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יוסי גמזו

הַ ןִ נור הֶ עָ צוב שֶ ל סְ טֶ לָה פְ לוֹרֶ ס
"עצב חרישי ויראה נעלמה התגנבו אל לב נֹ חַ  .שם ,מֵ עֵ בֶ ר לגדר ,עומד עתה אבא בקנוטא
ובכובע של שבת וצועק בקול' :ארבעים שנה ָאקוט בדור!' (תהילים צ"ה י') '...והוא,
ל'ש ְקצָ ה'"...
פושע ישראל ,מוטל בשעה זו מאחורי איזו גדר ואורב ִ
(ח .נ .ביאליק" :מאחורי הגדר")
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ַאדווֹת שֶ ל הַ חֶ ז' ֹו
ִהיא נוֹלְ ָדה בְ לִ יסְ בוֹןֹ ,לא הַ ְרחֵ ק ִמ ִשפְ כ ֹו ְמתֺ לְ תַ ל הָ ְ
הַ םַ גִ יר אֶ ת ִשצְ נ ֹו כְ מ ֹו הַ פָ אדוֹס אֶ ת כְ פוֹר בְ ִדידותָ ה אֶ ל חֵ יק ֹו הָ ָרחָ ב
ָאביהָ
ַאט ַל ְנ ִטי ,לְ ִ
שֶ ל הָ או ְֹקיָנוֹס הָ ְ
ִידה הַ גְ ד ֹולָה
הָ יָה ִמ ְש ָרד בָ ָא ֶונ ָ
שֶ םול הֵ יכַל הַ נַ ְרלָמֶ נְט שֶ בוֹ ,נָתֵ ִטית
נִןָ ה לִ לְ חֹ ם בָ עָ ִריצות הַ חֲשוכָה.
מָ ה כְ בָ ר אֶ פְ שָ ר לְ סַ נֵ ר עַ ל יַלְ ָדה בַ ת חָ מֵ ש שֶ טָפְ יָה ,גַם בַ חֹ ֶרף,
אדה ְקטַ מָה שֶ ל אוֹר-שֶ מֶ ש
ַאמבָ סָ ָ
הוא כְ מ ֹו ְ
א ֹו ִמ ְק ָדמָ ה שֶ ל ְשמֵ י בְ רוֹקָ ד ְתכֺלִ ים עַ ל הַ חֶ ְשבוֹן
שֶ ל מָ ה שֶ טָבוֹאִ ,אם יָבוֹא ,שֶ ל ְשמָ חוֹת הַ ְשמורוֹת לֶעָ ִתידִ ,אם עָ ִתיד הוא
מָ ה שֶ סָ פוי וְ חָ בוי כְ שַ י -כְ ִריסְ מֶ ס
א ֹו מָ ה שֶ כָפוי כִ גְ זַר ִ -דין?
"היא תַ גִ יעַ ָרחוֹקִ ",מ ְת ַנבְ אוֹת הַ ְשכֵנוֹת
ִ
ַאחֲריהָ ,
בִ ְראוֹתָ ן כָל ִאיש בָ ְרחוֹב מֵ סֵ ב עֵ ינַיִם ֶ
יסים.
סְ טֶ לוֹת שֶ ל אוֹר בְ חֶ ְשכַת ִאיש ֹונֶיהָ ופְ לו ֶֹרס אֲרֺ כֵי ֲעלֵי-כוֹתֶ ֶרת בָ ִר ִ
וְ ָאכֵן זֶה קו ֶֹרה ,נְבואוֹת מַ גְ ִשימוֹת אֶ ת עַ צְ מָ ןִ :היא תַ ְר ִחיק ,עִ ם הו ֶֹריהָ
עַ ד מ ֹוז ְַמבִ יק ,שֶ אֵ לֶיהָ ִ ,מנַ חַ ד
זְ רוֹע ֹו שֶ ל הַ ִד ְיקטָ טוֹר דוֹן ַאנְטוֹנְי ֹו סָ ָלזָר
ָאביהָ ,
יִבְ ַרח נַ ְרלָמֶ ְנטָ ר נְ ר ֹו -לִ יבֶ ָרלִ י זֶהִ ,
ַארצוֹ.
