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כמקרה סתום

ַפת לֹו ֶנרּוָדה, ַעל ׂשְ ְבּ ל ּפַ ֵביתֹו ׁשֶ ּבְ
ָיאִניס ִריצֹוס. י ְבּ ְרּתִ ֵקט, ִנְזּכַ ָ ָהאֹוְקָינֹוס ַהּשׁ

ם ִאים ִמן ַהּיָ ָמה ֶאת ַהּבָ ָאתּוָנה ִקּדְ
ל ִריצֹוס: ְקִריָאתֹו ׁשֶ הּוַאר ּבִ ַאְמִפיֵתַאְטרֹון ׁשֶ ּבְ

"הֹו, ָפַלְסִטין,  
ם ֶהָעָפר ׁשֵ   

ַמִים, ָ ם ַהּשׁ ְוׁשֵ    
ִחי..." ַנּצְ ַאּתְ ּתְ     

חֹון: ּצָ יג אֹוִתי, ַמְתֵוה ֶאת אֹות ַהּנִ ְך ִהּצִ ַקִני. ַאַחר ּכָ ִחּבְ
"ֶזה ָאִחי."

י ְרּתִ ּבַ י, ְוִנׁשְ ְחּתִ ִאּלּו ִנּצַ י ּכְ ּתִ ׁשְ ְוִהְרּגַ
ָבר זּוַלת ָהאֹור / י ּדָ ּנִ ֲחִתיַכת ַיֲהלֹום, ְוֹלא נֹוַתר ִמּמֶ ּכַ

ְעּגּוִעים ה ּגַ ּמָ ִמְסָעָדה ֲחִמיָמה ָאנּו ַמְחִליִפים ּכַ ּבְ
נֹות ְוִזְכרֹונֹות ַעל ׁשָ ְלַאְרצֹוֵתינּו ַהּיְ

יָקה ָהְיָתה ָיָפה יֹוֵתר. ָחר: ָאתּוָנה ָהַעּתִ ַהּמָ
ֶנָרל  ְסּבֹל יֹוֵתר. ֲהֵרי ַהּגֶ ַאְך ְיבּוס — ִהיא ֹלא ּתִ

ֵדי ִלְבּכֹות ְוִלְגֹנב ִביא ּכְ ַאל ֶאת ְרָעַלת ַהּנָ ׁשָ
יִרי ָהאֹוֵיב! נֹות: "ַיּקִ ְרּבָ ם ַהּקָ ֶאת ּדַ

ָקר, ן, אֹוְיִבי ַהּיָ ּוֵ ִלי ְלִהְתּכַ י אֹוְתָך ּבְ ָהַרְגּתִ
י" / ּלִ ְנק ׁשֶ ִהְפַרְעּתָ ַלּטַ ּום ׁשֶ ִמּשׁ

ָרה ּבְ ְרָטה ִנׁשְ ִריצֹוס ָאַמר: ַאְך ְסּפַ
ְמיֹון ָהָאתּוָנִאי. ָהֱאֶמת ְמעֹוף ַהּדִ ּבִ

ִחים ַיַחד. ַאַחי ַנּצְ אֹוִמים ַהּמְ ֶדק ּתְ ְוַהּצֶ
ֵני ר ַעל ּפְ ׁשֶ יָרה ֵיׁש ּגֶ ִ יר! ַלּשׁ ִ ַלּשׁ
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ֵגִעים ִגים ַהּיְ ּסֹוֲחֵרי ַהּדָ ר ׁשֶ ֶאְתמֹול ּוָמָחר. ֶאְפׁשָ
יתֹולֹוְגָיה. ה ַהּיֹוְצִאים ֵמַהּמִ ְגׁשּו ִעם ֵאּלֶ ִיּפָ

ּתּו ַיַחד ַיִין. ׁשְ ּיִ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

סֹופֹו יָרה ּבְ יָרה? ַמִהי ׁשִ י: ַמִהי ׁשִ ָאַמְרּתִ
ָבר? ל ּדָ ׁשֶ

יָרה, תּום, ׁשִ ְקֶרה ַהּסָ ָאַמר: ִהיא ַהּמִ  
ר ֵאין  ְעּגּוִעים ֲאׁשֶ ְיִדיִדי, ִהיא אֹוָתם ּגַ

ר ָבר ְלֶחְזיֹון רּוַח, ּוַבֲאׁשֶ ר ִהיא הֹוֶפֶכת ּדָ ֲאׁשֶ ר, ּבַ ׁשֶ ָלֶהם ּפֵ
ר ׁשֶ ִהיא הֹוֶפֶכת ֶחְזיֹון רּוַח ְלָדָבר. ַאְך ִהיא ֲעׂשּוָיה ָלֵתת ּפֵ

ָלִלי... / ּיִֹפי ַהּכְ ק ּבַ נּו ְלִהְתַחּלֵ ּלָ ַלֹצֶרְך ׁשֶ

יָקה, ָאתּוָנה ָהַעּתִ ֵביתֹו ּבְ ֵאין ָים ּבְ
ים ם ָהֵאלֹות ָהיּו ְמַנֲהלֹות ֶאת ִעְנְיֵני ַהַחּיִ ׁשָ

