¯ÙÒ

סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך

)ה(

)אֵäלֶïה הֵéן הַéהַéחלָïטוֹת הַéפְּöשוּטוֹת ,הַéהַéחלָïטוֹת הֶéעָôבוֹת בְּãיוֹתֵüר(;
ִïיע )לְïהַéסתִüיר ְקצָõת ,כְּîאִäילוּ
וְֹèלא ַרק מָñתַüי לְïסַòפֵּöר וּמָñתַüי לְïהַéבל ַô

אָäנוּ מַñמשִûיכִîים לְïפַöרסֵòם ְקטָíעִôים מִñתוֹך סִòפרוֹ
שֶûל עָôמוֹס עוֹז "סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך"
)הוֹצָõאַäת כֶּîתֶüר(

)ְקצָõת( ,וְèרוֹכֵîן וּמְñשַûבֵּãץ בַּãעֲִôדינוּת אֶäת הַéמִñלָïה אוֹ אֶäת הַéצֵõירוּף

הוּא ֹלא חָëשוּב( וּמַñה מוּקָדם וּמַñה מְñאוּחָëר וּמַñה לְïגַåלוֹת בְּãפֵöירוּט

בִּãמְñקוֹמָñם בְּãתוֹך הַéמַñאֲָäרג )הַéקוֹמבִּãינַóציָìה( .וּמִñשתַüהֶéה )מְñחַëכֶּîה(.

וּמַñה ַרק בְֶּãרמֶñז )גַåם אֵäלֶïה הֵéן הַéחלָïטוֹת ֵדי עָôבוֹת( ,אֶäלָïא

מַñבִּãיט בָּãזֶêה מִñלְïמַñעלָïה וּמִñן הַéצַõד וּבְֹãראש מְñלוּכסָòן )ֹלא יָìשָûר(

בְּãעִôיָקר עָôלֶïיָך לְïהַéחלִïיט ִרבְãבוֹת )עֶôשׂרוֹת אַäלפֵöי( הַéחלָïטוֹת

עָôמוֹס קלוֹזנֶóר – סוֹפֵöר

ְקצָõת ,יָìשָûר וְèהָéפוּך .וַèעֲַôדיִìין ֹלא לְïגַåמֵרי מְñרוּצֶõה ,וְèשוּב שוֹלֵïף

ַדִקיקוֹת ,כְּîמוֹ לְïמָñשָûל אִäם לָïתֵüת שָûם ,בַּãמִñשפָּöט הַéשְûלִïישִûי

בַּãשָûנִóים שֶûלְïאַäחַëר מִñכֵּîן הֵéם הָéיוּ מַñזכִּîיִרים לִïי שוּב וָèשוּב,

)מוֹצִõיא( הַéחוּצָõה אֶäת הַéחֶëלִקיק שֶûזֶêה עַôתָüה שִûיבַּãצתִüי ,וּמְñנַóסֶòה

לִïקַראת סוֹף הַéפִּöסָקה הַéהִéיא ,כָּîחוֹל אוֹ כְּîחַëלחַëל? וְèאוּלַïי זֶêה

ַëתײַרוּח מְñסוּתֶֶüרת הֵéיטֵíב הֵéם
ַë
בְּãגִåיחוּך )חִëיוּך אִäירוֹנִóי( מָñהוּל בְּãנַóח

לְïהַéנִóיחַ ëבִּãמְñקוֹמוֹ מִñלָïה אַäחֶֶëרת ,אוֹ לְïמֵַñקם אֶäת הַéמִñלָïה הַéקוֶֹדמֶñת

יִìהיֶìה תְüכַîלכַîל? אוֹ תָüכוֹל? אוּלַïי תְüכֵîלֶïת כֵּîהָéה? אוֹ בְּãעֶôצֶõם

הָéיוּ מַñזכִּîיִרים לִïי ,בְּãנוֹכְîחוּת כֹּל אוְֹרחֵëיהֶéם הֵéם הָéיוּ מַñזכִּîיִרים

בְּãתוֹך גוּמחָëה )חוֹר ,נִóישָûה( אַäחֶֶëרת שֶûל אוֹתוֹ מִñשפָּöט ,וְèשוֹלֵïף

כְּîחַëלחַëלײַאַäפרוִּרי? וְèהַéתְüכַîלכַîלײַ הָéאֲäפוִֹרי הַéזֶêה ,הַéאִäם לְïהַéעֲôמִñיד

