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        שלו�שלו�שלו�שלו�
. ירוקבמהירות מופרזת את משאית הכלובי� ע� המספר ה עק�, רותח מזע�

ללא ספק דרכ� . תרנגולות המטונפות שכבו דמומות בכלוביה� הצרי� מדיה
אחרי , רק בלהה. אי אפשר היה לראות שו� סימ� לכעסו מבחו�. האחרונה

היתה יודעת לזהות את , חמש עשרה שנות נישואי� ושמונה ילדי� בלי עי� הרע
 מעי� הרפיה מודעת של, הלב� שהיה מופיע בצד שמאל של פיו, הקמט הדק

  . והיה משפט שגור בפי, ליב� ברשות�צדיקי� . קפיצה בלתי רצונית
בשעת . ואל� פעמי� נכנע, שלא להדליק את הרדיוגמר אומר כבר אל� פעמי� 

היה , כשהטנדר הריק אוכל את עליות השומרו� בשאגה בוטחת, הערביי�
בדיוק . וצולל שוב אל הכאב החמו� של פרשנות היו�מפעיל את המכשיר 

איזה שמאל� שקורא לשוק המשות� להטיל חר� כלכלי על מדינת  ראיינו
איזה צימרמ� , השמאל�? זאבי הרייטינג הללו, למי עוד ה� יתנו במה. ישראל

הסביר שאי� כל דר! להבהיר לממשלת ישראל שמשטר , למשהו וקטורד, אחד
אלא באמצעות הטלת אות� סנקציות שהורידו , האפרטהייד לא יכול להמשי!

בטוב  וקטורהסביר הד" ,ינו מדינת דיכויינה. "� אפריקה על הברכיי�את דרו
נחרצות יהירה שהוציאה את שלו� מלאת נימת הרצאה אקדמית ב, טע� ודעת

אבל א� , של חופש הפרט, אנחנו עושי� פרצו� של דמוקרטיה נאורה", מדעתו
 מי שמטאטא לנו את הרחובות ומוציא לנוש, אחד לא מודה באמת הגלויה לכל

בי� מיוהדי� ע� הכינוי , בי� מיובאי� מהשטחי�, את הזבל ה� הפלשתיני�
אנחנו חולפי� על פניה� במכוניות הפאר . 'ערביי אר� ישראל'המטופש הזה 

בדיוק . פוסעי� ברחובות שה� טאטאו ואוכלי� מהצלחות שה� שטפו, שלנו
ואנחנו , 'הפכנו כא� את הילידי� לאזרחי� סוג ב, כמו השחורי� בדרו� אפריקה

. מסתובבי� כמו קולוניאליסטי� אירופיי� ומנהלי� כא� את המדינה על גב�
בויקוט בינלאומי יוכל לשכנע את הממשלה להפסיק את , רק חר� כלכלי

  ".הכיבוש ולהעניק מעמד אזרחי שווה לכל תושבי האזור הגיאוגרפי הזה
כו� נ ! ?איזה נזק הוא עושה! מה האיש הזה מקשקש, ריבונו של עול�

, הנביחות, אבל אחרי כמה זמ� זה נכנס ל!, שהכלבי� נובחי� והשיירה עוברת
והאחי� , ואתה רוצה לבכות מתו! הבור שמי� אי� בו, ההכפשות, הנשיכות

א� מילה של הצימרמ� הזה לא , א� מילה .אוכלי� ושותי� וטוב ליב� ביי�
ביר את שיבת תחיל להסיאיפה  ?תחיליאיפה . ילי� לענותו מאבל אי� ל, אמת
ה של ברל כצנלסו� לא טאטאו 'החבר, מה. את המאבק על ההתיישבות, ציו�
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נאלצו להתמודד ע� פורעי� ערבי� שאפילו לא העניקו לה� את הרי  ?רחובות
לצימרמני� של העול� הזה אי� כל סנטימנטי� לא שא. הפריווילגיה הזאת

כאילו , חשב שלו�, זו לא אותה תרבות. עוד חבל אר� קולוניאליסטי. לציו�
האיש הזה מרגיש את . יכולה לפתור משהו, הקרעמקטלגת את מחשבה זו ה

, כאילו כל מה שקורה כא� אינו נוגע לו, נעלה, נעלה, עצמו נעלה מכל אד�
, באי הצדק, כאילו הוא מי� שופט אובייקטיבי כזה המתבונ� בתחלואי האנושות

והייתי יכול לקחת את הצימרמ� הלוואי . די�וחור� , בבורות וברשעה, בעוולות
מסביר לו את הנס הזה שע� . הייתי הופ! אותו ליהודי. הזה שילווה אותי חודש

שכל , מראה לו שהערבי� מביני� את מה שהוא לא מבי�, ישראל חזר לארצו
, שכל המאבק כא� הוא בי� ישראל לישמעאל, המאבק כא� הוא על אר� ישראל

פושטי� , טלפיו ואומר ראוני שאני טהור כחזיר זה הפושט, ול�כאומות הוש
לעזאזל במקו� . את טלפיה� ומבקרי� את מדינת היהודי� על ההומניות שלה
הרי החריבו את , לפוצ� את בתי המחבלי� האלה ממטירי� עליה� פליירי�

של  ומה אומרי� הצימרמני�. צדדית( נסיגה חד. גוש קטי� למע� השלו�
הוא  ?איזה שולטי�. י� שולטי� על ע� זראנחנו עדי !זה לא מספיק ? העול�

לא בטוח . מרח� על מטאטאי רחובות ואני צרי! לחטו� כדור בשמשה הקדמית
  . שאנחנו חיי� על אותה פלנטה

כבשה ב�  ?את העול� כולו נגדנו הזה ?אי! נשרוד את זה ?מה יהיה, מה יהיה
  .שבעי� זאבי�

הוא . י שהגיע למחסו�השומר זיהה אותו מרחוק ופתח לו את השער עוד לפנ
. � להוריד עליו נוהל צבאי ולנזו� בו על שלא המתי� לבדוק את המכוניתאחכ! 

כיצד היה . מה א� היה מחבל מסתתר באוטו ומכוו� אקדח לגבו של שלו�
אבל הבי� מייד שזה יהיה סת� להוציא עליו את  ?את ההתקפה מגלההשומר 

הרי שלו� היה מעדי� למות  בי� כה. העצבי� בגלל תוכנית הרדיו המטופשת
כ! שהשומר בעצ� לא כל כ! . מיריה בעור� מאשר להוביל מחבל לתו! היישוב

  . מעל
  .קהדעצר מול הבו, "שלו� שמוליק"
  .שמעתי שהיתה ל! תקרית אתמול“ ,הי שלו�"
  ".יצאנו מזה בלא פגע, ש�ברו! ה .כ�"
מגלגל את  מבטאו האמריקני הכבד, אמר שמוליק“ ,אתה יודע אי! אומרי�"

  ".רק הטובי� מתי� צעיר”, י�הריש
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ה האמריקני� הללו 'וא מצליח להבי� את החברהשלו� התפלא תמיד אי! 
אי� הפורענות ” ענה לו“ ,כ�”. למרות הצורות הדקדוקיות המוזרות שלה�

  ".מתחלת אלא מ� הצדיקי�
  ".בבא קמא ד� סמ!"התלהב שמוליק “ ,רייט, רייט"

איפה היתה ההתיישבות . ליה הכי איכותיתהע. ה האלה'תותחי� החבר
  .בלעדיה�

אלה שעלו לקרקע הטרשית . הוא חל� על פני שכונת בתי הקבע של הוותיקי�
הוא אבל . כמותו וכמו בלהה. לפני כמעט חמש עשרה שנה, האהובה הזאת

אחרי שיהודה . קיבלו החלטה אסטרטגית להישאר תמיד בחוד החניתובלהה 
על הנס לש� אני רוצה להודות . שמיני זה מעל לטבע”: אמרה לו בלהה, נולד
הרזונת הביישנית מברוקלי� תהיה א� לשמונה , מי היה מאמי� שאני. הזה

  "?ילדי�
כל קרביו מתהפכי� ברו! פנימי מול . אמר שלו�, "הללויה, א� הבני� שמחה"

חוורי� עד כדי , שערה האסו� ותוויה העדיני�, יופיה הבלונדי הזוהר של אשתו
נתו� , זה הקט� גדול יהיה, והתינוק הזעיר, בעקבות הלידה המאמצת, שקיפות

  .בחיקה בטבעיות החמימה של טלה קט�
  .אמרה בלהה, "מתנת הודיה. ה על הנס הזה"אני רוצה לתת מתנה לקב"
יהי רצו� שנזכה במהירה בימינו ונוכל להביא ”, אמר שלו�, "עוד ינובו� בשיבה"

  ".קורב� תודה
כבר , אבל אני רוצה להביא קורב� נדבה”. עיניה זוהרות, רה בלההאמ“ ,אמ�"

  ".עכשיו
  .הוא כבר הכיר היטב את המתנחלת העזיזה שלו. אמר שלו�“ ,אה"
  ".מתנת לידה”. אמרה בלהה, “'בוא נעבור לגבעה ו"
האשה היחידה בעול� שמוכנה לעבור לגבעת טרשי� קרחת ע� ”, צחק“ ,הו"

  ".ה מתנה"ולחשוב שהיא נותנת לקב, רבע עשרההגדול ב� א, שמונה ילדי�
  ".לא אלמ� ישראל ש�ברו! ה !יחידההממש ”, צחקה בלהה“ ,נו באמת"
אני . יש לח� גדול לעקור מאחזי�. יהיה קשה עכשיו”, אמר ברצינות“ ,בלהה"

  ".לא מוכ� לשי� אות! במקו� הזה
  .נחרצות ענתה לו, "שנינו יודעי� שיש רק תשובה אחת לעקירה וזו נטיעה"

. הפצע הממוגל של עקירת קטי� חוזר ומצי� אות� בקדרות. שניה� השתתקו
שבורחי� בורחי� א! זוכרי�  נפגעי טראומהאבל כמו .  אסור לחשוב על זה
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. היתה העקירה רודפת את מעשיה� וממלאת את חלומותיה�, בעל כורח�
תעקור להאמי� בממשלה שלא , הממלכתיות התמימה, האמונה, הצעקות, הבכי

עשרות שנות התקפות ערביות לא יכלו לעשות מה . בדיחה גסה. יהודי�
אות� אנשי� . אבירות הלב, קור הרוח. שעשתה ממשלה יהודית תועה אחת

באו בחיוכיה� , שהעריצו את מפעיל התותח הקדוש, שעשו את הסיזו�
. ..בולדוזרי� על בתי כנסת. הצבועי� ואידיאותיה� המתייפיפות ועקרו את הכל

  ?אי! אפשר
ויהודה היהודי הניסי , וילדיה�, הוא ובלהה ,וברור שרק ה�, אבל ברור שאפשר

וא� ה� היחידי� שרואי� . חוצצי� בפני הפורענות הנמשכת הזאת, הקט� הזה
אשת חיל מי , הו. ה� היחידי� שנושאי� ג� באחריות, את הדברי� נכוחה

  .לא יחסרבטח בה לב בעלה ושלל . ימצא ורחוק מפניני� מכרה
  “.גבעה שרק תרצי האיז. איזה גבעה שתרצי”, אמר לה, "בלהה מתוקה שלי"

ממש כופפה את המועצה , יבר! את מהפכנותה חסרת הפשרות ש�ה, ובלהה
ה� השכירו את דירת� במרכז היישוב . 'להצמיד לה� שני קארווני� על גבעה ו

, מאלו� שבות שהתחת� ע� בחורה, הב� של תמי ועוזי, לזוג בני דור ההמש!
  . לה הקט�'ועברו לגבעה ממש ביו� בקיעת הש� הראשונה של יהודה

  ".נתנו סו� סו� אגוז למי שיש לו שיניי�”, אמרה בלהה בחנוכת הבית“ ,הנה"
  .לדופ� הקארוו� בצמודאת הטנדר  חנהשלו� ה

שלמה עמד על גיגית כדי . תלו כביסה על החבלי� בחזית הבית, שלמה ויהודית
שניה� חבשו כובעי� . כל פע� פריט אחרבוטי� ויהודית הושיטה לו להגיע לח

היתה ממש ש במצוות תודעת הבטיחות הקפדנית של בלהה, רחבי תיתורת
להצלחתה יאמר . סטרית להג� עליה� מפני נזקיה של שמש הקי� השומרוניתיה

, שבניגוד לילדי� רבי� אחרי� ביישוב ה� מעול� לא נשרפו והעלו שלפחיות
לבוש מחו� לו, שניה� היו יחפי�. זאת היו שחומי� כרגבי אדמה צרובי�ובכל 

, שמלה פרחונית וסנדלי שורש, חולצה משובצת, תיישבותי הבולט שלה�הה
  .נראו כמו בדוויי�

אברה� וצחי ישבו ליד שולח� המטבח ע� ספרי� . היה קריר  ו�רופני� הקא
מהבילי� אפופה אדי� בלהה ריחפה מאחוריה� בי� הסירי� . ומחברות פתוחי�
  .של תבשילי סלק

כשהיא חמושה , הסלקי�והסתערה על , היא היתה אשפית המיצוי העונתי
  . במגוו� מתכוני� שהורידה מהאינטרנט ושלל רעיונות עצמיי�
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  . שאל שלו� בסקרנות“ ?מה את מבשלת"
  .חיוכה הזוהר מקמט את פניה בכל הקמטי� הנכוני�. צחקה, "סלק, אה"
  “?חמיצה”, התכופ� שלו� מעל לסיר אלומיניו� מבעבע“ ...הממ�"
ותסתלק כבר , ריבת סלק, מעד� סלק, מחית סלק, וג� סלט סלק”. אמרה, "כ�"

  ".מהסירי� ול! תיטול ידיי�
  .צחק“ ?לסעודת סלק"
, אלא א� נתקפת בבולמוס סלק. הסלק מתוכנ� לשבת, רק חביתה וסלט. לא"

  ".שאז אאכיל אות! עד שיאורו עיני!
  . אמר שלו�, "זה בסדר. זה בסדר, לא"
שאל אחרי שנטל ידיו ובצע על לאפה לוהטת  "?אז מה את� לומדי� ילדי�"

  . שבלהה שלפה מ� המיקרו עבורו
  .ענה צחי, "מתמטיקה”. אמר אברה�, "שיעורי� בהסטוריה"
. תספרו לי משהו”, מגלגל חתיכת חביתה בתו! הלאפה, אמר שלו�“ ,נו"

מה השאלה ”, בנו בכורו החולמני, הנער השקט והרציניפנה אל , "אברה�
  "?האחרונה

שהתעקל מעלה , מנסה לפענח את כתב ידו שלו, אברה� בהה במחברת, "אה"
סכ� ”. מסתלסל סביב השורות בערבסקות פרחוניות, .ג.ק.מטה כמו רישו� א

  ".מחייה השפה העברית, את פועלו של אליעזר ב� יהודה
  . שהכניס לפיו שלו� השתנק על כ� הסלט

  .שאל "?מי מלמד אתכ� הסטוריה"
  .ענה אברה�, "המורה שאול"

חזר ליישוב אחרי ”, אמרה, "שאול ליפקי�”. שלו� הפנה מבט שואל כלפי בלהה
אי� ל! מה . 'ה� גרי� בגבעה ד. איל�( יש לו תואר מבר. חמש שני� בשפלה

  ".ינו!הוא מלמד לפי תוכנית הלימודי� של משרד הח, לרשו� זע� ככה
  .אמרה שלו� בלהט, "תוכנית שטיפת המוח של מכבסת השקרי�"

  . נמנעה מלענות, היתרה מתו! בינתה. בלהה
, תו! שהוא דוח� את הצלחת והמזלג הצידה, אמר שלו� לבנו, "תשמע אברה�"
  ".כל הסיפור הזה ע� אליעזר ב� יהודה זה בלו�”

דאורייתא שמצור� לה כיבוד הורי� מצווה . אברה� היה מחונ! מכדי להיאנח
 ש�מי יחמי� הזדמנות כזאת ג� לקיי� את מצוות ה, גמול של אריכות ימי�
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נאו� קלות לנוכח הלכ� רק עפע�  ?וג� להרוויח חיי� ארוכי� באר� הטובה
  . עומד להגיעחוצב הלהבות שידע ש

כל ”, הסביר לו שלו�". מאז אברה� אבינו, אנשי� דיברו עברית מאז ומעול�"
אתה חושב שביאליק היה צרי! את . של אליעזר ב� יהודה דיברו עברית בני דורו

אתה חושב שהרב קוק היה צרי! לחכות לו ? ב� יהודה ללמד אותו עברית
ה� הרי דיברו עברית ? כדי לדבר עברית, שיכתוב את המילו� המטופש שלו

 כול� רצו לחזור לאר� הקודש ולדבר. הוא פשוט רכב על הגל. בבית עוד בליטא
שיווק את עצמו כמחיה אז הוא רכב על הגל הזה ו, בשפת הקודש כל הזמ�

� לא "הא� הרמב ?הא� המשנה לא כתובה בעברית !אבל זה שטויות. השפה
אז מה זה . כול� כתבו בעברית –השולח� ערו! , ל"הרמח, הכוזרי ?כתב עברית

מו מילי� מגעילות כ. זה מה שהוא, הוא מחל� השפה העברית? הקישקוש הזה
וכמוב� שכל השמאלני� . מצטיי� הוא בזה, או חילולי קודש כמו חשמל ,עגבניה

תכתוב . מחללה החילוני של השפה עברית, האלה הפכו אותו לניס� ודגל�
  ".לה� את זה

  “.אבא, כ�"
. אתמערכת החינו! האיומה הז. שלו� השתתק ולעס את הסלט והלאפה

כל הדתיי� . נו יהודי מאמי�כול� החזיקו ממ. ר הכופר הזה"מורשתו של שז
, אבי אביה� של הכופרי�, אבל הוא צחק על כול�, ליקקו לוהתחנפו אליו ו

הוא עיצב מערכת חינו! שהפכה את היהדות לספיח , מערי� של בקורת המקרא
אנתרופולוגי שכל ישראלי גורר אחריו כמו סרח ' זבג, עלוב של האד� הנאור

  !לא פחות! ב� יהודה. עוד�
צודק , אחיו שהתחרד, אולי שמשו�. ה הוא שוב נלח� בטחנות רוחהנ. טוב

שב תלמד . אבק על שטויותיתפסיק לה, זהו עלמא דשיקרא: בסופו של דבר
אבל הוא לא מוכ� לקנות את הפסיביות . ה לארג� את ענייניו"תורה ותניח לקב

. ואפשר ג� לא אלואפשר לפעול ע� , בני אד� עושי� את ההסטוריה. הזאת
לו שהרב מראה כיצד כול� בסופו של דבר מוציאי� את התוכנית האלוקית אפי

כי ג� ב� יהודה הפי� את העברית ועזר לעוד יהודי� להתחבר , לפועל
ר היה שות� לתקומת האומה "וג� ברנר היה חלו� ואפילו שז, לשורשיה�

לכל ענ� יש "או כפי שבלהה נהגה לומר , לכל חוש! יש צד של אור. בארצה
 :עשו כמו שיוס� אומר לאחי�. אבל כל אלה עשו בלא תודעה". של כס�בטנה 

אבל יש מי שמבי� איפה . "אלוהי� חשבה לטובה, את� חשבת� עלי רעה"
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מגדלי� . כא� על הגבעה. הוא ובלהה שלו. הדברי� עומדי� ועושה מעשי�
וג� . מארעהלהקי� שכינתא , מוסרי� נפש� על בניינה. ילדי� באר� ישראל

וג� אפשר , קצרי� כאלה ע� הילדי� יכולי� לתק� הרבה שטויות מפגשי�
: החינו! המקנה לילד את משאת חייה� של ההורי�, לסמו! על החינו! הסגולי

  ...להושיע את ע� ישראל, ליישב את אר� ישראל, ש�לעבוד את ה
מבצבצת מתחת , ש� לב למעטפה החומה שנחה בקצה שולח� האוכל, רק אז

  . לפי צבעוניות השרבוט, של חיזקי, ר של אחד הילדי�לחשבו� חשמל וציו
קצת חוט שדרה בממשלה . הלוואי. הלוואי נכנסי� לעזה, חשב, הלוואי

הרופסת הזאת ע� מדיניות ההבלגה המטורפת המפקירה ד� יהודי תמורת ד� 
  ... ערבי

  .הוא קרע את המעטפה בידיי� רוטטות
  . חיו! רחב התפשט על פניו

  .צו שמונה. אכ�
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        יואב יואב יואב יואב 
ב הראשו� שקרא "תמיד מצא משהו מהאירוני בכ! שסיפור המד, כאיש שלו�

עסק , עוד לפני שגיל ההתבגרות קרע אותו בסערה ממתינות� של הגיגיו, בחייו
מלחמה נוראה שעמדה להשמיד את הגזע . של הכל בכל, במלחמה כוללת

גזעי� קטפה נציג מכל אחד מה, לא ברורה, על כלשהי( אלא שישות, האנושי
והציבה את האנושי ערו� ועריה על חול כחול מול חייזר שכולו אדו� , הניצי�

ברגע של חסד מרח� האיש על לטאה . ומחשבותיו קורנות רוע שאי� לו תחתית
, טלפטית שהחייזר התעלל בה ומתו! כ! מוצא את הדר! להביס את אויבו

חלו� רק ע� . שלעול� לא תדע מה הציל אותה, לשמחתה של האנושות
איש שלו� אינו . החל להבי� עד כמה היה הסיפור ההוא מכונ� עבורו, השני�

יכולי� , אנשי שלו� כמו גנדי. אלא לוח� תמידי, יכול להיות אד� פסיבי
ולעיתי� ה� א� מסתובבי� עקורי� בעול� כמו הדלאי , להופיע בצד המנושל

, ד הכוחניאבל כאשר אתה איש שלו� בצ. למה שמולדתו נמחקה מהמפה כליל
עלי! להתייצב מול . עלי! להילח� במערכת כדי לשנותה. אינ! יכול לשקוט

  . הכוחות הדורסניי� של הממסד כדי להיות הקול של המצפו�
וזה , התחיל כיו� רגיל לחלוטי�, שעתיד היה להפו! ליו� הגורלי בחייו, אותו יו�

, הזר של קמיהספוגה בצללי העצב של , דווקא התאי� מאוד לפילוסופיה שלו
אלא היא מזדחלת לתו! , לפיה אי� הזוועה זקוקה לתרועת חצוצרות כדי להיות

 . המרק� השגרתי של היו� יו�

  .נעמי הזכירה לו" ,אל תשכח שאנחנו נפגשי� הערב בעיר"
  ". יש לי ישיבה ע� הדיק� בחמש", אמר יואב, "אני מקווה שאספיק"
, ההחלטה המשותפת שלנואל תשכח את , היא הישירה בו מבט, "ואבי"

  ". שהזוגיות לא פחות חשובה מכל העיסוקי� האחרי�
לא שהוא לא רוצה , נעמי מנהלת אותו בדר! אל בית הקפה ,כרגיל. יואב נאנח

אבל הזוגיות כל כ! מוקפדת אצלה שלפעמי� הוא חווה אותה כלפיתת , את זה
ה על תנועותיו הזמאמר הוא צרי! כבר לכתוב את ה, באמת. נלסו� מניפולטיבית

  .הכל זה כוח. הפנימיות של הסובייקט האוטונומי הלכוד ברשת הכוח
אחרי . ור רציני מאוד ימנע ממנו להגיע לפגישה הערב'ס מגראי� ספק שרק פ6

לא היתה לו כל , ג� א� לא מילאו את חייו בזוהר פנימי, ארבע שנות נישואי�
  . כוונה לחבל
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מגלה שהברהמס ששמע . המזג� והמוסיקהמפעיל מוכנית את , הוא נכנס לרכב
התפלא לגלות שבעצ� אי� . לדיוואולי וי. אמש לא מתאי� למצב רוחו הבוקר

מייד הגישו את מנת הזוועות  .הוא נכנע לרדיו, טוב נו. לו מצב רוח לכלו�
ל "שני ילדי� נפצעו קשה מהפגזה של צה. שוב סיכולי� ממוקדי�. היומית

  .  שגרת הכיבוש. בעזה
נתקע בדיוק מאחוריו כשהתחיל , ל ערבי מטאטא את הרחוב מעלי שלכתפוע

. קלט אותו במראה הצידית ברגע האחרו�. להחליק את ההונדה לרחוב ברוורס
מגרד את שוליה של רמת , ועוד המסכ� הזה .דריסה על הבוקר, רק זה חסר לו

 קרוב, דחוי ומנודה מכל מוקדי הכוח, תחתית הפירמידה החברתית. השרו�
מנושל מריבונות ואוכל , מנושל מקרקע, לוודאי אנאלפבית וחסר כל הכשרה

כל מה שנותר לו זה לטאטא את המדרכות של . את הצביעות הממשלתית
. קרוב לוודאי במשכורת רעב ללא תלוש וללא תנאי� סוציאליי�, העשירי�

  .עוצר את ידו מלצפור, הוא בל� בחריקה
, שהכל היה רק כמעט, פעור עיניי�, �יבאחר כ! ה, תקע בו מבט מבוהלהאיש 

  .הסיט את מבטו והמשי! הלאהמייד . שהיתה סכנה ואיננה עוד
ברדיו . בועה מתכתית ממוזגת ומגוננת. ל האספלטאההונדה החליקה רכות 

התחיל איזה מתנחל לקשקש על זו האר� שלנו ועל הצור! הטבעי לבנות 
  . בשומרו�

, על זכויות הקרקע שלו יזבל את השכלההוא עד מתי ? עד מתי. יואב נאנח
המסכ� הזה מטאטא את הרחוב ע� איזו סיגריה זולה שמשחירה לו את בעוד 

  .ללא תקווה, ללא עתיד, הריאות בזווית הפה
ג� לא . ההפגנות השבועיות כבר הפכו לשגרה. הוא חש צור! לעשות משהו

הרבה . וטשל הבויקהעצומה הזאת החליט שיחתו� היו� על . מזיז לא� אחד
הוא  .הממשלה הזאת תבי� רק בכוח. א! כנראה אי� ברירה, התלבט ע� זה
  .האדישות הורגת. יעשה את שלו

אולי ישכנע את צימקי� לשי� את כל הפקולטה . יעשה יותר משלו, אולי אפילו
מר ממסד הבעייה היא שצימקי� הוא . לעשות אקט אמיתי של מחאה. על הנייר

התקציבי� שלו ועל עלי התאנה שהוא צרי! בשביל  מפחד על. בכבודו ובעצמו
, י� עתירת התארי�טפרופסור מר, מנסה לדחו� את בת חסותו. חי� שלו"הכסת

אבל . הרבה יותר מתאי� וג� צרי! את המינוי הזה גולדשטיי�למרות שיהושע 
ואת הדוקטורט הוא עשה באוניברסיטת תל , שוקי היה ב� טיפוחי� של אביר�
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מו! במינוי תיליואב היה ברור שהוא . דות שחורות מאוד לרעתושתי נקו, אביב
לא היתה לו כל כוונה לנכר את האיש החזק . למרות הסתייגויותיו של צימקי�

י� לא היתה טבכל מקרה שירלי מר. של הפקולטה בגלל מינוי כזה או אחר
ללא : והכי חשוב, סומה קו� לאודה. רזומה נוצ� מפרינסטו�. בחירה רעה

עתיקי� באוניברסיטה וללא מערכת מסונפת ומצועפת של שמור לי  קשרי�
היא לא . בממסדהאובליגטורי שאתה צובר אחרי שני� ' זהבג (  ואשמור ל!

עולה חדשה שתסתובב כא� ע� עיניי� מוכות הל� תרבות , מכירה כא� איש
איזה שנתיי� ואחר כ! תסתגל או תרד חזרה לאיזו משרה אקדמית משופרת 

כניס אותה יברגע שצימקי� . פחות תובענית רגשית, טה אחרתבאוניברסי
הוא הופ! את המינוס הכי , כורחו( בעל( החדש( במקו� רוזנשטיי� הפנסיונר

ויוכל להמשי! לנווט את נתיבו הערמומי במסדרונות , בעייתי שלו לפלוס זוהר
  .הפקולטה ביתר תוק� ויתר עוז

ס לו לראש פתאו� לעשות נכנ, למרות שידע שהוא עושה שטויות, ובכל זאת
, אולי סת� המצברוח, אולי השטיקי� של צימקי�. פוליטית מיוחדתאיזו אמירה 

שכאילו ריצד ש� כרוח , ע� העיניי� המבוהלות, אולי הערבי הזה הכמעט דרוס
שנכנס לפגישה ע� ל בא, הוא לא יודע למה, רפאי� בשולי תודעתו כל היו�

  .תמחווה משמעותי ושהפקולטה תעשה איזשהוא רוצה הודיע לו מייד , צימקי�
אתה יודע שאני מתנגד לפוליטיקה ", אמר לו צימקי� באבהיות" ,יואב"

  .פדרה פדרונה. הפטרו�".  בקמפוס
  ".ואתה יודע את זה", אמר לו יואב" ,זה לא פוליטיקה"
כל איתותי שפת הגו� שלו מסמני� ליואב . את שפתיו �קפ� צימקי" באמת, נו"

  .י� ומהרלרדת מהעני
מתפלא על התוקפנות שנפלה , אמר לו יואב בסרקסטיות" ,אתה ההסטוריו�"

אתה יודע מה קורה כאשר האינטלקטואלי� ", עליו פתאו� בעוצמה כזאת
  ."שותקי� בזמ� שהשלטו� רומס זכויות אד�

תו! שהוא ק� , אמר צימקי� בנימה היתולית, "מזל שאנחנו לא אינטלקטואלי�"
טור ארו! של תיבות קרטו� דקיקות וחומות לכל אור! , לולהתעסק בתיקיות ש

דינוזאור באוהאוסי שקיבל בירושה . ארו� המגירות המסיבי שחלש על חדרו
  .מאדמיניסטרטורי� קודמי�

אנחנו היחידי� שרואי� את המצב ”, אמר יואב“ ,אתה יודע למה אני מתכוו�"
  ."יזע ודמעות, בלא סנטימנטי� לאומניי� של ע�. לאשורו
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אתה יודע .  "תו! שהוא מעיי� באחד התיקי�, אמר לו צימקי�, “באמת יואב"
הוא חיי! את חיוכו המצודד  ,“אל תשכח. שהפקולטה לא יכולה לנקוט כא� צד

מש! קריירה אקדמית עטורת רבות המפורס� שצד את ליב� של וועדות 
מה . שיש לנו כמה תורמי� רציניי� המחזיקי� מאיתנו מפעל ציוני" ,תהילה

  "?תשיג בכ! שתנכר אות�
מפתיע את . אמר יואב "?מי יעשה זאת בשבילנו, א� אנחנו לא נפתח את הפה"

זה לא קורה באיזה ”. פוליטית שגאה בו( עצמו בלהט הפתאומי והממש לא תקי�
שאפשר לעצו� עיניי� או לשלוח לה� איזו חבילת שי , קוסובו באיזו דרפור
 ( בחצרות שלנו , בבתי� שלנו, לא� שלנו זה כא� מתחת ( קטנה ע� תחבושות 

משחיתי� את מידותינו בכל רגע ורגע , אנו עושי� לה� את מה שעשו לנו
  ".שהכיבוש הזה נמש!
אני לא יכול לסכ� את התקציבי� ?  מה אני אמור לעשות", צימקי� מש! בכתפיו

  ".יש כלי� יותר טובי� למחאה מהתאבדות. של הפקולטה
אבל יש ילדי� ", אמר יואב במרירות, "קולטההתקציבי� של הפ, בטח"

פעורי� לה� כמו חורי� שחורי� בחצר של! מבוהלי� שתותחי המדינה 
ואז ה� באמת בוחרי� בהתאבדות . כידוע אי� תקציב, ולה� ( האחורית 

  !“ כמחאה
אתה לא צרי! להטי� לי על מצבו של ", אמר צימקי� בחוסר סבלנות" ,יואב"

  ".ע היטב את עמדותי בעניי�אתה יוד. הע� הפלשתיני
  ".ציוצי ציפורי�. אתה יודע שהממשלה מצפצפת על ההפגנות שלנו"
  ".בכל זאת יש לזה השפעה"
  “.ממש משכנע .'די לכיבוש'ממש מזיז לה� שאנחנו מנפנפי� כמה שלטי "
  ".שיח עכשיו( ס לא בדיוק פתוח לדואאתה יודע שהחמ ?עוד מה אתה רוצה"
מה שבאמת מטריד אותי זה לא . סאעיה ע� החמואתה יודע שאי� לנו ב"

נישחת עד . א� לא נשי� לזה ק� אנחנו נתחסל כמדינה. הערבי� אלא היהודי�
  . “תו�

. �"אתה לא צרי! להקריא לי שוב את המצע של מר”, נאנח צימקי�“ ,יואב"
  ".תגיד לי מה אתה רוצה ונגמור ע� זה. שנינו יודעי� מי נגד מי

  ".תחתו� על תמיכה בחר� המוצרי� האירופי אני רוצה שהפקולטה"
  .נרעש צימקי� ברמה של אירוע לבבי“ !?הפקולטה"
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צרי! אמירה . אתה יודע שעד שלא יהיה כא� בויקוט מלא שו� דבר לא יזוז"
  .“ציבורית נחרצת

אבל אל תערב ", אמר צימקי� בצרידות,  “אתה יכול לחתו� על הבויקוט כיחיד"
  ".את הפקולטה

  ".שהאפקט של חתימת אד� יחיד הוא שולי אתה יודע"
  ".תחתו�. זו האופציה היחידה הפתוחה בפני!"
  "?אתה לא חות�? ומה אית!"
 שניה� ידעו שזו האמת. אמר צימקי� בחיו! סרקסטי ,“הפקולטה זה אני"

  .לאמיתה
והתפלא כמה גאווה , ידע שהוא מקי� כמה אויבי� במערכת, יואב כמוב� חת�

לעשות . קצת לסכ� את הישב� האישי, קצת מהפכנות. נסכה בו מחשבה זו
מחו� , ממש ריענ� אותו לשי� את עצמו ש�. משהו למע� הערכי� שלו

  .  גנדי נחוש בינות בריטי� קולוניאליסטי�. נאמ� לערכיו, לקונצנזוס הלאומי
  . והוא בכל זאת איחר לנעמי, כבר היה מאוחר, כאשר סיי� את האקט, אול�

ושני , לפי הניירות המפוזרי�. כאשר הגיע מתנש� לבית הקפה ,אמרה" איחרת"
בקושי , בס! הכל שש ועשרי�. הבי� שהיא יושבת ש� זמ� מה, הספלי� הריקי�

בשו�  רמוזמקפיד שלא ל, חיי! אליה, "סליחה מותק”. חמש דקות איחור ממשי
  ".נתקעתי בטרפיק של היוממי�, את יודעת”, דר! שחטאו אינו כה נורא

  ".עלי להיות אסירת תודה שאני לא נתקעתי בטרפיק של היוממי�, א� כ!"
, הפג� כנות. דרו! בלט, דרו! בלט יואב. היא היתה במצב רוח כזה. אופסס
  .נעריות

באמת . הפגישה ע� צימקי� נמרחה קצת”, חיי! אליה כמודה ואש�“ ,טוב"
. מפתיהזוגיות איכותית תמיד זקוקה לכנות וא". ייבשתי אות! כהוג�. סליחה

זה לא עולה כס� להתנצל . והיא באמת נפגעה מכ!אכ� הגיע באיחור הוא הרי 
וחו� . ידידי זה כל מה שדרוש, קצת סימפתיה. ולאמפת את הכאב של השני

שיקו� , של הקשבהארו! זה סש� עכשיו הדבר האחרו� שהוא צרי! , מזה
  .! הלאהולהמשי רלתת לעסק להתאוור, עדי� לתלות את עצמו מהר. ואימפוט
. בחרה בדיוק אז לגשת אליה�, כדרכ� של המלצרי� מאז ומעול�, המלצרית

תמיד ה� יודעי� למצוא את הרגע המתוח כדי לדחו� את החיו! המלאכותי 
  . שלה�
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ממשי! לשמור על קשר עי� ע� , אמר לה“ ,תני לי אמריקנו ע� חלב ח� בצד"
  .נעמי

יש . ת הניסוח המושל�למרו. לקבל את ההתנצלות שלו הוא ראה שקשה לה
. מיו� ליו� זה נהיה קשה. בטח כל מיני אירועי� משלה. נדה נוספת'ש� אג

בה היא מצפה לתשומת הלב הראויה לזוג , השעות האלה של זוגיות מתוזמרת
משהו , חולה, דוחה, מפספס, מאחר. תמיד מזיי� את זה, והוא איכשהו, טוב

  . תמיד קורה
, מהאסכולה של צוקרמ�, בלשנית בעלת ש�, פרופסור נעמי אבידר צימרמ�

  .  חברתו לחיי� ואחרו המשמעותי, רעייתו, דוברת ישראלית רהוטה
, אי� ספק שהיא אחד מאות� פרדוקסי� משעשעי� הנפוצי� כל כ! באקדמיה

אלא שלא צרי! לדעת עברית כדי , בלשנית עברית שבקושי מדברת עברית
של צעירי� וצעירות חסרי  לספור מופעי� של פונמי� בהקלטות קוליות
  . השכלה שמלאו את ארכיוניה בסלנג חי ועסיסי

אולי לחזור על . הוא חייב להגיד עוד משהו. שתיקת� התארכה. האמריקנו הגיע
  .שותה אותו מר. בכוונה נמנע מלשי� סוכר באמריקנו. ההתנצלות הקודמת

את שפתיו צורב , ספיק לשתות כבר חצי אמריקנווה, בכל זאת לא מצא מילי�
שנעמי קיבלה סו� סו� את התנצלותו מתו! החלטה מודעת כ, השחורבנוזל 

אי� ברירה צריכי� לשי�  תכאומר, שמצאה ביטוי גופני במעי� מנוד ראש החלטי
היה , באישיותה שמשכו אותואחת התכונות . את זה בצד ולעבור הלאה

, ואחריה, הללא כל בושה על האגרסי, המעבר הזה מתביעה גלויה של עלבונה
  .וחזרה לשגרה של קבלה ואמפתיה, משיכת הקובלנה, ויתור מדעת על תלונתה

  “?אי! עבר עלי! היו�”: הוא קלט את השינוי ומייד שאל
  .מומחית לשו� המשתמשת בסלנגלהיות נהנית , אמרה בחיו! אירוני" חרגיל"
  .קורע שקית סוכר חו� לתו! שארית הקפה שלו, אמר“ ,שתפי"
היא אהבה . מושיטה יד לאחוז בפרק ידו, אמרה נעמי, "יוחדלא משהו מ"

מעי� . סטייהיה בזה משהו אקזביציונ. רבה ביניה�ילהרגיש ולהדגיש את הק
מחווה השמורה בעיקר לבתי קפה ומקומות . ראונו שאנו זוג טוב

  ".היתה לי קבוצה של מורות מהדרו�“.ציבוריי�
, שר לתו! מחצית הכוס הריקהשופ! את חלבו הפו, אמר יואב“ ...הממ�"...