ִמםָ ה שֶ כִ סְ פָ ַרד שֶ ל ְפ ַרנְק ֹו חָ ל גַם בְ ְ
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וַאסְ ק ֹו ָדה גַאמָ ה גִ לָה ,בִ נְסִ בוֹת ֲאחֵ ר ֹות ְבתַ כְ לִ ית ,אֶ ת הַ ֶד ֶרְך
ִמםָ ה שֶ עֲמַ לְ יָה רו ְֹד ִריגֶז קָ ְרָאה ל ֹו "לָה קַ אזָה נו ְֹרטו ֶגזֶה" ַלטַבֶ שֶ ת הַ ְשחו ָֹרה,
ַאדווֹקָ ט ִמן הַ ְםכו ָֹרה שֶ ִמזְ ַדםֵ ן אֶ ל הַ עוֹלוֹנְ יָה
אַ ְך כָאן ְמ ַגלֶה אֶ ת יָפְ יָה שֶ ל הַ בַ ת ְ
ומ ְשנַ ְחת ֹו ִמן הַ פָ ִשיזְ ם בְ לִ יסְ בוֹן.
עֶ שֶ ר שָ נִים לְ ַאחַ ר בְ ִריחָ תָ ם שֶ ל הָ ָאב ִ
ארקֶ ס ,בְ חוגֵי הָ אֶ ִמיגְ ַר ְציָה:
עֶ ֶרב קֵ יצִ י תַ חַ ת ְשמֵ י מ ֹוז ְַמבִ יק ,בַ בִ ָירה לו ֶֹרנְס ֹו מַ ְ
נַרקֶ ט.
כְ בוֹד הַ נְ ַר ְקלִ יט ,לִ צְ לִ ילָיו שֶ ל תַ ְקלִ יט ,מַ זְ ִמין אוֹתָ ה לְ טַ אנְג ֹו ְמסַ ְח ֵרר עַ ל הַ ְ
סְ טֶ לָה ,אַ ֶטלֶת-הָ ִרים ְרדופָ ה שֶ הֵ ִריחָ ה צַ טָד ,כְ לָל אֵ ינָה ְמס ְֺח ֶר ֶרת,
בְ חֵ ן אֲבָ ל בְ תֹ קֶ ף ְמחַ ְרפֶ נֶת ל ֹו לַםַ אצ' ֹו אֶ ת כָל מַ אֲמַ סָ יו לְ הַ ְצ ִמ ָידה אֵ לָיו ָאן -בְ לוֹק.
ַאדווֹקָ ט ֹו עוֹמֵ ד עַ ל שֶ ל ֹו וְ שֶ ל ֹו כִ ְמעַ ט נ ְִשבָ ר ל ֹו אֲבָ ל ֹלא לִ בָ ה שֶ ל סְ טֶ לָה,
דוֹן ְ
נִתקָ לוֹת בְ ִקיר ָאטום.
לוחים לְ בֵ יתָ ה יוֹמָ ם ָו ַל ְילָה ְ
כָל ִמ ְת ְקפוֹת הַ נְ ָר ִחים הַ ְש ִ
כָל ְק ִהלַת הַ גוֹלִ ים ,בְ לָשוֹן ְמצַ ְקצֶ קֶ ת ,בִ ְד ִחילו ְורכִ ילו

אוֹמֶ ֶרת "חֲבָ ל" ,גַם הָ ָאב ,גַם הָ אֵ ם ,אֲבָ ל סְ טֶ לָה כְ צוק-סֶ לַעֹ" :לא רוֹצָ ה אוֹת ֹו וְ ַדי".