ְèהבַּãרײַיִìצהִָéרים
ְèהחַëנָóנִóים ו ַé
ְèהרוֹדנִóיצִקים ו ַé
לִïי ,לְïעֵôינֵóי ַהéזַêרחִëים ו ָé

ֵãע )לָïשִׂûים בְּãמָñקוֹם
ִõיע )מוִֹריד( עוֹד טִíיפָּöה ,וּמְñנַóסֶòה לְַïקבּ ַô
וּמַñקצ ַô

ִõיע
אוֹתוֹ כְּîבָãר בִּãתְüחִëילַïת הַéמִñשפָּöט? אוֹ מוּטָíב שֶûהוּא יַìפצ ַô

ְèהאַäבַּרמסִקים הֵéם נֶóהֱéנוּ תָüמִñיד לְïהַéזכִּîיר לִïי אֵäיך כְּîשֶûהָéיִìיתִüי
ו ָé

ָקבוּעַ (ôמֵñחָָëדש אֶäת הַéמִñלָïה שֶûבָּãחַëרתִüי בָּãהּ ,אוּלַïי בְּãזָêווִèית ְקצָõת

)יוֹפִöיעַַ (ôרק בְּãסוֹף הַéמִñשפָּöט? אוֹ בָּãאֶäמצַõע? וְèאוּלַïי הוּא בְּãעֶôצֶõם

ַרק בֶּãן חָëמֵñש ,אוּלַïי שְûבוּעַôיִìיםײַ

מִñשפָּöט

שתָüפַöסתִüי אֶäת הָéײַ
שְûלוֹשָûה אַäחֲֵëרי ֶû

נְóקוָּדה לְïפָöנָóיו וּנְóקוָּדה וְèשוָּרה

אוֹתִüיוֹת ,כְּîבָãר לַָïקחתִüי וְèכָîתַüבתִüי

חֲָëדשָûה אַäחֲָëריו? אוֹ ֹלא ,אוֹ

בְּãאוֹת ְרבוּעָôה עַôל גַåבֵּãי כַּîרטִíיס

ַדווָקא מוּטָíב לַïכְּîחַëלחַëל הַéזֶêה

שֶûל אַäבָּãא אֶäת הַéהַéכָרזָêה" :עָôמוֹס

שֶûיִìישָûטֵíף בִּãזְִêרימָñתוֹ הַéגוֶֹרפֶöת

קלוֹזנֶóר – סוֹפֵöר" ,וְèהִéצמַñדתִüי

)סוֹחֶëפֶöת( שֶûל מִñשפָּöט מְñפוּתָüל

בְּãנַóעַôץ אֶäל ֶדלֶïת הַéחַëדרוֹן שֶûלִïי.

)ֹלא יָìשָûר( וּמוּרכָּîב ,עֲôתִüיר )מָñלֵïא,

שֶûלָïמַñדתִüי

עָôשִûיר בְּ (...ãאֵäיבִָãרים )חֶëלֵקי

לִïקרוֹא כְּîבָãר לָïמַñדתִüי אֵäיך

ֵöע )מָñלֵïא( שִûעבּוִּדים
מִñשפָּöט( וְèשוֹפ ַô

עוֹשִׂûים סְòפִָöרים :הָéיִìיתִüי מִñתגַåנֵóב

)מִñשפְּöטֵíי זְêמַñן ,סִòיבָּãה וְèכוּ'( ? וְèאוּלַïי

וְèעוֹמֵñד עַôל ְקצוֹת אֶäצבְּãעוֹתַüי

הֲéכִîי טוֹב יִìהיֶìה לִïכתוֹב שָûם

וּמֵñצִõיץ מֵñאֲäחוֵֹרי גַåבּוֹ שֶûל אַäבָּãא

פָּöשוּט אֶäת שְûתֵüי הַéמִñלִïים "אוֹר

הָָéרכוּן )כָּîפוּף( אֶäל מַñכתֵüבָãתוֹ...