ֲעָרה ם ֶאֶלְקְטָרה ַהּנַ ֵני ָהָאָדם ַהּטֹוִבים, ְוׁשָ ִעם ּבְ
ֵקָנה ְוׁשֹוֶאֶלת אֹוָתּה:  ִמְסּתֹוֶדֶדת ִעם ֶאֶלְקְטָרה ַהּזְ

? ַהֻאְמָנם ֲאִני ַאּתְ

u

ף ּגֵ ְסּתַ ר ַהּמִ ֵביתֹו ַהּצַ ֵאין ַלְיָלה ּבְ
ֶכת. ּתֶ ת ַהּמַ ִטים ַעל ֻחְרׁשַ ּגֹות ַנּבָ ֵמַעל ּגַ

ת ִצְבֵעי ַמִים, ְוַעל ִרְצּפַ יִרים ּבְ ִ מֹו ַהּשׁ ִצּיּוָריו ּכְ
ט. מֹו ָחָצץ ְמֻלּקָ ִפים ּכְ ּלֹו ְסָפִרים ְמֻרּצָ ּלֹון ׁשֶ ַהּסַ

ְרֵטט ּה, ֲאִני ְמׂשַ ּלָ יָרה עֹוֶמֶדת ַעל ׁשֶ ִ ַהּשׁ ׁשֶ ָאַמר ִלי: ּכְ  
ִחים ֲאָחִדים ִלְלִכיַדת ָקטֹות. ַעל ֲאָבִנים ּפַ

יַע ֶאל קֹוְלָך ִין ַמּגִ י: ִמּנַ ָאַמְרּתִ  
ָך, ְיִדיִדי? ְעּתֹו ִמּמְ ם ֵמִסיַח ּדַ עֹוד ַהּיָ ם, ּבְ ַהּיָ

ם ְכרֹונֹות, ּגַ ד ַהּזִ ָאַמר: ִמּצַ  
ָהִייִתי ָקָטן". י זֹוֵכר ׁשֶ ִאם "ֵאיֶנּנִ

ֵני ַאִחים אֹוְיִבים: י ׁשְ ּלִ ׁשֶ י ּכְ נֹוַלְדּתִ
ְלִאי ְוָחְלִיי. ּכִ
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ָלדֹות? — ְוֵאיֹפה ָמָצאָת ֶאת ַהּיְ  
ֶלד י. ֲאִני ַהּיֶ תֹוִכי ָהִרְגׁשִ — ּבְ  

ָטפֹוָרה. ד ֶאת ָסִבי ֶאת ַהּמֶ י ְמַלּמֵ ב. ַיְלּדִ ְוַהּסָ
חּוִצי. י ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ ד ֶאת ַיְלּדִ ְוָסִבי ְמַלּמֵ

חּוִצי ּתֹוִכי  
ּכֹל, ר ּבַ ּזֵ ְלִאי ַצר ֲאִני ִמְתּפַ ּכִ ל ֵאיַמת ׁשֶ ּכָ  
ִיל ַהּלַ ל ֵאיַמת ׁשֶ ּכָ ִניָנה ׁשֶ מֹו ּפְ ּוְלׁשֹוִני ִמְתַרֶחֶבת ּכְ

ַמֲאִפיל ִהיא ְמִאיָרה /

י ה. ָלַמְדּתִ ָך ַהְרּבֵ י ִמּמְ י: ָלַמְדּתִ ְוָאַמְרּתִ  
ַאֲהַבת ק ּבְ י ְלִהְתַעּסֵ ן ֶאת ַנְפׁשִ יַצד ְלַאּמֵ ּכֵ

ם ּיָ ים ְוֵכיַצד ָלׁשּוט ּבַ ַהַחּיִ
ִית אֹו ֶרְך ְוַהּבַ ים ַאֵחר ַהּדֶ ִחּפּוׂשִ יכֹון ּבְ ַהּתִ

ִית / ֶרְך ְוַהּבַ ִנּיּות ַהּדֶ ַאַחר ׁשְ

יׁש ִלי ָקֶפה. לֹום. ִהּגִ ָ ת ַהּשׁ ָעה ְלִבְרּכַ הּוא ֹלא ׁשָ
לֹום, ׁשָ ֶכם ָיׁשּוב ּבְ ּלָ ְך ָאַמר: אֹוִדיֵסאּוס ׁשֶ ַאַחר ּכָ

הּוא ָיׁשּוב... /

ַפת לֹו ֶנרּוָדה, ַעל ׂשְ ְבּ ל ּפָ ֵביתֹו ׁשֶ ּבְ
ָיאִניס ִריצֹוס י ּבְ ְרּתִ ֵקט, ִנְזּכַ ָ ָהאֹוְקָינֹוס ַהׁשּ

אֹותֹו ְזַמן הּוא ִנְכַנס ֵביתֹו. ּבְ ּבְ
ּלֹו, ְוָאַמר ְלַאַחת ָהֵאלֹות: יתֹוִסים ׁשֶ ְלַאַחד ַהּמִ

ע, ְיֵהא ֶזה ֵאפֹוא א ָלֵצאת ְלַמּסָ ִאם ֵאין ָמנֹוס ֶאּלָ
ע ִנְצִחי! ַמּסָ

מערבית גיא רון־גלבע


