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סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך

שָûבוּעוֹת ַרבִּãים נִóמצָõא בְִּãרשִûימַñת ַרבֵּãיײַהַéמֶñכֶîר )בֶּãסטײַסֶòלֶïרס( סִòפרוֹ
הֶéחָָëדש שֶûל הַéסוֹפֵöר עָôמוֹס עוֹז" :סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך"
)הוֹצָõאַäת כֶּîתֶüר( ,וּבְãצֶֶõדק .בְּãאוֹטוֹבִּãיוֹגַרפיָìה הַéכְּîתוּבָãה כְּîרוֹמָñן,
עוֹז כּוֹתֵüב לִָïראשוֹנָóה עַôל מוֹתָüהּ שֶûל אִäמוֹ
"סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך" הוּא אוֹטוֹבִּãיוֹגַרפיָìה
הַéכְּîתוּבָãה כְּîרוֹמָñן .עוֹז מְñסַòפֵּöר אֶäת סִòיפּוּר חַëיֵìיהֶéם שֶûל
אַäרבָּãעָôה דוֹרוֹת בְּãמִñשפַּöחתוֹ .הוּא
מְñסַòפֵּöר אֶäת קוֹרוֹת יַìלדוּתוֹ וּנְóעוָּריו
בִּãירוּשָûלַïיִìם וּבְִãקיבּוּץ חוּלָדה; הוּא
מְñתָüאֵäר אֶäת הַéחַëיִìים בִּãירוּשָûלַïיִìם ,בְּãתֵüלײַ

צילם :רוֹנן מחלב

אָäבִãיב וּבִַãקיבּוּץ בִּãשְûנוֹת הַéשְûלוֹשִûים,
הָéאַäרבָּãעִôים וְèהַéחֲëמִñישִûים שֶûל הַéמֵñאָäה
הַéקוֶֹדמֶñת; כּוֹתֵüב עַôל יְìרוּשָûלַïיִìם שֶûל
תְüקוּפַöת

הַéמַñנָדט,

יְìמֵñי

הַéמָñצוֹר

עָôמוֹס עוֹז מַñצִõיג אֶäת סִòפרוֹ הֶéחָָëדש "סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך"

ֶüיה
וּמִñלחֶëמֶñת הָéעַôצמָñאוּת ,וּשְûנוֹת ָé
הִָéראשוֹנוֹת שֶûל הַéמְִñדינָóה; הוּא כּוֹתֵüב

ְרבִãיעִôי )בִּãימֵñי ְרבִãיעִôי צְõבִãי מְñסַòייֵìם כְּîבָãר

עַôל ְדמוּיוֹת יְìדוּעוֹת כְּîמוֹ שַ"ûי עַôגנוֹן,

בְּãשָûלוֹש אֶäת עֲôבוָֹדתוֹ( ,וּבְãכֵîן בְּãשָûעָôה

טשֶûרנִóיחוֹבסִקי ,בֶּãןײַגוּריוֹן ,בֶּãגִåין וַèאֲäחִֵëרים.
בְּãגִåילוּי לֵïב ,בְִּãרגִåישוּת ,בְּãאִäינטִíימִñיוּת ,בְּãהוּמוֹר,
בְּãאִäירוֹניָìה וּבְãעוֹז – הוּא מַñפלִïיא לְïתָüאֵäר אֶäת עַôצמוֹ )יֶìלֶïד

"אֲäנִóי? אֶäשכַּîח? הֲéלא אֲäנִóי מִñסתַüכֵּîל בַּãשָûעוֹן כֹּל כַּîמָñה
ְרגָåעִôים .וְèעָôמוֹס יַìזכִּîיר לִïי".

חָëמֵñש אֲäנַóחנוּ נְóטַíלפֵּöן מִñבֵּãיתײַהַéמִñרַקחַëת שֶûלָïנוּ לְïבֵãיתײַ

הִéנֵóה ,אֲäנִóי ַרק בֶּãן אַäרבַּãע אוֹ חָëמֵñש ,וּכְîבָãר מוּטֶíלֶïת עָôלַïי

הַéמִñרַקחַëת שֶûלָïהֶéם .הַéמִñכתָüב הָéיָìה נִóשלָïח זְêמַñן ַרב מֵֹñראש,

אַäחֲָëריוּת הִéיסטוִֹריתֹ .לא הָéיָìה וְֹèלא יָìכוֹל לִïהיוֹת לִïי שְûעוֹן

וְèהָéיִìינוּ מְñחַëכִּîים לִïתְüשוּבָãה.