אֲפִ לו ַכ ֲעבֹר עֶ ְש ִרים שָ נָה ,כְ שֶ ִם ְתבָ ֵרר לָה שֶ ְדחוי -לִ בָ ה נִ ְתאֹ ם הוא ְנ ִשיאָ ה שֶ ל נו ְֹרטוגָל
וְ ִאלו ֹלא י ְָרקָ ה הַ חֲתולָה עַ ל הַ שַ םֶ נֶת הָ יְתָ ה עַ כְ שָ ו גְ ִב ְרתָ ה הָ ִראש ֹונָה שֶ ל הָ אֺ םָ ה
אֵ ין זֶה מֵ זִ יז לָה שום כְ לום חוץ ִמעֶ מֶ ט סַ ְרקַ סְ ִטי בְ קַ ו הַ ְשפָ תַ יִם,
זֶה ,שֶ אוֹת ֹו ֹלא ִהצְ לִ יחַ סֶ נְיוֹר נְ ֶרסִ ֶידנְטֶ ה לִ פְ רֹץ מֵ ע ֹולָם.
ִהיא מֺ עֶ פֶ ת גְ בָ ִרים אַ ְך חוֹמַ ת יְ ִריח ֹו מַ ְמ ִתינָה ַרק לִ צְ בָ א יְהוֹשֺ עַ
ַאף שֶ עוֹד שום יְהוֹשֺ עַ כָאן טֶ ֶרם נִגְ לָה לָה א ֹו טֶ ֶרם נ ֹולַד.
אַ בָ א ח ֹוזֵר ומַ זְ כִ יר לָה מֵ ָאז אֵ יְך הֺ ְחמַ ץ הָ אֶ ְקסְ נְ ֶרס אֶ ל הָ אֹ שֶ ר
בְ הֶ ֶדף י ַָדיִם נְ תַ טוֹתְ ,שמָ אלִ טוֹת ,שֶ ִאבְ דו אֶ ת סִ כוי -הַ זָהָ ב
אַ ְך אֵ ין בָ ה ִטנַ ת ח ֲָרטָ הִ ,היא ְשלֵמָ ה עִ ם עַ צְ מָ ה ,עִ ם עַ צְ מָ ה הַ מוֹתֶ ֶרת
יָפָ ה יוֹתֵ ר כָל יוֹם ובו ֵֹד ָדה יוֹתֵ ר כָל ַל ְילָה,
דוֹחָ ה אֶ ת הַ בוֹלְ ִעים ,בִ ְמקוֹם אוֹתָ ה ,אֶ ת עֶ לְ ב ֹונָם.
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גֶבֶ ר אֶ פְ שָ ר ַל ֲהדֹף לְ ָאחוֹר אֲבָ ל ֹלא אֶ ת גַלְ גַל הַ ִהיסְ טו ְֹריָה:
כְ מ ֹו שֶ נִ תוחַ תַ צְ לום ֶנג ִָטיב שֶ ל לָבָ ן עַ ל נְ נֵי שָ חֹ ר הוֹפֵ ְך שָ חֹ ר עַ ל נְ נֵי לָבָ ן
ָככָה הוֹפֵ ְך גַם סָ מו ָֹרה מָ שֶ ל עִ ם מו ְֹר ָדיו אֶ ת סִ ְד ֵרי מ ֹוז ְַמ ִביק ז ֹו
מָ ה שֶ כוֹפֶ ה עַ ל הו ֶֹריהָ שֶ ל סְ טֶ לָה אֶ ת עֹ ל גָלותָ ם הַ ְשנִ טָה.
שושים,
בורג ,זְ קֵ נִים יוֹתֵ רְ ,ת ִ
עַ כְ שָ ו הֵ ם בְ יוֹהָ נֶסְ ְ
עַ כְ שָ ו ִהיא ִמ ְשעַ נְתָ ם הַ טְ ִח ָידה ,קֺ נַ ת-הַ גֶמֶ ל.
יֵש לָה ִמ ְש ַרת -מַ זְ כִ ָירה בְ חֶ בְ ַרת -הַ ִםכְ רוֹת הַ גְ ד ֹולָהִ ,היא ש ֹולֶטֶ ת
בְ שֵ ש א ֹו בְ שֶ בַ ע שָ פוֹת אֲבָ ל ֹלא בְ לִ בָ ה הַ כָלוא בְ צִ ינוֹק.