  . אמר, "רחוצי�( ההמוני� הבלתי”... המתוקה מדי
  .צחקה“ ,בדיוק"
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  ".בטח הממת אות�"
  .“אחת אפילו יצאה לי בטריקה. זה היה ממש קומי. ה� כל כ! התעצבנו"
מ� הסת� בישרת לה� את הבשורות הרגילות על מותה של השפה העברית "

  ".ותחייתה של הישראלית
  ".כל כ! קשה לאנשי� לקבל את האמיתות הפשוטות ביותר”, קהצח, "כ�"
לא עלה בדעתו לומר לה את דעתו האמיתית . בחיו! הנענה כלפי“ ,ועוד אי!"

התלוי בסמנטיקה מטופשת , שזה קישקוש אחד גדול, הפשוטה לגבי התזה שלה
המתעקשת לראות בכמה ביטויי סלאנג הצפי� כחרצפי� על פני מימיה של 

איזה , ובמיוחד מייסדה, חסידיה של השיטה. שפה בפני עצמה ,העברית
, לא בחלו בשימוש שפתי מורכב ומיומ� בשפה העברית, פרופסור צוקרמ�
  .כדי להסביר שהעברית אינה קיימת, המתה לשיטת�

. אז עשיתי כביסה ותליתי מכונה. סימה עדיי� חולה. בצהרי� הייתי בבית"
  .מקמט את זוויות פיו, יואב אמר“ ,תודה“ ”.השארתי ל! את הזבל

  ".זה עני� של עקרו�”, נזפה בו בצחוק“ ,תפסיק"
  ".מי כמוני יודע"
מהר מאוד . שותפות שווה היא דבר שצרי! לעבוד עליו”, אמרה, "באמת יואב"

א� הייתי משתלטת על כל אתגרי הבית , היינו מפתחי� יחסי תלות מוטי�
של אות! מחלק! באחריות אי� לי זכות לנ. לבדי ומותירה אות! בחו�

אוי איפה ה� הבחורות הה� . הוא הכיר היטב את המלל הזה. “המשותפת שלנו
מסתבר שג� הנאורה . הרגיע אותה, "אני סת� צוחק, מותק, בטח. "ע� הטוריה

  .בנשי� סובלת מנקיפות מצפו� כשהיא לא מוציאה את הזבל
  ".אמא של! התקשרה"
  ".הפלאפו� שלי היה פתוח"
  ".שה אותיהיא חיפ"
  “?מה. אה"
  ".נק פוד'היא ראתה שהשמנת וביקשה שאפסיק להאכיל אות! ג"
  ".אי! עמדת בזה”, חיי!“ ,אוי"
  ".כולל ויטמיני� ויסודות קורט, נתתי לה נאו� על תזונה נכונה"
  ".האני בטוח שהיא מאוד נהנת... הממ�"
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שאני , שבתמה היא חו. לא יכולתי להתאפק. אני מודה שעיצבנתי אותה כהוג�"
אחרי ארבע שנות נישואי� היית חושב ? שאני הקייטרינג של!? מרעילה אות!

  ".שהיא כבר תקלוט אי! הזוגיות שלנו עובדת
  ".אני חושב שזה יותר בא מהמקו� של אי! האימהות שלה עובדת"
  ".אולי קנאה. אני מרגישה ש� הרבה אגרסיה כלפי. אני לא בטוחה"
  "?מה את מצפה”, צחק“ !של!היא החותנת , נעמי, בחיית"

אוטיפי� יכנראה שיש סטר”, ואז הצטרפה לצחוקו, נעמי בהתה בו בזע� לרגע
  .אמרה, "שאי אפשר לשבור

  ".את תמותי ע� הפטיש ביד, כמה שאני מכיר אות!"
בהכרה שלו בדח� המהפכני היסודי . שמחה במחמאות שלו. הסכימה“ ,נכו�"

  .שלה
  .שאל "?אי! זה נגמר"
יא פחות או יותר הודתה שאני לא מרעילה אות! ושאתה אד� בוגר ה. בסדר"

, אמרתי לה שנבוא ביו� חמישי. שמסוגל להחליט בעצמו מה הוא מכניס לפה
  ".כרגיל

  .לפחות המי� הסוערי� האלה מצאו את תעלת�. אמר יואב“ ,מצויי�"
  ".יש ל! מכתב מהצבא". אמרה" הבאתי ל! את הדואר"
  !"?שוב"
רק לפני . "שלפה את המעטפה מתיקה, "ה מה ה� רוצי� ממ!אני לא מבינ" 

יואב נאנח וקלל בפע� המי יודע כמה את פר� ". פ"חודש חזרת מהשמ
לנגוס  !והמשי, ועוד קרביי�, פטריוטיות הנעורי� ששלח אותו לקורס קציני�

ד "ג� כ� המג. בטח יו� רענו� ירי מטופש. בחייו בחמש עשרה השני� האחרונות
למה כל אדיוט חדש שמגיע חושב שהוא צרי! להוכיח את עצמו על  .החדש הזה

  .חשבו� המילואימניקי�
הוציא את הטופס . הוא פתח את המעטפה החומה כמעט בהיסח הדעת

  . חתיכת פודל. קצי� הקישור הזה. המרשרש
  . הוי אלוהי�

  .זה היה צו שמונה
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        שלו�שלו�שלו�שלו�
וארז את , תלבשה, התרח�, חט� שתי הלכות, רק אחרי שהתפלל ותיקי�

מקדיש לכל אחד חמש , החל שלו� להעיר את הילדי� לבית הספר, ימיד�'הצ
מהגדול , לפני שהעיר את הילד הבא, דקות של תשומת לב בלעדית והכנת כרי!

  . אל הקט�
  .העיר את בלהה, רק אחרי שהוציא את כול�

ת ואמרו ברכת המזו� בדביקו, לא דיברו הרבה. ה� אכלו יחד פת של שחרית
יהי , השולח� המשות� הזה, שמחי� בעבודת הש� המשותפת שלה�. מיוחדת

  .רצו� שתהא הברכה שרויה עליו
  .ימיד� על כתפו'והוא ניצב בפתח והצ, לבסו� הגיע העת

שמרי על . "כדי לא לחבקה, כור! את ידיו סביב גופו, אמר לה, “ביילע שלי"
חייבת לאכול טוב ולא  את. מניקה הריאת . אל תמתחי את הכוחות של!. עצמ!

  .“תשתי הרבה. להתאמ�
הילדי� . אני אהיה בסדר, אל תדאג”, צחקה“ ,אתה נשמע כמו סבתא שלי

, מצמידה את לחיה אל הע� המתקל�, היא אחזה במשקו� הדלת“ .עוזרי�
  .עיניה בורקות

  “...כשאשוב”. אמר לה ברו!, "לפו� צערא אגרא"
  ".תחזור מהר”. אמרה“ ,כ�"
מקווה שזה לא יהיה עוד פע� איזו מחווה . אבל אני מקווה שלא .כ�, אלי!"

שייכנסו הפע� כמו שצרי! וינקו את השטח מכל . כושלת של הא ל! אוייב אכזר
  ".חיות האד� האלה

. אתה יודע שלדברי� יש דינמיקה משלה�”. אמרה" ,אל תצפה יותר מדי"
 ברו! הואדוש לפעמי� הק. לא בבת אחת. קמעא קמעא גאולת� של ישראל

  ". מגלגל את הדברי� אחרת מכפי שנדמה לנו שהיינו רוצי�
  ".אבל לפעמי� קשה להיות צדיק. אני יודע”. הנה�“ ,אני יודע"
  ".אתה הצדיק שלי”. אמרה, "שלו�, אתה תמיד צדיק"

במקו� זה הסיט את . על התקווה, על המאמ�, על הקושי. פתאו� רצה לבכות
מה ”. � שכיסו את השטח לפני הקארוו�מבטו ממנה והסתכל על הקמשוני

  ".התכוונתי סו� סו� לטפל בזה מחר”. שאל“ ?יהיה ע� זה
אני חושבת שהילדי� עומדי� ליהנות ממבצע נושא ”, אמרה בחיו!, "אל תדאג"

  ". פרסי�
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. ה'אני אשמור על עצמי ועל החבר. וג� את אל תדאגי”, אמר“ ,אני לא דואג"
  ".קי�יסנאלדאוג לחמא� את רוצה את יכולה להתחיל 

מרככת את גרונה במבטא האמריקאי העמוק , אמרה מתו! צחוק, "פנטסטי"
  .“...הקאובוי שלי הול! לחסל את ה8ֶד ָגייז”, שהשילה מעל עצמה בעמל רב

ִדיז :ר ”, אמר לה במבטאו הצברי קטו� העיצורי�, "ֶאְנד ד6נט י9 פ6רֶגט ִאיט"
  ".ֶדה ִריל 8ֶד ָגייז

  ".ר ֶדה ִריל ג9ד ָגאי'9ֶאְנד י"
הוא . מנוד ראש אחרו� והפנה את גבו. צרי! ללכת. אמר לה“ ,תודה רעייתי"

מילא יקבלו . לא הספיק לשטו� אותו לפני הנסיעה. נכנס לקבינה של הטנדר
צבעי ההסוואה החדשי� של . ע� כתמי� סגולי� אופנתיי�, אותו ג� ככה

  . בשלי� מסתירי� אות! עשר בחלקת חצילי�. ל"צה
ידע . כמעט מוח� איזה צעצוע פלסטיק שהיה זרוק בשטח, יצא בזהירות ברוורס

שכשהוא מקבל צו שמונה ג� בלהה מקבלת צו , ששניה� יוצאי� למילואי�
צו שמונה על שמונה כשהוא נוסע בארבע על ארבע לשרת את ע� . שמונה
גברי� . יותרלא היה ספק בתודעתו מי מה� יעמוד בפני אתגרי� קשי� . ישראל

אבל איש לא נולד , זה טבעי וקדמו� כימי השמי� על האר�, נועדו למלחמה
הידיעה . ובעמל רב, זה כבר כשרו� נרכש, לגדל שמונה ילדי� בקארוו� על גבעה
, באנשי� רעי� שמפוצצי� ילדי� וזקני�, שהוא הול! להילח� בשונאי יהודי�

על הסיעתא דשמייא המטורפת , כמידי יו�, והוא ביר!, מילאה אותו בעליצות
והראתה לו כיצד לנתב את הטבעי אל , ציבה אותו בלב העשייה הישראליתשה
לצדיקי� אי� טיפה .  את האנושי אל השמיימי, את השפל אל הנעלה, טבעי( העל

אפילו כלה יוצאת , אבל כאשר קמי� על עמ! ישראל, של אלימות בדמ�
עללי� תחיו ומבחי� כיצד מוכשמשה יוצא אל א, מחופתה למלחמת המצווה

הוא משחרר משהו מטבע לוחמנותו הגברית וי! את המצרי ויטמנהו , בה�
, עדינו העצני, דוד המל!. היו לו כל כ! הרה דמויות מופת בעניי� הזה. בחול

. א! מול האוייבי� הריהו קשה כע� ,נעי� זמירות ישראל, מעד� עצמו כתולעת
, הבעייה היא שה� כבר נימולי�, ו! עקו�שלו� חיי! חי. מאה עורלות פלישתי�

במקו� , לבבות ערלי� ומלאי שנאה. וג� שהעורלות ה� בלבב�, לשיטת�
 ?מה הבעייה שלה�. ואהבת את הגר, הגר הגר בקרב!, לחיות איתנו בשלו�

הטי� לה� , הרי השמאל כא� ליבה את היצרי�. תבאמת שאלה מיותר, טוב
בלאדי בלאדי כאילו ארצנו היא ארצ� רקד עמ� , למרוד בריבונות ישראלית
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אי� לנו בעיה ע� . כתמיד מחריביי! ומשנאי! ממ! יצאו. ואדמתנו אדמת�
  . הערבי� יש לנו בעיה ע� השמאל

 ההזכיר ,מפיגוע הירי ההואבשמשה הקדמית שנשאר חור העגול שריקת הרוח ב
זה אמנ� השמאל הנדיב והמיופי� הוא . לו שבכל זאת יש ג� בעיה ע� ערבי�

א! לא היה לו ספק שהאיש ששיגר את הקליע דר! , שחימש את הפלשתיני�
כולנו בקלחת הרותחת הזאת . מה זה משנה, ימי�, שמאל. שמשתו היה ערבי

? למי זה יעזור "?אמרנו לכ�"? מה נאמר לשמאל, כשיזרקו אותנו לי�. ביחד
י� עסוק מדי בריצה למקלט היה ע� ישראל, השנייה �שהחלה מלחמת לבנוכ

וכשנפלו שמונת אלפי� קסמי� אחרי , "אמרנו לכ�"מכדי שיהיה זמ� לומר 
לא יעזור . אפילו לא היה אייט� חדשותי" אמרנו לכ�"עקירת גוש קטי� ה

תמיד , ככל שהוא מפוזר ומפורד. ע� אחד מפוזר ומפורד .כול� יהודי�. כלו�
רורי� יבר! את הפלשתיני� הא ש�ה. יש איזה אויב שמזכיר לו שהוא אחד

  .שמאחדי� את ע� ישראל
צחק לעצמו על הפרדוקסי� הנצחיי� , חול� על פני בית אל משמאלכשהוא 

לשמאל , אז הוא מתפרק מכל הנכסי� הלאומיי�, לימי� קונצנזוס לשלו�. הללו
אז הוא מסתב! בכל מיני מלחמות פגע וברח ע� , קונצנזוס למלחמה

ולולא עקשנות� , אמיני�כול� עושי� את ההיפ! ממה שה� מ, הפלשתיני�
הנפלאה של הפלשתיני� שיודעי� שכאשר מדובר באר� ישראל זה תמיד הכל 

  .כבר מזמ� היינו חוזרי� לקווי ארבעי� ושבע לפני מבצע נחשו�, או לא כלו�
בסביבות רמאללה התחיל קצת גודש תנועה של פועלי� שהזדנבו בתורי� 

ונסע כשני קילומטר עד  הוא הוריד את הטנדר לשוליי�. ארוכי� במחסו�
סמו! על הממשלה  .מהירהעלה על השומרוני הטוב ו. למחל� י� המלח

ישראלי ( השמאלנית המוטרפת הזאת לכנות כביש בש� המיתוס האנטי
  ...המובהק של אוייב רחמ� מול יהודי אכזר

. פשוט אי אפשר לברוח מזה. ברדיו התחיל מישהו ללהג על זכויות מיעוטי�
הוא כיבה את הרדיו והניח לרוח המדבר . השנאה העצמית בגרו�דוחפי� ל! את 

אבל , עוד כמה שעות יהיה כא� כבש� בלתי נסבל. החמימה ללט� את פניו
הגבעות  שיפוליו, עכשיו השמש רק מתחילה ללח! את סלעי המדבר הצונני�

שלו� שא� אוויר ז! . הרכי� זוהרי� בגוו� הוורדרד הכחלחל של השחר העולה
לנסוע בה לאורכה . טוב לחיות באר�. טוב להיות יהודי. אותיומלוא רי
  . נהנכי ל! את. ולרוחבה
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. נתקל במשאית הפוכה לרוחב הכביש, כשני קילומטרי� מזרחה למצפה יריחו
עיניו לא מצאו את ? במי התנגש? טריילר( אי! לעזאזל אפשר להפו! ככה סמי

? דלק? ש� על הכביש מה השחור הזה! איזו מכה. כנראה מאחור. הרכב השני
  .יכול להיות מסוכ�

השמש טיפסה במעלה . ויצא מהקבינה, שלו� הוריד את הטנדר לשוליי�
קר� זוהרת חדרה בינות קצותיו החדי� של סלע משונ� וסינוורה את . השמי�

  . עיניו
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        יואביואביואביואב

. היא קמה איתו כדי ללוות את יציאתו, 12:00( למרות שהיתה לה הרצאה רק ב
את הוא דח� . גופיות וסבו�, מעבירה לו תחתוני�, ז בשתיקהעזרה לו לארו

חוזר ותופס את חפת שרוולו על , בערבוביה לתו! תיק הקנבוס הגדולהחפצי� 
היא שנאה את המיליטריז� הזכרי . הוא ידע היטב את שתיקתה. הרוכס�

נאמנה בלהט לאמונתה שא� גברי� לא יעשו , השולט בחברה הישראלית
  . מלחמהלא תהיה , מלחמה

חדורות רוח , היא היתה אחת הראשונות מבי� פעילות השלו� האמריקנית
, ב"החירות של מרטי� לותר קינג ועוצמת המרי של תנועת זכויות האזרח בארה
ל "שהגיעו לאר� והתחילו למחות במחסומי� ובנקודות חיכו! בי� צה

  .לפלשתיני�
ת מדינת ישראל כל המיליטריז� החמוש שהפ! אהיא היתה איתנה בדעתה ש

בשו� . אינו אלא ביטוי של השוביניז� הגברי במיטבו, לבונקר של כיבוש דכאני
פני� ואופ� לא נאותה לקבל את הטיעו� שלו שרק מי שהוא חלק מהמערכת 

. קנוניה של רוצחי�, גרוע מכ!. ברית גנבי� היתה אומרת. יכול לבקר אותה
רק ש, היתה מגחכת בבוז, "ולא אנחנו התחלנ"של וכשהיה אומר משהו בסגנו� 

א� . גנרל וגנדי. לוח� ואיש שלו�. אבל רבי� היה המופת שלו. זעמה ציע� את
אולי היה מונע מכוחות הרוע לחסל , קצת יותר זהיר, רק היה קצת יותר תקי�

  .אותו וכבר היה כא� שלו�
רק רפרו� שפתיי� קל בריח . היא העניקה לו נשיקה יבשושית על המפת�

  . לקרי�
  .אמרה לו בחיו! מתוח“ ,שמור על עצמ!"
הרי . זה יהיה שוב רק קצת נפנו� אגרופי� ונהימות איו�”, אמר, "אל תדאגי"

צדדית וכינו� מדינה ( כול� יודעי� שהפתרו� היחיד לסכסו! הוא נסיגה חד
  ".אז בינתיי� עושי� רעשי�. פלשתינית

ת הפיצוצי� הנלווי� אודו נחושה לא להיכנס עימו לוויכוחי�, היא אמרה“ ,כ�"
  ".שמור על עצמ!”, לרעשי�

עד . אני בי� כה רק נוסע עכשיו לשטח הכינוס, אי� ל! מה לדאוג. תודה מותק"
היה לו חשוב לומר לה שהוא  ".הכל כבר ייגמר, שהחטיבה שלי תיכנס לפעולה

  . אישית לא ילכל! ידיו בד�
  ".תסע בזהירו", לא מאמינה לא� מילה, אמרה לו" טוב, טוב"
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עת החלו היוממי� הראשוני� של , התנועה היתה דלילה בשעה זו של הבוקר
חוזר , הוא ש� את ארבעת העונות של ויוולדי, אביב( גוש ד� לטפט� לתו! תל

צו שמונה . וצחק, נזכר שצימקי� בטח יתפוצ� מהעדרו בוועדה. אל היש� והטוב
  . הצבועי�חות! את כל . חות! את כל הצבעי�  האחרי�, וקר טוב'זה ג

חש , לפניו די� נפתחווכשעבר מאיילו� לכביש מספר אחד ושמי המזרח הוור
הוא . כאילו הוסר ממנו איזה עול שעל קיומו לא ידע עד להסרתו, הקלה מוזרה

מניח לעצמו לצו� בתו! הבועה הקרירה לתו! חומו של , כיבה את המוסיקה
אותו ממזרח  שיריקה חוצה, יש משהו באר� הקטנה הזאת. היו� העולה

יש משהו קסו� במעברי� הללו  .למערב ועוד משאירה מקורות מי� אחריה
הנסיעה הקצרה מרמת השרו� . מעיר מתועשת לגבעות צחיחות, משפלה להר

אולי מחצית הזמ� שידידו אל� בלומפרד היה מבלה כל בוקר בנסיעה , לבקעה
טרק בדרו�  נראתה לו כמסלול דחוס ומקוצר של, מלונג איילנד לקולומביה

עוק� ירושלי� . על כביש אחד קצר ,לטרופי, למדברי, מאקלי� ממוזג. אמריקה
מעלה אדומי� לימינו , הביא אותו בתו! פחות מרבע שעה אל השומרוני הטוב

בי� הגבעות המדבריות בצבצו לה� . לת לפניותוהירידה לי� המלח מתפ
פה . של צלחות לווי�לסירוגי� מאהלי הבדווי� מעוטרי� בפטריותיה� ההפוכות 

. אחד האזורי� היפי� באר�. וש� איזה גמל בודד העניק לנו� נופ! תיירותי
אוסלו  .שנייהלהאינתיפדה הראשונה מתישהו בי� , הרבה שני� מאז טייל כא�

. כבר היתה באוויר וכול� סערו וגעשו סביב שערוריית ייבוא עארפת מטוניס
ממש התגעגע ! עארפת. חו משמאלחול� על פני מצפה ירי. יואב צחק לעצמו

. היה ע� מי לדבר, עממית, לפחות ההוא עמד בראש תנועה לאומית. לעארפת
ה של 'מה ציפה מהחבר, אבל. פאנטי� דתיי�חבורת ? ומה היו�. פרטנרהיה 
ג� את . הכיבוש משחית לא רק את הכובשי�? איזו ברירה היתה לה�. סאהחמ

פלא שה� . מדכא את המתוני�, וניי�נות� תנופה לאלמנטי� הקיצ. הנכבשי�
של מאבק דוד הפלשתי זכרי חו� מהאופק ה, איזה אופק יש לה�. משתגעי�

  . בגולית הישראלי
אחרי מצפה יריחו נאל� יואב להוריד את ההונדה לקצב זחילת  י�שני קילומטר
בקושי נית� היה להבחי� שרכב זה . ש"שנסע לפניו על שישי� קמ הצב של טנדר

לא היתה כל דר! . והבו� קילופי�ה ,שריטותהמרק� מתחת לכחול פע�  היה
לעקו� בקטע זה של הכביש ויואב נאל� להיתקע מאחורי הארגז הפתוח 

בטח . המוכת� בכתמי� סגולי� וגושי בו� שהסתירו באופ� חלקי מספר הצהוב
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לא מקנא בו כשיחזור ויצטר! . אחד מערביי הגליל שבא לקחת סחורה מיריחו
אולי יחטו� כמה . בטח יפרקו לו כל קופסה לחתיכות. המחסו� לעבור את

  .הקורבנות היו לעריצי�, הע� הרדו� היה לרוד�. איזו בושה. מכות
משאית הפוכה באמצע ? מה קורה. כמעט התנגש בטנדר שהאט בפתאומיות

( סמי, המשאית. יהיה כא� פקק עד ירושלי�. זה מה שחסר עכשיו. הכביש
בקושי אפשר היה להעביר איזה קורקינט . הנתיבי� חסמה את שני, טריילר

זה עוד , צרי! להיזהר. כת� שחור התפשט על הכביש לצד תא הנהג, בשוליי�
אולי א� . ג� ארבע על ארבע. הוא העי� מבט בטנדר הכחול. עלול להתפוצ�
אפשר יהיה לגרור את זה , של המשאית אל הקבינהע� כבל יתחברו יחד 

  . הצידה
  .מגפי הצנח� שלו בורקי� באדמומית הבוקר. הכביש יואב ירד אל

כנראה ג� . 'סר� במדי ב. מהטנדר ירד חייל. הוא פסע בנחישות לעבר המכשול
. יכולה לעכב לכול� את ההגעה. התאונה הזאת זה לא עסק. על צו שמונה

כבר יתחיל , עד שיגררו מכא� את המשאית. דווקא יכול להיות סידור לא רע
. י לצאת ועד שיגיעו לעזה כבר תגיע הפקודה להתפזר הביתההלח� הבינלאומ

אולי תיחס! , אז מי יודע', אולי ג' בכל מקרה החטיבה שלו הרי תיכנס בשלב ב
ממנו החוויה המרנינה הזאת של פסיעה קלגסית בסמטאות העיר הטרגית 

  .והנוראה הזאת
בות וציציות ע, כיפה סרוגה גדולה בצבע י�. אופסס. הוא ניגש לקצי�

לפחות השאיר את סנדלי השורש . משתלשלות בלוב� בוהק על רקע החקי
נאל� יואב להתגבר על תיעוב קל עת ניגש להחלי� מילה ע� , כמו תמיד. בבית

אחח איזה עול� נפלא היה כא� ללא חבורת ההזויי� המיליטנטית . הבחור
  . �� עתיקות יומי"הזאת ע� סגידת� המוטרפת לרגבי� קדושי� וחלקות נדל

  .שאל יואב את המתנחל" ?מה קורה"
נראה שהיה פה . אי� לי מושג. "בלא להפנות את מבטו, האיש מש! בכתפיו

  ".אירוע רציני
ניגש יואב ישר " ?נראה ל! שנוכל לגרור את זה א� נרתו� את שני הרכבי�"

  .לעני�
  ."אולי יש נפגעי�. אבל אני רוצה קוד� לראות מה קורה בצד השני. אולי"
? מה קורה כא�. מופתע מהרוגז הפתאומי שגאה בו, אמר יואב, "אתה צודק .כ�"

מ� חוטי ? תראה את הציציות שלו? הא� הוא בתחרות ע� הטיפוס ההזוי הזה
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אבל מ� הסת� אתה לא . ממש שיא האופנה. דבלולי� כמו מדוזה לבקנית
אל תשכח שיש ל! , הזכיר לעצמו, ובעצ�. ה האלה לאנושיות'מצפה מהחבר

אבל א� זה , מ� הסת� הוא חושש שיש יהודי בצד השני. � עסק ע� גזעני�כא
היה משהו במחשבה הקודרת הזאת שהסב לו . היה נות� לו למות, היה ערבי
. מאזנת את הרוגז שגרמה לו דאגת המתנחל לפצועי� פוטנציאלי�, נחת רוח

 והוא מהרהר, יש כא� מצב בשטח? מה קורה. הוא הופתע מגל המחשבות הזה
כנראה נלח� בכל זאת מהשיבוש ? ְלמה זה רלוונטי. במידותיה� של מתנחלי�
הצו שמונה הזה שתולש אות! מהמקו� של! ומעי� , הפתאומי הזה במהל! חייו

צבא הכיבוש נקרא אל . ערבי( אות! אל לב האבסורד שנקרא הסכסו! הישראלי
לטל את הוא ט. להג� על המולדת מפני המתקוממי� חסרי הכרת התודה. הדגל

  . ראשו מצד לצד ויצא בעקבות המתנחל
חפ� שחור . האיש התקרב לקבינה ההפוכה והתכופ� לראות מה קורה בפני�

לקח לו שניה לקלוט שזה . של המתנחל ראשופר� מתו! המשאית והתרסק על 
מצחו . מסתובב תו! נפילה לעבר יואב, המתנחל נפל לאחור. היה איזה נבוט

  .קולו המופתע צווחה מחרחרת. צעק לעבר יואב "פיגוע". היה מכוסה בד�
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        שלו�שלו�שלו�שלו�
דעתו שיכול להיות  קצהלא עלה על . הנבוט תפס אותו בהפתעה גמורה
היה יותר . השאננות עולה ביוקר, ככה זה. בקבינה הזאת משהו חו� מפצועי�

שמח לצאת להילח� סו� סו� באויבי� הרודפי� אותו כל , מדי זחוח הבוקר
המכה היתה עצומה וניחתה בזווית כזאת שלא רק הדהדה . ו�לפני שבר גא. חייו

כאב חרי� ומהמ� כמו . אלא ג� קרעה לו את עור המצח, בגולגלתו כגונג ענק
אבל האימוני� ? סו� הדר!? ככה זה נגמר. וואלה. כדור של אש עט� את ראשו

ידו , בכל זאת השאירו משהו והוא התגלגל תו! כדי נפילה אל צידו השני
להזהיר , עיניו חיפשו את הבחור שדיבר איתו קוד�. לנרתיק הגלוקנשלחת 

" פיגוע. "צרי! לשי� את הכאב בצד. מגפי צנח�', על מדי א, הנה הוא.  אותו
נות� לאצבעותיו , ניסה להפעיל את הגלוק. צעק אל החייל ונחרד מקולו שלו

 דחהאקמכת האלה שנחתה על ידו העיפה את . המיומנות להחליק לעבר ההדק
הוא החל לזחול לעבר . זרועומרסקת את , כמעט חמישה מטר ממנו והלאה

. על פניו, מג� אינסטינקטיבית על עיניו, בומי חובט התגלגל כדי לראות . החייל
כמו שצרי! באר� . נשק דרו! ע� קליע בקנה. הלוואי שיש לקצי� ההוא נשק

להפעיל את  שלא מצליחלא כמו מפגר . כמו שצרי! מול החיות האלה, אויב
הוא סובב את ראשו בתקווה של יאוש . שוברי� לו את העצמותהנשק שלו ו

מבעד לתהו� השחורה שהחלה לעמע� את . כדי לראות מה קורה ע� הקצי�
חבורה . ה ע� צו שמונה'אולי עוד חבר. הכרתו קלט שיש ש� עוד אנשי�

לביה 'בג איש. דחו�. דחו�. חמושה שתדע לפרק את תוקפו ולהביא לו אמבולנס
חבטות צמיגות . נקישות עמומות של ע� בעצ�. צרחה. וכפיה מאחורי החייל

  .או הש�. או הש�. או אלוהי�. יריה. של ע� בבשר
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        יואביואביואביואב
גוש קלסטרופובי שפע� בגולגלתו בהלמות . הכאב והחשיכה היו דבר אחד

, והחוש!. רק החו� היה קשה מהסרחו�. רק הסרחו� היה קשה מהכאב. עמומה
ניסה להביא את יד ימינו אל פניו כדי לראות א� הוא יכול לראות . ש! הזההחו

אי� כאב אחר . ללא ספק. כאב של שבר. אותה וגילה כאב חדש ונורא מקודמו
זכרונות עמומי� . שלוקח ל! את ליבת האישיות והופ! אות! מהפני� החוצה

, רוסקמ, הוא זכר את המתנחל ההוא נופל. החלו לצו� בתו! הזוועה הזאת
. והחמוש ע� הכפיה על הפני� קופ� עליו מתו! הקבינה של הסמיטריילר

האימה שטפה אז ממוחו את כל המחשבות המתערבלות שהציפו אותו קוד� 
אבל לפני שהספיק להבי� מי נגד . נסיגה מיידית. ותודעתו צעקה רק נסיגה, לכ�
שות אחר כ! המכות היב. כבר חט� את האלה המרסקת על כת� ימי�, מי

שנות האימו� הרבות . על הראש, על הכתפיי�, על הגב, שהורידו לו על הזרועות
אינסטינקטיבית הניח לגו� שלו . י הועילו לו עתה'שהשקיע באימוני טאי צ

המתפוצ� של המכה להיספג לתו! , נות� ליאנג העצו�, להתרכ! לנוכח המכה
למצוא את החלל מנסה , בקבלה, בכניעה. ללא התנגדות. היי� הר! של גופו

לא , י שבעול�'אבל כל הטאי צ. שיאפשר לו לחמוק מתוקפו ולצאת מהמצב
שעיניו הכהות ניבטו אליו אטומות מבעד קפלי , תוקפו. יכול לעצור כדור

נחתה האלה בכל הכח , וכשקרס אחרי רגלו. של� אקדח וירה לו ברגל, הכפיה
  .על ראשו
  .עכשיו הוא כא�. ועכשיו

  .הי� יודעאלו. איפה זה כא�
, כאב. מתאי�. אולי הוא כבר מת וירד לגיהנו�. לא. לא. אוי בשבי. אוי. בשבי
אבל אפילו גיהנו� עלי אדמות לא יכול . מתאי� לגיהנו�, חוש!, סרחו�, חו�

והוא נאל� להודות בפני עצמו שהוא , לשכנע אתיאיסטי� להאמי� בגיהנו�
  . בשבי
  . ע� כל מה שזה אומר. בשבי

  .רו� ארד
  . לעד שליטג

  .יואב צימרמ�, ועכשיו
  . הגיהנו� האמיתי
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על מה הוא חושב ? מעניי� א� נעמי תתחת� שוב. זה לא באמת קורה לי. לא
זה מה . מה איכפת לו א� היא תתחת� או לא. הוא מטור� לגמרי? עכשיו

הוא . הרי עשתה את זה בשבילו. בטח שהיא לא תתחת�? שמעסיק אותו עכשיו
, א� יהיה לנו ילד. ההכרה הציבורית בקשר. פנקא הרשמיתזה שרצה את הגוש

מי . איזה סטיגמות היא צחקה. עדי� שלא יסבול מסטיגמות, שכנע אותה
. הוא יסבול מהסטיגמה של ב� להורי� הטרוסקסואלי� נשואי�? מתחת� היו�

והיא , את מגזימה הוא אמר. אביב( מי שמע על כזאת קונסטלציה מוזרה בתל
יותר , פחות חתיכת נייר. א� זה מה שיעשה ל! את זה, שיהיה ,נו, אמרה טוב
אבל אתה לא מביא לי איזה שוביניסט מימי הביניי� שיקריא לי , חתיכת נייר

, ברור שהיא לא תתחת�. אז ה� נסעו לקפריסי� להירש�. את שטר הקני� שלי
הרי הוא , אבל. ואולי עדי� שית� דעתו על מצבו במקו� להתעסק בספקולציות

עשר שנות פסיכותרפיה אצל רמי ריינגולד בכל זאת . יודע אי! הדברי� עובדי�
הוא החליט לאבח� את מצבו בקור . זה הכל תגובה לסטרס. הותירו את חות�

לעמוד מהצד , כפי שרמי לימד אותו לעשות, כצופה אובייקטיבי מהצד, רוח
ו� ח� באיזה מק, פצוע, אז הנה הוא כא�. ולהבי� מה קורה לו במחשבות

וג� באופ� לגמרי , והוא חושב על אשתו ועל הפסיכולוג שלו, מסריח וחשו!
וברור שכל זה אינו אלא תגובה ללח� , ו� פאולז'בלתי צפוי על האספ� של ג

והמחשבה הזאת שהוא , ובריחה מהתמודדות ע� המציאות המרה שהוא בשבי
והוא תיכ�  ,והבלתי סבירה בעליל, האמיתית, בשבי היא המחשבה המציאותית

ואת הרגל שלו , יתעורר וימצא את עצמו ע� הפני� בתו! הכרית של נעמי
עקומה בתו! מעקה המיטה והוא יצחק צחוק קרטזיאני מתגלגל כשיבי� שכל 

. ואי� קיו� אלא לאני החושב, פרי הזיה, מה שנדמה כמציאות אינו אלא תעתוע
הקלט הוא הא� ג� ? מה הקלט שלו? אבל מה הוא חושב לו האני הזה

אוי , אוי. הוא שינה את תנוחתו והכאב ברגלו העתיק את נשימתו. מחשבה
  .הלוואי וזה היה דמיוני. מי יכול לדמיי� כאב כזה. דקרט המפגר הזה

, כמו רחש של עלי� יבשי� שחיה קטנה ואיטית. הוא שמע אוושה קלה מימינו
  . אולי לטאה עייפה עוברת דרכ�, אולי צב

. אולי זה מקק. אל� תשע מאות שמוני� וארבע. כברושי�ע. חשב, עכברושי�
. נחש? מה זה יכול להיות. לא מצליח למקד את האימה שלו. גרגור סמסה

  .נדל. עקרב
  . גניחה
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  .אולי זה המתנחל ההוא שריסקו לו את הצורה
  ?הוא עוד חי

  .לא יאמ� החוס� שיש לאנשי� מסוימי�. קציצה ה� עשו ממנו
   .שלו פתע לשמע קולומו. ניסה לומר" ?הלו"

  .שוב גניחה
  ".נפצעת קשה. "אמר יואב מגביר את קולות" ?אתה שומע אותי"

  .האיש גנח שוב
אבל נוכחותו איפסה לו את הקואורדינטות של . כנראה במצב לא מי יודע מה

  . המציאות
בכיוו� הנגדי לכיוו� , החל לגשש בשמאלו לאחוריו, נזהר שלא להזיז את יד ימינו

  .הדבר האחרו� שהוא רצה זה לרמוס את המסכ� הזה. מעה הגניחהממנה נש
  . ידו נעה בחלל

אני רוצה לבדוק . אל תבהל. "אמר לגניחה חסרת הגו�, "אני עומד לצעוק רגע"
  ".אולי לקבל מושג על גודל המקו� הזה, א� יש כא� הד

  .עוד גניחה
א� . אי� כא�הרבה מקו� . הקול נשמע חנוק והדוק". אאו", צעק יואב" ,אאו"

. המגע היה גרגרי וגס. נגע בקיר, כמטר וחצי לשמאלו. גשש וחפש. קדימה. כ!
, הוא המשי! להזדחל לאור! הקיר. זיהה מייד את המרק� של בלוקי� חשופי�
זה היה יותר . א! לא כאבה כלל, מגלה שרגל שמאל לא יכולה לשאת עצמה

בדיחה . זה חסר לו רק. כנראה הל! העצב. מדאיג מאשר הכאב המפלח בידו
. נזכר בספר שקרא בגיל תשע. זה לא כואב כי זה מת. זה לא כואב. מקברית

לא הבי� הרבה אבל שני דברי� נחרתו לו . ספר של גדולי�. הטייס הקיטע
ושאפשר לרקוד ג� ע� רגליי� , שכדי להישרד אוכלי� אפילו קיפוד: בזכרו�
. מגלה את מימדי הכלא. זרתו השמאלית רפרפה על פני שטח הבטו�. מע�

. אחר כ! עוד שבע גרירות? אולי ארבע מטר. עשרה גרירות זחילה עד לפינה
היו שוכני מעברות שחיו . ממש לוקסוס. לא רע בכלל. בער! שלוש על ארבע

. הקיר הנגדי היה בעל מרק� שונה. עשרה נפשות בחדר שמימדיו קטני� מאלה
  .אולי סלע, משהו חולי ומחוספס

  . אמר לעצמו. אמר לפצוע" ,י� תא שחציו טבעי חציו בלוקי�אנחנו במע"
נשמע כמו מי� , מי� פעפוע מחליא כזה. הפצוע ניסה לחרחר משהו בחוש!

הוא הרפה מ� הקירות והחל לזחול . צרי! לבדוק מה קורה. הוי אלוהי�. בריאות
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הכל , עכשיו שידע את הפרופורציות של המקו�. ישירות על הרצפה לעבר הקול
ידיעת המימדי� זה . השליטה. אה לו הרבה יותר מוחשי ואיכשהו פחות נוראנר

בעדינות ניסה . ידו נגעה בגופו של הפצוע. זה נות� עוג� במציאות. שליטה
גניחה , האיש גנח שוב. לקבל תמונת מתאר עיוורת של האיש לפניו, למשש

, ר!הוא הגיע למסקנה שהוא ממשש את הב. זה לא נשמע טוב. רכה כלחישה
זה לא . שוכב על הגב. מחפש את הפני�, החל להחליק את ידו במעלה הגו�

הוא . צרי! להשכיב אותו על הצד. ע� כל הד� הזה, לא פלא שהוא נחנק. טוב
הוא יצטר! מנו� כדי למשו! . זחל הלאה עד שגופו נח לאור! גופו של הפצוע

ל שמאל חסרת אבל אי! יהיה לו מנו� ע� יד ימי� שבורה ורג. אותו על הצד
לאחוז ביד שמאל את כתפו המרוחקת של , צרי! לעבור לישיבה. תחושה
רק ל! תדע מה אתה . להחזיק בבד של החולצה  ולמשו! אותו אליו, הפצוע

חובט בידו השבורה . הוא התיישב לצד הפצוע? יש לו ברירה. רומס בדר!
יש מחפש הוא גישש על פני גופו של הא. כמעט התעל� מעוצמת הכאב. בקרקע

 ! אהה. אצבעותיו נגעו בחוטי�? חגורה. אולי לולאת מכנסיי�. משהו לאחוז בו
הוא . אז מותנו, וא� לא ראשו. אחז בציציות ראשו, בדיוק הביטוי! יפה, יפה

אחז , אחרי שלושה סיבובי�. אחז בידו בחוטי� והחל ללפ� אות� סביב ידו
למסה של גופו ליפול על בכל כוחו תו! שהוא מניח אות� מש! בה� בחוזקה ו

, הוא חש את גו� הפצוע מתהפ! על הצד ומש� הלאה על הפני�. צידו הימני
לא יכול . צרח כמו חזיר שחוט. איבד את שיווי המשקל והחל לצנוח על יד ימינו

אבל לא הירפה מהבד עד שהכאב המחריד של הכאת ידו . היה לשלוט בזה
את תודעתו ברחמנות לתו!  הפילו, השבורה בריצפה ומעיכתה תחת גופו

  .החוש!
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        שלו�שלו�שלו�שלו�
והוצ� בו זמנית בחרדת הזכרו� , "מודה אני"ניסה לומר , שלו� התעורר בחוש!

חלו� הבלהות השחור של . נחט�. הוא נחט�! פיגוע חטיפה. ובכאבי פציעותיו
אויב פרימיטיבי . אויב ללא רחמי�. ליפול לידיי� של מעני� ערבי�. כל ישראלי

, א� גזרת עלי ייסורי�! ריבונו של עול�. זריות היא אורח חייוורע לב שהאכ
ניסה . טע� של ד�. קשה לנשו�. יהי רצו� שלא יהיו ייסורי� שאי� לה� קצבה

חבל . לשחזר את קורס מגישי עזרה ראשונה שעבר לפני שתי� עשרה שנה
א� פע� אי� מספיק זמ� לעשות את הדברי� כמו . שחיפ� את הרענוני� האלה

הא� ירד לו כל כ! הרבה ? מה זה אומר הנוזלי� האלה? מה זה אומר. !שצרי
, ניסה לזוז. נראה שכ�, הכמעט בלתי נסבלת, לפי הצריבה החריפה. ד� מהמצח

והוא שוכב . משהו לא ברור הפסיק לעבוד. אבל הגו� סרב לציית, לשנות תנוחה
� לה� על כמו המקקי� הללו שמאבדי� אחיזה ברצפה ומתחלקי, לו כ! על הגב

  ".הלו"הוא שמע רחשי� לצידו ומישהו פתאו� אמר . הגב
  .זה ברור. הוא לא במצב טוב. אבל יצא לו רק מ� לחשוש רפה .ניסה לענות

בטח המסכ� ההוא ע� . מבטא ישראלי. אמר שוב הקול" ?אתה שומע אותי"
א! משהו , שהוא כא�, שלו� ניסה לאותת לו שהוא שומע. יפ היוקרתי'הג

   . רק זה חסר לו? אולי המכה פגע באיזה מרכז במוח. לשו� שלוהשתבש ב
בדיחה מקאברית כל העסק . האידיוט בעלטה הודיע פתאו� שהוא עומד לצעוק

לגווע ולהיאס� על עמיו בצורה , במקו� לעלות על מיטתו. איזו חווית סו�. הזה
אבל ההוא המשי! . הוא כלוא כא� אצל הערבי� ע� איזה טמבל, מכובדת

וזה עוסק , הוא שוכב כא� וגוסס. סביר שהוא רוצה לבדוק את גודל המקו�וה
  ? מה יש לו. במדידות

. אחר כ! האידיוט התחיל לצעוק אאו אאו וכעבור דקה דיווח על מרק� הקירות
רווח הוא חש שמ. אנא הש� הושיע נא, אנא הש� הושיע נא. אוי אלוהי�

משהו קרה . אמ� להשתעלמת, הוא ניסה לפלוט את זה. נסגרשלו הנשימה 
כי בסופו מילא , יצא לו רק חרחור נוזלי שרק החמיר את המצב. פרצו� שלול

ונסיונו הבא לנשו� מש! רק . הנוזל ג� את שארית החלל שעוד היה פנוי ממנו
  . נוזלי�

שיעשה , שיבוא כבר, אוי אלוהי�. הוא שמע את ההוא מתקרב אליו בחוש!
עוד היו לו כל כ! . לעזאזל. חירו�. רה חירו�הוא לא רואה שיש כא� מק. משהו

ועכשיו הילדי� יצטרכו להגיד . כלו�. לא הספיק כלו�. הרבה דברי� לעשות
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לראות את היתומי� הקטני� , א� פע� לא יכול היה לסבול את זה. קדיש
ובדר! כלל ה� נראו כמו כל , היתה חבורה שלמה מה� ביישוב. אומרי� קדיש

עד שהגיע הקדיש יתו� וכול� היו . בי� כמו כל הילדי�פעילי� ושוב, ילד אחר
לא יתומה ולא , כול� ביחד, משתתפי� ומכווני� לומר את האמ� בדיוק במקו�

זה , וכל אחד ידע שזה יכול היה להיות הב� שלו ש�, חטופה אלא אמ� של ממש
הא� אי פע� יתגבר על כאב ההעדר של . שהרי ב� חבר כחבר, היה הב� שלו

אומר את הקדיש הזה , רק ב� שמונה, לראות ש� את אורי בכורוו. צביקה
ברצינות תהומית של מי שאינו מבי� עדיי� את הארמית שבפיו א! יודע את 

את האפשרות המסתורית שאולי יש , את רצינות המעמד, חשיבות האמירה
, חזקי, שלמה, לא יכול לחשוב על אברה�. בזה איזו תקשורת עלומה ע� אבא

מה יהיה ע� . והבנות. אומרי� עליו קדיש, לה הקט�'שנתיי� יהוד ותו! איזה
כשחשב על בלהה כבר הצטרפו דמעות אל הנוזלי� . אי! יגדלו בלי אבא. הבנות

עת קולות הזחילה של , מתבוסס בדמו ובדמעותיו, בגרונו והוא שכב ש� נחנק
. כוממשש את בר. הרגיש בידו של האיש על גופו. ההוא הלכו וגברו בחשיכה

. אבל לא היתה לו שו� דר! לעשות זאת, מאוחר מדי, רצה לבכות, מאוחר מדי
ועיניו הולכות , אז הוא שתק ונחנק וחש אי! הכרתו הולכת אט אט ומתעמעמת

  .מרוב מאמ� לנשו� בלא יכולת, ובולטות בחוריה�
הדבר האחרו� שהרגיש לפני שאיבד את הכרתו היה כיצד האיש לופת 

שההוא עסוק עכשיו בכינוס , ראה לו מגוח! עד כדי טירו�וזה נ. בציציותיו
הרי היה , לו היה מת ברגע זה. ארבע כנפות לפרק שלישי של קריאת שמע

אז לפחות מהרהר בקריאת , וא� לא קורא קריאת שמע, לפחות מת ע� חיו!
  .שמע

. אלא מצא עצמו כשפניו למטה וקילוח זור� מגרונו החוצה, אלא שהוא לא מת
, האידיוט בכל הצליח לעשות משהו. ומה שטפה אותו מבעד לכאבהקלה עצ

האוויר הח� והדחוס החודר לתו! . נש�, הוא נש�. יפה נשפכה החוצה'וכל הג
הוא חש בגופו . עוד בחורנו חי. עוד אבינו חי. ריאותיו היה צלול כאוויר הרי�

נדחק הוא . גילה שידו השבורה מונחת לאור! גופו של האיש. של האיש לצידו
ג� הוא מ� הסת� . כנראה שההוא התעל� בעצמו. מנסה להבי� מה קורה, כלפיו

הרי . התבייש שחשב עליו כאדיוט. והרי היתה ג� יריה. ספג כמה חבטות טובות
סחרחורת עזה תקפה . וה� כנראה תקועי� ביחד בזוועה הזאת. הציל את חייו

? איזו מיתה זו. ובד� ד�והנה נופל בא, רק ניצול מחנק. מ� הפח אל הפחת. אותו
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מכות של . אולי סקילה. חותכי� אות! ואתה מדמ� למוות. סי�, מ� הסת�
  .באמת סוגייה עמוקה? זה כמו חרב או כמו אב�, אלה
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        סעידסעידסעידסעיד
אי� . כמנטרה. פע� אחר פע�. סעיד מצא את עצמו לוחש את השהאדה לעצמו

נדמתה , ת כל כ!אחרי שנות תכנו� ארוכות ומעמיקו, המציאות. אללהאל אלא 
אלא , שלכדה במעופה לא דג אחד, בקושי נתפסת, לו כמו תמונת הבזק חולפת

אללה הוא . אחד מה� מתנחל, שני קציני מילואי� רמי דרג. שני דגי� שמני�
. דבר לא דל� החוצה, וחשוב מכל. פעפעה בלבו צהלה, הוא אכבר אללה, אכבר

, הצליח לבדו, אמוטו מוסאשיאיזה מי, כמו איזה סו� דזה, כמו מצביאי קד�
ללכוד שניי� , שהתגלה כאדיוט גמור א! ציית�, ללא כל עזרה מחו� לנביל

הדר! היתה . השחור והלב� ג� יחד. שני רצי�. מהכלי� המרכזיי� של האויב
היה עליו להרגיע את . פתוחה עתה לקידומו של החייל הפשוט לערוגת המל!

אלא בש� , שאיפותיו האנוכיות הרי אי� הוא בא בש� עצמו ובש�. עצמו
כפי שאללה הצליח את דרכו עד . האומה האסלאמית כולה ובשמו של אללה

השלב הקשה ביותר . צרי! להתקד� ללא מורא. כ! יצליח את דרכו בהמש!. כה
היתה פעולת , ה� מבחינה טכנית, ה� מבחינת הסכנה הכרוכה בו. כבר מאחוריו

היו יכולי� להגיע כוחות נוספי� , להתנגד החטופי� יכלו. חטיפה מסוכנת מכול�
. ואכ� השתבשו לעיתי� קרובות, אל� דברי� יכולי� להשתבש במהל! חטיפה ( 

  .א! בכל זאת חזר ללא פגע, יכול היה לסיי� היו� כשאהיד
החטיפה המוצלחת הזאת היתה עבורו בעת ובעונה אחת הנקודה בסו� משפט 

שלושי� . שהדה של סימפוניה חואות הפתיח, שהתפרש על פני שלושי� שנה
ועתה הגיע , שנה החזיק עצמו מחו� להיסטוריה של תהפוכות הע� הפלשתיני

  . שעתו
. אל אחיו, כמו שקית זבל, הוציאו אותו בעל כורחו, שלושי� שנה קוד� לכ�

שמעול� לא העלה על דעתו להסתובב בי� הפליטי� , ערבי ישראלי תושב חיפה
מנהלי אחרי שנתפס ללא תעודת זהות מחו�  הושל! למאסר, הפלישתיניי�

ובאווירת ההסטריה , הראשונה זה עתה החלה אינתיפדהה. למסעדה בה עבד
, א� אחד לא הקשיב כשניסה להסביר שפשוט שכח את תעודת הזהות, דאז

התגלגל אליו השיי! חאסי� הזק� , בכלא, ש�. בבית, תעודת הזהות הכחולה שלו
נקמתו של אללה מהירה מכל : "תית משובחתולחש על אוזנו בערבית ספרו

אחר , בלילות. זו היתה תחילתה של ידידות מופלאה". ברק ומושחזת מכל סכי�
היה יושב שפו� לצד כסא , כיבוי האורות הכפוי של שלטונות בית הסוהר

, את גדולתו של האסלא�, הגלגלי� וחאסי� היה מספר לו את גדולתו של עמו
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ל בני הדתות האחרות על טעות� והביס אות� וכיצד העמיד מוחמד את כ
, את הצניעות: והעניק לאומה הערבית את תכונותיה היסודיות, במלחמותיו

רבי� ניסו להלח� . את הנחישות ואת ההתמדה ללא גבול, את הסבלנות
הוא ", היה חאסי� נוהג לומר לו, "הזמ� של אללה. "באסלא� א! כול� נכשלו

וסו� המאמיני� לנצח כי כל , מיני� הוא נצחיולכ� ג� זמנ� של המא. נצחי
המכשולי� הושמו כא� בידי אללה כדי לנסות אותנו ולזכות אותנו בגמול 

א! בסופו של , היהודי� ה� אויבי� עתיקי� של האסלא�. הנצחי על מאמצנו
  ".כפי שניצחנו את הכופרי� בעבר, דבר ננצח�

בבת . תי הפיכה לחלוטי�מחרידה ובל, פקיחת העיניי� של סעיד היתה דרסטית
של מחסוריה הקטנוניי� , אחת פרצה נפשו מההסגר של כאביה הפרטיי�

אל המרחבי� האינסופיי� של האל האחד שאי� בלתו , וטינותיה האנוכיות
  .אל התפקיד הגדול שנועד למאמיני�. ומוחמד הוא נביאו

, ממנוהיה זה שיי! חאסי� שלימד אותו שג� ליתוש יש תקווה א� הפיל מפחד 
מהזמזו� הבלתי פוסק ומהעקיצות , ושעיקר הפחד נובע מהתמדתו של היתוש

עד שזה ייקח את כל כובד , יתוש נמר� יכול להוציא פיל מדעתו. שבכל שעה
  .  משקלו הנכבד ויסתלק מהשטח

השיי! חאסי� נשפט , לעמוד סו� סו� לפני שופט, כעבור שלוש שני�, כשהגיעו
חרר תו! נזיפה לשוטרי� שעצרו אותו ללא סיבה לשני מאסרי עול� וסעיד שו

. ויכול היה לשוב לשגרתו הרגילה, למרות שביתו בבת גלי� חיכה לו. מספקת
לא עלה , לעבוד במסעדות על הכרמל בלילות ולבלות את הבקרי� בקריאה

עזב , כשהקורא� הקדוש באמתחתו. היתה לו שליחות. הדבר על דעתו כלל
זה מה . ש� החל לעבוד בדואר, רר ברמאללהסעיד את חיפה ועבר להתגו

נשימת אפנאה . נשימה ארוכהלו היתה . הוא העביר מכתבי� : שעשה לפרנסתו
של צולל� חופשי ע� נפח ריאות של עשרה ליטר וסיבולת של שמונה וחצי 

נושאת תמיד , לביה פשוטה'בג, דמותו הרזה. דקות מתחת למי� ללא נשימה
  . יתה מוכרת לכל אור! הגדהה, את תרמיל המכתבי� המהוה

תעודת הזהות הכחולה שלו איפשרה לו לצאת ולבוא במחסומי� ללא בדיקות 
פה וש� היה מתלבש בחולצה ומכנסיי� ועושה . ואיש לא תיעד את נתוניו

א! פרנסתו היתה , בעיקר כדי לאסו� מידע ולרכוש ספרי�, גיחות לישראל
ממגורת הבר של , הגדולהבגדה והוא חי ש� בלא לפזול למדינת ישראל 

  . פלשתי�
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שמר סעיד על , מש! כל ההסטוריה הסוערת ורבת התהפוכות של תנועתו
אמר לו חאסי� זמ� מה לפני , "אתה ב� לבבי.  "הפרופיל הנמו! שקבע לו רבו

, והרבה דברי� יעברו על עמו של אללה, � השאהידי�יבקרוב אהיה ב. "שחוסל
עד שתראה שאחינו המוסלמי� . ה סימ�עד שתרא, אבל אתה חייב להיות ש�

, רק אז עלי! לצאת ולפעול כפי שאני פעלתי ( מאבדי� את התמיכה העממית 
הנשמרת ג� , אתה תהיה הגחלת העוממת. להשיב לע� הפלשתיני את אמונתו

  ."כדי לחזור ולהצית את הלהבה, אחרי כבות האש
" מכתוב"ל בזמ� שחיכה, בזמ� שחיכה שאללה יכתוב את גורלו בהסטוריה

. מכשיר את עצמו לתפקידו העתידי, למד והקשיב והתכונ�, הפרטי שלו
, היה מסתגר בדירתו, אחרי התפילה האחרונה, אחרי שעות העבודה, בערבי�

בכל יו� היה קורא קטע . מכי� לעצמו קנק� של קפה ומבלה את הערב בקריאה
מלחמה  אחר כ! היה קורא ספרות. מהקורא� ומשנ� שלוש הלכות מהסונה

מנפוליו� עד , ממקיאווילי ועד רומל, הוא קרא את כול� ועל כול�. ואסטרטגיה
הוא העמיק . יגאל אלו� ורבי�, ואפילו ביוגרפיות של משה דיי�, שק( קאי( נג'צ

מהנביא עצמו ועד הגדול והנפלא , לעיי� בתולדות גדולי הכובשי� המוסלמי�
דגול שדח� את הכופרי� המצביא ה, "צדקת האמונה", די�( א( צלאח, מכול�

שבמותו נמצאו ברשותו , סלדי� הגדול (  מפלשתינה וכבש אותה חזרה לאסלא�
משו� שחילק את , רק כמה מטבעות שלא הספיקו לכיסוי הוצאות הקבורה

  . מוסלמי אמיתי מתחילה ועד סו�. עושרו הגדול צדקה לעניי�
ביב עליו היה ח', אחד בש� פורסיית, ב"קונטרס קט� של סר� בצבא ארה

לפני . "קבע שהתחכו� הוא הכלי המרכזי של המלחמה' פורסיית. במיוחד
צרי! לדעת מה מניע את האויב "', הסביר פורסיית, "שמתחילי� במלחמה

ולמקד את האמצעי� בצורה ישירה או עקיפה באופ� שימוטט את מרכז הכובד 
החברה , קההפוליטי, צרי! המנהיג להבי� היטב את התרבות, לכ�. האמיתי שלו

וניסה להבי� את התרבות של סעיד לקח הדרכה זו לליבו ". והצבא של האוייב
כדי לנסות להבי� את מרכז הכובד , החל לקרוא ספרות עבריתהוא . הישראלי�

  . האמיתי של האויב
היה עותק חבוט ומהוה של הזמ� הצהוב בו קרא שוב , החביב עליו מכול�

לא . הראש שלה�, כובד של הישראלי�גרוסמ� מבחינתו היה מרכז ה. ושוב
: תמצא אותו אצל האליטה. תמצא את הזמ� הצהוב אצל אנשי� פשוטי�

, א� סעיד ידע משהו. במשרדי הממשלה, בתקשורת, באמנות, באוניברסיטאות
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גרוסמ� שיק� . מוטב שתדע באיזה צד נמצא הראש, זה כשיש ל! עסק ע� נחש
כיצד , אלא חשוב לאי� ערו!, שתיני�לו לא רק כיצד רואי� הישראלי� את הפל

  . ה� רואי� את עצמ�
צורב היה הקושי המרכזי שלו בפעמי� הראשונות ההמאבק בתחושת העלבו� 

עלבו� שהפריע לו להגיע לשלוות הנפש הדרושה כדי . שקרא את הזמ� הצהוב
. למאבק. אצל גרוסמ� לא היה זכר לכבוד הפלשתיני. לרדת לחקרו של אוייב

לוחמי� עזי� הנלחמי� על אדמת� כנגד כל הסיכויי� ומוסרי�  לגאוות� של
שורטט , במקו� זאת. לאמונה באללה היוקדת בלב האומה. עליה את חייה�

גרוסמ� לא הבחי� . עמו כקורב� נצחי שרשעה ציונית אינסופית אופפת אותו
אלא ראה רק , בכ! שאפילו הילד הפלשתיני הצעיר ביותר יודע מה עומד בפניו

הכנסה גבוהה בי� , בי� עוני לעושר, קיטוב בי� ניוול לרווחה כלכליתאת ה
. הכל נשפט על פי קנה המידה החומרני הזה. בנבנישתי וקטורעל פי דלנמוכה 

כי שטפו ל! את  ( אתה חושב נקמה . בגלל שאי� ל! תנאי חיי� ( אתה שונא 
לסדר  כל מה שצרי! זה. כי לימדו אות! לדקל� ( אתה מדבר על אדמה . המוח

היה חורק , במיוחד. ב� אד�וכבר תהיה  ( ל! אמבטיה ע� חרסינה וכל הנוחיות 
שיניי� במקומות בה� מדבר גרוסמ� כביכול מתו! גרונ� של הפלשתיני� כדי 

, מנשלי� אותנו מ� האדמות ומ� המסורת ומ� הכבוד: "לבקר את הישראלי�
ה� רוצי� באמת שכל מה ש, סוהר אחד גדול ונאור( ועושי� לנו פה מי� בית

, ובעורמת� היהירה ( ואז לא ירשו לנו לחזור אליו לעול� , שנברח ממנו –הוא 
ואנו מרקדי� , ה� כורכי� סביבנו את חוטיה�, הבלתי מובנת לנו לחלוטי�

  ". עליה� כבובות
להפו! . חשב סעיד, אכ� רק ישראלי יהיר וערמומי יכול להתנשא ככה כלפינו

 וחוצפה העמוקה של האיש הזה שמתיימר לשבת לה! אותנו לבובות על חוטי�
בכל פע� שסעיד היה קורא את . ולומר לו מה הוא חושב ומרגישבראש 

כאילו הוא מצליח , היה חש תחושה מסתורית של דע את אויב!, המילי� הללו
את אות� אויבי� . לגעת בקצה ההבנה של מה שמניע את ההנהגה הישראלית

, אלו. אלו הכופרי� האמיתיי� חשב סעיד, לוא. שה� המפתח להשגת מטרותיו
אלוהי� . "ה� אלו המנאצי� את אללה, כשופר�, המחזיקי� בגרוסמ� כמשורר�

היה מרח� על ילדי , א� אלוהי� היה מרח�. ה� חוזרי� ואומרי�" לא מרח�
ה� הכופרי� אינ� יודעי� שאללה . הפלשתיני� ונות� לה� צעצועי� שלמי�

ה� יודעי� כל . שהמאמיני� יוציאו לפועל את תוכניתו ומחכה, הוא רחו� וחנו�
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ה� יודעי� רק לייחס לו אכזריות ולהפנות . כ! מעט על אלוהי� האנשי� האלה
גדולי� ונשגבי� מרחמנותו של , כאילו רחמיה� הפרטיי� הקטנוניי�, לו עור�
רחמנות� המרגיזה . סוגדי� כול� לצל� העצמי של רחמנות� הפטרונית. אללה

כל כ! מרחיקת לכת שאפילו שאהיד שהבי� סו� סו� שיש להלח� היתה 
מריונטה של , מסכ� ומשוגע, יצא אצל גרוסמ� דפוק בראש –בכיבוש בכל הכוח 

וחש שכל רגע שעובר מקרב את ", כתב גרוסמ�, "הוא חי כחיה נרדפת. "הכיבוש
אי� ספק שיש רבי� יותר אשר בשטחי החיכו! שבי� כובש לנכבש ... קיצו
שאצל האויב אתה , זה היה הדבר המרתיח ביותר". די� את צל� האד�מאב
א� מילה על הפחד הנורא שהצלחנו לזרות בלב . לא ראוי אפילו ליריקה. מסכ�

הרי זאת הסיבה לכ! שהשיי! חאסי� קרא לגדודי ההתנגדות . היהודי�
כדי שלא יקחו  –שקד� הרבה לנאכבה קאס� ( אל( די�( האסלאמית על ש� אזה

כדי שהגרוסמני� לא יוכלו לומר , הגבורה והגאווה בש� הכיבוש לנו את
כמעט אל� וחמש מאות שנה . שאנחנו נלחמי� על פלשתינה בגלל הכיבוש

. רה והישראלי� היהירי� הללו חושבי� שהכיבוש השחית אותנו'חלפו מאז ההג
כי , והכל הפו! אצל�, כי היו רקובי� כבר בלאו הכי, הכיבוש השחית רק אות�

  . את קורב� האנטישמיות שבשמי, מחפשי� כל הזמ� את היהודי שבערבי ה�
לא יכול היה , ג� כאשר היה חורק שיניי� מול הפטרונות של גרוסמ�, אול�

הוא הוקס� מהאופ� בו בצע . שלא לאהוב את פרק ארבע של הזמ� הצהוב
, געגועי הפלשתיני� לאדמת� היו תולדה של דיכוי ( גרוסמ� את ההיפוכי� שלו 

כי הבעלי� האמיתיי� . כל כ! נכו�. א! געגועי היהודי� אינ� אלא פורנוגרפיה
  .  והיהודי� אינ� אלא מנאפי�, של הקרקע ה� המוסלמי�

! השיטתיות האכזרית בה ריטש גרוסמ� את המתנחלי� היתה כל כ! נפלאה
והכניס לה� אותו לקופסה קטנה , הוא תפס אות� בא� היהודי העקו� שלה�

במה חשי� הערבי� את השפעותיו של שלטו� לא : "רק שאלה אחתבה היתה 
. נראה אות! מוכיח שאי� ל! אחות. זה היה פשוט נפלא  "?של כיבוש. רצוי

ממעטי� מאוד להקשיב ואינ� מגלי� עני� "אחרי שכתב שהאנשי� בעופרה 
, והתעניי� א! ורק בשאלה הקריטית, סירב להקשיב לה� כלל, "אמיתי ב!
לא , לא למה? כיצד את� מאכילי� את הערבי� חצ�: בודדתהמ, המושחזת

והוא טח� . מנוולי� שכמותכ�, רק אי! את� עושי� את זה? לא מדוע, כמה
הוא כינה . אות� כמו בולדוזר עקשני וקרא לה� חסרי אמפתיה ומאובני�
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סעיד דמיי� . זה היה נפלא. בהיותו אורח�, אות� אטומי� וערלי לב לפרצופ�
  . פתלויותיה� המיוסרות של המתנחלי� המארחי�לעצמו את הת

את , יצרו לעצמ� את כילא�: "איש אינו יודע לעקו� מתנחלי� כמו גרוסמ�
סמורי� , וממנה ה� מציצי�, הספרטה הנפשית שלה� על ראשי ההרי�

פרי� "הוא מתאר אות� כ. פשוט גדול. גדול..." וקפוצי� כלפי כל דיעה אחרת
ותיי� רוויי בוז ותיעוב כשהוא מתאר אות� ומגיע לשיאי� ספר" ורבי�

מי� הכלאה של המשיח , הנפש בסיוע העוזי( התעלות( מבצעי� מי� אינסטנט"כ
מרקדי� כתיישי� , נכנסי� לטרנאס אפוקליפטי ניחר, ע� מטוס הממריא אנכית

שזה נכנס ללב של  ( והיפה מכל . כמה נהדר, הו...". על ראשי הגבעות
  . רעלהמתנחלי� האלה כמו חיצי 

את הספר הדק והמר הזה גילה לו לבסו� את שורשו של המנוע החילוני המניע 
אינני מחפש את : "שאיפותיו ונפתולי מצפונו, הגיגיו, את ויתוריו (  הישראלי

אלא , ולא את יישוב החשבונות ההיסטורי", כתב גרוסמ�, "הצדק האבסולוטי
רימת עוול מועט ככל תו! ג, הפגומי� והנסבלי� בלבד, את החיי� האפשריי�

ג� לא , לא צדק ולא היסטוריה. שאומר את הכל, משפט אחד מסכ�". האפשר
זו הנקודה . אלא רק המצב האנושי במערומיו, אמונה ולא אהבת פלשתינה

את ההתנשאות חסרת הכבוד כלפי כל היקר . למנ�, סעיד, שאותה חייב הוא
שרק היא האמת , סבלי�ואת השאיפה הבלתי נלאית לחיי� פגומי� ונ, לאחרי�

  . על המציאות
וכל הגנרלי� שלה� עמדו ע� הגב לגדר ונשאו , כשהצבא הציוני נסוג מלבנו�

תו! התעלמות מוחלטת מקללות הבוז של אנשי החיזבאללה , נאומי שלו�
, כל התקוות, היה ברור שכל המאבק הפלשתיני, התלויי� על הגדר מאחריה�

היו  ( ות היהודית על אדמת האסלא� כל שנאת הרע של ההשתלט, השאיפות
ה� עמדו ש� ע� . כמשהו שאפשר להתעל� ממנו, כמשחקי ילדי� בעיניה�

  . כאילו הערבי� אינ� קיימי� כלל, הגב לגדר
שמא העובדה שאיננו מרשי� לעצמנו לשנוא "ברגע של גילוי לב גרוסמ� אומר 

שונא את מי שהרי אינ! , מעידה דווקא על הזלזול שאנו חשי� כלפי הערבי�
משו� שאנו חשי� , לשנוא ילדי�, למשל, וקשה לנו –שאתה רואה כנחות ממ! 