יָìד ,אָäז הָéיִìיתִüי ָרץ כֹּל ֶרגַåע לַïמִñטבָּãח לִïראוֹת מָñה אוֹמֵñר

יָìחִëיד בְּãחֶëבַרת מְñבוּגִָåרים( ,אֶäת אָäבִãיו )אָäב שֶûהוּא

בְּãמִñכתַüב הַéתְüשוּבָãה הִéבטִíיחוּ לָïנוּ דוָֹדה חַëיָìה וְèדוֹד צְõבִãי שֶûיוֹם

ִñיע צְõלִïיל תִüיקײַתַüק( ,וּכְîמוֹ מְñשַûגֵåר
הַéמְñתַüקתֵüק )הַéשָûעוֹן שֶûמַñשמ ַô

"לֶïקסִòיקוֹן מְñהַéלֵïך" ,שֶûעָôבַãד רוֹב יָìמָñיו כְּîסַòפָרן בַּãסִòפִרייָìה

ְרבִãיעִôי ,הַéתִüשעָôהײַעָôשָׂûר ,בְּãהֶéחלֵïט מַñתאִäים לָïהֶéם ,וְèהֵéם יְìחַëכּוּ

)שוֹלֵïחַ (ëחֲëלָïלִïית הָéיִìיתִüי מַñכִריז" :עוֹד עֶôשִׂרים וְèחָëמֵñש

הַéלְïאוּמִñית וְֹèלא זָêכָîה לְïהַéגשִûים אֶäת חֲëלוֹמוֹתָüיו( ,אֶäת אִäמוֹ

בְּãבֵãיתײַהַéמִñרַקחַëת ְקצָõת לִïפנֵóי חָëמֵñש ,וְèשֶûלא נִóדאַäג אִäם יוֹצֵõא

ַדקוֹת"" ,עוֹד עֶôשִׂרים"" ,עוֹד חֲëמֵñש עֶôשֵׂרה" – וְèאָäז הָéיִìינוּ

)אִäשָûה ְרגִåישָûה וּפִöיוּטִíית( ,אֶäת סָòבָãיו וְèסַòבתוֹתָüיו מִñצַõד

לָïנוּ לְïהִéתַקשֵûר ְקצָõת אַäחֲֵëרי חָëמֵñש .הֵéם בְּãהֶéחלֵïט לא יִìבְרחוּ.

ָקמִñים ,נוֹעֲôלִïים הֵéיטֵíב אֶäת הַéבַּãיִìת וְèיוֹצְõאִäים לֶַïדֶרך.

אֲäנִóי ֹלא זוֹכֵîר אִäם הָéיִìינוּ לוֹבְãשִûים בְּãגִָåדים טוֹבִãים לִïכְîבוֹד

אָäבִãיו וּמִñצַõד אִäמוֹ.

000

בַּãפַּöעַôם הִָéראשוֹנָóה הוּא מֵñעֵôז לִïכתוֹב עַôל מוֹתָüהּ שֶûל

הַéהֲéלִïיכָîה לְïבֵãיתײַהַéמִñרַקחַëת ,לִïכְîבוֹד הַéטֶíלֶïפוֹן לְïתֵüלײַאָäבִãיב,

הָéיִìינוּ נִóכנָóסִòים לְïבֵãיתײַהַéמִñרַקחַëת וְèאוֹמְִñרים" :שָûלוֹם

אִäמוֹ פַöניָìה ,שֶûהִéתאַäבְָּãדה כַּîאֲäשֶûר הָéיָìה עָôמוֹס עוֹז )אָäז –

אֲäבָãל לא אֶäתפַּöלֵïא אִäם לָïבַãשנוּ .הַéהֲéלִïיכָîה ַéהזֹאת הָéיְìתָüה

אָäדוֹן הַéיינֶóמַñן ,מַñה שְûלוֹמְָñך? אֲäנַóחנוּ בָּãאנוּ לְïטַíלפֵּöן" .הוּא

עָôמוֹס קלוֹיזנֶóר( בֶּãן שְûתֵüיםײַעֶôשֵׂרה וָèחֵëצִõי.

מִñבצָõע חֲëגִåיגִåי.