ִïצבּוֹע אֶäת
הָéעֶֶôרב" ,וּכְîלָïל ֹלא ל ַô

עוֹד

לִïפנֵóי

הוֹלֵïך וּמְñלֵַïקט )אוֹסֵòף( ,גוֹהֵéר

שְûלוֹשָûה מִñסְòפָָöריו שֶûל הַéסוֹפֵöר עָôמוֹס עוֹז

ְקצַõרצַõר

לְïעַôצמוֹ,

אוֹר הָéעֶֶôרב הַéזֶêה בְּãשוּם אָäפוֹרײַ

)מִñתכּוֹפֵöף( ,וְèקוֹטֵíף וּבוֹחֵëן הֵéיטֵíב מוּל הָéאוֹר וּבוֵֹרר וּמְñמַñייֵìן

שוֹנָóה? אוֹ בִּãפְִöרישָׂûה )בְּãמָñקוֹם( ְקצָõת אַäחֶֶëרת? אוּלַïי בְּãמוַֹרד

וּמַñעתִüיק לוֹ עַôל גַåבֵּãי כַּîרטִíיסִòיוֹת ְקטַíנוֹת פְָּöרטִíיםײַפְָּöרטִíים

הַéמִñשפָּöט? אוֹ בִּãפְöתִüיחַëת הַéמִñשפָּöט שֶûלְïאַäחֲָëריו? אוֹ שֶûמָñא )אוּלַïי(

מִñתוֹך כֹּל מִñינֵóי סְòפִָöרים גְåדוֹלִïים שֶûהָéיוּ פְּöתוּחִëים מְñגוּבָּãבִãים

מוּטָíב לְïפַöצֵõל )לְïחַëלֵïק( וְèלַïעֲôשׂוֹת כָּîאן מִñשפָּöט עַôצמָñאִäי בֶּãן מִñלָïה

כֹּל יְìרוּשָûלַïיִìם יָìשְûבָãה בַּãבַּãיִìת וְèכָîתְüבָãה

)אֶäחָëד עִôם הַéשֵûנִóי ,זֶêה עַôל גַåבֵּãי זֶêה( לְïפָöנָóיו ,וְèרוֹשֵûם וּמְñשַûבֵּãץ )מַñכנִóיס(

אַäחַëת?

כֹּל יְìרוּשָûלַïיִìם יָìשְûבָãה בַּãבַּãיִìת וְèכָîתְüבָãה בִּãשְûנוֹת יַìלדוּתִüי ,בְּãסוֹף

כָּîחוֹל וְֹèלא בְּãשוּם תְüכֵîלֶïת מְñאוּבֶֶּãקת?

בִּãזְêהִéירוּת וּבְֶãדֶרך אַäחֲָëראִäית אֶäת כֹּל הַéפְָּöרטִíים הַéמַñתאִäימִñים,

ָקם .מִñסתוֹבֵãב בַּãחֶֶëדר .חוֹזֵêר אֶäל הַéשוּלחָëן .מְñעַôייֵìן )מִñסתַüכֵּîל,

יְìמֵñי הַéשִûלטוֹן הַéבִּריטִíי :לְïאִäיש כִּîמעַôט ֹלא הָéיָìה בַּãיָìמִñים הָéהֵéם

פְָּöרטײַפְָּöרט בַּãמָñקוֹם הַéיָìאֶäה )יָìפֶöה( לוֹ ,כְּîמַñשחִëיל )מַñכנִóיס( אַäבנֵóי

קוֵֹרא( בָּãזֶêה עוֹד כַּîמָñה ְרגָåעִôים ,אוֹ יוֹתֵüר ,מוֹחֵëק אֶäת כֹּל

ַרדיוֹ ,וְֹèלא טֶíלֶïווִèיזיָìה וְֹèלא וִèיֵדיאוֹ וְֹèלא מַñעֲֶôרכֶîת קוֹמפַּöקטײַ

חֵëן לְïמַñחֲëרוֹזֶêת )אֲäבָãנִóים יָìפוֹת לְïשַûרשֶֶûרת(.

ְèקוֵֹרע אֶäת הַַéדף לְïפִöיסוֹת
הַéמִñשפָּöט אוֹ תוֹלֵïש )מוֹצִõיא( מְַñקמֵñט ו ַô

ִדיסק וְèלא אִäינטֶíרנֶóט וְֹèלא דוֹאַäר אֶäלֶïקטרוֹנִóי וְèאַäף ֹלא טֶíלֶïפוֹן.