המתנחלי� אינ� נחותי� ולכ� כשרי� . כל כ! עמוק". שאי� ה� שווי� לנו
, א! הערבי� ה� רק ילדי� שעוד לא טעמו טעמה של השכלה אמיתית, לשנאה



38  

  

ראויי� לה� , ולכ� –המיותר של דת ולאו� ' המשאירה מאחור את הבגאז
  . הרחמי�

, התנהגות של הורה שיש לו ילד מעצב�. וזאת היתה המדיניות שלה� כל הזמ�
הזמ� הצהוב לימד אותו להבי� שמאחורי . אבל הוא סבלני ובעל אר! רוח

ה� היו ע� של עקורי� . אי� בגרות אלא זקנה, ההורות המפוקחת הזאת
� אירופיי� קוסמופוליטיי� משכילי. ללא שייכות לאומית, ללא אמונה. חילוני�

ינהגו ? מה יעשו. שבמקרה נפלה לה� מולדת ע� כל מיני ילידי� פראיי�
ורק כשהילדי� יוציאו אות� מהכלי� ה� יעיפו לה� . זה הכל. בבגרות ובאיפוק

  .פחה'איזו צ
וידע , הוא ראה את חולשת� במערומיה. כשסו� סו� הבי� זאת הפסיק להעלב

וה�  –פגומי� ונסבלי� , רק להציע לה� חיי� אפשריי�עליו . כיצד יוכל לנצלה
, ככה זה. ויעקרו את הרובוטי� האטומי� עבורו, כבר יחוללו לבד את המהפ!

לא , אבל את הילד של! צרי! לחנ!, אתה מתבייש להכות את הילד של השכ�
  ?כ�

כאשר החלה האימה של הסיכולי� הממוקדי� ומנהיגי החמאס הושמדו בזה 
החכ� . ששעתו קרבה והבי� את עומק חכמתו של השיי! חאסי� ידע, אחר זה

ויו� אחד יהיה . הוא משאיר גדי אחד בצד. אינו מניח את כל גדייו בדיר אחד
 (  אינתיפדההלהבה לא פסקה מלבעור מש! יותר מעשרי� שנות . גדי זה לתייש

למרות נצחונ� בבחירות על פי קנה . א! בסופו של דבר הלכה וקטנה בהדרגה
בחירות עממיות שקטות תחת עינ� הפקוחה של , מידה של הכופרי� עצמ�ה

פעלו הכופרי� הערמומיי� להרוס את בחירתו של הע� , משגיחי� בינלאומיי�
הישראלי� והאמריקאי� הזרימו סיוע בלתי פוסק אל המושחתי� . הפלשתיני
 הל! החמאס ונחלש עד שסעיד, הרי בגדה, ולמרות שהוכרעו בעזה, ח"של הפת

הגיעה העת להוציא את .  הבי� שהגיעה אותה שעה עליה דיבר שיי! חאסי�
  .כדי לשוב ולהדליק את מה שאסור שיכבה, הגחלת מ� האפר

לתקוות הגדולות . על כתפיו תהוא היה מודע עמוקות לכובד האחריות המוטל
לו היו שוקלי� בכ� המאזניי� את : "שאמר לו קצת לפני מותו, שתלה בו רבו

עלי! לדעת את . היית מכריע אות� לבד!, די� על קאס�( א( י גדודי עזכל חייל
  ".ואת ערכה של הסבלנות שאי� לה תחתית, ערכ!
, גיל� את סבלנותו ארוכת המידה של השיי! חאסי�, באישיותו, בחייו, בגופו

, כל חייו הפכו לביטוי שלה. 'סבלנותו של הנביא העולה וזוהרת מתו! החדית
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עצמו הפ! מאסטרטגיה של חאסי� לאסטרטג עמוק בזכות וברבות השני� הוא 
שמר תמיד על פרופיל . אסטרטג שמעול� לא פעל בגלוי ע� הארגו�.  עצמו

לא אינטליגנטי , דוור פשוט מהשורה. איכותי מול הרשויות הישראליות
אפרורי מכדי להיות . שמעול� לא היה מעורב בפעילות  טרור כלשהי, במיוחד
הוא נסע בטנדר הדואר הקט� , מכדי שיהיה לו זמ� לשטויות עובד קשה, מעניי�

, לא להיכנע לשו� פרובוקציה, מקפיד לא להרגיז איש, שלו על פני כל ערי הגדה
  . לא להתעצב� על שו� עלבו�

סעיד ידע . שהישראלי� מתכונני� לתקו� שוב, כשהגיעו שמועות מעזה
ז הכובד של כוחות הגיזרה החמה בעזה תעביר לש� את מרכ. שהגיעה השעה

כ! שייקח לה� זמ� להגיב לפעולותיו בגדה כאשר יתחיל , הבטחו� הישראלי�
  .  בביצוע

הכירו , ותיקי החאמס המעטי� שעוד נותרו בשטח אחרי הסיכולי� הממוקדי�
א! , הדור הצעיר לא הכירו כלל. כול� את סעיד עוד מתקופת הכליאה

נקס פעיל שנשא בראשו ובו אלפי אותו פ, שמותיה� היו צרורי� עמו בזכרונו
ענפה שכללה את כל משפחותיה�  מוחיתכתובות שהיו ארוגות אצלו ברשת 

קיבל עוד , את תחילתו של אוצר הזכרו� העצו� הזה. וקרוביה� של הפעילי�
משיי! חאסי� שהעביר לו בהדרגה את שמות כל האנשי� הנאמני� לאסלא� 

שוב ושוב היה . תנגדות וכפירהואת אלו החשודי� בה, ואוהדי� את תנועת�
משתאה בעצמו לנוכח , השיי! בוח� אותו שלא החמי� כלו� ולא שכח כלו�

איפשרה לו עבודתו , מש! השני�. זכרונו המוחלט והבלתי נדלה של תלמידו
פרטי ג� ולכלול בה לא רק שמות אלא , בדואר להמשי! ולהרחיב את הרשימה

שיוכלו לשמש , שוני�ומאפלי�  קרובי משפחה וסודות, התקשרות עדכניי�
, פיו"על כל משת, כ הישראלי"מה היה השב. בעתיד מנו� מול סרבני� למיניה�

  .ואיש לא חשד שיש לו מה לומר, א! סעיד לא דיבר, נות� עבור הרשימה הזאת
היה עליו ליצור קשר ע� כל אות� מוסלמי� מאמיני� ולהתחיל להניע את 

מהל! קט� שיקנה לו את היה עליו לבצע ולש� כ! , תוכניתו ארוכת הטווח
איש לא יקשיב ולא יתייחס . המעמד הייחודי הדרוש לו כדי להתחיל לפעול

סעיד . צרי! לעבור בבת אחת לאור הזרקורי�. לעובד דואר אפרורי ואלמוני
רק פעולה אחת יכולה בבת אחת לעורר . הכיר רק שיטה אחת לעשות זאת

גיז עד מוות את הכופרי� ולהלחי� את להר, כבוד והערצה מצד המאמיני�
  . הבוגדי�
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  . חטיפה של ישראלי�
. מעצ� היות� פעילי�, אלפי הפעילי� ברשימתו לא יכלו להועיל לו במשימתו

לא היה פעיל של , ייקח� האופל, פי�"הודות למסתערבי� ולצבא של משת
ל לשמור על כהוא לא השלה את עצמו שיו. החמאס שלא היה מסומ� אצל�

. לא מול מערכת ביו� שכללה לווייני� ומערכות זיהוי פני�, נימיות לנצחאנו
והוא רצה להרוויח את הזמ� שייקח לישראלי� , הפעולה שתכנ� דרשה זמ�

מתו! .  לכ� היה צרי! מישהו שטר� סומ� על יד� .מבצעי החטיפהלזהות את 
ות עלה וצ� ש� אחד המחובר לפניו המכוער, בליל המידע המוצלב בתודעתו

פניו מחוטטות להחריד , ב� תשע עשרה. יוסו�( ב�יוהצעירות של נביל א
היה נביל האיש , מהגרודי� שגרד את אבעבועותיו חמש עשר שנה קוד� לכ�

החל נביל , ח בכיר"בנו הסורר של פעיל פת. המושל� לתוכניתו של סעיד
 ככל שהל! והתחזק באמונתו ובקיו�, להתרחק מאביו כשלוש שני� קוד� לכ�

אמנ� לא העז להצטר� בגלוי לתנועה הנלחמת בתנועתו של . מצוות האסלא�
הוא דאג להתמק� לצדו של הבחור בתפילת . א! לבו היה שיי! לאללה, אביו

, כשקרני השמש הראשונות זרחו על יריחו, ומייד ע� סיו� התפילה, הזריחה
יאתו זהו צו קר. "לחש לו כתובת והשביע אותו בש� אללה לגשת לש� בהקד�

  ". וזו שעת! הגדולה", לחש לו, "של אללה
וספק א� יכול , הבחור היה מלא זע� כדובה שכולה. היתה זו שעה גדולה, אכ�

. היה להוציא לפועל חטיפה כל כ! מושלמת בלתי פראותו הקטלנית של נביל
א� אינו רוצה לאבד את , היה עליו לטפל בתוצאות פראות זו, אלא שעתה

. היה עליו לדאוג שלפחות אחד מהשבויי� יישאר בחיי�. הפרס שנפל בחלקו
יהיה עליו להביא את . שבוי חי יכול לשמש מנו� חזק לאי� שיעור משבוי מת

כ "לא היה לו ספק שהשב. אחר כ! צרי! לנקוט אמצעי בטחו� נוספי�. השוודי
על . הוא הכיר את שיטותיה�. כבר פורש את רשתותיו העצומות על פני הגדה

לפני שהתקשורת תתחיל לחצר� את , דווקא שעות אלה, שלה� פי המודל
ה� השעות הטובות ביותר לפעילות , הסקופ החדש של החטיפה בכל שופריה

ה� , לפני שכל המבוהלי� ירדו אל מתחת לפני השטח, עכשיו. מודיעינית ענפה
. יעשו את המאמ� המרכזי שלה� לגלות כל פיסת מידע אפשרית על החטיפה

שאי� לו יותר מעשרי� וארבע , א! לא היה לו ספק, ו אליו מיידיתה� לא יגיע
אפילו א� ה� לא יודעי� עליו . שעות להשלי� את המהל! הראשו� בתוכניתו

מערכות המחשוב שלה� מספיק מהירות כדי להגיע אליו איכשהו אחרי , כלו�
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אבל א� יצליח לעבור את עשרי� וארבע . שישללו את כל שאר האפשרויות
לכופרי� , מחכות לה� כמה הפתעות, והוא יצליח אינשאללה, הללו השעות

  . המנוולי� הללו
  

***  
  

זחל אחרי , איש חיוור ע� עיניי� בולטות וזקנק� קטנט� ומטופח, הרופא השוודי
ר לינדקוויסט כבר הוכיח את נאמנותו לפלשתיני� "ד. סעיד בתו! המנהרה

לה בעדויות שנת� בפני החל מטיפול בפצועי� תחת אש וכ, עשרות פעמי�
� בה� תיאר את פצעי הזוועה שהנחיל צבא הכיבוש הישראלי "וועדות של האו

למרות . ללוחמי החירות הפלשתיני� ולאזרחי� חפי� מפשע שהיו בסביבת�
. ג� שבוי מת יכול להביא תועלת. התלבט סעיד רבות א� להביאו או לא, זאת

, שיי! חאסי� עצמו. או מת הרי הישראלי� לא יכולי� לדעת א� החטו� חי
ג� החיזבאללה כבר הוכיחו . עשה שימוש אמ� בגופותיה� של שני ישראלי�

אז למה לסכ� את המבצע בהבאת איש . מה אפשר לעשות בשבוי יהודי מת
ג� א� הישראלי� . שאסור לתת לשבויי� למות היה ברורסעיד לא! ? מבחו�

. לדמיו� א� הסחורה תהיה פגומהוכל העסק ירד , ח ידעו"יריביו בפת, לא ֵידעו
ה� , אחרי העבודה שעשו עליה� אתמול. צרי! להביא את השוודי. אי� ברירה

  . יהיו זקוקי� לכל הטיפול הרפואי שיוכלו לקבל
המטפחת המטונפת שסעיד קשר על עיניו לא תרמה . השוודי לא הפסיק לקלל

שלה� לעשות ע� כל החופש המטור� . סעיד חיי! לעצמו. לשיפור מצב רוחו
משהו . ה האלה'היתה בה� איזו חולשה תהומית בחבר, ככל העולה על רוח�

רצו . לא ידעו לקבל ייסורי� בשתיקה. שנחש� כאשר נתקלו באי נוחות כלשהי
וא� אחד מה� נפצע או נהרג היו עושי� מזה עני� כאילו נפגע , שיבוא בקלות

  .הנביא בכבודו ובעצמו
, היו שני השבויי� חסרי הכרה, ו! הכו! הפנימיכשהאירה אלומת הפנס שלו לת

סעיד . שקועי� בתו! הטינופת שמלאה את המרת�, מוטלי� אחד על גבי השני
מרת� זה מתחת לבית יש� ומסיבי בשכונת . בחר את המקו� בקפידה

היה מקו� המסתור הטוב ביותר שיכול היה לאלתר , אלחומאדי שבצפו� יריחו
ולכ� , ח הזוטרי�"מעונו של אחד מבכירי הפתהמרת� שכ� מתחת ל. בשלב זה

היתרו� . הישראלי� לא ימהרו לחשוד במיקו� זה כמקו� החזקת� של השבויי�
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הנוס� של המרת� היה שנית� היה להגיע אליו באמצעות מנהרה קצרה 
בעל הבית היה פעיל . שנחפרה מאחורי שני סלעי� שניצבו מחו� לחצר הבית

שאת חלק� רכש , עוטרי� במדליות נוצצותח שמנמ� ע� אהבה למדי� מ"פת
זה היה . בישראל מעולה חדש שהיה פע� גנרל ברוסיה והגיעו לו זמני� קשי�

אול� מצב התחזוקה ש� לא היה מזהיר , הפתרו� המיטבי למצב הנוכחי
המנהרה שהובילה אל המרת� היו מלאי� בזיזי סלע  ותוג� דפנ, מלכתחילה

י להכשיר מפלט למקרה של קרבות קצה ע� נחפרה רק לאחרונה כד היא. חדי�
ח יותר מכפי שתיעב את "לעיתי� תיעב סעיד את אנשי הפת. ח"אנשי הפת
ע� מנטליות מסובכת , מוזרי�, לפחות הישראלי� היו זרי�. הישראלי�
. ח היו מוסלמי� שסרחו"א! אנשי הפת. שצרי! לפענח את חידתה, ומורכבת

. מלחכי הפינכה הישראלית. ללא כבוד אנשי�. אנשי� בעלי ילדותיות חמדנית
ג� ה� ידעו ששלו� ע� . והלכו עליו בזהירות, ג� ה� ידעו את הגבול, אמנ�

. חקו אותהיאז ה� ש. רק על פי חוקי האסלא�, האויב עושי� רק בתנאי הדת
שהצליח לשנע מאות מליוני , הראיס הגדול מכול�, אמנ� ה� לא עלו על רב�

אבל ג� , במשחקי השלו� שלו ע� הישראלי�דולרי� אל חשבונו הפרטי 
תלמידיו הפחות מוכשרי� ידעו פרק או שני� בהלכות שלו� ע� ישראל 

היחידה היא  חלופהבמיוחד כאשר ה, והצליחו ללכת בלי ולתת הרגשה של ע�
לא פשרה , לא פיוס ולא הכרה, לא רוצה לא שלו� ולא שיחות שלו�שהחמאס 

, מת בפרצו� ומגבה אותה במעשי�החמאס שאומר את הא –ולא פיצוי 
? מה יעשו. שנתקע לישראלי� ולממשל האמריקאי בגרו� כמו כ� מלאה חרי�

. אבו חאֶז� וחבורתו המשיכו לספק את הסחורה? אי! ימשיכו בשיחות השלו�
הישראלי� . אלא שהתשלו� שקיבלו עבור סחורת� החל לסכ� את החמאס

י הרשות כדי לסייע לה� לשמור והאמריקני� החלו להזרי� נשק ואמצעי� ליד
ולמרות שהיה ברור לכל שג� . לסלק את החמאס, דהיינו, "החוק והסדר"על 

משחקי , הרשות לא תוותר לעול� על זכותו של הע� הפלשתיני לפלשתינה
ונשק ממשי שכבר קטל כמה , השלו� נתנו בידיה� הרבה כוח פוליטי מסוכ�

  .וכמה פעילי חמאס
די באויב הישראלי שהפעיל נגדו את כל האמצעי�  לא. זה היה עסק רציני

להתמודד ע� אויב צה עתה תנועתו נאל, הטכנולוגיי� של הלוחמה המודרנית
ורבי� מצאו , אויב שהיו לו פחות נקיפות מצפו� ואפס תקשורת לרצות, מבית

נגד ( אמנ� אחרי כמה חיסולי. עצמ� על עמודי חשמל או מוטלי� בשוחות
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כמו , כמו כל ערי הגדה, אבל יריחו, העסק נפסק, ממוקדי� של החמאס
היתה עדיי� במאבק פתוח על הנהגת הע� , וקלקיליה, שכ�, ראמללה

  . ובינתיי� החזיקו גונבי הכתר ברוב הכוח, הפלשתיני
היה ברור לסעיד שכדי להטות את כ� המאזניי� צרי! להוריד לישראלי� את 

ת הקצ� הריחני בה� סיבנו את כפפות הספוג הנעימות ומעלו. הכפפות מהידיי�
על בט� מלאה . כס� ושקט מרגיעי� את הע�. אבו חאז� וחבריו מכל הצדדי�
  .לאיש לא איכפת מי שולט בו

וכינה את הבל פיו של המוסלמי הצ� ריח , לא בכדי שיבח הנביא את הצו�
ולגרו� לה� ישראלי� תגרות בנית� יהיה לה, א� כמו בעזה, אבל. שושני�

לנקוט סנקציות ואולי אפילו לעשות איזה מבצע קט� ע� ש�  ,להטיל סגר
יש סיכוי טוב שאבו חאז� ושותפיו יאבדו קרדיט והלוחמי� האמיתיי� , מפוצ�

יהאד 'של הע� הפלשתיני יחזרו למעמד� בראש אלו שמסרבי� לדלל את הג
  . בחומרנות מתעתעת

  .את הפצועי�הוא זז הצידה כדי להניח לשוודי המקטר להיכנס לחדר ולאבח� 
  "?ו6ט ִדיד י9 ד9. "קילל השוודי כשראה את הגופות" ִפי ָפא�"
  .אמר סעיד באדישות" ,ִאיט ו6ז ֶא� =ְקִסיֶדְנט"

וניכר בהבעת פניו , השוודי רכ� אל הפצועי� באור הפלורסנטי הלב� של הפנס
א! ששת השני� שבילה בקרב הפלשתיני� כבר , שלא אהב את מה שראה

כדי לאבח� את הפגיעות , תחילה יש לנקות�. ו למראות קשי� יותרחישלו אות
כשהחל לקרצ� בפדית אלכוהול את הד� מפניו של הפצוע . בצורה מדוייקת

הוא העי� מבט בסעיד שכרע . לפחות יש הכרה. הוא התעורר בצעקה, הראשו�
זווית המנח של יד ימינו של הפצוע . לצידו של הפצוע וריתק את ידו השמאלית

לא . לינדקוויסט המשי! בניקוי הפצע. ותתה לשניה� שאי� מה לדאוג מצד זהא
גזע יהיר ושחצ� המתייפי� כקורב� א! רומס , היו לו סנטימנטי� ביחס לישראלי

מנקה , והוא קירצ� בעוז את הפצע, אחרי� להשגת מטרותיו הטריטוריאליות
חלוטי� ומתעל� ל, הפצועאת כל עיסת הד� הקרוש שכיסתה את פניו של 

מצחו של האיש כמעט נתלש לחלוטי� מ� הקרקפת וד� מילא את . מזעקותיו
לפת את קצה רצועת העור הקרועה ומש! , אמר לסעיד" ה6ְלד ִהי�". פיו ונחיריו

. האיש התעל� מהכאב. אותה כלפי מעלה כדי לכסות את העצ� החשופה
וויסט לבצע עת החל לינדקגופו של האיש פרפר מעט . פחות הפרעות. מצויי�

הוא . מחבר את שולי מצחו של האיש אל קרקפתו, תפירת שדה ללא הרדמה
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אחר כ! מרח יוד על הכל וחבש את קו , על הפצע אלכוהול כדי לחטאושפ! 
עתה . איש אפילו לא ידע, א� המנוול יגדל בלורית. השיער והראש סביב סביב

ללא רסיסי� שבר מורכב אומנ� א! כנראה . לא נורא. בדק את השבר ביד
אצבעותיו המיומנות מצאו את שני צידי השבר . ריסוק באמצע האמה. רבי�

הוא הידק שני כפיסי ע� משני עברי היד . ויישרו אות� במקומ�, מתחת לעור
אחר כ! הידק כמה רצועות של תחבושת גבס . וקשר אות� היטב בתחבושת

יש סיכוי , ותר מדיא� הפצוע ייזהר לא לזוז י. והניח את זה, סביב מקו� השבר
 . שפצעיו יחלימו

הפצוע השני סבל א� הוא משבר ריסוק בידו א! כ� הרגל היתה במצב גרוע 
, הרופא מצא שהקרסול רוסק לחלוטי� כתוצאה מפגיעת קליע בעצ�. מאוד

צרי! . א! לא בתנאי� אלה. יהיה עליו  לכרות. והאזור כולו היה כחול ונפוח
   . להעביר את האיש לבית חולי�

אמר לסעיד באנגלית העילגית ששמשה ביניה� , "אני חייב לכרות את"
  .אחורה וקדימה בתנועת ניסורתו! שהוא מניע את ידו , לתקשורת

  ."שי� לו תחבושת וזהו. אתה לא חות! כלו�. "אמר סעיד" לאֹ"
לרגע חשב לינדקוויסט לפתוח את הפה על האיש הקשה הזה שגרר אותו כא� 

. א! נזכר בשליחותו וסת� את הפה, אנשי� הפגועי� הללואל הכבש� הלוהט וה
. מ� הסת� סעיד יקרא לו כשתתפתח הגנגרנה וכל העסק יתחיל להסריח

הוא הוציא זכוכית מגדלת ע� פנס פנימי . בינתיי� אולי אפשר למנוע
והחל מלקט את השברי� מתו! הבשר הטחו� , ומצבטיי� כירורגיות ארוכות
כשני סנטימטר בעומק עיסת הבשר , להפתעתו. ששהיה פע� קרסולו של האי

הוא . האיש התעורר והתחיל לצרוח. והעצ� נתקל בקליע ומש! אותו החוצה
בדר! כלל אנשי� מתעלפי� כאשר ה� . התפעל מסיבולת הכאב של האיש

ריסס לו קצת אתיל , מתו! דח� בלתי מוסבר. מקבלי� טיפול כזה ללא הרדמה
סעיד ריתק את כתפו השמאלית של האיש . דכלוריד על הפצע והמשי! לעבו

רעד , נכנע האיש לידיי� הלופתות אותו, וחלוש מכדי להשיב מלחמה, לריצפה
. חול� בגופו ע� כל רסיס עצ� ששל� לינדקוויסט ממה שהיתה פע� כ� רגלו

וסעיד החל כבר להתחרט שלא הסכי� , התהלי! כולו אר! כמעט חצי שעה
אי אפשר להביא את השוודי . חייב למזער מגע הוא. אבל אי� ברירה. לכריתה

. ובמיוחד אחרי פיגוע, אי� ספק שהישראלי� פוקחי� עי� על הרופא. לכא� שוב
א! עדי� לא , רב שה� יגלו את העדרו של הרופא בלילה מביתו ילא היה סיכו
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. מה שיהיה יהיה. השבויי� יראו רופא עכשיו ולא עוד. לקחת סיכוני� מיותרי�
  .יספיק השני, וא� אחד יל!. רי לא ציפה שייפלו בידיו שניי�ה, בי� כה

 את רגלוהאיש יגרור . וסיי� את מלאכתו לינדקוויסט עט� את הכל בתחבושת
  .אבל לפחות יש סיכוי טוב שלא יהיה לו נמק, כמו שק רטוב

אבל , כל זמ� שעסק בפצועי� לא ש� לב למחנק ולסרחו�. הגיע הזמ� ללכת
  .בלתי נסבלעכשיו זה היה ממש 

  .אמר לסעיד, "ֶזר ִאיז נ6 ֵאייר"
  .אמר סעיד, "ִאיָנ� ֵאייר"
  . אמר הרופא, "ֵטייק ִמי 8ֶק"
. סוגר אחריו את הפתח. הוא הניח לשוודי לחלו� לפניו. אמר סעיד". ֶלְטס ג6"

  .משאיר את הפצועיי� באפלת�
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        יואביואביואביואב
שהיתה , חי�מי� כפפה ענקית מספוג צהוב ומצ. תודעת המחנק קדמה לכל

הבי� שהכפפה . הוא ניסה להתעורר והבי� שהוא ער. מונחת לו על הפני�
ויחד ע� תובנה זו הצי� אותו הזכרו� של , המסריחה היתה פשוט האוויר כא�

ויבבה פרצה  אחר כ! פילחה תודעת הכאב ברגלו את תחושת המחנק. מצבו
אני רוצה ללכת . יפחות יבשות כאלה. אי אפשר היה לבלו� את זה. מתו! פיו

מוצ� . הרגיש כיצד ההיסטריה גואה בחזהו. אני רוצה לצאת מכא�. מכא�
התחיל . זה לא קורה. זה לא קורה.  של קחו אותי מפה, תחושה של אי� מוצאב

, קצת כמו ילד שבוכה עד ערפול חושי�. בוכה. בוכה. לבכות מרוב כאב ואימה
מבוגר . ריאותו ונשימתוב, אבל הרבה כמבוגר שמבי� שנלקחה ממנו חירותו

, שמבי� שהוא חי בסיוט הכי נורא שיכול לעלות על דעתו של ישראלי כלשהו
  .משהו בלתי הפי! ונורא. והוא לא עומד להתעורר מזה

אבל משהו מהקצי� המתוקתק שבו מדד , לזמ� לא היתה משמעות במקו� הזה
מה . � מקו�לא מוביל אותו לשו. אולי שלוש שעות של היסטריה. זמ� בכל זאת

מה זה הכאב . והכאב הזה. אפשר לעשות במצב המטור� הזה חו� מלהיטר�
תקווה . מישהו כבר היה כא�. החל למשש את גופו וגילה את החבישה? הזה

  . למישהו היה איכפת מספיק כדי לחבוש אותו. חדשה נעורה
מ� הסת� ההוא כבר לא בי� . החל לגשש סביבו כדי למצוא את השבוי השני

אפשר היה . אבל נוש�. קודח. עוד חי. ידו נגעה בגו� הלוהט שלצידו. י�החי
מה היה נות� עבור פנס . אבל זה לא נשמע חנוק. לשמוע את החרחורי� הדקי�

  .לראות היכ� הוא נמצא ומה מתרחש סביבו, שביב של אור, קט�
מסתבר . נות� לכאביו לשטו� אותו בפעימות חוזרות ונשנות. שכב כ! בחוש!

נראה . ו� יכול לסבול כאב עד גבול מסויי� ואז הוא מתעל� או מסתגלשהג
  .שהוא מסתגל

אולי . מקו� רחוק יותר. לא בסביבתו המיידית. נקישות כבדות נשמעו מאחוריו
  .  רק שיקחו מכא� קצת את החוש! .אפילו שוביו זה טוב . מישהו בא

  . ומכאיב ל. חריקה לימינו ואור חרי� ולב� נשפ! לתו! עיניו
קולט בבת אחת את מימדיו העלובי� של הצינוק ואת , הסיט את ראשו הצידה

קנה צינוק על פי כל . אי� ספק שזה היה כלא. הדמות החבושה השרועה לצידו
  .מידה

  . ינס של אחד מתוקפיו'הוא זיהה את מכנסי הג. בפתח עמדו שני רעולי�
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. אמר בעברית" ,מבי�אני לא . "לא הבי� כלו�. האיש דיבר אליו בכעס בערבית
בצעד אחד קפ� האיש לעברו ואחז בקווצת שערות מעל ". אני לא מבי� ערבית"

. רק לו בפרצו�וי, קורע את שורשי השער ומטה את ראשו לאחור. מצחו
הרוק מילא את עינו הימנית וניגר על . בריח סיגריות, צהובה, מוחטה אמיתית

  .פניו
מש! בכתפו של התוק� ואמר לו , הלביה פשוטה וכפיי'לבוש ג, האיש השני

  ". אל יהוד"יואב הבי� רק את המילי� . משהו
, א! היה ברור שהשני הוא בעל הסמכות, התפתח ויכוח קצר בי� השניי�

  .והראשו� התקפל הצידה
האיש ניגש אל יואב והשלי! לרצפה שני בקבוקי פלסטיק גדולי� וחבילה 

  . ריתאמר לו בעב, "תאכלו.  "עטופה בנייר עיתו�
השני� פנו . א! האיש סובב לו את גבו. להוט לתקשורת, שאל יואב "?מי את�"

  . לא נאמרה מילה נוספת. ויצאו
  .עבה ומצחי� כמקוד�. החוש! חזר למקומו
. אנשי�. ראה את שוביו. היו לו פרמטרי�. היתה לו אחיזה. אבל משהו השתנה

את גודל , מקומואנשי� שהראו לו את . אנשי� אלימי� שהביאו לו מתנות
אבל . את מיקו� הפתח ואת דמותו השרועה של חברו לצרה. צינוקו וצורתו

אנשי� אלו באו מבחו� וחזרו . ה� הראו לו שקיי� עדיי� עול� חיצו�, יותר מכל
ויו� , והוא מחובר לכא�, יש עול�. העול� לא הסתכ� בבור אפל זה. החוצה

   .אולי יעבור בדלת הזו החוצה, יו� אחד, אחד
אפילו מהשבי הסורי חזרו . מחוות, חילופי שבויי�. כאלהכבר היו דברי� 

  . הצינוק שלו הוא בתו! העול�. אנשי�
עוד פיסת . נייר העיתו� היה פרי!. הוא מישש את החבילה שהושלכה בעפר

. באוויר יבש. הנייר הזה שכב בשמש. הוא כנראה עדיי� באזור המדבר. מידע
ומתוכה בקע ריח נורא של , הוא מש! אותה אליו .בתוכו היתה שקית ניילו�

הבי� . פוגשת גבשושיות לחות ולחות יותר, ידו גיששה פנימה. רקבובית ירקות
הא� יש משהו במצב הזה . ולא ידע איפה לשי� את עצמו, שזו ארוחת הצהרי�

. מישש את הפקק. אחז באחד הבקבוקי�? שהוא לא התסריט הגרוע ביותר
מי� . הגיש את הבקבוק לפיו וגילה שזה מי�. זהירותסובב אותו אט אט ב

בטח אחטו� איזה בילהרציה . אבל מי�. מי� רקובי�. מי� מרי�. מצחיני�
המי� . א! מה אפשר לעשות. חשב תו! שהוא לוקח לגימה הססנית ראשונה
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לא יותר גרוע מלגימת מי . המבחילי� החליקו במורד גרונו ברטיבות משכרת
הוא . טע� נרכש. אולי כמו לשתות בירה לראשונה. מצחי�או איזה ליקר , אש

ועכשיו למנת . הוא מישש את שקית הניילו�. שתה כמה לגימות הגונות
נתח גורגונזולה ראוי להתכבד או זנב דג מלוח שראה . בלו היומית( הדייניש

דוד שמוליק עבר דברי� . הישרדות זה ש� המשחק. קדימה. ימי� טובי� יותר
אתה סת� אינטלקטואל לב� ומפונק שנפגש סו� סו� ע� . חנותיותר קשי� במ

. אולי אפילו עוד ישתכנע שיש תוחלת, הנרטיב הזה נשמע לא רע בכלל. החיי�
הוא מישש ? עגבניה. הוא של� את אחד הגושי� הלחי� מתו! שקית הניילו�

באיסטניסיות . בעדינות. מוצא נקודה פחות רכה, את זה מכל הכיווני�
בתו! ריח הרקבו� זיהה ריח . לאפו. קירב את הדבר האיו� הזה לפיו ,אינסופית
. כנראה גרדו מתחתית החבית. כמה זה מתאי�! תפוח רקוב. של תפוח
החל , כמו עכבר המכרס� את שוליה של גבינה הנתונה במלכודת, בעדינות

העסיס המתוק והמר מילא את . לכרס� את הנקודה הפחות רקובה של התפוח
ולפתע התהפ! לו ריח הרקבו� , קיבתו התהפכה בעווית של רעב. אוי, אוי. פיו

. של מחית תפוחי� המוגשת לעוללי� בתו! צנצנות גרבר, לריח של תפוח אפוי
כמו תאווה שאי� לעמוד , משהו אינסטינקטיבי השתלט עליו כמו זע� נורא

מעבר . והוא ינק את התפוח פנימה לפני שהספיק להבי� מה קורה לו, בפניה
שהתפשטה לעומק של כסנטימטר לתו! , למעטה החיצוני של הרקבובית

וטע� הגלעיני� בפיו היה רענ� , מצא בשר פרי ר! וספוגי אבל לא רקוב, התפוח
  . וחרי� כאחד

 נחתאיזה . כמו בסרטי�. כמו בספרי�. הנה אתה נשרד. הניד בראשו. השרדות
  .ממש קלאסיקה. חושבודד ונ, נטוש. אי ש�' אמריקני בצינוק של החמר רוז

מבודח מעצ� מצב רוחו המרומ� . שאל את עצמו? א! מה ע� קונילמל כא�
ואנו , קצת תפוח רקוב ומי� מעופשי�. אנחנו בהמות אמיתיות, ככה זה. לפתע

וגילה שהוא , ניסה לפתל את עצמו כדי להתקרב אל הפצוע. קמי� לתחייה
ה מקברית של שמאל מעי� הצלב. עצמו פצוע באופ� שבקושי מאפשר תנועה

, כאבה כל כ!, ורגל שמאל. א! יד ימי� זעקה חמס, רגל ימי� אמנ� נעה. וימי�
הוא גילה שא� הוא דוח� את גב . שלקח זמ� עד שקלט שיד שמאל במצב תקי�

או עגלת , רגל ימי� מתחת לבר! שמאל הוא יכול להשתמש בה כמעי� מגש
ותו מיידית לס� העילפו� שכל תזוזה שלה הביאה א, עבור רגל שמאל, מסוע

, במרפק מיושר, כשזרוע שמאל שלו, מתו! כ!. בכאב הנורא הפולח את הליבה
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גילה שהוא מסוגל לגרור את אגנו על פני הריצפה כחותר , משמשת מעי� מנו�
  . במשוט אחד

דח� את עצמו בשמאלו אל עבר חברו , תו! סבסוב על עצ� הזנב, אט אט
באצבעות מרפרפות מצא את . שמע נשימות הוא לא חש כל תנועה א!. לצרה

אחר כ! . מפחד לגעת, ידו נגעה בתחבושות והוא נרתע מייד, ראשו של האיש
. הוא גישש באצבעותיו אחר שריר הטרפז וצבט בחצי לב. חזר ומישש

מעי� צעקות . אחר כ! החל להאנח עמוקות. להפתעתו האיש גנח וכחכח
חי! או , א תיוו! של שפתיי�צעקות לל. עמומות כאלה מהסרעפת ומעלה

רק נאקה חייתית שבאה מלמטה ומרעידה את מיתרי הקול בהברה , שיניי�
  .חלולה

היה זה . והרגיש אי! הצחוק ההיסטרי מבעבע בגרונו. אמר לאיש, "אתה פצוע"
א! משהו . הפצוע נאנק שוב. ללא ספק הברק המסנוור של המוב� מאליו

 . קולט המסכ�. אב שהוא קולטבמודולציה של הגניחה שלו הראה ליו

  . "המצחיש ל! תחבושות על כל ". אמר לאיש" ,נפגעת בראש
  . אולי הפגיעה הזאת בראש עשתה לו איזה נזק מוחי. האיש לא ענה

כנראה נפלנו "יותר לעצמו מאשר לאיש , אמר יואב, "אז הנה המצב לכרגע"
לפני , רגע. וכלהיו כא� קוד� שניי� שזרקו לנו מי� וא. בשבי של פלשתיני�

  "?אתה רוצה לשתות. שאני ממשי!
  .האיש ניסה לענות א! נשמע רק מי� קרקור יבש

יש כא� בקבוק ע� מי� שראו . נעשה את זה בזהירות בוא", אמר יואב". בסדר"
, הא� אתה חושב שתוכל להחזיק את הבקבוק ביד שמאל של!. ימי� יפי� יותר

ממש , וואוו "?ותר מדי את הראשיבלא להזיז , ולשפו! את המי� לתו! פי!
  ?לעזאזל, איזה מלחמה. שבויי מלחמהאקרובטיקה של . קרקס מדרנו

. לאט. לאט. נשמע קול גרגור עת החלו המי� לזרו�. האיש אחז בבקבוק
מלווי� בחרחורי אוויר , הוא שמע את קולות הבליעה הנואשי�. בשליטה

  . ונאקות כאב
ושתה , שמח על משקלו המופחת ,כשהאיש היטה סו� את הבקבוק החזרה

  . איזה מי� נהדרי�. בעצמו
כאילו שהידיעה הכמותית . אמר יואב, "אנחנו בתו! צינוק שלוש על ארבע"

איזה הגיו� של סרגל . הזאת יוצרת איזה עוג� במציאות שאפשר להאחז בו
לא כאקט . להמתי� לגורל�במקו� בו בעצ� אי� מה לעשות אלא רק , ושעו�
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אלא , כאד� הבול� את עצמו מללכת או לעשות משהו אחר, תנהרצוני של המ
יושבי� בחוש! ומחכי� לראות מה . כפי שחיה קטנה ממתינה בתו! מלכודת

  . יהיה
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        מורגנשטר�מורגנשטר�מורגנשטר�מורגנשטר�
כ כבר עקב אחריו "השב. תנועותיו של הרופא השוודי לא חלפו בלא התייחסות

מוטסת ה� באמצעות מערכת מחשוב , ה� באמצעות הפלאפו� שלו. זמ� רב
והוזנו לה תצלומי� של הרופא במספר זוויות , שנועדה לעקוב אחר מבוקשי�

( ל 70%שנעה בי� , כ! שהיה ביכולתה לזהותו ברמה מסויימת של דיוק, שונות
כאשר הוצלבו הנתוני� הגרפיי� ע� המידע על מיקו� הפלאפו� שלו עלו . 80%

. יי� בנתוני� הללובינתיי� לא היה איש שיתענ. שיעורי הדיוק באופ� דרמטי
כפי שרשמו , המערכות האוטומטיות רשמו את תזוזות הרופא ביו� הקוד�

והנתוני� רק התווספו למצבור העצו� של נתוני� בדיסקי� , אות� היו�
  .מעקב שגרתי בלבד. כ"הקשיחי� של השב

, לפי הממצאי� בשטח נראה שהחטיפה התגלתה בתו! זמ� קצר מקרות האירוע
ונתקלו בדר! לנקודת ההתכנסות � מילואימניקי� נוספי� כאשר הגיעו למקו

. קצי� ערני הבחי� בסימני מאבק והזמי� את המשטרה. טריילר ההפו!( בסמי
כ בח� את מספרי "השב. כ"א והודיעה לשב"המשטרה הבחינה בסימני פח

 515הרישוי של המכוניות התקועות ובירור מהיר ע� קצי� השלישות של יחידת 
. שקיבלו אמש צו שמונה, ביחידה    רכבי� הללו היו קציני�הבהיר שבעלי ה

  .והיא לא נראתה טוב. התמונה הלכה והתבהרה
שהחנה , התברר שהמשאית נגנבה מאזרח בש� יוס� טורג� תושב פסגת זאב

זה נראה כאלתור ובישר . הגנבי� באו ישר מהרחוב. אותה בלילה מחו� לביתו
מישהו כבר ידבר , ה תוכנ� בקפידהא� ז. רעות לגביי סיכויי הצלחת החקירה

זה יכול להיות משהו , אבל א� זה מאולתר. מתישהו ומישהו ישמע אותו
א� ההוא יסתו� , ואז, איזו מזימה שבקעה ספונטנית במוח של מישהו. מזדמ�

  . זה יכול להיות בעייתי, את הפה
. חטיפה עושה גלי�. אבל רב ניצב צבי מורגנשטר� לא היה באמת מודאג

ח זירת האירוע הצביע על שני "דו. קד� או במאוחר יעלו על החבורה הזאתבמו
ומאחר , לא סביר שנחטפו למרחק רב. חוליה קטנה. מפגעי� ושני חטופי�

. יש להניח שהועברו לש�, ויריחו היתה העיר הפלשתינית הקרובה ביותר
צחיו הוא נזכר בחיו! אי! שלפו מש� את רו. כ היה נסיו� לא רע ע� יריחו"לשב

זה היה מבצע נאה שאיש לא פצה פה וצפצ� , פוצ� ושלו�, הכה והוצא. של גנדי
במרחק יריקה מחו� מבטחי� וכל , זה לא יהיה עוד גלעד שליט אומלל. בו

אותו באחיזתו  ומשאירי�כוחות הבטחו� של מדינת ישראל רק מנפנפי� לו ביד 
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לא היה לו . יפור אחריריחו זה ס. לא בגיזרה שלו. הו לא. האכזרית של החמאס
  .ספק שהסיפור הזה יסתיי� ומהר

  . מתחקרי� ומבררי�, מסתערביו כבר היו בשטח
התמיכה . ח מעורבי�"בתנאי� הפוליטיי� הנוכחיי� לא נראה סביר שהפת

, ומעמדו כפרטנר לשלו�, הישראלית והאמריקנית בשלטונו של אבו חאז�
היה מעט , לחמאס מאיד!. תמרצה אותו להחזיק את חמושיו בפרופיל נמו!

בס! הכל נותרו לה� כמה מאות . להפסיד והרבה להרוויח בחטיפה כזאת
היתה , אמנ� בניגוד לסקריה המפוברקי� של הרשות. חמושי� בכל ערי הגדה

מורגשטר� . א! כוח� בפועל היה בשפל כא�, התמיכה העממית בה� גורפת
הוא אהב את . חיסכו�מעש� נובלס כהעדפה ולא מטעמי . הצית לעצמו סיגריה

. החישובי� הספקולטיביי� הללו על מניעיו ומהלכיו האפשריי� של האוייב
לראות את כל המפה ולמצוא את . זה היה התחו� שלו. והוא היה ג� טוב בזה

רק עיגול נוצ� אחריה  הותירת פטיש ממוקדת שממכ. הנקודה בה צרי! להכות
. הב לחשוב על מבצעיוכ! א. חדירת המסמר לתו! הע�מקו� המסמ� את 

  . שלאק אחד וזהו
כל זמ� שהעיתונות עוד . אבל הנקודה הקריטית כרגע היתה מהירות הפעולה

כבר יבינו , אחר כ! .אפשר עוד לפעול בשטח בשקט, על זהלא עלתה 
  . פי� במה מדובר ויתחילו להתחפר  בחוריה�"המשת

את הצבא לסגת  מורגנשטר� הפעיל סמכות והכריח. צרי! ג� להודיע למשפחה
אהב להיות נוכח אישית בעת , במקרי� של חטיפה. ממשימה בלתי נעימה זו

אלא מפני שדווקא ברגעי� , לא מפני שזה היה קל. העברת הבשורה למשפחה
בסיכוי נמו! א! בכל זאת , התקבלו לעיתי� פיסות מידע שיכולות לעיתי�, אלו

ו� קוד� את הזבל ואולי איזה פועל מהגדה שפינה י. לתת קצה של חוט, קיי�
בעיה בריאותית של הקורב� שתאל� את שוביו להביא לו , סימ� את המטרה

נתוני� על מצבו הכללי של הנחט� ונטיות מזגו . מעקב כלשהו( מצר! נדיר ובר
. יכולי� להצביע על סיכויי ההישרדות שלו והאופ� בו הוא עשוי להגיב לאירוע

הוא . אבל שמר על דיסטנס, � הללומורגנשטר� לא קינא בחטופי� האומללי
מהסוג היקר שמפרסמי� אותו כירושה לדורות , היה יסודי כשעו� שוויצרי

למרות שנטייתו העיקרית היתה לחשוב שמדובר כא� באקט פוליטי . הבאי�
היה , או לפחות אקט ע� השלכות או כוונות פוליטיות, כבמרבית הפיגועי�

  .אישית או זע� פלשתיני מזדמ� נקמהעליו לשלול ג� את האפשרות של איזו 
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יצא באופ� אישי לביתו של הבחור , בזמ� שאנשיו פרשו את רשתו על פני יריחו
  .מרמת השרו�

. בנ� היחיד של ניצולי שואה. ילדות בחיפה. הביוגרפיה נראתה מרשימה למדי
התגייס . סיי� את בית הספר הריאלי בחיפה בהצטיינות. האוז� וברג� בלז�'מאת
. זה נדיר. חשב מורגנשטר�, מעניי� שהוריו חתמו לו. ני� ואחר כ! לסיירתלצנח

יצא לקורס קציני� קרביי� . א! נראה שג� יואב צימרמ� הוא טיפוס די נדיר
. אביב( סטודנט באוניברסיטת תל, מייד אחר כ!. שג� אותו סיי� בהצטיינות

א! נראה שבסו� , תחילה למד כל מיני מקצועות זניחי� כמו סינית וסוציולוגיה
ש� כתב תזה ודיסטרציה על ההסטוריה , מצא את מקומו בפקולטה להסטוריה

להפתעתו של מורגנשטר� ראה שצימרמ� . של הרעיונות בהצטיינות יתרה
אירוע נדיר ביותר לגבי מי , אביב( הצליח לקבל משרת מרצה באוניברסיטת תל

. לברר מה קורההוא סימ� לעצמו לגשת לפקולטה . ל"שלא נסע להשתל� בחו
אי� . אבל זה יהיה רק אחרי שהעיתונות כבר תיילל את כל העני� בראש חוצות

  .כל צור! לבחוש את הבו� בטר� עת
בית יפה על . תחומי( מורגנשטר� סקר את ביתו של צימרמ� בעי� של מומחה רב

הגינה . יושב טוב הבחור. לפחות שמונה מאות אל� דולר באזור הזה, קרקע
הוא . �"דה על כ! שיש ג� כס� לתחזוקה השוטפת ולא רק לנדלהמטופחת העי

קצת מתאי� לפרופיל שיהיה ש� . כבר ידע שאי� ילדי� א! תמה א� יש כלב
אבל זה תלוי בדר! כלל בחיבתה של , איזה דלמטי או אפילו גולד� רטריבר
נעמי הוא הפ! את הגליו� והצי� בד� של . האשה כלפי כלבי� או סלידתה מה�

תת התמחות . מומחית לעברית. פרופסורית מ� המני�. הממ�. צימרמ�אבידר 
בטח מאלו שנלחמות למע� התקינות הפוליטית של השפה . לימודי מגדר

מנסחות את הכל בלשו� נקבה כדי , עיווה מורגנשטר� את פניו, העברית
נשי� , נשי� בשחור? מה זה. רגע רגע. להראות שהזכר אינו יכול להיות סתמי

אפילו . אשה אשה יש ליואב הזה, בלי עי� הרע, נשי� נגד הכיבוש, רנגד הגד
ג� . הוציאה ספר על השפעות הסלנג הצבאי על התודעה הישראלית האזרחית

. בלי לקרוא אותו יכול מורגנשטר� לנחש מה מסקנתו הגזורה מראש של הספר
הוא מגבש דעה . זה לא טוב. הוא טלטל את ראשו מצד לצד כמנער אגלי טל

לבב שכאבו ( אולי היא מאות� תמימות רכות. דומה על מודיעה פוטנציאליתק
( של האחר הרטיט את מתרי לבב� ולכ� ה� שותפות בכל הפעילויות האנטי

אי אפשר להפו! לפרופסור מ� המני� . אבל הוא פקפק בכ!. ציוניות הללו
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אביב בלא מרפקי� משורייני זיזי� וחלקלקות של צלופח ( באוניברסיטת תל
( ג� נשוי לכלבת. מורגנשטר� מצא עצמו מרח� על הצימרמ� המסכ� הזה. וחמש

  .אד�( איזה חיי� יש לב�. על וג� נפל בשבי
עת לח� למש! שניה , דבר מכל זה לא נראה על פניו החתומי� וחמורי הסבר

. אי� כלב. לא נשמעו נביחות. אחת מדוייקת על פעמו� דלת� של הצימרמני�
  . אותו אחרי שקרא את הביוגרפיה של בעלת הבית לא יכול לומר שזה הפתיע

וצימרמ� הנה� לעצמו נוכח המפגש החוזר . נשמע קול לחו� מבפני� "?מי ש�"
מאחורי כל פומפוזה וכל פוזה מסתתר לו . ע� האמת המרה על היצור האנושי

ילד קט� ומבוהל שמפחד מהזאבי� הרעי� והעלומי� המאכלסי� את העול� 
  .היתה זו ילדה המטילה צל של פרופסורית, במקרה זה. ש� בחו�

  .נימה אמר בקול חסר" ,משרד הבטחו�"
פרופסור נעמי אבידר צימרמ� פתחה לו את הדלת בחליפה מחוייטת ועיניי� 

  .קרועות
  "?משרד הבטחו�"
תו! שהוא , הוא הראה לה בעדינות את המסמ! הרשמי. הנה תעודתי" ,כ�"

  ."הא� את נעמי אבידר צימרמ�", שואל
  "?מה קרה. זה אני. כ�. כ�"
אני חושש שיש לי חדשות . הא� אוכל להיכנס לכמה דקות ולשוחח עימ!"

  ".בלתי נעימות ביחס ליואב
  ".הוא לא יכול למות. "החווירה". לא"
  ..."הא� נוכל. "אמר ביובש, "סביר להניח שהוא לא מת"

  . ימהכאילו לא שמעה כלל את הצעתו להיכנס פנ, א! היא המשיכה בשלה
  . נסוגה לאחור, אמרה בקול גבוה "?מה קרה לו"
אני . אודה ל! א� נוכל להיכנס פנימה. "חזר ואמר לה בתקיפות, "גברת צימרמ�"

והייתי מעדי� לא לעשות זאת , רוצה לשאול אות! מספר שאלות אודות בעל!
  ".כא� על המפת�

  ".כנס. "מתעשתת, אמרה, "כ�, כ�"
לא היה לו ספק . וצב בסגנו� קר ומאופק להדהי�הוא הל! בעקבותיה לסלו� שע

מרצפות , קירות באקריל מט לב�. המעצבת, או תקי� יותר, מי היה המעצב
השתלבו ע� התקני ישיבה , קרמיקה מושלגות ותאורת ספוטי� בשולי התקרה
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רוסטה ובדי יוטה לבני� כדי ליצור אווירה מנוכרת של אסתטיקה ימצינורות נ
  ?מי חנק אותה. יכה הרבה ספייס חשב לעצמוהבחורה צר. מחושבת

אחרי שהניח את אחוריו רחבי ההיק� בתו! , אמר מורגנשטר�, "גברת צימרמ�"
טרמופלינה חסרת גמישות שהידלדלה לה בי� מערכת מוטות ( ערסל ספק( הספק

היה מעורב באירוע חטיפה באזור , יואב צימרמ�, נראה שבעל!", מוצלבת
  ".הבקעה

  .השתנקה, "חטיפה מה פירוש אירוע"
אנו מאמיני� . וסביבו סימני מאבק, מצאנו את רכבו ריק על כביש מספר אחד"

  ".שהוא נחט� על ידי גורמי� עוייני�
  . אמרה גברת צימרמ�, "אוי אלוהי� שלי"
א! אני מבטיח! נאמנה שאנו עושי� . אי� אנו יודעי� דבר מעבר לעובדות אלה"

  ".המקרהאת מיטב יכולתנו לברר את נסיבות 
  "?את� לא יודעי� מה קרה"
  ".לא"
  ".אי! את� יודעי� שלא רצחו אותו? את� בטוחי� שהוא נחט�"

ויש , יש טיפוסי� שהאמת בפרצו� הורגת אות�. מורגנשטר� היסס לרגע
צימרמ� נראתה לו . שהורגי� אות! א� לא תאמר לה� את האמת בפרצו�

  . מהסוג השני
כמו סימני , א! יש עדויות רבות לחטיפה. "תאמר לה בכנו, "אנחנו לא יודעי�"

מאבק סביב הרכבי� ועקבות צמיגי� שאינ� שייכי� לא� אחד מהרכבי� 
  ".בסמו!

  .שאלה צימרמ� "?רכבי�"
כנראה שיחד ע� בעל! נחט� אד� נוס� או אנשי� . "אמר מורגנשטר�, "כ�"

  ".נוספי�
  ...". צרת רבי� חצי נחמה", צחקה צחוק גבוה ומבוהל, "אה"
הוא . אמר מורגנשטר� בחומרה, "אני לא בטוח שיש כא� אפילו חצי נחמה"

  .נמנע מלהזכיר לה את הסיו� החליפי הנפו� של פתג� עממי זה
  ".מה אני צריכה לעשות.  "אמרה נעמי, "סליחה, כ�, כ�"
  ". יעזור לנו א� תוכלי לתת לי מספר פרטי� על יואב"
  "?מה אתה רוצה לדעת", אמרה, "כמוב�"
  ".כל פרט יכול להיות חשוב", אמר, "כל מה שאת יכולה לספר"
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מוגרנשטר� קלט מייד שהיא לא . הרהרה. התחילה לומר משהו ואז השתתקה
..." טוב אז"אמרה , היא התחילה לדבר מספר פעמי�. יודעת מאיפה להתחיל

  .א! שוב השתתקה, "ובכ�"ו
  .אמר לה בעדינות לבסו�" ,אולי תתחילי מההתחלה"
  "?דות שלומהיל"
  ".כשהכרת אותו. לא"
  ".הכרנו באוניברסיטה. "אמרה, "אה"
  "?כ�"
הסתובבתי . "צחקה לעצמה, "אני רק הגעתי מבוסטו� אחרי הפוסט. כ�"

  ".בפקולטה כמו ילדה בחנות ממתקי�
  .שאל מורגנשטר� "?עשית עליה"
אבל בגלל שההתמחות שלי היא השפה . היתה לי קביעות בשיקגו", אמרה, "כ�"

( לא היה לי כל היסוס כאשר הציעו לי את הקביעות באוניברסיטת תל, העברית
  ".תגש�החלו� ש. אביב

  "?בעל! הוא ג� בסגל"
מהמצטייני� , אתה יודע. ל"הוא אפילו לא נסע לחו. הוא פנומ� אמיתי. כ�"

רק לוקח זמ� עד שה� מקבלי� את התואר , האלה שכבר נולדו פרופסורי�
  ".הרשמי

  "?לטהנפגשת� בפקו"
  ".שפכתי עליו קפה רותח. "חייכה, "בקפטריה"
  ".אופסס"
. לא נורא הוא אמר. כל כ! התנצלתי שהוא בסו� הרגיע אותי. בדיוק אופסס"

  ".בי� כה רציתי מקלחת חמה הבוקר
  ".נחמד מצדו"
ומוותר על , הוא תמיד מוצא את הנקודה הטובה של האחר. יואב הוא נהדר"

  ".שלו
מעניי� . תכונה שימושית א� אתה הול! ליפול בשבי. �חשב מורגנשטר. חשוב

הרחיק מעצמו , לא לא. אחרי מה שיעשו לו, אי! הוא ילמד זכות על החמאס
הוא מתכוו� להוציא אותו מש� כל כ! מהר שה� . את המחשבה האפלה הזאת

  .הלוואי. לו כלו�לא יספיקו לעשות 
   .אמרה צימרמ�, "כול� אוהבי� את יואב ומפרגני� לו"
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  .שאל אותה "?לא, נדיר בתחו� שלכ�"
הוא הדבר . אבל יואב הוא באמת כזה. "שלו לציניותעיוורת , אמרה, "ועוד אי!"

  ".הוא פשוט אינטלקטואל מולד. אי� לו מרפקי�. האמיתי
אני רוצה לשאול אות! שאלה . "אמר מורגנשטר� בקול רציני, "גברת צימרמ�"

  ".ואני מבקש שתעני לי בכנות, חשובה
  .אמרה, "בוודאי"
הא� יש אפשרות שאחד . הבנתי שיש ל! קשרי� רבי� בשמאל הישראלי"

  "?סימ� את בעל! כמטרה, הפעילי� הערבי� שהיית עימ� במגע
  .שהתחל� אט אט בזע�, היא נעצה בו מבט המו�

  .מזדקפת למלוא גובה קומתה הפרופסורית, שאלה "?על מה אתה מדבר"
  ..."שאלתי א�"
כל האנשי� שאני . והתשובה היא לא", אמרה בחריפות, "לת!שמעתי את שא"

שכל מעייניה� נתוני� לריפוי הפצע בי� שני , במגע אית� ה� פעילי שלו�
לו היית מכיר אות� לא היית מעלה . 'מסמ� מטרות'א� אחד מה� לא . העמי�

שלא לדבר על כ! שה� בכלל לא מכירי� , על דעת! לשאול שאלה גזענית כזאת
  "?הא� אתה לא חושד שאיזה יהודי סימ� אותו. את יואב

א! שאלתי ", אמר מורגנשטר� בקור, "את ממהרת להאשי� אנשי� בגזענות"
יית עסוקה בפעילויות לולא היה כא� מאבק בי� שני עמי� לא ה, היתה עניינית
  ". הגישור של!

האנשי� שאני נפגשת אית� אינ� עסוקי� בהשתייכות� הלאומית אלא "
  ".האד� באשר הוא. שי שבי� אד� לאד�בקשר האנו

אבל  בעל! נחט� על " , אמר מורגנשטר� בנימוס, "אני מערי! מאוד את עמדת!"
מבקש ממ! שתחפשי אני ו, שכנראה ג� פצעו אותו, ידי מפגעי� בני הע� השני

כדי לוודא את , איזו שערה מהמברשת שלו, בורי חומר ביולוגי כלשהוע
הסיבה היחידה שאני שואל אות! שאלות  .אנוההתאמה הגנטית ע� הד� שמצ

כולל האפשרות שהיה זה , מנסה למצות כל אפשרות לאתרוהיא שאני , אלו
  ".פיגוע שתוכנ� מתו! היכרות עימו

. שאלה אותו שוב בבוטות "?אי! אתה יודע שהיו אלה ערבי� שחטפו אותו"
� ע� מורגנשטר� קיבל את אותה תחושת צניחה בבט� השמורה אצלו למפגשי

באמת הוא הרהר . אלו שתמונת המציאות שלה� חזקה מהמציאות, מסיונרי�
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באפשרות שהאטימות שיואב צימרמ� עתיד להיתקל בה בי� שוביו לא תהיתה 
  . חדשה עבורו

  ". הבנתי. "אמר, "טוב"
זו בדיוק הבעייה . "רותחת כולה, אמרה צימרמ�, "הבעייה היא שאתה לא הבנת"

והוא מסומ� , יש אויב. הכל שחור ולב�. שובינסטיי�ע� כל כוחות הבטחו� ה
, ועל פי הנחת העבודה הזאת את� צובעי� לעצמכ� את העול�, מראש

למה אתה מניח שבעלי נפל בידי . זה פשוט ציד מכשפות. ורודפי� אנשי�
  "?אולי מתנחלי� חטפו אותו כי הוא פעיל שמאל. ערבי�

הבחורה חיה בסרט והקיוסק . מורגנשטר� מצא עצמו המו� מהטיעוני� שלה
  . אז כנראה לא תהיה הפסקה, של הפופקור� כבר נסגר מזמ�

מאחר והמתנחלי� מקפידי� מאוד . "אמר בנוקשות רשמית, "גברת צימרמ�"
שנסע , אני מפקפק א� בעל!, "אוהב"ל" אויב"להפריד בי� מה שה� מכני� 

ה� על פי , שוטהה� על פי סברה פ, ונוטה דווקא לחשוב, נפל בידיה�, במדי�
א� כי לא ברור לנו , שמדובר בפיגוע של חמושי� ערבי�, עדויות רבות בשטח

ואני סבור שהיא , זוהי הנחת העבודה שלנו. עדיי� לאיזה פלג ה� משתייכי�
מציאותית ורלוונטית בלא קשר לשאיפותי! הפוליטיות והאמו� העמוק שאת 

  ". רוכשת לבני השיח של!
  ".אמצא ל! שערה. "אמרה הפרופסורית בנוקשות, "!אני חושבת שעדי� שתל"

בתו! פחות משתי דקות מצא עצמו מורגנשטר� בחו� ע� חופ� שערות 
איבד את קור רוחו והחמי� הזדמנות ללמוד . זה לא הל! כל כ! טוב. מאפירות

נראה לו שאולי יהיה . הוא חייג למשרדו וביקש שישלחו חוקרת. עוד על האיש
הורה , "שתיצמד לתשאול הסטנדרטי. "ל ע� בת מגדרהורית יותר קסלפרופ
  .לה�

. זה הול! להיות יו� ארו!. לפסגת יעקב GPS( הוא נכנס לרכבו וכיוו� את ה
א� כי חש , קיווה שאשתו של החטו� השני תהיה קצת יותר אינפורמטיבית

סיפוק על שבכל זאת הצליח לדלות מהפרופסורית את פריט המידע החשוב 
לא הסתובב ע� חבורת פעילי� שהיתה חושפת אותו לפיגוע שיואב צימרמ� 

  .מאחר ולא היה מעורב בפעילותה הפוליטית של אשתו, מתוכנ�
א! הצליח , הוא ניסה לסכ� לעצמו את מה שהיה ידוע לו על יואב צימרמ�

אז אי! היה הבחור הזה קצי� ". חנו� מבריק: "הגדרה אחתלהעלות בדעתו רק 
  ? כזאת מפייטר לחנו� התמורמה גור� ל? בסיירת
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************        
        

רעפי� מצטנעי� בינות ( בתי קבע אדומי. פסגת יעקב היתה התנחלות טיפוסית
המייסדי� , אלו היו מגורי הוותיקי�. קזוארינות וברושי� במרכז היישוב

העייפי� שכבר נלחמו את כל המלחמות והגיעו אל מנוחה לא שקטה במבני� 
יכלות נו� רללא אד, על הגבעות פזורי� בשטח, ומסביב�, של מלט וטיח

שתעניק לה� מחסה משמש הקי� הלוהטת או תכסה את הטרשי� והקוצי� 
פר הכובשי� אנשי הְס . הקארווני� של הצעירי� והצעירי� ברוח�, שסביב�

  . על אפ� ועל חמת� של הצימרמניות של העול�, גבעה אחר גבעה
המשקיפה , וחקתהמר' כאשר התברר לו שמשפחת עוזיאל מתגוררת בגבעה ו

כבר היה ברור לו שחטו� זה לא יהיה מופתע , על מבואות רמאללה
מ� הסת� כבר היה חשו� לצורה כזו או אחרת של . מהתנהגות� של חוטפיו
  . אלימות פלשתינית בעבר

מנסה להבי� את המר� הבלתי , הוא נסע במעלה שביל העפר לעבר הגבעה
הוא הבי� אות� . פרויקט אישיה האלה שהתייחסו לכל שעל כ'נדלה של החבר

אחד שפועל בתו! . הוא היה איש מערכת. ברגשותיו א! היה זר לה� ברוחו
בניגוד . המנגנו� ועימו כדי למגר את מי שמערער את סדרי המציאות הטובי�

, היה מורגנשטר� הרבה פחות גזעני ממנה, לדעתה הנחרצת של צימרמ� עליו
ערבי , יהודי. לכול� בשוויו� נפש חסהתייהוא . שראתה במתנחלי� את האויב

הא� הוא : הוא ניגש לכל אחד ע� אותה שאלה עיקרית. או כל מוצא אחר
  ? מסכ� את שלו� הציבור ומערער את המערכת או לא

עמוד , מבחינת מורגנשטר�. הרוע בעיני מורגנשר� היה טמו� בהפרת החוק
, ות והיציבותהשדרה של כל חברה אנושית נעו� במערכות הציבוריות הרחב

הוא הגיע מזמ� למסקנה הנחרצת . הפורשות את כנפיה� על הציבור כולו
  .ושהנבלי� האמיתיי� ה� אלו המערערי� את התשתיות, שהתשתיות ה� הכל

אלא א� כ� רע זה הוא חוסר , אצלו לא היה רע מיתולוגי שמחריב את העול�
ע מבחינתו היו הר. הסדר הטבעי של המציאות הממתי� למגע האד� כדי לרסנו

כל מי ששיבש את . החוטפי�, הרוצחי�, המועלי�, הגנבי�, מפירי הסדר
  .המערכת התומכת עבור אחרי�
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מוגרשטר� התנגד נחרצות לתפיסות כמו אלה של צימרמ� המחלקות את 
צימרמ� עצמה וכל מי שנרמס לטעמה על ידי הממסד , דהיינו(העול� לבני אור 

מתנחלי� ושאר גברי� , ר כנראה אנשי בטחו�בעיק(ובני חוש! ) השוביניסטי
בי� , הוא לא הבדיל בי� עשיר לרש). המזוהי� ע� הממסד ומסתובבי� ע� נשק

הוא לא הבדיל על רקע , כלומר, בי� איש לאשה בי� דתי לחילוני, ערבי ליהודי
. אלא רק בי� שומרי סדר לפורעי חוק, מגדרי או דתי, גזעי, סוציואקונומי

הוא לא הפלה . י� היו פורעי חוק בדיוק כמו שרי� גנבי�פלשתיני� חוטפ
היתה שהתשתיות ה� המקור לכל הצלחה , הפנימית, אמונתו האמיתית. ביניה�
מערכת בריאות , מערכת כבישי� מסודרת כדי להגיע ממקו� למקו�. אנושית

מערכות , מערכות פיננסי� ושיווק כדי לספק אוכל, איתנה כדי לרפא חולי�
מערכות תברואה כדי לשמר את הצל� וכמוב� מערכות , לכונ� אנשי� חינו! כדי

אלו היו התוצרי� של . בטחו� כדי לשמר את כל אלה מפני שלל מפגעיה�
לא , מבחינת מורגנשטר�. ההתפתחות האנושית ההדרגתית על פני ההסטוריה

והרבולוציונרי� קרועי העיניי� ה� אלו , בעלי החזו�, המהפכני� הגדולי�
ובינות כל , לפני, אלא דווקא מה שהתרחש מאחורי, ו את האנושותשקידמ

המצאת� ושכלול� של . אות� פסגות עקובות מד� שהאידיאולוגיות מחוללות
רעיונותיו של קרל מערכות הביוב המודרניות היו מבחינתו מהפכניות יותר מ

וההצטברות ההדרגתית של הידע והנסיו� הרפואי עמוקה ומשמעותית , מרקס
החזו� של מורגנשטר� היה המרק� האנושי . מכל חזו� פורח באווירר יות

בתי , בתי ספר ממלכתיי�, של סופרמרקטי�. המורכב של האד� המודרני
נחיל היוממי� שנסעו בוקר בוקר . חולי� ומחלקת עבודות ציבוריות

והמערכות הדיגיטליות שאיפשרו , במכוניותיה� הממוזגות אל משרדיה� בעיר
על רוח� מול  הלנג� ולעשות ככל העול, לשיר, לדבר, לכתוב, ואלאנשי� לקר

התשתיות של הוט בתו! האדמה היו יקרות לו יותר ממגילת . אנשי� אחרי�
כי האמי� שהעצמאות האנושית האמיתית היא בתשתיות הרחבות , העצמאות

שמוכנה להפסיק , אי� מפלגה מימי� או משמאל. החוצות את כל האידיאולוגיות
רמת הביוב מבתיה� של האנשי� החוצה או להפסיק את זרימת המי� את הז
א! למורגנשטר� שבילה . זה כבר המוב� מאליו. זה כבר מתחת לר�. פנימה

. שו� דבר לא היה מוב� מאליו, תקופה באפריקה בחסות פעילויות של המוסד
של מערכות , וההצלחה המסחררת של תרבות המערב, האנושי הוא שברירי

לא היתה מובנת , המחזיקות בכפ� אזרחי� שלווי� ופרודוקטיבי�מסודרות 
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אלא תוצאה של שיתו� פעולה מורכב בי� אלפי גורמי� שאפילו , מאליה כלל
  .לא היו מודעי� עד כמה ה� משפיעי� זה על זה וחיוניי� זה לזה

של  כדוריות הד� הלבנותמורגנשטר� ראה את עצמו ואת כוחות הבטחו� כ
שהסתובבו בתו! המערכת ונלחמו בגורמי�  ללי חיידקי�זו. המערכת הזאת

  . פולשי� ומהרסי�
רחשי החשדות ודברי האש� שמילאו את אמצעי , בניגוד להכאות על חטא

המשטרה . סבר מורגנשטר� שהמערכות דווקא מתפקדות לא רע, התקשורת
, חברות הביטוח טיפלו בזה –כבר הפסיקה לרדו� אחרי גנבי מכוניות 

. יספונקציונאליות זכו לטיפול� המסור של עובדות סוציאליותומשפחות ד
, הפושעי� הפסיכופתיי�: העבודה האמיתית שנותרה היו הגורמי� המתפרצי�

אות� גברי� מוזנחי� ואכולי יצרי� , איזו אמא שהתחרפנה ושחטה את ילדיה
( אות� מועלי� רמי דרג ששיבשו את המערכות ברמות, שהתנכלו לחסרי אוני�

, וזרקו עליה� טילי�, וכמוב� המפגעי� למיניה� שפוצצו אנשי�, לה�העל ש
לו היה צרי! להגדיר עצמו פוליטית היה . והמסוכני� שבה� היו חדורי האמונה

, מורגנשטר� מגדיר עצמו כאיש מזרח תיכו� חדש ומערי� קדמו� של שמעו� פרס
ת לו ש� שבמקו� לעשו, נער הפז של ב� גוריו�, איש המערכת לעילא ולעילא

מורגנשטר� כעס על . בחזית הל! לבנות את המדינה ואת מערכות הבטחו�
העובדה שלא , הפלשתיני� בעיקר בגלל שיבוש המערכות התמידי שלה�

לבנות . מתורבתי� יותר, העניקו לעצמ� הזדמנות להיות אנושיי� יותר
שיאפשרו לה� להיות פשוט , אספקה וחינו!, מערכות תשתית של תברואה

חילקו " בצל�"כש. י� ולפתח את תרבות� העצמית בשלווה הראויהאזרח
טע� מורגנשטר� , לפלשתיני� מאות מצלמות כדי לתעד עוולות שנעשו כלפיה�

שעדי� היה לו היו מחלקי� טלוויזיות כדי לאפשר לפלשתיני� לראות מה ה� 
בית שיש בו טלוויזיה זה בית שיודע שיש אמבטיות ע� חרסינה ע� . מפסידי�

שיודע שעדי� שילדי� יאכלו קורנפלקס ע� שמונה ויטמיני� , ל הנוחיותכ
  .האנושי חוצה הגבולות. זה היה העיקר. הממסד, המערכות, התשתיות. וברזל

, מהוה, מתקל�. קרווא� של חלוצי�. הקרווא� של העוזיאלי� היה מהדג� היש�
. אחורהוא הבחי� בבליטתו של המזג� מ. לא. ובטח ח� פחד בפני�, מתבקע

הוא . ה האלה שיארגנו לה� תשתיות'סמו! על החבר. שתי� וחצי כוח סוס
חו� מפה וש� . לעול� לא התבהמו. תמיד דאגו לתשתית. הערי� אות� על כ!