שורת מַ ְחסוֹמֵ י-הַ ְד ָרכִ ים שֶ ל שו ְֹט ֵרי הָ אַ נַ ְר ְטהַ יְד,
שום מַ עֲצוֹר ,גַם ַ
אֵ ין ב ֹו כְ ֵדי לְ עַ כֵב אֶ ת הַ זְ מַ ן .אֶ ל הַ עֶ מֶ ט הַ הוא ,הַ טָשָ ן
בְ קַ ו הַ ְשפָ תַ יִם הָ הֵ ן הַ טָפוֹת שֶ ַאף נַ עַ ם ֹלא נ ְֺשקו (ַאף כִ י הַ ַדעַ ת ֹלא סוֹבֶ לֶת
נָרדו ְֹקס שֶ ָכזֶה ,אֶ גְ רוֹף בו ְֹקס שֶ ָכזֶה בְ כָל ְשבִ יב ִהגָיוֹן)
ִמין ָ
נוד ָרה ְמכַןָ ה בָ ה כְ שו ֵֹדד אֶ ת ְשלַל-הַ ֶגזֶל,
חוֹבְ ִרים ,בְ אוֹתָ ה ִה ְת ַגמְבות-י ְִח ִידים שֶ הַ ְ
טוטים זְ עִ ִירים ,זְ ִה ִיריםִ .היא נִ ְתאֹ ם מַ ְת ִחילָה לְ ג ֵַדל
עוֹד קַ ְמ ִ
בֵ ית-יְתו ִֹמים שֶ ל עַ ְשרוֹת חֲתולֵיְ -מצוקָ ה ,לְ עַ שֵ ן בְ שַ ְרשֶ ֶרת,
לָקַ חַ ת הַ בַ יְתָ ה בִ ְט ַרנְס ו ְֹרקוֹהוֹלִ י יוֹם-יוֹם ִמן הַ ִם ְש ָרד אֵ י ְנ ְספוֹר דו"חוֹת לְ הַ ְדנָ סָ ה.
וְ ָאז ,כְ שֶ כְ בוֹד הַ בוֹס הַ חָ ס לְ ֶד ְרבֶ ן בְ מַ פְ ִתיעַ מַ צְ נִיחַ לְ י ָָדה ,כְ מֵ טֵ אוֹר ,כ ְַר ִטיס זוגִ י
מַ םָ ש לְ אוֹת ֹו עֶ ֶרב ,בִ ְמקוֹמוֹ ,לְ ק ֹונְצֶ ְרט-גַאלָה
וְ סָ ח לָה אַ בָ ִהית – Have a good time :וְ נָגוֹז,
ִהיא ֹלא יו ַֹדעַ ת ִאם לְ ִה ְת ַדנְ ֵרס א ֹו ִאם לִ ְשמֹ חַ ,
ִהיא ַרק נ ְִדקֶ ֶרת כְ מ ֹו בִ ְקצֵ ה סִ כָה בַ תוֹבָ נָה
שֶ ִםי שֶ ְםפַ סְ פֵ ס ַל ֲעזָאזֵל אֶ ת הָ ַרכֶבֶ ת
נוֹתָ ר (אֵ ין מוֹעֵ ד ב' ,יַלְ ָדה)
לְ בַ ד עַ ל הָ ְר ִציף.
ָלכֵן ִהיא עוֹשָ ה לָה נִ ְתאֹ םֹ ,לא בַ זְ מַ ן הָ ָרגִ יל ,הַ פְ סָ קַ ת-צָ ה ֳַריִם,
ארק הַ ןָ מוְך.