יַָìדע ,כַּîמוּבָãן ,שֶûבְּãיוֹם ְרבִãיעִôי נָóבוֹא לְïטַíלפֵּöן לְַïקרוֹבִãים ,וְèגַåם

כְּîמוֹ ַרבִּãים אֲäחִֵëריםָ ,קָראתִüי אֶäת שֵûשײַמֵñאוֹת עַôמוֵּדי

כְּîבָãר בְּãיוֹם ִראשוֹן אָäבִãי הָéיָìה אוֹמֵñר לְïאִäמִñי" :פַöניָìה ,אַäת

יַָìדע שֶûצְõבִãי עוֹבֵãד בְּãקוּפַּöתײַחוֹלִïים ,וְèשֶûלְïחַëיָìה הָéיָìה תַüפִקיד

הַéסֵòפֶöר – וְèהוּקסַòמתִüי .זֶêהוּ סֵòפֶöר שֶûכַּîאֲäשֶûר אַäתָüה מְñסַòייֵìם

ָûבוּע שֶûל הַéשִׂûיחָëה לְïתֵüלײַאָäבִãיב?"
ָûבוּע הוּא הַéש ַô
זוֹכֶֶîרת שֶûהַéש ַô

ְרצִõינִóי בְּãמוֹעֶôצֶõת הַéפּוֹעֲôלוֹת ,וְèשֶûיִìגאָäל יִìגַדל וְèיִìהיֶìה

ִíיח לְïעַôצמְָñך לִïקרוֹא
לִïקרוֹא אוֹתוֹ – אַäתָüה מִñצטַíעֵôר וּמַñבט ַë

בְּãיוֹם שֵûנִóי אִäמִñי הָéיְìתָüה אוֹמֶֶñרת" :אַäריֵìה ,אַäל תַüחֲëזוֹר

ספּוֹרטַíאי ,וְèשֶûהֵéם חֲëבִֵãרים טוֹבִãים שֶûל גוֹלָדה מֵñאִäירסוֹן

מְñאוּחָëר מָñחֳָëרתַüיִìים ,שֶֹûלא יִìהיֶìה פַּöנצֶ'õר".

אוֹתוֹ שוּב וָèשוּב.
בָּãחַëרתִüי לְïהָéבִãיא כָּîאן ,וּבַãגִåליוֹנוֹת הַéבָּãאִäיםְ ,קטָíעִôים

וּבְãיוֹם שְûלִïישִûי שְûנֵóיהֶéם הָéיוּ אוֹמְִñרים לִïי" :עָôמוֹסַ ,רק

אֲäחִָëדים מִñתוֹך הַéסֵòפֶöר בִּãלְïשוֹנוֹ שֶûל עָôמוֹס עוֹז )ִקיצַõרנוּ

שֶֹûלא תְüסֵַòדר לָïנוּ שוּם הַéפתָüעָôה ,אַäתָüה שוֹמֵñעַ ,ôשֶֹûלא

פֹּה וָèשָûם( .הַéסֵòפֶöר אֵäינוֹ כָּîתוּב בְּãסֵֶòדר כרוֹנוֹלוֹגִåי ,וְèכָîך גַåם

תִüתָקֵרר וְèשֶֹûלא תִüיפּוֹל עַôד מָñחָëר אַäחֲֵëרי הַéצָõהֳַéריִìים".

ֹלא הְַéקטָíעִôים הַéמוּבָãאִäים כָּîאן.
צִõיפִּöי מַñזָêר

פִּöלאֵäי הַéטֶíלֶïפוֹן

)גוֹלָדה מֵñאִäיר( .אֲäבָãל בְּãכֹל זֹאת הִéזכַּîרנוּ לוֹ" :אֲäנַóחנוּ בָּãאנוּ
כְֵּîדי לְïהִéתַקשֵûר לְַïקרוֹבִãים שֶûלָïנוּ בְּãתֵüלײַאָäבִãיב" .אֲäדוֹן
הַéיינֶóמַñן הָéיָìה אוֹמֵñר" :כֵּîן ,כַּîמוּבָãן .תֵüשְûבוּ בְּãבַָãקשָûה".
אַäבָּãא הָéיָìה אוֹמֵñר" :עַôכשָûיו אֲäנִóי אֲäחַëייֵìג" .וְèאִäמָñא" :זֶêה עוֹד

בָּãעֶֶôרב הָéאַäחֲëרוֹן הָéיוּ אוֹמְִñרים לִïי" :שֶûתֵüלֵïך מוּקָדם

מוּקָדם ,אַäריֵìה .זֶêה עֲַôדיִìין כַּîמָñה ְרגָåעִôים לִïפנֵóי הַéזְêמַñן" .וְèהוּא

כּוֹח מָñחָëר בַּãטֶíלֶïפוֹן ,אֲäנִóי ֹלא רוֹצֶõה שֶûהֵéם
לִïישוֹן ,שֶûיִìהיֶìה לְָïך ַë