פורק מעצמו כביכול , א! הנוער הרי מתבה� בכל המערכות. קצת נוער גבעות
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ת הגבולות מתגולל ומותח א, הנוער מתבטל. את מארג התשתיות בו הוא ספו�
את , המערכת סימנה ג� לנוער את האסור והמותר. א! נשאר בתו! הגבולות ( 

וג� א� השתכרו בלילות או הלכו לרעות עיזי� על איזו , המצוי והאפשר
או קפצו , בסופו של דבר הלכו בבוקר אל בית הספר –ני� 'בלאה בלב נפת ג'ג

  .מובנות מאליה�. תמידזמינות . התשתיות היו ש�. יפ למכולת כדי להצטייד'בג
. של הקארווא�הכחולה והמתקלפת  וזר� מחשבותיו הוביל אותו אל דלת

חברו� מאז ", "הע� ע� הגול�: "הסטיקרי� הרגילי� עיטרו את משטח הע�
ע� איקס שמחק את , "יהודי לא מגרש יהודי"כולל , וכל השאר, "ומעול�

ק מערכות מסודרות יכולות ר. רק יהודי מגרש יהודי. הסכי�, נכו�, נכו�". לא"ה
סמי� לא אאלפי ק. לעקור מתוכ� את חלקי המערכת שמפריעי� לסדר הכללי

א! החלטה . סמי� לא יביסו את האיתנות של המערכותאאלפי ק, יגרשו יהודי
  .ממשלתית מגובה בזרוע מבצעת יכולה לחולל הכל

כיפות  ושני ילדי� חובשי, היא נפתחה מעצמה, לפני שהספיק לנקוש על הדלת
ו התנופפופיאות בלונדיניות ש, ענק סרוגות זהות בצבע תכלת ע� עיטור צהוב

. פרצו מתו! הבית והתנגשו בו בחוזקה, פניה� עד הסנטר ממשסביב 
התגלגל הצידה ע� כל כובד משקלו , ודוקה בדרגת ד� שלוש'ג, מורגנשטר�

  .א! נראה שהילדי� ספגו כמה שריטות, הנכבד וק� ללא פגע
  ".לא ראינו אות!. "אמר הגדול ביניה�, "סליחה אדוני. "מתנערי�, ה� קמו

הרי . לא קרה כלו�. לא נורא אמר מורגנשטר�. "זה טוב. ילדי� מחונכי�
  ".התנגשת� בי בטעות 
  . כנראה שההתנצלות הזו מיצתה את הדיאלוג שלה�. ה� הביטו בו במבוכה

  .שאל "?אמא בבית"
  . עבר הפתח הפתוחהקט� בי� השניי� הצביע בידו אל 

  .מורגנשטר� נפנה מעימ� ונקש קלות על הדלת הפתוחה
הידיי� שלי . אני לא יכולה עכשיו? מה שכחת�", נשמע קול אשה מבפני�, "כ�"

  ".תסתדרו בעצמכ�. מלאות בצק
כשהוא מקפיד להישאר , אמר" ,סליחה גברתי", מורגנשטר� השתעל בקול ר�

  "?להה עוזיאלהא� את ב", על המפת� מחו� לקארוו�
הדבר . מהממת אותו במראה המוזר שלה, היא הגיחה מתו! אפלולית הקארוו�

. בגוו� המדוייק של כיפות הילדי�, הראשו� שראה היה כיסוי הראש הכחול
מקיפה , כי סביב שולי הכיסוי הכחול, נראה שהיא חבשה שתי מטפחות לראשה
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היתה מטפחת  ,את חלקו העליו� של מצחה ואת כל ראשה בטבעת זוהרת
ורק הקמטי� סביב שולי , עור פניה החיוורי� היה צלול כשל נערה. צהובה

מעבר לכתפה . הוא אמד אותו בסביבות שלושי� וחמש. עיניה העידו על גילה
ראשו , שנ� שנת ישרי� בתו! חבקנו, הימנית בצב� ראשו של תינוק זעיר

א! לא נראה , מהבתנוחה שהיתה מכניסה כל סבתא מהדור היש� לפירכוסי אי
ידיה של האשה היו מלאות באניצי בצק לח שהיו . שהדבר הפריע לו או לאמו

  .כנראה הפריע לה דקה לפני הקימוח. דבוקי� לה על כל האצבעות
והוא הבי� שהיא מצפה שבזאת תסתיי� , אמרה, "בעלי במילואי�"

. ה כא�תבוא כשבעלי יהי. נשי� אינ� מדברות ע� גברי�. האינטראקציה ביניה�
הוא , על המפת�, כא�, לא יהיה ברירה אלא לנהל את השיחה הזאת, א� כ!

  . בשמש והיא באפלולית הקארוו�
  ". אני מהצבא. "אמר, "גברת עוזיאל, אני מודע לכ!"

כאילו המחשבה שעלתה בה היתה כל כ! בעייתית שהיא . היא בהתה בו
  .דעהפסק הפנימי לפני שתעלה באופ� מלא לתו( הקפיצה את האל

  ".בעל! היה מעורב בפיגוע חטיפה על כביש י� המלח"
עיניו . בהה בו ג� התינוק שהתעורר, מעבר לכתפה. היא המשיכה לבהות בו

  .הכחולות שקטות ונבונות
נוחות ( מוצ� אי, אמר מורגנשטר�". כנראה שבעל! נחט� על ידי גורמי� עויני�"

  ."פעולות חילו� מתבצעות ברגע זה", לנוכח השקט הזה
, שהתחלפה בייאוש, בהלה, הוא ראה את הרגשות חולפי� על פניה כמו אדוות

. שהתחלפה בלקיחת אחריות, שהתחלפה בנחישות, שהתחלפה בנזיפה עצמית
ופסעה לאחור כדי לאפשר לו להיכנס לתו! , אמרה לבסו�, "מוטב שתיכנס"

  .הקאראוו�
  .הוא השאיר את הדלת פתוחה אחריו

  .שאלה "?תשתה קפה"
  .אמר, "� א� יש ל!בו"
  ".יש לי. כ�"

אווירה חריפה של . הוא התבונ� סביבו. ה� לא דיברו בזמ� שהמי� התחממו
חלקו בנוי במעי� חומת , לגו מפוזר על השטיח. של ילדי� בכל מקו�. משפחה

, עגלת ילדי�, בגדי� זרוקי�. חלקו מפוזר בחתיכות סביב סביב, לבני� צבעונית
ספריית קודש משמעותית כיסתה קיר . וש� לקירותציורי גואש מודבקי� פה 
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משנה , שולח� ערו!, משניות, ס"ש. כל הרגילי�. וחצי מהרצפה עד התקרה
ע� השטריימל והכסא , התמונה הקלאסית של הרב קוק. ס הלב�"הש, ברורה

כוננית ויטרינה . בעיבוד פוטושופ לצבע כחול כצבעי הדגל, המזדקר מאחוריו
. ועל גבה פמוטי� ע� מיכלי זכוכית קטני� לקבלת שמ�, הע� כלי קידוש והבדל

ע� , מקו� שטוב לגדול בו. החדר ומרקמיו שדרו לו חמימות ותרבותיות
מקו� של תינוקות . ואמא שאופה לח� ועוגות בעצמה, ומשחקי�, ספרי�

לראות . נעשה לו עצוב. שמחזיקי� אות� על הגב ולוקחי� אות� לכל מקו�
כפי שהיה עד לרגע זה בו בא לבשר . היה עד קרות האירועכפי ש, את הבית הזה

א� ישוב בעל , אי� זה משנה מה צופ� העתיד. את הבשורה המרה לעקרת הבית
חוויית האימה של החטיפה הזאת . הכל עתיד להשתנות, הבית או לא ישוב

. והתמימות הזאת הקורנת לו מכל מקו� כא�. תותיר את חותמה על הבית הזה
  ? המה יהא עלי

ספר לי מה . "היא הניחה לו את הקפה בכוס זכוכית על ריבוע פלסטיק קט�
והוא הבי� , נימת קולה היתה שלווה כשל נזיר בודהיסטי. אמרה בשקט "?קרה

שכבר מצאה את המפלט שלה אצל כוח . שהיא כבר מצאה את המקו� שלה
אשה . להקימה מעפר דל לקדוש ברו! הואמניחה , בורחת לאמונתה, גדול ממנה

  . מיוחדת
, נות� כבוד לאומ� ליבה, אמר ברשמיות, "על פי הנתוני� בזירת האירוע"
  ". בבוקר אתמול 9:00הותק� מר עוזיאל בשעה "
  ".הרי יצא מכא� בשמונה וחצי", התפלאה" ?תשע"
  ".כנראה נפצע ונחט� על ידי חוליית מחבלי� ליריחו"
  "?נפצע"
  ".מצאנו סימני מאבק"
  "?הוא נלח� בה�"
ואפשר ששניה� נאבקו , היה עימו אד� נוס� שנחט� א� הוא. כנראה"

  ".בחוטפי�
  "?אד� נוס�"
מכוניות . ג� הוא איש מילואי� שקיבל צו שמונה. שמו יואב צימרמ�. כ�"

  ".שניה� נמצאו נטושות
  ".האוטו, כ�, אה"
  ".נעביר ל! אותה בהמש!. אנו עדיי� בודקי� את המכונית"
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  . בטלת את עצ� הרעיו� שהיא זקוקה למכוניתכמ, היא החוותה בידה
  ".מתאי� לשלו� להיאבק", אמרה, "כ�"
  "?למה"
  ".לפגוש את הדברי� פני� אל פני�. היה לו עיקרו� כזה"
  "?הא� תוכלי לספר לי מעט עליו. "אמר מורגנשטר�, "אני מבי�"
  .שאלה "?מה אתה רוצה לדעת"
כדי , להבי� כיצד הוא פועל בעקרו� אני מנסה. כל מה שאת יכולה לספר לי"

אני לא בטוח שזה יועיל . שאולי נוכל לחזות את התגובות שלו במצבי� שוני�
  ".אבל זה הנוהל, למשהו

  ".הוא טיפוס מיוחד במינו", אמרה, "שלו�"
כבר מזמ� למד שברגעי� . עכשיו זה הזמ� שלה. שתה מהקפה. מורגנשטר� שתק

, א� תתערב ע� מחשבות משל!. ואלה צרי! לתת לב� אד� לדבר כראות נפש
  .אתה עלול להחמי� את מה שעולה מעצמו

תמיד הוא אומר את זה . הוא עובד אדמה. חלוצי�. "הוסיפה, "אנחנו חקלאי�"
. אתה יודע, זה אידיאל עבורנו לעבוד את האדמה. 'אני עובד אדמה': בגאווה

  ".חלק מיישוב אר� ישראל
  .המורגנשטר� רק הנה� בראש ושתה את הקפ

זה ", אמר בלהה, "הדבר היחיד שבאמת יכול להוציא אותו משלוותו"
  ".כשמתנשאי� עליו

הוא הול! לאכול עכשיו תשעה קבי� של . חשב מורגנשטר�. זה לא טוב
  .וג� את הקב העשירי, התנשאות

כל מיני פעילי� של ", ההצחקה ביל, "פע� באה לכא� חבורה של מתנשאי�"
שלו� היה אז דובר היישוב והיה . י� אוהדי�ע� קבוצה של עיתונא' בצל�'

כשעוד חשבנו שיש ע� מי . זה היה לפני כל כ! הרבה שני�. צרי! לפגוש אות�
ה� מייד יחבקו אותנו ויבכו על כתפינו , שא� רק נראה לה� את האמת. לדבר

  ".כבכות אחי יוס� על יוס�
  .אמר מורגנשרט� "?זה לא קרה"
אני הייתי . בסגנונ� הלועז, בוהה גבוההה� דיברו עימו ג. ממש לא. לא"

הרי כל הפוזה הזאת זה סת� מילי� באנגלית שאומרי� אות� . מסתדרת
הוא הדובר של . זה שיגע אותו. אבל שלו� לא הבי� מה ה� מדברי�. בעברית
  ".ואלה מדברי� עברית שהוא לא מבי�, היישוב
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  "?מה הוא עשה"
הסביר לה� קצת מה שאנחנו הוא . כלו�? ע� חבורת השונאי! ממ! יצאו"

שלא , ניסה לומר לה� שאנחנו ממשיכי� את רוחה של הציונות. עושי� כא�
חשבו שהמילי� הללו ה� רק כיסוי לרוע , וה� כמוב�. הפסקנו מעול� להתיישב

  ".והלכו לה� להמשי! לחרוש מזימות נגדנו, הקוסמי שלנו
  .היה ברור שהסיפור לא נגמר כא�. מורגשנטר� המתי�

הוא ארג� לעצמו מחשב ע� חיבור אינטרנט והתחיל ", צחקה בלהה, "מחרתל"
, הפילוסופי�. הוא קרא את כול�. לבלות את הערבי� בקריאת מאמרי� ברשת

מקליד בגוגל את הנושא . הוא פיתח שיטה קבועה. הסוציולוגי� הפסיכולוגי�
את  ואחר כ! בודק, קורא תחילה את המאמר הוויקפדי בנושא, שעניי� אותו

  ".הליניקי� ומראי המקו� של הוויקפדיה
הוא מצא שהוא באמת מופתע . שאל מורגנשטר� "?אי! הוא ידע מה לחפש"

ואולי זה . הניע אותו למאמ� ממוקד כל כ!, מאיש שעלבונה הצורב של הבורות
, אולי היתה זו הבושה חסרת האוני� של האיל�. היה פשוט צור! להיות מוב�

את תמצית , מתאמצי שמיעתו את עומק מחשבותיושאינו יכול להעביר ל
  . אנושיותו

אבל אני חושבת שהוא פשוט התחיל . "משכה בלהה בכתפיה, "לא יודעת"
היא צחקה ". ומש� הוא כבר המשי!, אני חושבת', מדע המדינה'. מכמה מילי�

איזה דברי� משוגעי� . "אמרה, "כמה צחקנו אז. "כנזכרת בתקופה יפה בחייה
קרא משהו על אורחות התזונה של בעלי אחד יו� . ש היה מוצאעל כל הרא

הוא אמר לי . ובא ע� סיפור של פרפרי� הניזוני� מדמעות של ציפורי�, חיי�
רק אמר שהצפרי� ה� הורי� . אבל הוא לא יודע עדיי� למה, שזה משל למשהו

  ".נהדרי�
  ".ההורות חשובה לו"
למע� יצווה את ביתו אחריו . וזו אמונת. שלו� אבא נהדר", אמרה, "כ�, הו"

הוא תמיד אומר שאנחנו רק חוליה בשלשלת . לעשות משפט צדקה וחסד
  ".נו ומשקי� את ערוגות ילדינוידולי� מבארות אבות. הגדולה

  .אמר מורגנשרט�, "משלי� חקלאיי�"
, חייכה, "הוא היה מביא כל מיני מושגי� וטיפוסי�. "ענתה, "זה מה שאנחנו"
למצוא את , זה היה מ� משחק כזה. אות� ומדברי� עליה� היינו מנתחי�"
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של כל הרעיונות המנופחי� , הבורג הרופ� של כל אחד מהחשובי� הללו
  ".האלה

  .שאל מורגנשטר� "?לא מצאת� ש� דברי� ראויי� להערכה"
מה . הוא רצה לבעוט בעצמו. מבטה מתמקד בו. ענתה בלהה, "בוודאי, הו כ�"

? שהיא מזלזלת בנכסי צא� הברזל של תרבות המערב הרגיז אותו. קפ� פתאו�
טעות של . עכשיו הוציא אותה מעולמה ומיקד אותה בו. ממתי איכפת לו כל כ!

  . חוקר טירו�
, המשחק היה לגלות. "אמרה בטו� שקול, "כול� החזיקו באיזו פיסה של אמת"

  ".איזה חלק הוא האמת בתו! כל המלל והפוזות
  .ולבעלה. לגלות שהוא רוחש כבוד לאשה זו מופתע. מורגנשטר� השתתק

  .כדי למלא את החלל שנפער לפתע בשיחה, שאל אותה "?כמה זמ� זה נמש!"
אולי למצבו של בעלה . דעתה מוסחת למחוזות אחרי�, אמרה בלהה" ,הו"

זה . אביבי�( התחלנו לדבר כמו שני תל. אולי שלוש שני�, שנתיי�. "ברגע זה
  ".וזה נגמר, ד חבורה של נאורי�בסו� הגיעה עו. היה נחמד

  "?נגמר"
  ".זה לא שינה כלו�. לא היה לזה כל ער!. פשוט הפסקנו, כ�"
  ".לא הבנתי"
ארגו� 'דיברו שוב בז. ה� באו. "אמרה ביובש, "אי� כא� הרבה מה להבי�"

ואמר לה� , והפע� שלו� ענה לה� בשפת�, נסיה'האובליגטורי של האינטליג
ה� . זה רק הרגיז אות� עוד יותר. קוד� בשפתובשפת� את מה שאמר לה� 
הרי לא צרי! . צעקו עליו שהוא פאשיסט ורוצח. יצאו ממנו זועמי� ושונאי�

להיות פסיכולוג כדי להבי� שהוא סובב לה� את הסטריאוטיפי� סביב 
פלישה של מפלצת . האוזניי� כשפר� ממקומו כמתנחל אל מקומ� כנאורי�

מפחיד לאי� שיעור ממפלצת . בני האור לחוג� של, בת חוש!, מוסרית
  ". מטומטמת שלא מבינה כלו�

  "?אז הוא עזב את זה"
ג� כאשר , לא נית� לשכנע את הפאנטי�? מה היה הטע�. "אמרה בלהה, "כ�"

  ".להיפ! ה� שונאי� אות! אז עוד יותר. אתה מדבר בשפת�
לראות  היא התבוננה אל החלו� הקט� והמאובק של הקארוו� כאילו אפשר היה

, "הוא הבי� שהסכנה הגדולה ביותר להתיישבות באר� ישראל. "משהו דרכו
אלא אות� חלקי� של ע� ישראל , אינ� הערבי� ואינ� אומות העול�", אמרה
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שאינ� , שאי� לה� מושג ירוק לגבי משמעות השליחות הנוראה של העבריות
כא�  כשהגיעה העקירה וכול�. מביני� כלל את משמעותה של אר� ישראל

עוד מימי , הוא צפה את זה מראש. הוא היחיד ששמר על שלווה, השתגעו
  ". אקצה( אינתיפידת אל
מקווה . משקיע את אפו בספל, מורגנשטר� שתה מהקפה. היא השתתקה
הא� תוכלי לתאר לי : "שאל אותה, כאשר המשיכה לשתוק. שתמשי! לדבר

ור קונה חלפי רכב אולי הבח. אולי יש ש� איזה סדק "?בבקשה את סדר יומו
  .הרגיעה אותה. הוא ראה שהשאלה מצאה ח� בעיניה. בקלקיליה

מכי� לילדי� כריכי� לבית , הוא ק� לפני כול�. שיגרה רגילה. אתה יודע, טוב"
כולנו אוכלי� , כשה� חוזרי�. אחר כ! יוצא ע� אברה� וצחי לתפילה, ספר

ניה הסתכלו לרחוק עי". ואז הוא מסיע את הילדי� לבית הספר, ארוחת בוקר
. לבו של מורגנשטר� התחמ�. כמעבירה את תמונות חייה ע� בעלה לנגד עיניה

  . לאושר יש ויש, העצב אי� לו סו�
בצהרי� הוא קופ� הביתה ואנחנו אוכלי� . אחר כ! הוא בשטח עד הצהרי�"

, מסילת ישרי� או אורות התשובה, בדר! כלל ג� לומדי� איזה שיעור קצר. יחד
מורגנשטר� חש לפתע שהוא לא רוצה לדעת ". חוזר לשטח עד הערב ואז הוא

הוא לא רוצה לדעת . ורק הצדיקי� רע לה�, רק הטובי� מתי� צעירי�. יותר
השבוי הטרי של , עוד על חייו השלמי� והאידיאליסטי� של שלו� עוזיאל

  .  החמאס
שחרר אני מקווה שנוכל ל. "הוא החליט לסיי� את השיחה ועבר לנימה רשמית

תמיכת! חשובה מאוד ליצירת לח� ציבורי על ", אמר לה, "את בעל! בהקד�
  ".שובי בעל!

  "?החזירו את גלעד הביתה"כמו ב, שאלה "?לח� ציבורי. "היא לטשה בו עיניי�
המער! . הנסיבות כא� ה� אחרות. "אמר, גברת עוזיאל, "כל מקרה הוא שונה"

  ". ה שלנו בשטח גדולה יותרוג� השליט, הפוליטי בגדה שונה מזה של עזה
  ".מי אני שאנהל לקדוש ברו! הוא את הענייני�. "תפסה את עצמה, "כ�, כ�"
  ".אנו עושי� את מיטב יכולתנו"
רק הייתי מעדיפה לא . כמוב� שאעזור ככל שאוכל", הנהנה בראשה, "בהחלט"

  ".ה� לא צריכי� אפילו לדעת. לערב בזה את הילדי�
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אבל יהיה עלינו לשחרר את המידע על . "ער אמיתיאמר לה בצ, "אני מצטער"
ההודעה התעכבה עד שהודעתי , למעשה. החטיפה בעוד שעות מספר

  ".למשפחות
   "?המשפחות"
  ".את וגברת צימרמ�"
  "?כבר הודעת לה. אשתו של הבחור השני"
  ".כ�"
  "?אי! היא לקחה את זה"
  ".אני לא פסיכולוג. "אמר מורגנשטר�, "קשה לי לומר"
זה לא יכול ? אולי תת� לי את הטלפו� שלה", אמרה, "א בטח נטרפת מדאגההי"

  ". סולידריות נשות החטופי�. להזיק
 אאשאל אותה א� הי", מופתע מהיוזמה ומהאירוניה השחורה, אמר, "בסדר"

  ".מסכימה שאמסור את מספר הטלפו� שלה
  ".תודה"

הוא נת� , "לפו� שליהנה מספר הט. גברת עוזיאל, תודה ל!. "הוא ק� על רגליו
אני מצידי אעדכ� אות! . אנא אל תהססי להתקשר אלי בכל עניי�", לה כרטיס

  ".ביחס לפעולות החילו� שלנו
  .אמרה, "תודה"

  .משקיפה אחר רכבו, נותרה צדודיתה בדלת, כשנסע מש�
  

***  
  

חיי� , מזכירו האישי. חזר מורגנשטר� ללשכתו בקריה, עיי� ממפגשי היו�
כ! היה תמיד בקרות . היה לפניה� לילה ארו!. ש לו כוס קפה שחורהגי, קורי�
היה מסלק מעל , עד להתבהרות המצב, ביומיי� שלושה הראשוני�. אירוע

, "כל אירוע חטיפה. "שולחנו את כל שגרת חייו ושוקע כולו בהבנת המקרה
לפני  .הוא כמו משחק דוקי�", הסביר פע� מורגנשטר� לקורי� הלחו� והמיוזע

, אחד אחרי השני, וכל אחד שול� את הדוק שלו, הכל תלוי על בלימה. פילההנ
כל זמ� . כ! ג� אצלנו. המערכת יציבה, ואז כשהכל קורס. שו� דבר אינו יציב

פיסות מידע , פשלות, טעויות אנוש, יש עוד קצוות פתוחי�, שהעסק עוד טרי
אירוע . רטי�חוסר תשומת לב לפ, שגיאות, שמטפטפות לה� לכל מיני מקומות
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לא , החטו� התנגד. כשהוא מתוכנ� בכלל, חטיפה לעול� אינו מתנהל כמתוכנ�
הסמכות שהורתה על , הוא נפצע וצרי! להביא לו רופא, ברור איפה לשי� אותו

מישהו חוט� קריזה ועושה , החטיפה קיבלה רגליי� קרות ורוצה להתנער
הכל , ות הראשונותהשע 72אחרי , אבל אחר כ!. הכל יכול לקרות. שטויות
מתארגנות להכיל את מה , שלנו ושלה�, המערכות משני הצדדי�, מתייצב
  ".  ואז הכל קורס פנימה והופ! לבלתי עביר, שקרה

  ".תוציא את הרשימה ותגיד לי מה מצאת�", אמר עתה לקורי�" ,קדימה"
הכי� , כאשר נכנס מורגנשטר� לראשונה לתפקידו, לפני כמעט עשרי� שנה

ביקורת מסודרת של דברי� שאנשי הצוות שלו אמורי� לבדוק ברגע רשימת 
הרשימה התעדכנה מפע� לפע� ככל שהשתכללו . שמתרחשת חטיפה

הנוהל כלל פריטי� כמו זיהוי . האמצעי� הטכנולוגיי� והופקו לקחי� משגיאות
עקבות , טיפות ד�, פיסות בגדי�: כללי של חומרי� ביולוגיי� בזירת האירוע

. כל דבר שנית� יהיה אולי לשייכו לבעליו ( טביעות אצבעות , ולסוליות בח
מי , פרופיל ממצה על החטופי�, מי שמע מה, מי ראה מה, איתור עדי ראייה

  . לא� הלכו, מאי� באו, ה�
תחילה היה צרי! . במקביל לזירת האירוע היה צוותו בודק את זירת השבי

היה הצוות כולו , מקרה זהא! ב, לא תמיד פשוט, לאמוד לא� נחטפו החטופי�
אחר כ! החלה . תמי� דעי� ע� מורגנשטר� שהבחירה הטבעית היא יריחו

עבודת שטח משמעותית עת החלו פעילי� ביריחו לתחקר את המודיעי� 
או שהופיע מישהו שלא , הא� נעל� מישהו פתאו�, הא� שמעו משהו. שלה�

היו סימני�  הא�, הא� צווה מישהו לפנות את דירתו. היה בשטח קוד�
הא� היו רישומי� . במקביל בדקו סוכניו ג� גורמי� רשמיי�. לשינויי� כלשה�
היה צור! לאתר  ( הא� היה רישו� של נפגעי� בבתי חולי� , בתחנות המשטרה
ג� נתוני� . כל אדווה שאולי הותירו אחריה� השובי�, כל סימ� של שינוי

להעיד  י�סויימי� יכולסטטיסטיי� כמו עומס תקשורתי פתאומי על קווי� מ
מעברי� של אנשי� ממקו� , שינוי בנפחי תנועה. על תכונה הקשורה לאירוע

חטו� עושה גלי� . כל פרט יכול להיות חשוב. כל דבר יכול לרמוז משהו. למקו�
ומורגנשטר� , א� רק יודעי� לקרוא אות�, במערכת ומשאיר אחריו סימני�

  .וא איזו פיסת טקסטא� רק יוכל למצ, היה אלו� בהבנת הנקרא
כמו אלה , המניעי� יכלו להיות מידיי�. הסעי� הבא היה מניעי� אפשריי�

, דהיינו חיסול חשבונות כלשהו בי� החוט� לנחט�, שפחות או יותר שלל היו�
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. מה שלא נראה לו סביר במקרה דנ� ( או ניצול של הנחט� בידי חוט� שהכירו 
שכל , נימי בי� סיעות של חמושי�והיו ג� מניעי� רחבי� יותר כמו מאבק פ

או פיגוע ראווה שנועד להפעיל לח� , אחת מה� רוצה להפגי� את כוחה בפיגוע
  . או פיגוע מיקוח כדי לשחרר אסיר ספציפי כלשהו, על ממשלת ישראל

הפסיבי והאקטיבי , למורגנשטר� היתה תיאוריה פרטית לפיה המאבק המתמיד
למרות . פיגוע מצד החמאסממש מזמי� , ח"בי� החמאס לבי� הפת

שהאסטרטגי� האחרי� בארגו� שלו חלקו עליו וטענו שלא יהיו פיגועי� כאלה 
די� אל קסא� קט� ( בזמ� הקרוב משו� שממשלת הרשות תחזיק את גדודי אז א

בעיקר הודות לאחיזת� במקורות הכוח בגדה והגיבוי שיש לה� מישראל , וקצר
, החמאס יקרי� עליה� באופ� שליליבשילוב ע� החשש שפיגוע של , ב"ומארה

חטיפה מוצלחת . פער הרווחי� היה פשוט גדול מדי. מורגנשטר� חשב אחרת
יוקרה ברחוב הפלשתיני שהיה שבע , ראשית. יכולה לתת לחמאס הרבה מאוד

ה של הרשות והערי� את אומ� ליבו של החמאס כמי שמוכ� יתיומשחיתו
ב "להראות לישראל ולארה, מכ!חשוב , ושנית, להסתער על הממסד הישראלי
, אלא ג� אינה מסוגלת לשמור על סדר בשטחה, שהרשות לא רק אינה פרטנר

בדיוק כפי שהיה במקרה של רוצחי גנדי . ואולי א� משתפת פעולה ע� החמאס
ח עומד להשלי� ע� החמאס "שישראל תפסה אות� ברגע שחשבה שהפת

  . ח לא"ולפת ,אי� ספק שלחמאס כדאי לחטו� ישראלי�. ולשחרר�
היכולת להחזיק בשבוי בעל פרופיל תקשורתי גבוה כדוגמת גלעד , חטיפה
ה� כדי להראות את אוזלת היד , יכולה לחזק מאוד את מעמד החמאס, שליט

וזאת , ח ג� יחד"ה� כקל� מיקוח משמעותי מול ישראל ומול הפת, ח"של הפת
  . הפלשתינימעבר לכוח העצו� שהיו לחטיפות כאלה לרכוש את לב הע� 

ולהפעיל כל מודיע , הורה מורגנשטר� לסוכניו להתמקד בעיקר בחמאס, לכ�
הרי . כדי לבחו� את תנועותיה� של אנשי חמאס בימי� האחרוני�, שיש לה�

אני רוצה . "אי אפשר שהכנות לפיגוע כזה לא הותירו אחריה� סימ� כלשהו
ר� על רכזי נבח מורגנשט, "שתעברו ע� פינצטה אחר כל חמאסניק בגדה

א! מורגשנטר� , הרכזי� רטנו בינ� לבי� עצמ� על גודל המשימה. הפעילי� שלו
ח כבר עשה לנו את "הרי הפת? כמה כבר נשארו? מה הבעיה: "נז� בה�

כמה חמאסניקי� חופשיי� כבר . העבודה ומחזיק כמעט אל� במעצרי� אצלו
  ". קדימה. תשימו עליה� יד. נשארו באזור יריחו
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, יש לה� פצועי�, לפי כמות הד� בשטח. "אמר לה�, "בתי החולי�ותעברו ב"
, האחיות, הרופאי�, המרפאות, ואני רוצה דיווח על כל תנועה בבתי החולי�

אחד הרכזי� הביטו ". כל מי שיש לו ערכת עזרה ראשונה ביריחו, הפרמדיקי�
י ומ, הוראות השליפה הללו היו בלתי מציאותיות בעליל. במבוכה כלפי השני

הוא . היה ברור שמפקד� לוקח את העניי� רגשית. כמו מורגנשטר� ידע את זה
נפגע אישית מכ! שצבא . ל"תמיד הגיב קשה כאשר נפגעי האירוע היו חיילי צה

איזה תחושה , או אולי אפילו יותר מכ!, הגנה לישראל לא הצליח להג� על שלו
ופגיעה , דבר אחד חטיפת אזרחי� חסרי הגנה זה. של פגיעה בגאווה הלאומית

וזו , האוייב לקח יותר מדי קרדיט על חטיפה כזאת. ל זה דבר אחר"בחיילי צה
  . היתה סתירת לחי נוראית למערכת הישראלית

ח הראשוני על שולחנו של מורגנשטר� והוסי� בעל "קורי� הניח עתה את הדו
  ".אי� כא� כלו�. המפקד, מצטער. "פה
  .נבח מורגנשטר� "?מה פירוש כלו�"
  ".אי� לנו קצה חוט. המפקד, שו� דבר מוחשי"

הכיר היטב את הדקדקנות של קורי� , למרבה הצער. מורגנשטר� נע� בו מבט
ת� לי לקרוא ", אמר בחמיצות, "הבנתי. "וידע שזאת כנראה השורה התחתונה

  ".אולי תהיה לי איזו השערה, את זה
  .אמר קורי� ונסוג מהחדר" המפקד, כ�"

, כמוב�. ח"בעיו� את תקציר המנהלי� שהתנוסס בראש הדומורגנשטר� קרא 
תנועות : רק הדפוסי� הרגילי�. שו� שינויי� חריגי� בשו� המקו�. כלו�

די� אל קסא� ( התנגשויות מקומיות בי� גדודי אז א, קציני� ופעילי� של הרשות
שמות חסרי פשר שרק  –ח "של החמאס לבי� גדודי חללי אל אקצא של הפת

בי� אנשי הפשרה לאנשי , מאבק האמיתי בי� חילוני� לבי� דתיי�ציעפו על ה
  .א! שו� דבר הקשור לחטיפה, הקו הנוקשה

זו היתה נקודת . שוב ושוב מצא את עצמו חוזר אל הפציעה? מה ע� הפציעה
. אולי א� פצעו, ה נפצעו'אי� ספק שהחבר, היה ש� הרבה ד� בזירה. תורפה

לא סביר , י כל המאמ� של החטיפהאחר. מישהו ש� היה צרי! לטפל בה�
בשביל מה  ( מה שהדאיג אותו זה שנחטפו שניי� . שהחוטפי� יניחו לה� למות

בשביל שיהיה ? בשביל מה צרי! אד� שתי כליות או שתי אוזניי�? צרי! שניי�
. אפשר שיניחו לאחד למות וישתמשו בשני, א� כ!. לו ספייר א� יאבד אחת