יו ֶֹר ֶדת עִ ם זוג כ ְַר ִטיסָ יו שֶ ל הַ בוֹס וְ עִ ם סֶ נ ְְדוִ יץ' לַנַ ְ
ִמי שֶ ִםטָד ִמ ְתנַחֵ ל עַ ל חֲצִ י הַ ןַ פְ סָ ל הַ נָנוי שֶ לָה חֶ ֶרש
בְ לִ י לְ הָ ִציץ לְ עֶ בְ ָרה אֶ לָא ַרק בָ עִ תוֹן הַ נָ רוש בֵ ין ָי ָדיו
הוא גֶבֶ ר נָכְ ִרי ,כְ מ ֹו עַ בָ "ם שֶ מָחַ ת זֶה עַ תָ ה ִמנְ ָלנֵטָ ה ַאחֶ ֶרת
וְ יֵש לָעִ תוֹן שֶ ל ֹו כְ תָ ב ְמשֺ מֶה ,שֶ ל לְ הֵ פֶ ְך ָכזֶהִ ,מט ִָמין
יפים
לִ ְשמֹ אל ,וְ הוא ֹלא ִמסְ תַ כֵל בָ ה הַ ןְ נוֹבַ ,רק לוֹטֵ ש בְ אוֹתָ ם הֵ ירוֹגְ לִ ִ

יטים שֶ כָאֵ לֶה ,כְ ִאלו ק ֹולֵף אֵ יזֶה נְ ִרי.
צְ רוֹר מַ בָ ִטים מַ פְ ִש ִ
"אֵ יז ֹו שָ פָ ה זוֹ?" נִפְ לָט לָה סְ תָ ם כְָך ,כְ מ ֹו כַדור תוֹעֶ ה ,שָ גויֹ ,לא ְרצוֹנִיִ ,מבֵ ין ְשפָ תֶ יהָ ,
ְשפָ תֶ יהָ הַ טָפוֹת שֶ ִהיא נוֹשֶ כֶת אוֹתָ ן נֶתַ ע בִ ְמקוֹם אֶ ת ְקרום הַ ןֶ נ ְְדוִ יץ' ,בִ ְמבוכָה וְ הַ סְ מָ קָ ה.
"",Hebrew
ע ֹונֶה הָ עַ בָ "ם ופ ֹוגֵש אֶ ת עֵ ינֶיהָ ,
''the tongue of the Bible .
"?"The New or the Old Testament
ִהיא שוֹאֶ לֶת.
"",the old one
הוא מֵ ִשיב לָה,
" …"good old books are always new
עַ כְ שָ ו הוא ְמסַ ְק ֵרן אוֹתָ ה ,עַ כְ שָ ו ִהיא ְמתַ ְחקֶ ֶרת
אוֹת ֹו אֲבָ ל גַם מַ שֶ הו כָמוס שֶ בְ ת ֹוכָה
ומָ ה שֶ םוזָר הוא שֶ הוא וְ הַ םַ שֶ הו ,יַחַ דְ ,שנֵיהֶ ם ַנעֲנִים לָה
כְ מ ֹו בְ ִת ְרגום ִסימולְ טָ נִ י שֶ ל קוֹד שֶ מ ְִשנַק בָ ה ,שָ נִיםֹ ,לא הָ גוי.
"ִ ",Wellהיא אוֹמֶ ֶרת ל ֹו בְ לִ י ֲה ָכנָה א ֹו ִשעול ,בְ ִמין ְק ִריזָה שֶ ל אֹ מֶ ץ,
יסים לְ ק ֹונְצֶ ְרטִ .מ ְתחַ שֵ ק לְ ָך גַם?"
"יֵש לִ י , dear stranger ,כָאן זוג כ ְַר ִט ִ
"לָםָ ה ֲאנִי?" הוא שוֹאֵ ל בִ פְ לִ יָאה וְ גַם הוא ִמ ְתאַ ֵדם" ,אֵ ין לְָך בַ עַ ל?"
"ֹלאִ ",היא ע ֹונָה לוֹ.
"ו"boy friend?-
"גַם זֶה ֹלא".
"תַ גִ ִידי ,הַ גְ בָ ִרים בָ עִ יר הַ זֹאת ֺכלָם עִ וְ ִרים?"
"לָםָ ה עִ וְ ִרים?"
"כִ י צָ ִריְך ",הוא אוֹמֵ ר לָה" ,לִ ְהיוֹת עִ וֵר א ֹו  ,dummyא ֹו ְשנֵיהֶ ם ,שֶ ֹּלא לִ ְראוֹת זֹאת".