הָéיָìה אוֹמֵñר" :כֵּîן ,אֲäבָãל עַôד שֶûמְַñקבְּãלִïים ֶקשֶûר" )ֹלא הָéיָìה חִëיוּג

יִìשמְñעוּ אוֹתְָüך שָûם כְּîאִäילוּ שֶûלא אָäכַîלתָ."ü

ְַóקבּל ֶקשֶûר
יָìשִûיר( .וְèאִäמָñא" :אֲäבָãל מַñה יִìהיֶìה אִäם בְּãמִñקֶרה נ ֵã

ָקבוּע
ַô
בְּãמֶñשֶûך שָûנִóים הָéיָìה לָïנוּ סִòידוּר שֶûל ֶקשֶûר טֶíלֶïפוֹנִóי

כָּîך הָéיוּ בּוֹנִóים אֶäת הַéהִéתַרגְåשוּת .אֲäנַóחנוּ גַåרנוּ בְִּãרחוֹב

תֵüכֶîף וּמִñיָìד ,וְèהֵéם עֲַôדיִìין לא שָûם?" אַäבָּãא הָéיָìה עוֹנֶóה:

עִôם הַéמִñשפָּöחָëה בְּãתֵüלײַאָäבִãיב .אַäחַëת לִïשְûלוֹשָûהײַאַäרבָּãעָôה

עָôמוֹס ,וּבֵãיתײַהַéמִñרַקחַëת הָéיָìה בְּãמֶñרחַëק חָëמֵñש ַדקוֹת הֲéלִïיכָîה,

"בְּãמִñקֶרה כָּîזֶêה ,אֲäנַóחנוּ פָּöשוּט נְóנַóסֶòה עוֹד פַּöעַôם" .וְèאִäמָñא:

חוָדשִûים הָéיִìינוּ מִñתַקשְִûרים אֲäלֵïיהֶéם בַּãטֶíלֶïפוֹן ,אַäףײַעַôלײַפִּöי

בְִּãרחוֹב צְõפַöניָìה ,אֲäבָãל כְּîבָãר בְּãשָûלוֹש הָéיָìה אַäבָּãא אוֹמֵñר" :אַäל

"ֹלא ,הֵéם יִìדאֲäגוּ ,הֵéם יַìחשְûבוּ שֶûהִéפסִòידוּ אוֹתָüנוּ".

שֶûטֶíלֶïפוֹן ֹלא הָéיָìה ֹלא לָïנוּ וְֹèלא לָïהֶéם.

תַüתחִëילִïי שוּם ָדבָãר חָָëדש עַôכשָûיו ,שֶֹûלא תִüהיִìי בְּãלַïחַëץ זְêמַñן".

בְּãעוֹד הֵéם מִñתווַèכְּîחִëים ,כְּîבָãר הָéיָìה כִּîמעַôט חָëמֵñש .אַäבָּãא הָéיָìה

"אֲäנִóי בְּãסֵֶòדר גָåמוּר ,אֲäבָãל אַäתָüה ,עִôם הַéסְòפִָöרים שֶûלְָïך,

מִֵñרים אֶäת הַéשְûפוֹפֶֶöרת ,בַּãעֲôמִñיָדה וְֹèלא בִּãישִûיבָãה ,וְèהָéיָìה אוֹמֵñר

ָדבָãר ִראשוֹן ,הָéיִìינוּ שוֹלְïחִëים מִñכתָüב לַïדוָֹדה חַëיָìה וְèלַïדוֹד
צְõבִãי ,וּבוֹ כָּîתַüבנוּ שֶûבְּãתִüשעָôהײַעָôשָׂûר בַּãחוֶֹדש ,זֶêה יוֹצֵõא יוֹם
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שֶûלא תִüשכַּîח לְïגַåמֵרי".

"שער למתחיל" ,גיליוֹן  ,1229ט"ז בּאדר א' תשס"ג 18 ,בּפבּרוּאר 2003

לַïמֶñרכְּîזָêנִóית" :שָûלוֹם לָïך .אֲäנִóי מְñבֵַãקש תֵüלײַאָäבִãיב ) "648אוֹ

˙¯·˙ÂÓ‡Â ˙Â

¯ÙÒ
מַñשֶûהוּ דוֹמֶñה .חָëיִìינוּ אָäז בְּãעוֹלָïם שֶûל שָûלוֹש סְòפָöרוֹת(.

