי ַהּזֵ עֹוְבִדים ּבְ ל ָנְיִקי, ׁשֶ ָלִדים ׁשֶ י ַהּיְ ּכִ
ַטְיָון ְוִאיְנּדֹוֶנְזָיה  ּבְ
יֹוְצִאים ְלַהְפָסָקה. 