ה האלה טיפול 'מישהו ש� ית� לחבר. האחדטובי� השניי� מ� , ובכל זאת
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וסוכניו כבר , אלא שרישומי בתי החולי� לא הראו כל אשפוז חשוד. כלשהו
  .  בדקו בפועל בשטח ולא מצאו שו� פציינט שהיה לו ריח של חטיפה

עמודי� על עמודי� של נתוני� שנאספו בשעות , הוא חש שהמידע מצי� אותו
ללא , ללא צורה, ללא דפוס, תר מדי פרטי�יו, יותר מדי נתוני�, האחרונות

איזו פריזמה שתמקד , להציב איזה מודל. הוא חייב איכשהו למקד את זה. סימ�
  . לעבוד לעומק במקו� לרוחב. את הנתוני� הללו

לפי נתוני הזירה והמידע על תנועות החטופי� לפני . מורגנשטר� הצי� בשעונו
המרחק . בבוקרו של יו� שלישי 9:30( ל 8:30התרחשה החטיפה בי� , האירוע
מ� הסת� חזרו החוטפי� ונעלמו בתו! פחות מרבע . חמישה קילומטר, מיריחו

לטשטש , לתכנ�, לספר חוויות, לנשו�, אבל אחר כ! צרי! להתארג�. שעה
? כמה. כמה שעות של הפקת לקחי� ובדיקת מצב ( בקיצור  –לנוח , עקבות

אולי שלוש . צוות שלו ותיק ומשופש�וה, טוב הוא מקצוע�? היה לוקח לו, כמה
לו היה חמאסניק שלא ממש איכפת לו א� הפצועי� , ואז, שעות להתארג�

אחרי שהיה בטוח שאי� , כמה שעות טובות? מתי היה מטפל בה�, ימותו או לא
  .רודפי� אחריו

הרווח הפוטנציאלי שיכלו להפיק משבויי� חיי� . הוא ניער את ראשו. לא, לא
אולי . אבל לא יותר מדי זמ�, זה ייקח לה� קצת זמ� לטפל בה�. היה גדול מדי

חובש או , ה� הביאו את החטופי� לרופא, לפי השערה זו. תו! שלוש שעות
אחד . למישהו שה� הכירו �וה� הביאו אות. 12:30( ל 11:30בי� , ר"איזה מע
מישהו שלא ירי� קול צעקה . או מישהו ע� סימפטיה לחמאס, משלה�

  .ו שבויי� לטיפולכשיביאו ל
  .ענה קורי� מייד" כ� המפקד" "?קורי�. "הוא לח� על האינטרקו� לצידו

  "?יש לנו מעקבי� שוטפי� אחר צוותי� רפואיי� ביריחו"
האיש היה מערכת תיוק אנושית שהתחרתה לא . ענה קורי� מייד, "לא הרבה"

. י�לא כ� קור, המחשב היה גול�. כ"פע� בהצלחה ע� מחשבי הענק של השב
כ! שאי� לנו סיבה לעקוב . "אמר, "המפקד, יריחו היא לא גיזרה חמה במיוחד"

מורגנשטר� ". אבל יש איזה שלושי� או ארבעי�. לא כמו בעזה, אחר כל אחד
  ... זה יהיה קשה. ארבעי�, שלושי�. החניק גניחה

  ".תביא לי פרופילי� מלאי�"
  .שאל קורי� בהפתעה "?על כול�"
  ".יש לנו הרבה עבודה. 'גותקרא לצוות . כ�"
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  ".המפקד, בסדר"
חלק� ע� עיניה� הנפוחות של מי שנעורו , הגיע בתו! פחות משעה' צוות ג

מורגנשטר� . אחרי פחות שעות שינה מכפי שציפו לישו� כאשר הלכו לישו�
. אמר לה�, "14:30( ל 9:30הפילוח שלנו הוא בי� . "חילק ביניה� את העבודה

אחר כל הנתוני� שיש לנו על תנועותיה� של אנשי עוקבי� באופ� שיטתי "
  ". הרפואה שיש לנו פרופילי� עליה�

הא� יהיה זה איש בכיר או . הרי צרי! לקבוע קדימויות. הוא חכ! לרגע בדעתו
, רופאי� מומחי�. תתחילו ע� הבכירי�. החליט להמר על הבכירי�. איש זוטר

  .אחר פרמדיקי� וכ� הלאה, אחר כ! כלליי�
, ג� כ� שמחה. השמחה היו רק עשרה רופאי� מומחי� תחת מעקב למרבה

אולי מי שאנו מחפשי� נמצא בי� מאות הרופאי� שאינ� במעקב , חשב לעצמו
הרי זה משו� שהנעקב נחשד מתישהו כמי , א� יש מעקב. א! בכל זאת. שלנו

בדר! כלל משו� שכבר  ( שיש סיכוי שיפעל בגלוי נגד האינטרסי� של ישראל 
אלא , וג� זה אינו קצה חוט, הרי אי� קצה חוט אחר. אז נתחיל ע� אלה, פעל

  .רק אסטרטגיה נואשת
שיחות , מעקבי הפלאפו�, צילומי התנועות, ה� עברו על רישומי בית החולי�

ללא , וכל נתו� שהיה לה� על עשרת הגדולי�, הטלפו� היוצאות והנכנסות
  .הועיל

את נקודת הקצה לארבע אחרי מורגנשטר� הרחיב מעט את החיפוש והזיז 
מאחר ואפשר שהפצועי� כבר , נראה לו כבר בלתי סביר, מאוחר מכ!. הצהרי�

  . ימותו מאיבוד ד�
, הבו� והנס ג� יחד, אחרי שכבר נגמר הקפה, היה זה כמעט חמש בבוקר

הסוכנת , שיובבה, ואנשי� כבר עברו לשקיות התה המסכנות בקופסה הסמוכה
  .צעקה יוריקה', גהוותיקה ביותר בצוות 

  ?מה מצאת. כול� התנפלו עליה מייד
  ".8תנועה בלתי שגרתית של נעקב מספר "
  .שאל מורגנשטר� מייד" ?מי זה"
מסר עדות שקר בפני הוועדה של . ידוע בעוינות לישראל. שוודי. אחד הזרי�"

  ". גולדשטיי�
  "?מה מצאת"
  ".יאדמוחאלונת ונסע לשכ, ביו� האירוע 12:23( הוא יצא מבית החולי� ב"
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  ".תצלומי� הראו אותו מלווה אלמוני, לא ברור? מה הוא חיפש ש�? באמת"
  "!זו לא תשובה? מה זה אלמוני"

  ". אי� לנו עדיי� זיהוי, מתנצלת המפקד. "יובבה התפתלה בחוסר נוחות
  ".אני מריח עכברוש. "נבח מורגנשטר�, "אני רוצה זיהוי מיידי"

יי� המוזרי� שמורגנשטר� הביא איתו מתקופת הצוות כבר היה מורגל בביטו
אבל לעיתי� ה� הצטיינו בבוטות , איי.בי.הכשרה ממושכת ע� עמיתי� בא�

  .מיוחדת
א� השבוי . ותודיע לכוחות בגיזרה, תוציא לש� צוות עכשיו", צעק" קורי�"

אנשי צוותו החלו להתרוצ� ". אני רוצה את האזור מכותר במיידי, שלנו ש�
ולמרות שהוא , ול� כבר הכירו את האינטואיציות של מורגנשרט�כ. בקדחתנות

. ממוניו פירגנו לו מפני שהוא צדק לעיתי� קרובות יותר, לפעמי� טעה
אני . ותשלחי צוות רפואי ע� פצוע לבית החולי� הממשלתי הארור הזה ש�"

הוא חש את . אמר". לפני שהעסק יתקרר, רוצה לתפוס את השוודי הזה
המקו� שבו אתה מהל! . ית הנוראית של התלוי על בלימההבעירה הפנימ

, אבל אתה צרי! לעשות הכל מהר, וכל צעד יכול להפיל אות! לתהו�, בחוש!
  .אתה אבוד על בטוח, כי א� לא תל!

  ".יוצאי� לגיזרה. "אמר לצוות שלו, "קדימה"
  



76  

  

        סעידסעידסעידסעיד
על כל א� אי� ל! תקלות . זה לא טוב. הכל הל! חלק מדי. סעיד לא היה שקט

. אלה ה� החשבונות של אללה. סימ� שמחכה ל! תקלה יותר גדולה, צעד ושעל
. ככה זה עובד. כשמוחמד נלח� באויביו קמו לו מכשולי� על כל צעד ושעל

דרו! ועצבני הוא לקח . משהו עומד להשתבש. וזה לא טוב, הכל הל! חלק מדי
לא דרכו של . התמכרות היא חולשה. בדר! כלל נמנע מלעש�. סיגריה מנביל

, ברגעי הדמדומי� לפני שתוכנית גדולה מבשילה, אבל ברגעי� כאלה. המאמי�
  .יש מקו� ג� לסיגריה

לא היה לו ספק שהמימסד הישראלי . חלפו כבר יותר מעשרי� וארבע שעות
  . א! הוא היה בטוח שאי� לה� מושג מה קרה ואי!, כבר מזמ� על הרגליי�

הוא השתמש בסלקו� הפרו� . תוכניתושל ' העת להתקד� לשלב ב ההגיע
שקנה בשוק השחור של יריחו כדי לחייג ישירות לכתב אמריקני שאת שמו דלה 

באנגלית רצוצה . � ברמאללה"בזמנו מתו! רשימה שנשלחה למשקי� האו
חטפנו שני ", אמר לו, "אנחנו החמאס. "הסביר לכתב הנלהב את מצב הדברי�

את מסירת השלטו� בגדה , אסירי החמאס אנו דורשי� את שחרור כל. ישראלי�
". והפסקה מיידית של כל שיחות הפשרה, לידינו בהתא� לנצחו� שלנו בבחירות

א! כשאתה דוח� מקל לק� צרעות , לא היתה לו כל ציפיה שדרישותיו תענינה
  . אתה לא בדיוק מחפש דבש

, המטרה העיקרית היתה לזעזע את היהודי� שיתחילו מייד לזעוק שבר וחמס
ויתחילו להתווכח א� להיכנס לפעולה ישירה בגדה או ללחו� על הרשות 

ח יתחילו "וכל בוגדי הפת, ואז יחליטו ללחו� על הרשות, להסגיר את החוטפי�
, אבל את סעיד ה� לא ימצאו, להתרוצ� כמו עכברי� ולעצור פעילי חמאס

צי� והמאמיני� ירימו את ראש� בגאווה ויצחקו בפה מלא לכל החמורי� הר
ולשבוי , ולישראלי� המטומטמי� ששוב מתרגשי�, הלו! ושוב ללא הועיל

  . שסו� סו� יקבל קצת כגמולו
עתידי� המאמיני� לשלוט בגדה , וא� סעיד ישחק נכו� את המשחק הזה

  . והישראלי� הערמומיי� שוב יטעמו את טע� הפחד
הוא . כשהוא צלצל אליו בסלולרי שני שר. הוא יצטר! שוב את הרופא השוודי

המספר שממנו צלצל קוד� לכתב אתר את  לא התכוו� לאפשר לישראלי� ל
  .  האמריקני

  .ענה הקול השוודי הקריר, "כ�"
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  .הדוקטור משדר הרבה מתח. זה לא טוב
  ".אני צרי! שוב את שירותי!. עזרת לי אתמול"
זה לא . יש כא� הרבה תנועה. "הוא נשמע היסטרי אבל נחוש. אמר הרופא". לא"
  ".טוחב
  "?איזו תנועה"
אבל , הגיע לכא� צוות ע� פצוע. משהו קורה. "אמר הרופא, "לא יודע. אנשי�"

הודיעו לי שהאיש מרגיש טוב יותר ועומד לעזוב , כשניגשתי לקחת את המקרה
  ".משהו מוזר. את המקו�

אי� לה� כל דר! לקשר ", א! ליבו החל לפעו� בעוז, אמר סעיד, "תרגע דוקטור"
  ".ניבינ! ובי

  .לחש השוודי בפחד, "אולי ה� אפילו מקליטי� את השיחה הזאת"
א� . זעה קרה ניגרת ממצחו. סעיד ניתק את השיחה מייד. אולי באמת

ה� יאתרו את שיחת הפלאפו� . הנזק כבר נעשה, הישראלי� עלו על הרופא
  .לא ייקח לה� זמ� רב למצוא את המנהרה ע� השבויי�. ויעלו עליו

לעזאזל ע� הנביל . כל התוכנית תקרוס בשניה. ניו החלו לדמועגרונו בער ועי
  . עשה לה� צרה צרורה, לפצוע, היה כל כ! להוט לפגוע. הזה

. האפקט של חטיפה הול! ומשתבח ע� הזמ�, כפי שהוכיחה היטב חטיפת שליט
ויוציא את , יסלק את המנו� שלו נגד הרשות, חילו� מהיר יהרוס הכל
בלתי . ורי� ואת החמאסניקי� החוטפי� טיפשי�הישראלי� המחלצי� גיב

  .נסבל
אולי אפילו , זה רק עניי� של שעות ספורות, א� יעלו על הרופא. דבר אחד ברור

ה� ימפו את . יש לה� שיטות לממזרי� האלה. עד שיעלו ג� עליו, דקות
וישרטטו , ה� ישאלו את הרופא כמה זמ� הוא הל! בעיניי� קשורות, השיחה

  .ל! תדע מה עוד המנוולי� האלה יכולי� לעשות. זהמרחקי� לפי 
  . הוא חייב לפעול. אולי זה קורה ברגע זה ממש. ליבו פע� בחוזקה בקרבו

לא היה . השני� הרבות בה� עסק בהכשרה עצמית הועילו לו כעת, ע� זאת
סעיד הכריח את . אפילו מומחה אחד למלחמה שהמלי� על פעולה נמהרת

אפשר להפסיד מלחמה . האויב מרוויח מטעויות. עצמו להתיישב ולחשוב
  . שלמה בגלל חיפזו� של רגע

ג� מול . הרבה זמ�. הוא צרי! זמ� כדי להוציא את התוכנית שלו לפועל
אולי . א� הוא רוצה להוציא מה� כמה הצהרות לתקשורת, השבויי� צרי! זמ�
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 ע� שליט זה לקח כמעט ששה שבועות עד שאילפו אותו לומר. להפיק סרט
איש לא ראה את אצבעות רגליו ההרוסות את הסימני� . בדיוק מה שה� רוצי�

, איש לא ראה את הלילות ללא שינה. או את השיניי� החסרות בירכתי פיו, בגב
עשרות הקלטות עד שקיבלו , וההקלטות החוזרות ונישנות, המכות בצינור

הוא ֵידע  והפע�, אמנ� הופקו לקחי� מהסיפור ע� גלעד. בדיוק את מה שרצו
אבל בכל זאת ברור , לפעול הרבה יותר מהר מול סרבנות אפשרית של השבויי�

  .שצרי! זמ�
הכל יכול לעמוד או ליפול בדקות . כמה שברירית היא התוכנית שלו עתה

עד כה היתה מעלתה של התוכנית העובדה שרק שני אנשי� היו . הקרובות
אי� סיכוי , אבל עתה. מראשולכ� איש לא יכול היה להתכונ� לה , שותפי� לה

יעמדו מול הכוחות , שרק אחד מה� יודע מה הוא עושה, ששני אנשי�
  . המשולבי� של הרשות ושל ישראל

  ?לא�? ומה יעשה ע� השבויי�? כמה זמ�? כמה זמ� יש לו
, חשבו שיגנו על האיש שלה�. ח"הנה הוא חוזר בדיוק על הפדיחה של הפת

  .ישר מבית החולי�.. מו פקק מבקבוקאבל הישראלי� שלפו לה� אותו כ
זה יהיה , אולי הפע�, אחרי הש� הרע שיצא לישראלי�... אבל בית חולי�

כתמי ד� , לרגע חל� במוחו דימוי של מאות חולי� בתחבושות לבנות. בסדר
  .ניצבי� דמומי� כת� אל כת� ומגיני� עליו ועל שבוייו, וכוויות

ל ולהתחזק מספיק כדי לבצע את השבויי� יוכלו לקבל טיפו. בית החולי�
ללא התנגדות עממית סביב בית , רק מה. ואיש לא יעז לגעת בה�. ההקלטה
אולי אפילו הצוות המפוקפק , הישראלי� פשוט ישלחו פנימה צוות, החולי�

  .והכל ייגמר, הזה שראה השוודי
הוא קרא . לשלו� שמות מהרשימה שבראשו. הגיע הזמ� להרחיב את המעגל

  .חל לתת לו הוראותלנביל וה
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        מורגנשטר� מורגנשטר� מורגנשטר� מורגנשטר� 
. האינטואיציה שלו הניבה פירות. היה מורגנשטר� מרוצה, ק הקדמי ביריחו"בחפ

התברר שקיבל שיחה מטלפו� . הרופא השוודי הסריח כמו מקרל ביו� חמסי�
ממוניו . ומעורבותו נחשפה, השיחה ע� הרופא הוקלטה. פעמי בעשר בבוקר( חד

למקרה שמורגנשטר� , ח נאות מול ממוניה�"סתשל מוגרנשטר� זכו בזאת לכ
והוא מורגנשטר� קיבל בתמורה את כל המשאבי� הדרושי� לו עבור , יפשל

מזל שהאויבי� . הכל מוכ� לפעולה. י כבר כותרהאדמוחאלשכונת . הפעולה
. חיי! לעצמו בסיפוק, אחרת באמת היינו אבודי�, שלנו כאלה חסרי מקצוענות

מחזיקי� חסרי המקצוענות הללו בגלעד שליט ונמחק  אול� אחר כ! נזכר כיצד
היה מעדי� קוד� . ה בשלו�'העיקר להוציא את החבר. לו החיו! מהפרצו�

רק לא לחזור על , כדי לסלק� ורק אחר כ! להיכנס, לאתר את המבוקשי�
  .סיפור ווקסמ�

  .קמטי דאגה חורצי� את מצחו. הגיע קורי� בריצה, "המפקד"
  " ?מה קורה"
  .אמר קורי�, "נכנסת של חמושי� תנועה"
  "?מאיפה? חמושי�"
  ".בינתיי� זה נראה כמו פעילי חמאס. הזיהוי כבר עובדי� על זה. לא ברור"
  "?תגבורת? מה זה"
נראה שה� מתרכזי� שני . בינתיי� ה� לא מגיעי� לכא�. המפקד, לא ברור"

  ".באזור בית החולי�, קילומטר צפונה
  "?כמה"
נראה , בינתיי�. "� דיבר כמה מילי� בפלאפו� וחזר מיידקורי". המפקד, רגע"

  ".אולי שישי�, אולי ארבעי�, שיש ש� כמה עשרות
למה ה� ? מה קורה. מורגשנטר� חש מעי� נפילה קלה באזור החלציי�

הרי כל המידע מצביע על כ! שהשבויי� נמצאי� ? מתכנסי� סביב בית החולי�
. הרופא ע� האיש הבלתי מזוההלמעשה מיק� אות� בבית אליו נכנס . כא�

יובבה המוכשרת כבר פיקססה לו את תוכנית הבני� ששלפה מארכיו� עתיק 
בהחלט מישהו . ח נמו! דרג"זה היה ביתו של פעיל פת. מתקופת המנדט

אול� החמושי� האלה משני� את . שהחמאס יכולי� ללחו� עליו לשת� פעולה
בתי השחי שלו נרטבו . צועי�ה פ'הרי החבר, טוב? למה בית החולי�. התמונה
אולי הועברו לבית החולי� במהל! שארית היו� ומחצית הלילה שלקח . מזיעה
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בכוחות , אולי הוא עומד לפרו� עכשיו? לצוות שלו לחבר את הפאזל
יכול להיות ג� תרגיל . א! אפשרי, לא לגמרי סביר? לבית ריק, מתוגברי�

במקו� . לא יודע מה קורההוא , בשורה התחתונה. עוד פחות סביר. הסחה
והוא נאל� להודות בפני , יש לו עכשיו שני מוקדי�, מוקד אחד של פעילות

  . שאי� לו שמ� של מושג מדוע מתכנסי� חמושי� סביב בית החולי�, עצמו
החוטפי� כבר פועלי� על , לפי הדר! בה ניתק החשוד את השיחה ע� השוודי

האחרו� שירצו להתקרב אליו המקו� , מאחר וכ!. פי ההנחה שהרופא נחש�
מורגנשטר� מצא ? מה פשר ההתכנסות הזאת, שוב, א� כ!. הוא בית החולי�

, הא� ישנה כא� התפתחות נוספת. בערפל. את עצמו במצב שהוא שונא מכל
פתאו� הכל איבד  ( הא� צדק ויש כא� הטעיה , הא� שגה לכתחילה בהערכתו

גגה בבת אחת כמו קורי התפו, וכל הרשת שארג מש! לילה של�, מוצקות
  . שמחלק העיתוני� קורע בהילוכו בראשית הבוקר, עכביש לחי� בינות שיחי�

לחכות , תגיד לה� פלוס חצי שעה", הורה לקורי�, "תעכב את הפעולה"
  ".אני צרי! לדבר ע� השוודי. להוראות

היחיד שראה את . השוודי היה קצה החוט היחיד שהיה לה� בכל הסיפור הזה
הגיע . יאדמוחאלהיחיד שהוביל אות� לבית בשכונת . ואת השבויי�השובי� 

דקות , ה� עצרו אותו כבר הבוקר. הזמ� שמורגנשטר� יחטו� איתו שיחה קטנה
אול� לינדקוויסט שמר על  ר"ד. ספורות אחרי שיחת הטלפו� שלו ע� החוט�

, שהתיישב מולו ע� כל כובד משקלו, א! מורגנשטר�, חזות מאופקת מול שוביו
הגיע . אי� ספק שהלה הסתב! הפע� כהוג�. הבחי� מייד בעצבנותו של האיש

  .הזמ�
אני מבי� שבאת במגע ע� ", פנה אליו בשוודית רהוטה, "ר לינדקוויסט"ד"

  "?השבויי�
אני לא "  השיב הרופא ביובש, אחרי ההל� הראשוני למשמע שפתו בפי האויב

  ". ה�לא נאמר לי מי . טיפלתי באנשי� פצועי�. יודע
  ".הא� תוכל לתאר לנו את הפציעה ואת סוג הטיפול שנתת לה�"

הדוקטור היסס לרגע לפני שענה ומורגנשטר� זיהה מייד את האש� המחפש 
  ".לא יכולתי לטפל בה� בתנאי שדה. "גירסה נאה כדי לרכ! את מעשיו

ולמה לא הבאת אות� לבית החולי� כדי ", שאל מורגנשטר� "?תנאי שדה"
  "?ל בתנאי� טובי� יותרלקבל טיפו
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  .אמר הרופא בנוקשות, "נאמר לי שאי� להזיז� ממקומ�"
  " ?מי אמר ל!. "כובש את כעסו, שאל מורגנשטר� "?נאמר ל!"
אנחנו , אתה יודע", וצחקק צחוק גבוה, אמר הרופא, "אני לא מכיר אותו"

אנו פשוט רואי� פצוע , הרופאי� לא תמיד מדקדקי� אחרי מי שקורא לנו
  ".טפלי� בוומ
שמח לשמוע שטיפלת כראוי ", אמר מורגנשטר� ביובש, "מאוד אצילי מצדכ�"

  "?הא� הבחנת בכ! שמדובר בפצועי� ישראלי�. בפצועי�
לא יכולתי . "מורגנשטר� רתח.  הבחי� ג� הבחי�. לינדקוויסט היסס לרגע

  ".היה חשו! מאוד", אמר הרופא, "לראות
  "?כיצד יכולת לטפל, כ! א�. "אמר מורגנשטר�". חשו! מאוד"
  .אמר השוודי בחמיצות, "היה פנס"
  "?הא� ראית שיש לה� מדי�"אמר מורגנשטר� בקור , "אני שואל שוב, א� כ!"
  ".לא ראיתי. "אמר השוודי בנחישות, "לא"

  "?הא� ראית את מי שהזמי� אות!, א� כ!. "חשב מורגנשטר�, שקר� ארור
, לשמע שאלה שאת תשובתה הכי� מראש ענה השוודי וניכר בו שהוקל לו, "לא"
  ".עיני היו קשורות"
  "?ומדוע הסכמת להל! בעיניי� קשורות... הממ"
. לפעמי� יש רגישות בטחונית. פצוע זה פצוע", אמר השוודי, "אתה יודע"

  ".אני רופא. אני לא שואל. פוליטית
. אמר מורגנשטר� ביובש, "אי� לי ספק שאתה אדוק בשבועת! ההיפוקרטית"
".  זו שיחה שהוקלטה לפני כמה שעות. "המשי!, "אני רוצה להשמיע ל! משהו"

עזרת לי  ( ? כ� ( .  המוקלטת, הוא נגע בלחצ� כדי להשמיע את שיחת הטלפו�
 ( . זה לא בטוח. יש כא� הרבה תנועה. לא ( . אני צרי! שוב את שירותי!. אתמול

אבל , צוות ע� פצוע הגיע לכא�. משהו קורה. לא יודע. אנשי� ( ? איזו תנועה
הודיעו לי שהאיש מרגיש טוב יותר ועומד לעזוב , כשניגשתי לקחת את המקרה

 ( . תרגע דוקטור אי� לה� כל דר! לקשר בינ! וביני ( . משהו מוזר. את המקו�
  .אולי ה� מקליטי� את השיחה הזאת

אוזניי� כצבע השני , האפקט היה קומי למדי. הרופא החוויר והאדי� בו זמנית
כמו קומקומו� חרסינה ע� , מתנוססות משני עברי פני� ארוכות ולבנות כסידה

  .ידיות
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מיהו ", שאל מורגנשטר� בקור, "דוקטור לינדקוויסט, הא� תוכל להסביר לי"
ומדוע אתה חושש שיקשרו ? ומדוע צרי! להרגיע אות!? האיש שהרגיע אות!

   "?בינ! לבינו
  .אמר הרופא, "די� אני לא משיב על שאלות נוספות ללא עור!"
, "אני בטוח שהפרקליט הצבאי ישמח לטפל במקרה של!. אי� בעיה דוקטור"

, והוסי� בשוודית מתנגנת ונעימה, הוא נפנה ללכת. אמר מורגנשטר� בתיעוב
  ".זה לא פשוט. לתת מסתור לרוצחי� במחלקה של!"

מעניי� אי! הטיפוסי� הללו מאבדי� את קרירות� . הרופא קפ� ממקומו
אי� שו� רוצח . "או� כשזה נוגע לפתע לצרות שלה� ולא של אחרי�פת

  . צווח הרופא"! ולא נתתי מסתור לא� אחד, במחלקה שלי
א! . הלוואי, שיתבשל הבילהרציה הזה במי� של עצמו. מורגנשטר� לא הגיב

והוא היה מבסוט מעצמו , התגובה האחרונה היתה בדיוק מה שרצה לשמוע
, אמר בקשר, "קורי�". "תסתכל ש�, הי"מוצלח של מאוד מאוד על התרגיל ה

  ".הפצועי� ש�. ה להיכנס'תגיד לחבר"
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        סעידסעידסעידסעיד
נביל החל להתקשר לאנשי� . כל דקה, חשב סעיד, כל דקה חשובה עכשיו

ברשימה ולבקש מה� להתקשר לאחרי� ולזמ� את כל אנשי החמאס החמושי� 
שבויי� נספגו המילי� חטיפה ו. להתכנס בבית החולי� הממשלתי ביריחו

באפרכסות שמ� הצד השני כסוד מתוק ונהדר המזרי� חיי� חדשי� לגווי� 
, סעיד שמר לעצמו את שלושת הטלפוני� החשובי� ביותר. כפופי� ודוויי�

, הבכיר מכול� ישב בעזה. שהובילו ישירות למנהיגי� המבצעיי� של החאמס
ע� , י� ידועי�אלו היו מבוקש. אול� השני היה בראמללה והשלישי בחברו�

סעיד חיי! בהנאה עת חייג . המנהיגי� הגלויי� של התנועה, מחיר על ראש�
. זה מוחשי, לפתע, והנה, הוא נשא את מספריה� בראשו זמ� רב מאוד. אליה�

המעבר ממספר . אצבעותיו חייגו את המספרי� כאילו היה זה עניי� שבשגרה
ר בסיפור ששמע על פסנתר� הוא נזכ. וירטואלי לחיוג ממשי היה חלק לחלוטי�
ותרגול וירטואלי זה היה מאפשר לו , שהיה מדמיי� שהוא מנג� בדר! לקונצרט

ג� בעיצומ� של החיי� אנו חיי� בראש , הרי בסופו של דבר. לנג� ללא דופי
  .שלנו

סעיד תיאר לה� את . מספריו הובילו ישירות לאוזניי� החשובות בחמאס
. יש לנו שני חטופי� ביריחו"פע� במילי� המצב במהירות כשהוא מתחיל בכל 

  ".קציני מילואי� ישראלי�
ועוד , לא אהבו את העובדה שהוא הפתיע אות�. הבכירי� לא אהבו את זה

א! ה� ג� ראו את ההזדמנות , פחות אהבו את קנה המידה העצו� של מעשהו
כל השלושה הסכימו לשלוח תגבורת . א� המבצע יצליח, הפוליטית היקרה מפז

  . יידית לבית החולי�מ
. סיפק המנהיג מראמללה, האמבולנס והצוות הרפואי, את הפרט החשוב ביותר

סעיד לא אהב את . ושני מקומיי�, שוודי וגרמני, הצוות הורכב משני זרי�
  .יותר מדי מצפו� והתפתלויות יכולי� לשבש את כל התוכנית. הזרי�

יהיו ל! שני פצועי� על  .אתה מסודר", אמר לו הבכיר מרמאללה, "אל תדאג"
הסעת פצוע לבית חולי� עושה . ה האלה באו להציל את העול�'החבר. אמת

, "אל תדאג. "אמר סעיד"! אבל התזמו� חייב להיות מושל�". "לה� את זה
  ".אנחנו נתארג� כמו שצרי!", הרגיע אותו הבכיר

איש לא . הילד עשה עבודה טובה. בינתיי� דיווח לו נביל על הטלפוני� שביצע
סעיד ממש הרגיש . וכול� הסכימו להעביר את המסר הלאה, דחה את בקשתו
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מאכר� חולל את הנס ( סעיד אל, הוא. כיצד תנועתו האהובה מתעוררת לחיי�
הוא . הוא נפח נשמת חיי� חדשה בגווייתו הגוססת של החאמס בגדה. הזה

אפיי� ח ישתחוו לו "וכל הכלבי� של הפת' הול! לעשות כא� גלעד שליט ב
הוא כבר . ארצה עת יבואו הישראלי� ע� דמעות בעיניי� ליבב על השבויי�

. כ�. כ�. ממש חיכה לרגע שתופענה הנשי� הבוכיות כדי להתחנ� על חיי בעליה�
והוא שמע את דמעות אמותינו , אללה שומע את דמעת העשוקי�. תתחננו

  . ונק� את נקמתנו
שנסע , הרכב. בשכונת אלחומאדי נכנס לנדרובר לככר מול הבית 10:25בשעה 

יפ 'יושבי הג. יפ שעמד ש�'ש התנגש חזיתית בג"קמ 100במהירות של כמעט 
אחד מה� סיי� . ישירות דר! הזגוגית, הועפו למרחק של כמעט שלושי� מטר

הוא כבר . בתנועה בלתי טבעית מתחת לע� דקל שהמטיר עליו תמרי� בשלות
, זקוק היה בעליל לטיפול נמר�, ש�בקושי נו, השני. יגיע ישירות לאדמה

התקבל , והאמבולנס שדהר למקו� ע� סירנה מייללת ואדומי� מהבהבי�
ובי� , במהומה הגדולה שקמה. בברכה וזכה לתשבוחות על מהירות התגובה

איש לא הבחי� בשני פצועי� אחרי� שנישאו , עשרות הבטלני� המתגודדי�
לפני שסיימו הפרמדיקי�  לאמבולנס על אלונקות והוכנסו לתוכו הרבה

  . יפ על קרש גב ולהכניסו לאמבולנס'להשכיב את הפצוע מהג
וכל שנית� היה לראות מבחו� בטר� , הצוות הרפואי המסור קיבל את הפצוע

  . נטרקו דלתות האמבולנס היה גבותיה� השפופי� של אנשי צוות ההחייאה
המעופש וספוג  כאשר פרצו אנשיו של מורגנשרט� לתו! המרת�, 10:32בשעה 

  . לא היה ש� איש, הד� שמתחת לבית בשכונת אלחומאדי
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        מורגנשטר� מורגנשטר� מורגנשטר� מורגנשטר� 
מורגנשטר� ישב זעו� בלשכתו בקריה כשכותרות עיתוני הבוקר זועקי� את 

" מחדל הזוועה. "קבע ידיעות אחרונות" פשלת הדמי�. "חרפתו במגוו� ניסוחי�
  ".שני חיילי� בשבי. כושלחילו� "רק ציי� , מאופק כתמיד, והאר�. הסביר מעריב

ניבטו אל הקורא בנחישות אות� תמונות של , זה לצד זה, בכל העיתוני�
, זוועות. הכל היה צפוי. כנראה מהמאגר של משרד התחבורה, צימרמ� ועוזיאל

כל שלושת היומוני� הגדולי� פרסמו ראיונות . צרות ומכות מוכרות עיתוני�
אי פע� בא עימ� במגע וידע לספר ארוכי� ע� נשות החטופי� וע� כל מי ש

  . על כ!
מעול� . יהא אשר יהא. מורגנשטר� ידע שהוא פישל והיה מוכ� לתת את הדי�

ומה , אלא רק סיבותיה�, לא עניינו אותו ההצלחות או הכשלונות כשלעצמ�
שהרגיז אותו עכשיו לא היה צחצוח החרבות של עמיתי� או תיזוזי הכיסתוח 

הזירה . א העובדה הפשוטה שהוא לא הבי� מה קרהאל, הנחפזי� של ממוני�
הרופא הכריע חד משמעית שהשבויי� אינ� . המידע אומת על ידו, היתה ברורה

כבר חמקה , ובו� לפני שהספקת לומר נאצר מחכה לרבי�. במתח� בית החולי�
  .לה כל החבורה והתמקמה אחר כבוד בבית החולי� הממשלתי של יריחו

תאונה . גילה במהירות את אופ� הביצוע, מי לווי�שחזור של הזירה מתצלו
תו! קטילתו של אחד , מתוזמרת היטב שבוצעה בקור הרוח האופייני לחמאס

איפשרה לשתי דמויות בלתי מזוהות לדחו� לתו! אמבולנס , וגדיעתו של שני
ממש מתחת לאפ� של כל סוכני , שני פצועי� שהיו ללא ספק צימרמ� ועוזיאל

אצבע משולשת ישר . לאור היו� ( ועוד  המסתערבי�, פי�"המשת, כ"השב
זה היה הרבה מעבר ? מ� מבצע כזה של סיירת, כיצד זה אפשרי בכלל. בפרצו�

היתה , וא� בישר שינוי כולל בשיטות הביצוע של הארגו�, לליגה של החמאס
  .למורגנשטר� סיבה טובה מאוד להיות מודאג

דבר אחד שהיה נוהג לסכ�  אול� שנות הפעילות הרבות שלו לימדו אותו
הוא קיבל משפט זה בירושה מאברה� . במשפט היחיד שידע באידיש

המפעיל הראשו� שלו בארגו� ואחד האנשי� הבודדי� , איידלשטיי�
". או� גוט לאכט, מענטש טראכטא : "שמורגנשטר� רחש לה� אי פע� כבוד