ְèוזֹאת הָéיְìתָüה כֹּל הַéשִׂûיחָëה .מַñה נִóשמָñע? טוֹב .נוּ ,אִäם כָּîך,

לִïפְöעָôמִñים ָקָרה שֶûהַéמֶñרכְּîזָêנִóית הָéיְìתָüה אוֹמֶֶñרת" :בְּãבַָãקשָûה

ִïשמוֹע אֶäתכֶîם.
אָäז אֲäנַóחנוּ בְָּãקרוֹב שוּב נְַóדבֵּãר .טוֹב ל ַô

לְïחַëכּוֹת ,אֲäדוֹנִóי ,עוֹד כַּîמָñה ְרגָåעִôים ,עַôכשָûיו מְñנַóהֵéל הַéדוֹאַäר

אֲäנַóחנוּ נִóשלַïח מִñכתָüב וְèנִóקבַּãע לָïנוּ זְêמַñן לַïפַּöעַôם הַéבָּãאָäה.

מְַñדבֵּãר" .אוֹ אָäדוֹן סִòיטוֹן .אוֹ אָäדוֹן נַóשַûאשִûיבִּãי .וַèאֲäנַóחנוּ

נְַóדבֵּãר .כֵּîן .בְּãהֶéחלֵïט נְַóדבֵּãר .בְָּãקרוֹב .לְïהִéתָראוֹת .וְèתִüשמְñרוּ

הָéיִìינוּ נִóלחָëצִõים ְקצָõת ,כִּîי מַñה יִìהיֶìה? מַñה יַìחשְûבוּ עָôלֵïינוּ

עַôל עַôצמְñכֶîם .כֹּל טוּב .גַåם לָïכֶîם.

שָûם?

יוֵֹדע מַñה יִìהיֶìה
ַô
מִñי

יָìכוֹלתִüי מַñמָñש לִïראוֹת אֶäת הַéחוּט הַéיָìחִëיד הַéזֶêה ,הַéמְַñקשֵûר
אֶäת יְìרוּשָûלַïיִìם עִôם תֵüלײַאָäבִãיב ,וְַèדרכָּîהּ – עִôם כֹּל הָéעוֹלָïם,
וְèהַַéקו הַéזֶêה תָüפוּסèְ ,וכֹל זְêמַñן שֶûהוּא תָüפוּס אֲäנַóחנוּ מְñנוּתִָüקים
מִñן הָéעוֹלָïם.

ÌÈ˘„Á ÌÈË¯Ò

אֲäבָãל זֶêה ֹלא הָéיָìה מַñצחִëיק .הַéחַëיִìים הָéיוּ תְüלוּיִìים בְּãחוּט
ַדק .עַôכשָûיו אֲäנִóי מֵñבִãין שֶûהֵéם לְïגַåמֵרי ֹלא הָéיוּ בְּãטוּחִëים אִäם
יוֵֹדע מַñה יִìהיֶìה,
בֶּãאֱäמֶñת יְַìדבְּãרוּ עוֹד פַּöעַôם אוֹ ֹלא ,כִּîי מִñי ַô
יִìהיוּ מְñאוָֹרעוֹת ,יִìפרוֹץ פּוֹגרוֹם,

√ שִûיַקאגוֹ .סֶֶòרט מוּסִòיײַ

טֶíבַãח ,תָüבוֹא מִñלחָëמָñה ,יִìקֶרה אָäסוֹן,

ָקלִïי קוֹמִñי ,שֶûנַóעֲôשָׂûה לְïפִöי

הֲֹéלא הַéטַíנִקים שֶûל הִéיטלֶïר כִּîמעַôט

מַñחֲëזֶêמֶñר מְñפוּרסָòם ,וְèזָêכָîה

הִéגִåיעוּ אֶäל הַéמִñפתָüן )ֶדלֶïת הַéכְּîנִóיסָòה(

בִּãפְַöרס "גלוֹבּוּס הַéזָêהָéב".

הַéשְûפוֹפֶֶöרת וְèאוֹמֵñר לַïמֶñרכְּîזָêנִóית:

שֶûלָïנוּ מִñשְûנֵóי כִּîיווּנִóים ,מִñצְõפוֹן

בְּãשִûיַקאגוֹ שֶûל שְûנוֹת הָéעֶôשִׂרים שֶûל הַéמֵñאָäה שֶûעָôבְָãרה,

אַäפִריָקה וְèגַåם ֶדֶרך הַַéקווָקז ,מִñי

כִּîמְñדוּמַñנִóי

מְñנַóסָòה רוֹקסִòי )ֶרנֶóה זֶêלווֶèגֶåר( לִïמצוֹא אֶäת ַדרכָּîהּ בְּãעוֹלַïם

יוֵֹדע מָñה עוֹד מְñצַõפֶּöה )מְñחַëכֶּîה( לָïנוּ.
ַô

שֶûבִּãיַקשתִüי לְַïדבֵּãר עִôם תֵüלײַאָäבִãיב

ִíיח לָïהּ
הַéשוֹאוּײַבִּãיזנֶóס .הִéיא מִñסתַüבֶּãכֶîת עִôם בַּãחוּר שֶûמַñבט ַë