"מָ ה ֹלא לִ ְראוֹת?"
"שֶ אַ ְת מַ שֶ הו-מַ שֶ הו".
"הַ יְנו?"
"הַ יְנו אֵ ין אֶ ְצלְֵך בַ בַ יִת שום מַ ְרָאה?"...
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בָ עֶ ֶרב ִהיא יוֹשֶ בֶ ת לְ צִ ד ֹו בָ או ִֹדיטו ְֹריוםְ ,קסומָ ה ִמן הַ ב ֹולֵר ֹו שֶ ל ָרוֶלְ ,שנוקַ ת ְדמָ עוֹת.
ַל ְילָה ַאחַ ר ִ -מכֵן ִהיא ִמ ְתמַ ןֶ ֶרת לוֹ .הוא ,מֺ כֵה ְבהֶ לֶםְ ,מ ַגלֶה בְ תולִ ים וְ ָדם.
ָאמנָם ִמ ְתקַ בֵ לֹ ,לא בְ לִ י שוֹק ,עַ ל הַ לֵב אֲבָ ל ֹלא עַ ל הַ ַדעַ ת:
כָל זֶה ְ
אֵ יְך זֶה? יָפָ ה שֶ ָכזֹאת ,מַ ְט ִריפָ ה שֶ כָזֹאת – וְ עו ָֹדה לְ בַ ָדה?
הוא נ ְֶח נָ ז לְ חַ שֵ ב אֶ ת גִ ילָה ,לְ הָ ִבין ִמנְ נֵי מָ ה זֶה ,אַ ְך כְ לום ֹלא מובָ ן לוֹ.
גַם אֶ ת כְ תָ ְבתָ ה ִהיא אֵ י ֶנמָה נוֹתֶ נֶת לוֹ,
בָ ָאה בְ מ ֹונִית
ומ ְתחַ פֶ פֶ ת
ִ
כְ מ ֹו ַגמָב.
ַאמבוש
מָ ה כְ בָ ר נוֹתָ ר ל ֹו סוֹפְ סוֹף ַלעֲשוֹת? הוא או ֵֹרב לָה ,כְ ַגנְגְ סְ טֵ ר ,בְ ְ
ארק ב ֹו צָ נְחָ ה ל ֹו כְ מ ֹו בום עַ ל-קוֹלִ י עַ ל חַ טָיו.
כָל צָ ה ֳַריִם בַ נַ ְ
הוא סו ֵֹרק אֶ ת ַרבֵ י -הַ עוֹמוֹת בַ ןְ בִ יבָ ה ,כָל ִמ ְש ָרד ופְ רוֹזְ דוֹר ,שַ עַ ל-שַ עַ ל.

כְ לום ֹלא יוֹצֵ א ל ֹו ִמזֶה חוץ ִמזוֹ ,נ ְִשמָ תוֹהַ טוֹצֵ את אֶ ל ְדמותָ ה.
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ַארצוֹ ,מַ גִ יעַ
ְשנָתַ יִם לְ ַאחַ רִ -מכֵן ,כְ בָ ר בְ ְ
אֵ לָיו בַ  e-mail-דו"חַ ִמ ִם ְש ַרד -בִ לוש נְ ָר ִטי:
הַ ןֶ נְהו ִֹריטָ ה פְ לו ֶֹרס שָ בָ הִ ,מ ְסתַ בֵ ר ,לִ יסְ ב ֹונָה.
כְ תָ בְ תָ ה הַ מוֹכְ ִחית ,סֶ נְהוֹרִ ,היא כְָך וְ כָך.Full stop .