בְּãעֶôצֶõם ,אַäף אֲäנִóי עוֹבֵãד בְּãעֵֶôרך כָּîמוֹהוּ .עוֹבֵãד כְּîמוֹ שָûעָôן אוֹ

)חֲëתִüיכוֹת( ְקטַíנוֹת .מִñתייָìאֵäש .מְַñקלֵïל אֶäת עַôצמִñי בְּãקוֹל ָרם

אֲäבָãל ְïלכֹל אֶäחָëד הָéיוּ עִôיפָּöרוֹן וּמַñחבֶֶּãרת.

צוֵֹרף מִñן הַéדוֹר הַéקוֵֹדם :עַôיִìן אַäחַëת ְקמוּצָõה ,בָּãעַôיִìן הַéשְûנִóייָìה

וּמְַñקלֵïל אֶäת כֹּל הַéכְּîתִüיבָãה וְèגַåם אֶäת הַéשָׂûפָöה בַּãאֲäשֶûר הִéיא ,וּבְãכֹל

תְüקוּעָôה מִñין שְûפוֹפֶֶöרת זְêכוּכִîית מַñגֶדלֶïת שֶûל שָûעָôנִóים,

זֹאת חוֹזֵêר וּמַñתחִëיל לִïצרוֹף )לְïחַëבֵּãר( ַéהכֹּל מֵñחָָëדש.

כֹּל הָéעִôיר הָéיְìתָüה נִóסגֶֶåרת בִּãשְûמוֹנֶóה בָּãעֶֶôרב בְּãצַõו הָéעוֹצֶõר
הַéבִּריטִíי ,וּבָãעֲָôרבִãים שֶûבָּãהֶéם ֹלא נִóסגְָåרה הָéיְìתָüה יְìרוּשָûלַïיִìם

מֶñלָקחַëיִìים עֲִôדינִóים בֵּãין אֶäצבְּãעוֹתַüי ,לְïפָöנַóי עַôל הַéשוּלחָëן ֹלא

לִïכתוֹב רוֹמָñן ,אָäמַñרתִüי פַּöעַôם ,הֲֵéרי זֶêה בְּãעֵֶôרך כְּîמוֹ לְïהַéרכִּîיב

כַּîרטִíיסִòיוֹת אֶäלָïא הָéמוֹן פִּöתָקאוֹת ְקטַíנוֹת שֶûעֲôלֵïיהֶéן ָרשַûמתִüי

מֵñאַäבנֵóי לֶïגוֹ אֶäת כֹּל ֶרכֶîס הֵָéרי אֱäדוֹם .אוֹ כְּîמוֹ לְïהַéעֲôמִñיד פִָּöריס

לִïי מִñלִïים שוֹנוֹת ,פְּöעָôלִïים ,תוֹאֳֵäרי הַéשֵûם וְèהַéפּוֹעַôל ,וְèגַåם

ֶïיה
ֶüיה שְֵׂûדרוֹתֶüיָìה מִñגָדל ָé
ֶóיה כִּîיכְּîרוֹת ָé
שְûלֵïמָñה ,עַôל בִּãנייָìנ ָé

הַéלֵïילוֹת הָéיוּ אֲäרוּכִּîים הַéרבֵּãה יוֹתֵüר מֵñאֲäשֶûר הֵéם בְּãיָìמֵñינוּ,

עֲֵôרמוֹתײַעֲֵôרמוֹת שֶûל חֶëלֵקי מִñשפָּöט מְñפוָֹרִקים ,וְּרסִòיסֵòי

וּפַöרווֶָèריהָ ,éעַôד לְïאַäחֲëרוֹן סַòפסַòלֵïי הְָéרחוֹב ,עֲôשׂוּיָìה כּוּלָïהּ

מִñפְּöנֵóי שֶûתְüנוּעַôת כַּîדוּר הָéאֶָäרץ סְòבִãיב צִõירוֹ הָéיְìתָüה אִäיטִíית

)חֲëלִָïקים ְקטַíנִóים שֶûל( בִּãיטוּיִìים וְèשִûבֵרי תֵüיאוּר ְèוכֹל מִñינֵóי נִóיסוּיֵìי

מִñגַåפרוִּרים וַèחֲëצָõאֵäי גַåפרוִּרים מוּדבִָּãקים.