הַéשִׂûיחָëה הֵָéריָקה ַéהזֹאת כְּîלָïל לא

 ."648הִéיא הָéיְìתָüה אוֹמֶֶñרת:

הַéצלָïחָëה וְèעוֹשֶׂûר ,אַäך מְַñרמֶñה אוֹתָüהּ ,וּמְñשַûלֵïם עַôל כָּîך

הָéיְìתָüה ֵריָקה – הִéיא הָéיְìתָüה ַרק ַדלָïה

"ָרשַûמתִüי לְïפָöנַóי ,אֲäדוֹנִóי .בְּãבַָãקשָûה

בְּãחַëיָìיו .רוֹקסִòי נִóשלַïחַëת לַïכֶּîלֶïא ,שָûם הִéיא פּוֹגֶåשֶûת בַּãעֲôלַïת

)כְּîמוֹ :עֲôנִóייָìה(.

חֲëלוֹמוֹת אַäחֶֶëרת )ֶקתִרין זִêיטָíה ג'וֹנס( וְèעוֵֹרךײִַדין

אַäחֲֵëרי שֶûהִéמתִüין )חִëיכָּîה( ְקצָõת,
הָéיָìה אַäבָּãא מְñשַûעֵôר )חוֹשֵûב( כִּîי מְñנַóהֵéל
הַéדוֹאַäר אוֹ אָäדוֹן נַóשַûאשִûיבִּãי סִòייְìמוּ
אֶäת שִׂûיחָëתָüם ,וְèהָéיָìה מִֵñרים שוּב אֶäת
"סְòלִïיחָëה,

גְåבִãרתִüי,

לְïהַéמתִüין" )אוֹ" :בְּãבַָãקשָûה לְïהִéזַדייֵìן

הַָéדבָãר שֶûשִׂûיחוֹת הַéטֶíלֶïפוֹן הָéהֵéן

בְּãסַòבלָïנוּת"( .אַäבָּãא הָéיָìה אוֹמֵñר:

מְñאִäירוֹת לִïי עַôכשָûיו הוּא עַôד כַּîמָñה

"אֲäנִóי מַñמתִüין גְåבִãרתִüי ,כַּîמוּבָãן שֶûאֲäנִóי

ָקשֶûה הָéיָìה לָïהֶéם – לְïכוּלָïם ,לא ַרק

חֲëלַïקלַïק )ִריצַ'õרד גִåיר( ,וְèהֵéם מְñשַûנִóים אֶäת חַëיֶìיהָ.é

שְûנֵóי חַëייָìלִïים מֵñחֵëיל הָéאֲäווִèיר הָéאַäמִֶñריָקנִóי –
מַñמתִüין ,אֲäבָãל אֲäנָóשִûים מַñמתִüינִóים
לוּח מוָֹדעוֹת בְּãתֵüלײַאָäבִãיב ,בִּãימֵñי לְïהוַֹרי – לְïבַãטֵíא ֶרגֶåש פְָּöרטִíי.
לְïיַìד ַë
מִñלחֶëמֶñת הָéעוֹלָïם הַéשְûנִóייָìה
גַåם בַָּãקצֶõה הַéשֵûנִóי" .בְּãכָîך הוּא הָéיָìה
בְּãהַéבָּãעַôת ֶרגֶåש צִõיבּוִּרי לא הָéיָìה

רוֹמֵñז לָïהּ בְּãנִóימוּס שֶûאָäכֵîן אֲäנַóחנוּ אֲäנָóשִûים תַüרבּוּתִüיִìים ,אֲäבָãל

לָïהֶéם שוּם קוֹשִûי – הֵéם הָéיוּ אֲäנָóשִûים ִרגשִûיִìים ,וְèיְָìדעוּ

יֵìש גְåבוּל גַåם לַïהִéתאַäפְּöקוּת וְèלַïהַéבלָïגָåה )אִäי תְüגוּבָãה( שֶûלָïנוּ.

ֵîח בְּãלַïהַéט )בְּãהִéתלַïהֲéבוּת(
לְַïדבֵּãר .הֵéם הָéיוּ מְñסוּגָåלִïים לְïהִéתווַèכּ ַë

אֲäנַóחנוּ מְñחוּנָóכִîים הֵéיטֵíב אֲäבָãל לא פַראייִֶìרים.