הוא כוֹתֵ ב לָה ִמטָד אַ ְך הַ דַֹאר ח ֹוזֵר עִ ם חוֹתֶ מֶ ת "ֹלא יָדועַ " אֲבָ ל יֵש ל ֹו ְטבִ יעַ ת-עַ יִן:
הַ ַדש הָ ֲאחו ִֹרי בְ מַ עֲטֶ פֶ ת ִמכְ תָ ב ֹו שֶ מ ְִתקַ טֵם ב ֹו גַם "יַגִ יעַ " ,גַם "יָבוֹא" ,גַם "י ֵָראֶ ה"
וְ ַרק ֹלא "י ֵָרצֶ ה" ,מַ סְ גִ יר ִסימָ ן ,עֵ דות ִאלֶמֶ ת
לְ כְָך שֶ הוא נִפְ תַ ח אֲבָ ל ִמטָד הֺ ְדבַ ק שֵ נִית...
מָ ה זֶה אוֹמֵ ר? זֶה אוֹמֵ ר שֶ הַ גְ בֶ ֶרת קָ ְרָאה אֶ ת הַ ִםכְ תָ ב ,וְ ִאם נ ְִד ָרש לְ כְָך ִחזוק
ה ֲֵרי שֶ טֵש ִמלִ ים בִ כְ תַ ב-יָד ֹו שֶ מ ְִתמַ סְ מֵ ס שָ ם ִמםַ שֶ הו נוֹזְ לִ י ,כְ עֵ ין ִטפְ טוף ,אולַי ְדמָ עוֹת.
כָל זֶה בָ רור וְ יָדועַ ל ֹו כְ מ ֹו וַ ָדאות הָ ַאכְ זָבָ ה ,צְ בִ יטַ ת הַ לֵב ,הַ ַגעֲגועַ ,
מָ ה שֶ ו ַַדאי ֹלא יָדועַ ל ֹו כְ לָל הוא שֶ שָ ם ,מַ םָ ש בְ ֶרגַע זֶה ,בֵ ין ְרחוֹבוֹת לִ יסְ בוֹן,
ַאדווֹת שֶ ל הַ חֶ ז' ֹו צוֹפָ ה הָ עַ לְ מָ ה לְ בֵ ית פְ לו ֶֹרס
סָ מוך לְ ִשפְ כ ֹו ְמתֺ לְ תַ ל הָ ְ
בְ אוֹר הַ ְש ִקיעַ ה שֶ ִש ְמשָ ה ְמ ַדםֶ מֶ ת אֶ ת ַדם הַ םַ ְחזוֹר שֶ לָה בְ לִ י לְ ַאחֵ ר
שום ַרכָבוֹת בְ עו ָֹדה ְממ ֹו ֶללֶת ְבאֶ צְ בָ עוֹת ַדעוֹת וַאֲרֺ כ ֹות ,בְ עַ צְ בָ נות
אֶ ת צְ לַב-הַ זָהָ ב הֶ עָ נוד עַ ל חָ זָה הַ גָמֵ ל ,הַ עָ מֵ ל ,הַ כָמֵ הַ
ז'ודיא ֹו הַ הוא שֶ ִםמֶ מו בָ ְרחָ ה כְ מ ֹו מֵ אֵ ש -
לְ לֶטֶ ף ְי ֵדי הַ ֵ
אוֹטו ָֹדפֶ ה ,ומַ םָ ש ב ֹו -בָ ֶרגַע ,כְ מ ֹו כוֹרוֹס ְיוָ נִי הַ ַמ ֲענֶה לְ ַאנְחוֹתֶ יהָ
הו ִֹמים לְ פֶ תַ ע כָל נַ עֲמ ֹונֵי הַ עָ תֶ ְד ָרלוֹת בְ כָל חוצוֹת לִ יסְ בוָֹאה ,שֵ ם-הָ עִ יר בִ ְשפַ ת -עַ םָ ה.
"לִ יסְ בוָֹאה" ְמצַ לְ צֵ ל לָה מוסִ יקָ לִ ית כְ מ ֹו "לִ ְשבֹעַ ",
ָאמ ָרה ַלזָר אֶ ת שֵ ם עִ ָירה
ִמלָה עִ בְ ִרית שֶ כְ שֶ ְ
בֵ אֵ ר לָה אֶ ת נִ ְש ָרה וכְ שֶ ִהסִ ית א ֹותָ ה ,קו ֵֹדחַ ,
בְ תוְֹך חֶ ְשכַת חַ ְדרוֹ ,לָחַ ש לְ תוְֹך ק ֹונְכִ ית ָאזְ נָה:
"זֶה בְ ִדטוק מָ ה שֶ אֵ ין לִ י – הַ ֹכשֶ ר לִ ְשבֹעַ ִמםֵ ְך ,סֶ נְהו ִֹריטָ ה,
אַ ְת מַ ְרעִ יבָ ה או ִֹתי ,אַ ְת מַ זְ ִאיבָ ה או ִֹתי ,אַ ְת מַ בְ עִ ָירה אֶ ת חושַ י".