ֶûכּוֹח הַéמְñשִûיכָîה הָéיָìה חָëזָêק יוֹתֵüר .אוֹר הַéחַëשמַñל
יוֹתֵüר ,מִñפְּöנֵóי ש ַë

רוּח וַèחֲëתוּלֵïי ְרחוֹב וּשְûלוּלִïיוֹת שֶûל
מִñסתַüגֶֶåרת מְֵñרצוֹנָóהּ וְַèרק ַë
אוֹר פָּöנָóסִòים הָéיוּ מִñתנוֹעֲôעִôים בַּãחוּץ.

צֵõירוּפִöים .מִñפַּöעַôם לְïפַöעַôם כְּîמוֹ תוֹפֵöס וּמִֵñרים בִּãזְêהִéירוּת ַרבָּãה

כְֵּîדי לִïכתוֹב רוֹמָñן בֶּãן שְûמוֹנִóים אֶäלֶïף מִñלָïה עָôלֶïיָך לְïהַéחלִïיט,

נִóפסָòק לְïכַîמָñה שָûעוֹת אוֹ לְïכַîמָñה יָìמִñים ,וְèהַéחַëיִìים נִóיגְåרוּ )נִóשפְּöכוּ(

בֵּãין זְêרוֹעוֹת הַéמֶñלָקחַëיִìים הַַéדִקים אֶäת אַäחַëד הַéחֶëלִקיִקים הָéאֵäלֶïה,

בֶַּãדֶרך ,כְֶּîרבַãע מִñיליוֹן הַéחלָïטוֹתֹ :לא ַרק הַéחלָïטוֹת שֶûל מִñתווֵèה

לָïהֶéם לְïאוֹר עֲôשָûשִûיוֹת )מְñנוֹרוֹת( נֵóפט מְñפוּיָìחוֹת .אוֹ לְïאוֹר

מוֹלֶïקוּלוֹת זְêעִôירוֹת )ְקטַíנוֹת מְñאוֹד( שֶûל טֶíקסט ,מַñגבִּãיהַּ ,éוּבוֹחֵëן

הָéעֲôלִïילָïה )סִקיצָõה ,תוֹכנִóית הַéסִòיפּוּר( ,מִñי יִìחיֶìה וּמִñי יָìמוּת ,מִñי

נֵóרוֹת .גַåם גִåשמֵñי הַéחוֶֹרף הָéיוּ חֲëזִָêקים הַéרבֵּãה יוֹתֵüר מִñכְּîפִöי שֶûהֵéם

הֵéיטֵíב מוּל הָéאוֹר ,מְñסוֹבֵãב לְïכָîאן וּלְïכָîאן ,רוֹכֵîן )מִñתכּוֹפֵöף(

יֹאהַéב וּמִñי יִìבגוֹד וּמִñי יִìתעַôשֵûר אוֹ יִìשתַüטֶíה )יִìהיֶìה טִíיפֵּöש( וּמַñה

עַôכשָûיו ,וְèעִôמָñהֶéם הָéלְïמוּ )ָדפקוּ( בַּãתְִüריסִòים הַéמוּגָåפִöים )סְòגוִּרים(

וּמְñשַûייֵìף אוֹ מְñלַïטֵíש )מְñשַûפשֵûף עַôד שֶûיִìהיוּ חֲëלִָïקים( ְקצָõת ,וְèשוּב

יִìהיוּ שְûמוֹת הְַéדמוּיוֹת וּפַöרצוּפֵöיהֶéן וּמַñה יִìהיוּ הֶéרגֵåלֵïיהֶéן

גַåם אֶäגרוֹפֵöי הָéרוּחוֹת וְèהֵֵéדי )הֵéד – אֶäקוֹ( הַéבְָּãרִקים וְèהְָéרעָôמִñים.

ִãיהּ וְèשוּב בּוֵֹדק מוּל הָéאוֹר ,מְñשַûייֵìף עוֹד כְּîחוּט הַéשְׂûעָָôרה
מַñגבּ ַé

וְèעִôיסוֵּקיהֶéן ,וְèאֵäיך לְïחַëלֵïק לִïפְָöרִקים ,וּמַñה יִìהיֶìה שֵûם הַéסֵòפֶöר
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– הֶéמשֵûך יָìבוֹא –ãì