ַéשִקיע
עַôל נִóיטשֶûה ,עַôל סטַíאלִïין ,עַôל זַ'êבּוֹטִíינסִקי; לְïה ַô

000

ִåיע לְִïדמָñעוֹת
בָּãזֶêה אֶäת כֹּל מְñאוָֹדם )יְìכוֹלתָüםְ ,רצוֹנָóם( .לְïהַéג ַô

וְèאָäז פִּöתאוֹם הַéטֶíלֶïפוֹן הָéיָìה מְñצַõלצֵõל שָûם בְּãבֵãיתײַ

שֶûל פַּöאתוֹס ,לְïזַêמֵñר זְêמִñירוֹת )שִûיִרים( עַôל הַéקוֹלוֹניַìאלִïיזם,

הַéמִñרַקחַëת ,וְèזֶêה תָüמִñיד הָéיָìה צְõלִïיל מַñרעִôיש לֵïבֶ ,רגַåע מַñאגִåי

עַôל הָéאַäנטִíישֵûמִñים ,עַôל הַéצֶֶõדק ,עַôל הָéאֳäמָñנוּת .אֲäבָãל בֶָּãרגַåע

ִûיחה הָéיְìתָüה נִóשמַñעַôת בְּãעֵֶôרך כָּîך:
)ָקסוּם( ,וְèהַéשׂ ָ

ִãיע ֶרגֶåש פְָּöרטִíי – יָìצָõא תָüמִñיד אֵäיזֶêה ָדבָãר
שֶûנִóיסוּ לְïהַéבּ ַô

√ תְüפוֹס אוֹתִüי אִäם
תוּכַîל .הַéקוֹלנוֹעָôן סטִíיבֶãן

ִëיח )יָìבֵãש כְּîמוֹ הַéמִñדבָּãר( ,אוּלַïי אַäף מְñפוּחָëד ,פְִּöרי
מְñכוּוָèץ ,צָõח ַë

ספִּöילבֶּãרג הוּקסַòם מִñסִòיײַ

)תוֹצָõאָäה שֶûל( דוֹרוֹת עַôל דוֹרוֹת שֶûל הַéדחָëקוֹת )הַéכנָóסָòה

פּוּרוֹ שֶûל פַרנק אֶäבִּãיגנֵóייל ,נוֹכֵîל וְַèרמַñאי ,שֶûפָּöעַôל

פְּöנִóימָñה( וְèשֶûל אִäיסוִּרים מְñכוּפָּöלִïים :הַéנִóימוּסִòים הָéאֵäירוֹפִּöיִìים

בִּãשְûנוֹת הַéשִûישִûים וְèהִéצִõיג אֶäת עַôצמוֹ כְּîטַíייָìס ,עוֵֹרךײִַדין,

הַéבּוּרגָåנִóיים הִéכפִּöילוּ אֶäת עוֹצמתָüם )כּוֹחָëם( שֶûל מַñעֲôצוֵֹרי

רוֹפֵöא יְìלִָïדים וְèעוֹד .הוּא ִרימָñה אֶäת הַéנָóשִûים שֶûהִéתאַäהֲéבוּ

)הַéמַñעֲôצוִֹרים הַéנַóפשִûיִìים שֶûל( הָéעֲôייָָìרה הַָéדתִüית הַéיְìהוִּדית.

בּוֹ ,וְèהוֹצִõיא מֵñהֶéן מִñיליוֹנֵóי דוֹלִָïרים ,עַôד שֶûסוֹכְîנֵóי

כִּîמעַôט ַéהכֹּל הָéיָìה "אָäסוּר" אוֹ "ֹלא יָìפֶöה".

הָéאֶäףײַבִּãיײַאַäיי הִéצלִïיחוּ לִïתפּוֹס אוֹתוֹ .ספִּöילבֶּãרג הָéפַöך

"הַéלוֹ צְõבִãי?"
"מְַñדבֵּãר".
"זֶêה אַäריֵìה מִñירוּשָûלַïיִìם".
"כֵּîן אַäריֵìה ,שָûלוֹם ,כָּîאן צְõבִãי ,מַñה שְûלוֹמכֶîם?"
"אֶäצלֵïנוּ ַéהכֹּל בְּãסֵֶòדר .אֲäנַóחנוּ מְַñדבְִּãרים אֲäלֵïיכֶîם מִñבֵּãיתײַ
הַéמִñרַקחַëת".