אַ ְך זֶה ,בְ ִדטוק ,מָ ה שֶ מָסָ ה ִמםֶ מו ,חוֹשֶ שֶ ת ֶלאֱחֹ ז בוֹ ,לְ נַכְ סוֹ ,נֶ ן ִי ָגזֵל לָה,
כִ י ַרק מָ ה שֶ אֵ ין לוַֹ ,ללֵב ְשדוף-הַ חֶ סֶ ר ,הוא ֹלא יְאַ בֵ ד לְ ע ֹולָם...
ָארד ונְ חֹ שֶ ת בָ חֹ שֶ ְך הַ עָ תוֹלִ י הָ עו ְֹטפָ ה כְ ִמין גְ לִ ימָ ה
ַאדווֹת ָ
ִדנְדון הַ כְ נֵסִ טוֹת מַ כֶה ְ
ְשחו ָֹרה שֶ ל נְ זִ ירותִ ,היא ִמ ְתי ֵָראתִ ,היא ִמצְ טַ ְמ ֶר ֶרת
אַ ְך ֹלא ִמעֹ ר וָרוחַ  ,מֵ אֵ ימַ ת הָ ֲאחֵ רות.
ְהודיִ ,מן הַ Terra-
אֵ יְך זֶה לִ ְהיוֹת הַ םוצָ 'אצָ 'ה שֶ ל גֶבֶ ר נָכְ ִרי ,י ִ
מורת הַ ְ ,Biblea-טרופַ ת הַ ִםלְ חָ מוֹת? אֵ יְך זֶה ָלל ֶֶדת ל ֹו ִתינוֹק?
 Santaהַ ִהיא ,חֲ ַ
הַ נַ חַ ד ִמן הָ אֹ שֶ ר ֹלא קָ טָ ן יוֹתֵ ר ,לְ הֵ פֶ ְך:
אולַי גָדוֹל יוֹתֵ ר ִמן הַ חֲשָ ש לְ הַ ְח ִמיצוֹ.
כֵןִ ,היא רוָֹאה אֵ יְך הָ אוֹר ְמוַתֵ ר לוֹ ,ל ְַשחוֹר ,וְ גַם ִהיא ְמוַתֶ ֶרת.
ַל ְילָה יו ֵֹרד עַ ל הָ עִ יר וְ עָ לֶיהָ  ,לֵיל ֹו שֶ ל יוֹם ִראשוֹן שֶ ב ֹו בַ ְב ִרית הַ טְ שָ נָה
ִהבְ ִדיל ֵדא ֹו סַ אנְט ֹו בֵ ין מַ יִם לְ מַ יִם כְ מ ֹו בֵ ין הַ הֶ בְ ֵרא ֹו לִ סְ טֶ לָה
ןופים אֶ ל חֶ צְ יָה הָ ַאחֵ ר.
ַאף שֶ הַ מֶפֶ ש נ ְִק ַרעַ ת מֵ רֹב כִ ִ
הָ ע ֹולָםִ ,היא יו ַֹד עַ ת ,עָ שוי ְמ ִחסוֹת,
אקטוֹ,
זֶה חוֹתֵ ְך אֶ ת הַ לֵב אַ ְך זֶה פַ ְ
כְ לום ֹלא ִי ְפרֹץ אֶ ת אוֹתָ ן חוֹמוֹת ֶנכֶר

אֲפִ לו גֶשֶ ר צָ ף זֶה
שֶ עו ְֹר ִאים ל ֹו
ַאהֲבָ ה.