מִñלְïבַãד זֹאת ,הָéיָìה אֵäיזֶêה מַñחֲëסוֹר גָåדוֹל בְּãמִñלִïים.

אֶäת כֹּל זֶêה לְïסֶֶòרט מְַñרתֵüק ,עִôם לִïיאוֹנַóרדוֹ ִדיַקפִּריוֹ

"אֵäין חָָëדש .אֵäיך אֶäצלְïכֶîם ,צְõבִãי? מָñה אַäתָüה מְñסַòפֵּöר?"

הָéעִôבִרית עֲַôדיִìין ֹלא הָéיְìתָüה שָׂûפָöה ֵדי טִíבעִôית ,וּוַַèדאי ֹלא

בְּãתַüפִקיד הַéנוֹכֵîל הַéמַñקסִòיםèְ ,וטוֹם הֶéנקס כְּîסוֹכֵîן

"הכֹּל בְּãסֵֶòדר .אֵäין שוּם ָדבָãר מְñיוּחָëד ,חַëיִìים".
ַé

שָׂûפָöה אִäינטִíימִñיתָ .קשֶûה הָéיָìה לַָïדעַôת מַñה בְּãעֶôצֶõם יוֹצֵõא לְָïך

הָéאֶäףײַבִּãיײַאַäיי הַ"éמְñיוּבָּãש" ,שֶûרוֵֹדף אַäחֲָëריו.

"אִäם אֵäין חָָëדש ,זֶêה טוֹב .גַåם אֶäצלֵïנוּ אֵäין חֲָëדשוֹת.

כְּîשֶûאַäתָüה מְַñדבֵּãר עִôבִרית .אַäף פַּöעַôם ֹלא יָìכְîלוּ לִïהיוֹת

√ קוֹקוּשָקה .סֶֶòרט שֶûנַóעֲôשָׂûה בִּãמְñשוּתָüף בִּãיֵדי אֲäנָóשִûים

בְּãטוּחִëים שֶֹûלא יֵìצֵõא לָïהֶéם מַñשֶûהוּ מְñגוּחָëך )מַñצחִëיק( ,וּמִñפְּöנֵóי

מֵñרוּסיָìה וּמִñלַïפּלַïנד ,וּמֵñבִãיא אֶäת סִòיפּוָּרם שֶûל חַëייָìל רוּסִòי

"גַåם כֵּîן".

הַéגִåיחוּך הֵéם פָּöחֲëדוּ יוֹמָñם וָèלַïילָïה .אֲäפִöילוּ אֲäנָóשִûים כְּîהוַֹרי,

וְèחַëייָìל פִöינִóי ,שֶûמַñגִåיעִôים בְּãמִñקֶרה לְïבֵãיתָüהּ שֶûל אִäיכָָּîרה

"יָìפֶöה מְñאוֹד .אָäז עַôכשָûיו פַöניָìה תְַüדבֵּãר אִäתכֶîם".

שֶûיְָìדעוּ הֵéיטֵíב עִôבִריתֹ ,לא מַñמָñש שָûלְïטוּ בָּãהּ :אוּלַïי כָּîך

לַïפִּöית .כֹּל אֶäחָëד מֵñהַéשְûלוֹשָûה מְַñדבֵּãר בְּãשָׂûפָöה אַäחֶֶëרת ,אֲäבָãל

וְèשוּב אוֹתוֹ ָדבָãר" :מַñה נִóשמָñע? מה חָָëדש?" וְèאַäחַëר כָּîך:

מַñרגִåיש מִñי שֶûנוֹהֵéג בְָּãרחוֹבוֹת שֶûל עִôיר זָָêרה בְֶּãרכֶîב ֹלא

אֵäין לָïהֶéם בְֵּãרָרה אֶäלָïא לִïלמוֹד לְïהִéסתֵַüדר זֶêה עִôם זֶêה,

מוּכָּîר לוֹë.

לַïמרוֹת בְּãעָôיוֹת הַéשָׂûפָöה וְèהַéשִׂûנאָäה שֶûנוֹלְָïדה בַּãמִñלחָëמָñהQ.

"גַåם אֲäנַóחנוּ .מה חָָëדש?"

אֲäנַóחנוּ בְּãסֵֶòדר גָåמוּר .וּמָñה אֶäצלְïכֶîם?"

"עַôכשָûיו עָôמוֹס יְַìדבֵּãר כַּîמָñה מִñלִïים".

"שער למתחיל" ,גיליוֹן  ,1229ט"ז בּאדר א' תשס"ג 18 ,בּפבּרוּאר 2003
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