כול צחוקו המהדהד של אלוהי� היה בכל הפרטי� הקטני� שאיש אינו י
והאינטואיציה , גאלו או הגלו, וה� אלו שהצילו או השמידו, לצפות� מראש

, שלו אמרה לו שלחמאסניקי� שתכננו את המהל! הזה פשוט הל! קל� משוגע
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וה� הצליחו להציל את הערמוני� מהאש באופ� ששו� רשות תכנונית מתחת 
  .לרמת המלא! גבריאל אינה יכולה להוציא�

( מאחורי הצידוקי� של מזל וביש, אבק הכשלו� הצורבמאחורי , ש�, ובכל זאת
מזוהה שליווה את ( אותו איש בלתי, הסתתרה לה אותה דמות אלמונית, מזל

אותו איש הנמצא איכשהו מחו� לכל מערכות הדייג והשלייה , הרופא השוודי
איש זה . דמות זאת היתה המנוע מאחורי המהלכי� הללו. של רשויות הבטחו�

  . ותו היה מורגנשטר� נחוש למצוא ולעקורוא, היה אוייבו
בניגוד . כעשרי� דקות אחר כ! כבר עמד באור זרקוריה של מסיבת עיתונאי�

שבאו כול� להתחכ! , בה� היה מוק� בקציני� רמי� ממנו, למקרי� אחרי�
. מצא עצמו הפע� לבדו על דוכ� הנואמי�, באור הצלחותיו מול המצלמות
מול אויב  ואת כל מרירות, ת שנאת הציבורהפע� יהיה עליו לספוג לבד א

 שיעורומול תקשורת המדגישה את הפשלות לאי� , המפגע בו שנה אחר שנה
היה זה תורו של מורגנשטר� כאיש הביצוע שלא סיפק . מההצלחות היומיומיות

כי חוסר . וג� זה לא שינה לו דבר. את הסחורה לככב היו� כשעיר לעזאזל
. לא היתה אלא חלק משגרת עבודתו המקצועיתהנוחות הזאת מול הציבור 

עטופה בנייר , סיפק לעיתונאי� רק את הסחורה המצומצמת ביותר, כהרגלו
  . עיתו�

את המחט� של הרגע האחרו� שביצעו , הוא תיאר את מה שהתרחש בזירה
נמצאי� החטופי� ", אמר ביובש, "נכו� לעכשיו. "ואת המצב הנוכחי, החוטפי�

המקו� מכותר על ידי כשלושת מאות . תי של יריחובבית החולי� הממשל
  ". משתייכי� לחמאס, א� לא כול�, שרוב�, חמושי�

  . הוא התעל� מה�. כמה ידיי� הורמו בקרב העיתונאי�
א! כתב הניו שיקגו , בינתיי� לא קיבלנו דרישה ישירה כלשהי מאת החוטפי�"

בל את האחריות הודיע לנו שקיבל שיחה מאלמוני שקי, רמי דילברט'ג, פרס
ולהעביר לחמאס , לחטיפה בש� החמאס ודרש לשחרר את כל אסירי החמאס

  ". את השליטה בגדה
שאלות נשאלו , ידיי� הונפו אל על. ההודעה האחרונה חוללה סערה רבתי

  .בצעקה
אני מקווה לעדכ� . אי� ברשותי כל מידע נוס� על הדרישה", אמר, "רבותי"

  ".אתכ� בהמש!
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למרות שלא תלה . נבלה המסריחה הזאת לחיקו של אבו חאז�לפחות זרק את ה
אפשר שמשחקי� פנימיי� של מחבלי� על חשבו� חטופי� , בכ! תקוות גדולות
את אותו כיסוי תקשורתי אוהד שהפלשתיני� כבר מזמ�  וישראלי� לא יניב

  .מקבלי� כמוב� מאליו
  ..."עצ� חטיפת� של שני אזרחי� ישראלי�", המשי!, "בכל מקרה"

מורגנשטר� זיהה אותו ככתב של "... ה� היו במדי�", אחד הכתבי� מאחור צעק
  ".אר�"ה
אזרחי� אלה היו אנשי מילואי� שקיבלו צו התייצבות א! טר� הגיעו "

הוא לא ". 1ה� נחטפו מרכביה� הפרטיי� על כביש מספר . "אמר, "ליחידותיה�
הא� אד� "צו� עמד בפיתוי והוסי� קצת רטוריקה תו! מבט חרי� בכתב הח

מאבד את , ומחזיק בפנקס מילואי� 1הנוסע ברכבו הפרטי על כביש מספר 
  "?מעמדו כאזרח

  .ומורגנשטר� חזר לעניי�, הכתב צפצ� כמוב� על הרטוריקה שלו
עצ� חטיפת� של שני , מבחינת מדינת ישראל", חזר ואמר, "כפי שאמרתי"

ני קורא כא� רשמית וא, אזרחי� ישראלי� היא אולטימטו� לשחרור� המיידי
עוד אחד שקורא קריאה ". לארגוני� הפלשתיני� המעורבי� להשיב� מייד

בטח , אחרי שכל המדינה כוסתה בפוסטרי� זועקי� לשחרורו של שליט. גדולה
קורא לה�  ,המתפקד כרגע כשעיר לעזאזל ,יזיז לה� שאיזה גנרל ישראלי שמ�

כבר לא , ט ילדי� שפע� ראהנזכר בסר, באופ� לגמרי בלתי קרוא. לעשות משהו
בו מנסה עכבר קט� לשכנע חבורה של חתולי רחוב אכזריי� , זכר את שמו

  .שהוא שליח מכובד וה� צריכי� להקשיב לדברו
עתה עלתה פרופסור . והוא חזר לשבת במקומו, לא הופנו כלפיו שאלות נוספות

היא תו! ש, וקראה מש� לפלשתיני� לשחרר את בעלה יואב, צימרמ� לדוכ�
מזכירה לפחות חמש פעמי� שהוא חבר בתנועות שלו� ואוהד גדול של העניי� 

כאילו שחוטפיו . כאילו שמגיעה לו איזו התחשבות מיוחדת על כ!. הפלשתיני
אשתו של ". ש לאשת!"ותמסור ד, ל! לשלו�. אתה משלנו יה חביבי: "יאמרו לו

היא . בשלו�עוזיאל הסתפקה בהבעת תקוותה ששלו� ויואב יחזרו הביתה 
  . שישמור עליה� ומחכה לשוב� דוש ברו! הואמתפללת לק

, מורגנשטר� ידע שיש לו עשרי� וארבע שעות עד למסיבת העיתונאי� הבאה
, והיתה לו כוונה מלאה לגלות מיהו מר אלמוני ולהבי� היטב בפני מה הוא עומד

המחיר שידרשו א� יהיה זה בי� , ומה יהיה מחיר שחרור� של החטופי�
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הוא . כרו! במבצע שחרור שאולי יהיה מי�מחיר הדא� יהיה זה בי� , החוטפי�
ושאל את עצמו בפע� , התבונ� בשתי הנשי� שהיו מוקפות עיתונאי� וצלמי�

למה לעזאזל קורי� הדברי� המסריחי� ביותר לאנשי� , המי יודע כמה
י� איזה סיכוי היה לאנשי� המתוקי� שהיו הבעלי� של הנש. הנחמדי� ביותר

מורגנשטר� ידע רק דבר . הללו מול חבורת המזוייני� שהקיפה אות� מכל עבר
שמו של צבי מורגנשטר� היה חתו� על , שא� יש לה� סיכוי כלשהו. אחד

  . הסיכוי הזה
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        שלו�שלו�שלו�שלו�
לפחות היה כא� . שלו� מתח את עפעפיו הנפוחי� כדי לפתוח סדק צר לעול�

מתי זה . ברור שהעבירו אות� .הגוו� הלב� והקר של שפופרות פלורסנט. אור
הטיח התקל� מהקירות המסויידי� לב� והריצפה היתה ? מה זה משנה? קרה

  . זה לא נראה כמו דירה בבית פרטי. מכוסה לינוליאו�
, לאור! קו השיער שלומגלה את מרכז הכאב , שלו� סובב אט אט את ראשו

, "מודה אני"אמר  נזכר שלא. יש צרות יותר גדולות. כסכי� מלוב� בפיסגת מצחו
הוא ". רבה אמונת!"מדגיש במיוחד את הסיו� של , ומילמל את זה לעצמו

ממעמקי� , הו, הו. הרבה אמונה, הרבה. יצטר! הרבה אמונה במקו� הזה
את המצח ליונה  שקרעהא� היה מי ? לאיזה מעמקי� נפל כא�, קראתי! יה

ומה ע� . פטור חולה. אי� סיכוי? הא� יכול להתפלל כא�? בבט� הלוויית�
  . שבור ג� פטור? שבור

  . שאל אותו הקול שכבר הכיר "?מה שלומ!"
. גופו נשע� על כ� ידו השמאלית, האיש ישב לימינו. שלו� הסתובב והתבונ� בו

רגל ימי� בנעל , רגל שמאל בתחבושות בצבע חלודה, מוכתמי� בד�' מדי א
  . נוחתו המאולצתגבר בהיר וקצו� שיער שנראה גמלוני וכפו� בת. צנחני�

  .אז כ! נראה האיש שהציל את חייו
. שו� חוליה לא קפצה, הכל בסדר. שלו� סובב בזהירות את ראשו לעבר האיש

  . הוא אמר, "תודה"
  .אמר האיש במרירות, "טוב תודה הכל בסדר"
  ".הצלת את חיי. אבל תודה בכל זאת" , אמר שלו�, "אולי לא ממש בסדר"

  .במרירותחיי! האיש , "על לא דבר
  .אמר שלו�, "אתה פצוע"
  ".ג� אתה לא נראה מי יודע מה? לב שמת"

זה ממש לא , א� הוא נראה כמו שהוא מרגיש. מה שנכו� נכו�. שלו� נאנח
  . ייצוגי

  . אמר, "שלו� עוזיאל"
תסלח לי שאני לא . יואב צימרמ�", אמר יואב באירוניה מודגשת, "נעי� מאוד"

  ."לוח� ל! יד
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. יי� זו לא בדיוק הפעילות המומלצת לאנשי� ע� ידיי� שבורותאכ� לחיצת יד
חבל רק . "אמר, "נעי� מאוד. "יכול היה להזדהות ע� המרירות הזאת

  ".שהנסיבות לא יותר נעימות
  ".הנסיבות לא ממש אידיאליות. "אמר יואב ביובש, "כ�"
  "?על צו שמונהג� אתה "
  ."הייתי בדר! לשטח ההתכנסות", אמר יואב, "כ�"
  .אמר שלו�, "ג� אני"
  ".נראה לי שהתכנסנו במקו� אחר"
  "?איפה אתה חושב שאנחנו"
אנחנו יכולי� להיות . אבל ל! תדע. אני משער שיריחו", אמר יואב, "לא יודע"

  ".לא ממש הייתי בהכרה. ג� בעזה
  ".אי! נפלתי במלכודת כזאת מטומטמת", אמר שלו�, "אני מרגיש כזה אדיוט"
  ".הטריק העתיק של שודדי הדרכי�. באמת מטומט�. "באמר יוא, "כ�"
  ".וחוטפי�"
  .הסכי� יואב ,"וחוטפי�"
  ".חלב שנשפ! מה יעזור שנבכה על", אמר שלו�, "טוב נו"
  ".אתה מתכוו� ד�"
  ".ג� ד�. "אמר שלו� בכובד ראש, "כ�"

שלו� חש כיצד הוא מתחיל להרי� את הסרט של . השתררה ביניה� שתיקה
צער הנעשה , החמצההחמיצות   ( ואי! יכולתי , ולמה לא עשיתי ,איפה טעיתי

  .שלא נית� להשיבו
הרי . זה הרי אל� בית של זהירות בשטח אויב", חזר ואמר, "כזה טמטו�"

בשו� פני� ואופ� לא להתפתות לעזור  ( מכניסי� לנו את זה בכל תדרו! 
  ". לגורמי� בשטח ללא אישור מפורש מדרג הפיקוד

בס! הכל . "אמר יואב, "באמצע מבצע ולא היית בשטח אויב רק שלא היית"
  ...".היית בדר! אל

תמיד הצרות הגדולות . רק יצאתי מהבית עשרי� דקות קוד�. "אמר שלו�, "כ�"
  ".תופסות אות! בהיסח הדעת

  ".ע� המכנסי� למטה, אתה מתכוו�"
ה לו זה הדבר האחרו� שאתה מצפ, שבאותו רגע שזה נופל עלי!, אני מתכוו�"

  ".  זה בכלל לא בתודעה של! כאפשרות. שיקרה
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אני לא מפסיק לחשוב כמה הייתי מבסוט מעצמי דקה . "הסכי� יואב, "נכו�"
, ישבתי בקבינה הממוזגת שלי ע� ארבעת העונות של ויוואלדי. לכ� קוד�

  ".נהדר. מחליק לי בתו! הנו�
  ".הפתעה לא נעימה. "אמר שלו�, "כ�"
  ".אפילו מזופתת. ממש לא נעימה. "בצחק יוא, "ממש, ממש"
אתה . "לא זוכר כמה שני� לא שמע את המילה הזאת. אמר שלו�, "מזופת"

  .שאל את יואב "?אקדמאי
  "?מה זה קשור"
  ".סת� סקרנות. לא קשור לכלו�. "אמר שלו�, "סת�"
  ".אביב( אני מלמד בתל", אמר יואב, "כ�"
  "?באוניברסיטה"
  ".אוניברסיטת תל אביב. כ�"
  "?באיזו פקולטה"
  ".הסטוריה"
  ".זה בטח נות� ל! פרספקטיבה על המציאות", אמר שלו�" תחו� מעניי�"
. מה שהיה הוא שיהיה. רבותי ההסטוריה חוזרת. "אמר יואב ביובש, "ללא ספק"

  ".כל מיני תובנות מבריקות. אי� חדש תחת השמש
  ".תראה אותנו. בכל זאת דברי� משתני�. אל תגיד. "שלו� צחק

אבל ההסטוריה . המקו� הזה, אי� ספק שזה חידוש גדול עבורי", אמר יואב, "כ�"
  ".מלאה בחטיפות

  . הסכי� שלו�, "כ�"
אמר יואב בנימה של אחות רחמניה המחזיקה בידה , "אל תיקח את זה אישית"

  .מזרק בעל מחט עבה
  .צחק שלו�, "ודאי שלא, לא"

אולי יהיה לה� סיכוי , המוראלא� יצליחו לשמור על . לפחות ה� קצת צוחקי�
  .לשרוד את הדבר הזה

  "?במה אתה עוסק. "שאל יואב, "מה אית!"
  ".אני חקלאי"
  "?אתה קיבוצניק? חקלאי"
  ".יש לי חלקות פרטיות", אמר שלו�, "לא:"
  "?מה אתה מגדל"
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  ".סלקי�, לאחרונה"
  ".סלקי�"
  ".סלקי�. כ�"

  .סטריהע� נגיעות של הי, צחוק ארו!. החל לצחוקיואב 
  "?מה כל כ! מצחיק"
אבל הרעיו� שמישהו מגדל סלקי� , אל תעלב. "אמר יואב לבסו�, "לא יודע"

  ". לפרנסתו נראה לי פתאו� נורא מצחיק
  .אמר שלו�, "זה בגלל שלא שמעת על מגדלי הכרוביות"
  . שאל יואב "?זה עסק רווחי"
  ".שורדי�. "אמר שלו�, "תלוי בשוק"
  ".סלקי� יש שוקג� ל", אמר יואב, "כ�"
  .שאל שלו� "?אתה נשוי"
משו� מה לא עלה בדעתי לשאול . "צחק יואב, "אי! קפצת מסלקי� לנישואי�"

  ".אות! את זה
   "?למה לא"
  ".כי ברור לי שאתה נשוי"
  "?למה זה ברור"
  "?לא, אתה דתי"
  .אמר שלו�, "אה"
  "?ל! יש. אבל אי� לי ילדי�, אני נשוי", אמר יואב, "טוב"
  "?כ�"
   "?כמה"
  ".שמונה"
  .אמר יואב, "אוי"
כל היו� אתה . הבעיה היא בעיקר הדאגה. "אמר שלו�, "זה לא פשוט. כ�"

  ".מתרוצ� ודואג שלא יספיק
  ".אני מתאר לעצמי", אמר יואב, "כ�"
אתה תראה אי! זה מוציא ", אמר שלו�, "בעזרת הש�, חכה שיהיו ל! ילדי�"

. מרי� את הראש אל מעבר לאיזו רמהזה כמו מטפס הרי� ש. ממ! את הדאגה
  ".ואתה מרגיש כל כ! חשו�. פתאו� אתה רואה את כל האופק

  "?למה חשו�"
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אתה חי . כאילו לא איכפת ל!, כל זמ� שזה רק אתה. לא יודע להסביר את זה"
  ".בתו! ההווה ומה שיהיה יהיה

  .אמר יואב, "כ�"
ה מתחיל לדאוג למצב את. מתחיל להיות ל! איכפת, אבל כשנולדי� ל! ילדי�"

  ".לכמה שונאי� יהיו לילדי� של!, למלחמות, הנפט בעול�
המגוו� . אבל תאמי� לי שאני דואג לזה כבר עכשיו", אמר יואב, "אני מבי�"

הריאות הירוקות של , יערות הגש�, החור באוזו� גדל, הביולוגי הול! ונעל�
  ".הולכי� ומתדלדלי� בקצב נוראי, העול�

  .אמר שלו�, "בדיוק, בדיוק"
  .אמר יואב, "אז אתה רואה שזה לא רק נחלת� של בעלי הילדי�"
  ".סליחה א� פגעתי בכ!. סליחה"

השבי הזה , אתה יודע, פשוט", אמר לבסו�, "לא פגעת בי. "יואב שתק לרגע
. ואני מצטער. איזו בדיקה עצמית כזאת. איזה חשבו� נפש. עושה ל! משהו

התחתנתי בשביל . התכוונתי שיהיה לי. פקתישלא הס. מצטער שאי� לי ילדי�
  ". ועכשיו אני מצטער. ובטח שזה לא בער לאשתי, אבל לא ממש בער לי. זה

  . בחו� נשמעו צרחות של ילד. ה� השתתקו
. באמונהצרי! פשוט להתחזק . "כעבור מספר דקותשלו� אמר , "אל תצטער"

 נווא הביא אותהרי הקדוש ברו! הוא מנהל את העול� וה. הרי הכל מושגח
  ".בעזרת הש� עוד יהיו ל! ילדי�. לכא�

זה מאוד מחזק את האמונה לדעת שמי שש� . "אמר יואב במרירות, "יופי"
תה צרי! לעבוד קצת אנראה לי ש. אות! בכלא של החמאס זה הקדוש ברו! הוא

  ".על השיווק של!
  ".ככה זה עובד. אני לא משווק כלו�"
  ".מקווה שאתה מאושר. רי המאמי�אש", אמר יואב, "על זה נאמר"
מנסה להחלי� את , אמר שלו�, "אני בטוח שכבר החלו פעילויות חילו�"

  .הנושא
  .אמר יואב, "בטח, כ�"
  ".יריחו זה לא עזה", אמר שלו�, "אל תהיה עגו� כזה"
  ".אני ריאליסט", אמר יואב, "אני לא עגו�"
אפילו וג� אל תשכח ש", ו�חיי! של, "אז יש סיכוי ריאלי שיחלצו אותנו בקרוב"

  ".אל יתייאש מ� הרחמי�, חרב חדה מונחת על צווארו של אד�
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  ".מילי� אחרונות מפורסמות של הנדו� למוות. "יואב נחר בבוז
  .אמר שלו�, "יש שניצלו ממצבי� קשי� מאוד"
  ".הרוב שלא. הרבה שלא. ויש שלא", אמר יואב, "בטח"
  ".הבה נקווה שנשרוד את זה, ה באפינוכל זמ� שנשמ", אמר שלו�, "ובכל זאת"
נקרא לעצמנו הרביעייה . גלעד ורו�, אתה, אני. בוא נקווה", אמר יואב, "בסדר"

  "?מה נעשה. אכלו את התוכי, אופסס. והתוכי
המצב . האיש צודק. אי אפשר להתווכח? מה אפשר לענות. שלו� השתתק

  .עדי� להאמי� ולקוות. אבל מה יעזור להתפלש. עגו�
התוכי בלע ל! את "אחרי כמה דקות של שתיקה , שאל יואב "?ה קרהמ"

  "?הלשו�
אבל הוא שמח , החיו! עלה לו בריאות. אמר שלו�, "חשבתי שאכלו אותו"

  .לגלות שהוא מסוגל עוד לחיי!
  "?אה, אכלנו אותה. "יואב צחק

  . אמר שלו�, "ועוד אי!"
  . אמר יואב, "טוב טובאכלנו אותה "
   .אמר שלו�, "כ�"

קולות , דפיקות. מרחוק נשמעו קולות עמומי�. שוב נפלה ביניה� שתיקה
  .פה וש� איזה זעקה או צליל נפילתו של חפ� מתכתי, יניקה

  .אמר שלו�, "נדמה לי שאנחנו בבית חולי�"
   "?אי! אתה יודע"
  ". זה מזכיר לי. אני שומע את הקולות"
   "?מה זה מזכיר ל!"
  ".בתי מחו� לחדר לידהאת הרעשי� שהייתי שומע כשיש"

  ?מי יודע. יואב שתק
  .שאל שלו� "?כמה זמ� אנחנו כא�"

נראה לי כמה . "פניו מתעוות בכאב תזוזת גוו, יואב מש! בכתפו השמאלית
  ". ימי�

  ".אוי. ימי�"
  "?שבועות, שעות, ימי�, מה זה משנה"
  .אמר שלו�, "סיכויי החילו� פוחתי� ככל שהימי� עוברי�"
   "?אי! אתה יודע"
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  ".זה נות� לה� זמ� להעביר את השבויי�. ככה היה עד היו�"
  ".אנחנו השבויי�. אותנו"
שלו� עקב במבטו אחר סדק ארו! ומזגזג שמצא את . שוב שתיקה". אנחנו, כ�"

אי� כא� . לא היתה כל סיבה שהטיח ייסדק כ!. דרכו בתו! הטיח של התקרה
מה ? מה היא עושה עכשיו .מחשבותיו שוטטו לבלהה. סת� עבודה זבל. לחות

יש ש� לפחות עוד שני טו� ? מי יקטו� את הסלקי�. היא אומרת לילדי�
הוא . אבל הוא תותח. לא שיש לו זמ�. בטח תבקש מיוסי ארבל לעזור. להוציא

. מה פתאו� ליפול בשבי. לעזאזל מה הוא צרי! את הצרה הזאת. כבר ידאג לזה
. זה לא אמור לקרות כ!. ו� בלהותמה פתאו� אד� ק� בבוקר ונופל לתו! חל

. ג� א� נוטל את נפש!. בכל מאוד! ובכל נפש!. אבל מי יכול להתווכח איתו
הכל טוב . אבל טוב פיגוע ירי נקי משבי. כבר כמה פעמי� כמעט נטל, האמת
קצת יותר מחובר נפשית אל , א� רק היה קצת יותר חסידי... אוחח. משבי
כמו , אחרי�. אבל הוא לא זכה לזה, "תי!ממעמקי� קרא"קצת יותר , ה"הקב

ני עאו רועדי� בהנני ה, שוקי פלס היו פורצי� ביבבות של כמיהה בלכה דודי
. איכשהו הריגושי� של הדת היו מעבר לו. אבל הוא לא מצא שו� טע�, ממעש
, השכל הוא זה שהביא אותו אל התורה, השכל הוא זה שחייבהו ודאי, השכל

ל עכשיו לא היתה מזיקה לו איזו התבטלות חסידית אב. אל הדקדוק במעשי�
משהו כזה של התפשטות הגשמיות כדי לראות את , בפני הזוועה של השבי

כמו . אפילו בבור השבי, אפילו בכר! גדול שבאר�, בכל, ה בכל"מעשיו של הקב
רק לא נראה שיבואו לכא� איזה צמד שרי� סוררי� . יוס� בבור השבי. יוס�

הסתכל על , מעניי� מה ההוא עושה ע� כל זה. ש לה� חלו�שאפשר יהיה לפר
כשאתה צוחק , אולי זה כמו הומור שחור? המרירות הזאת שלו מחזקת. יואב

מנקודת מבטו של , ובאמת. שו� דבר לא יכול לפגוע ב! יותר, על הנורא מכל
או . לצחוק לה� בפרצו�. עדי� לצחוק ?מה אנוש כי תזכרנו, דוש ברו! הואהק

הוא חש שיש משהו חשוב בהבדל הזה בי� צחיקה . ייסורי� ולשתוקלקבל 
אולי זה כמו ההבדל המפורס� . אבל לא ידע לשי� על זה את האצבע, לשתיקה

כי מה הוא יכול , הטרגי יכול ג� לצחוק. בי� הגיבור הטרגי לבי� הגיבור היהודי
וא שאדיפוס חייב לחט. הוא יודע שהכל נגזר מראש. הוא פטליסט? לעשות

היהודי יודע שאי� הדבר תלוי , א!. בשלוש עברות בי� א� ירצה בי� א� לאו
? אי� הדבר תלוי אלא בי? מה השטויות האלה. לכ� הוא תמיד רציני, אלא בו

כמו עו� שחוט בידיי� של הרוצחי� , שוכב כא� כמו כלב מוכה? מה תלוי בי
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לא בסדר  זה. לא, לא. בדידות נוראה. הכאיבה לו המחשבה הזאת. האלה
הוא הרי חלקיק . הוא לא לבד. צרי! לזכור תמיד את ההקשר הכללי. לחשוב כ!

הע� שק� , הע� הדור! על במותי ההסטוריה, פרודה אחת מע� ישראל, אחד
, והנה, כלביא ושב לארצו אחרי שלא נתנו לו שני גרוש שהוא יתאושש אי פע�

שאי� אר� , היו חללי�הרי ידוע שי, במלחמה ע� האויב האכזרי על אר� ישראל
אולי . הנה הוא עצמו ה� הייסורי� הללו, והנה, ישראל נקנית אלא בייסורי�

כבר מינה את עצמו לצדיק המכפר . ייסורי הצדיקי� המכפרי� על עוונות הדור
כולו פצוע , הוא בשבי. אבל מה הוא רוצה מעצמו. איזו יוהרה. על עוונות הדור

אז מה א� הוא , ט את עצמו בחומרה כזאתלמה לשפו, ומוכה ומבוהל מהבאות
אז מה א� הוא רוצה לחשוב שיש משמעות גדולה יותר לזה , רוצה להיות צדיק

תישאר , לזה שבלהה שלו תישאר אלמנה, לזה שהוא אולי ימות כא�, שהוא כא�
היא לא תבכה . היא לא תבכה הוא ידע. הנשמה שלו, החצי השני שלו, לבד

רק הוא והיא , אבל הוא ידע. היא הצוק. יא הסלעה. לא היא. שכול� יראוכ
קליפה מסכנה . קליפה, מה תהיה, והיא בלעדיו, שבלעדיה הוא לא איש, ידעו

היא . הילדי� יגדלו. איש לא ידע. תחזיק. אבל היא תחזיק. תוכה ניחר. חלולה
אבל . לא תרפה. עוד יישוב. עוד גבעה. היא תילח� למע� ע� ישראל. תמשי!

והרי עוד לא , הנה הוא כואב את כאבה על אובדנו. תגליד לעול�הצלקת לא 
. היו שבויי� שחזרו. אלו תהפוכות יכולות להיות, ומי יודע. הוא עוד כא�. אבד

ניסי� קטני� שלא מקבלי� . אבל יש ג� ניסי�, שומעי� רק על הזוועות
צרי! לזכור להיות אסיר . כל מחשבה היא נס. וכל נשימה היא נס. כותרות

כמה . יצור מופלא הוא האד�איזה . דע! קצת ראשוהנה אפילו הכאב ב. תודה
  . מהר הוא מחלי�

רעשי� נשמעו מאחורי הדלת והוא דחק את עצמו לתנוחת ישיבה זקופה יותר 
  . ראש פתני� אכזר. הא� יזכה להביט בעיני שוביו עתה. נגד הקיר

מסדרו� מסוייד מעבר לו נראה  .הדלת נפתחה מעט וראש רעול הצי� פנימה
החמוש פתח את הדלת עד . השערת בית החולי� התאמתה. בצבע שמ� צהבהב

לא סימ� . ה� לא היו רעולי�. חציה ואחד אחרי השני נדחקו פנימה שני אנשי�
מ� הסת� המזהה יהיה מת . א� ה� לא רעולי� ה� לא חוששי� לזיהוי. טוב

� א� יזהו אות� או לא איכפת להואולי . הרבה לפני שיוכל להצביע עליה�
  ?לא
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פנה אליה� , איש רזה בעל מבע חרי� ועיניי� יוקדות, המבוגר מבי� השני�
. היה ברור שבילה הרבה בי� יהודי�. כמעט נקייה לגמרי ממבטא, בעברית צחה

  .ל! תדע אי! החיי� מגלגלי� אנשי�
חיו! הוא חיי! אליה� . פתח האיש ואמר, "את� שבויי� בידי תנועת החמאס"

  .כחנק� נוזלי קר
  "?לא, אבל אנחנו בגדה", שאל יואב "?החמאס"

  "?אי! אתה יודע שאת� בגדה. "האיש נפנה אליו
. לא כל כ! הגיוני שיעבירו שני שבויי� מכביש י� המלח עד עזה. לא ענהיואב 

  . אבל ל! תתווכח ע� אדיוטי�
עי� מ, לפתע התנפל השני על יואב והכניס לו שתי סטירות מצלצלות בפרצו�

  .ומשאיר לו שני סימני� אדומי� על הלחיי�, לא את הראש מצד לצד
א! גופו לא ציית לו והוא פשוט רעד ש� על , שלו� ניסה אינסטינקטיבית לקו�

  .כשכל הפלישתי� עליה�, איפה שמשו� הגיבור עכשיו, לעזאזל. הריצפה
 מ� הסת� העברית שבפיו לא. מקלל בערבית, המכה ירק על יואב ובעט בו

  .היתה כה רהוטה כמו זו של השני
הוא לא ניסה . והיישיר מבט המו� אל הראשו�, יואב הזדק� חזרה אט אט

  . להגיב
נד בראשו הוא . אמר דובר העברית, "תהיה יותר בריא, א� תהיה פחות חכ�"
על קצה גוש התחבושות שעיטר את רגלו , כמעט בעדינות, וזה נקש ליואב שניל

הוא שכח . חיה מנוולת, חיה. פיאה לשלו� את הלבהצרחה שלו הק. הימנית
ידו . מצא את עצמו על רגליו מיטלטל קדימה ללפות את המזיק. מעצמו לגמרי

 תנועת מהירההבריאה אחזה בכוח בפרק ידו של הבריו� והוא מש! אותו אליו ב
  . תו! שהוא מטיח ראשיה לתו! פרצופו

ד� ירד מאוזנו המוכה . רצפהקפ� עליו מייד והעי� אותו חזרה ל דובר העברית
המזיק צרח איזו קללה נוראית בערבית . חתיכת נבלה. טוב מאוד. של המזיק
פוגע במפרק ירכו ומפיל אותו . הסתובב ובעט בו בכוח שניאבל ה, ושל� סכי�

  .צועק עליו בערבית כמו מטור�. ארצה
ובר ד. לפחות לא צרי! להתאמ� הרבה כדי להבי� את סדר הנקירות בלול הזה

שלו� . המפחיד באמתראשו� הוא אי� ספק שה. למעלה והמזיק למטה העברית
לא יכול היה להימנע מהמחשבה שהאכזריות המלוטשת של דובר העברית 

התקרב עתה הוא  .מפחידה אל� מוני� מהגסות הפראית של עמיתו העצבני
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לו  אמר, "אתה האויב שלי. "והביט בו מבעד לזוג עיניי� חומות ורכות, לשלו�
שולח ברקי , תו! שהוא מתכופ� לאחוז בעדינות בשערו של שלו�, בפשטות

ידו ריפרפה ". אלא אתה. אביבי החכ� בלילה( לא התל. "כאב איומי� לתו! מוחו
לא להראות שו� , הוא הכריח את עצמו לא להירתע. על פני שערו של שלו�

כאילו היה נוגעת בו , אבל הוא חש שהיד הזאת מטמאת אותו. סימ� של חרדה
מגע פורנוגרפי , כאילו היה איזו חמדה יקרה שמשכה את ליבו של האיש, חפ�

היד החליקה לאור! אוזנו של . שהרעיד אותו כולו במאמ� לא לזוז, מבחיל
. אתה מתנחל צדיק", אמר לו האיש, "כ�. "שלו� ואחזה בפיאת ראשו הארוכה

אתה לא אבל . ג� אני. זה טוב. אתה מאמי� באלוהי�. תראה את הפיאות האלה
ואתה , � את הדר! הנכונהכ� את הנביא כדי להראות לכשאללה שלח למבי� 

האיש הרפה מהפיאה ואחז ". לא טוב להילח� באלוהי�. נלח� באללה כל היו�
תראה אי! הכל ", אמר, "זק�( תראה אבו. "מוש! אותו בעדינות. בזקנו של שלו�

 ְBשלח אות! לכא�. 8ת9מ �לנצחכדי , האלוהי �האמיתיי �שתעזור למאמיני .
". הוא נת� ל! הזדמנות לעזור למי שמאמי� בו באמת, האלוהי� אוהב אות!

אמר , "אתה חושב שאני איזה פאנט. "מי� פאנט דתי שכזה. האיש היה מטור�
אני יודע בדיוק מה צרי! להיות כא� ומי האויבי� של . אבל אני לא", לו האיש

את� ובני בריתכ� , רואה אי! את� מתנהגי�אתה חושב שאללה לא . אללה
  ".הפלשתינאי� שהצלחת� להשחית, החדשי�

  .שאל יואב מפינתו "?אתה מתכוו� לרשות הפלשתינית"
  .שאל אותו "?לא חטפת מספיק מכות. "מופתע, האיש הסתובב אליו

  ". זה דווקא הספיק לי"אמר יואב , "דווקא כ�"
  ".אחרת תחטו� עוד. אז תסתו� את הפה"

  . יואב הניד בראשו לאות הסכמה והשתתק
, מתקרב קרוב קרוב, אמר לו, "אתה הול! להיות כוכב. "האיש שוב נפנה לשלו�

, אפו כמעט מתחכ! באפו של שלו�, פולש עמוק לתו! המרחב האישי שלו
הפחד . מילאה את פניו, שריחה היה כריח גבינת עיזי� חמוצה, ונשמתו החמה

ליאה מוחלטת ושלו� חש כיצד קיבתו המשתק התערבב ע� תחושת כ
ואפו בער עת , תנועת שריר הסרעפת שרפה כמו אש. מתהפכת ללא שליטה

האיש נסוג . הוא כנראה אלרגי לטיפוס הזה. עבר בו גל של הקאות יבשות
. מתבונ� על שלו� המתפתל וגונח בבחילתו. לאחור והזדק� מלוא קומתו

הוא התקרב אל שלו� ודח� אותו ". !זה לא יעזור ל"אמר בקור ". תקיא, תקיא"
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לכל  תאמראתה . לי תעזוראתה . "מיישר אותו חזרה למצב ישיבה, בקצה נעלו
אתה , לכול�, לרשות הפלשתינית, לאירופאי�, לאמריקאי�, לישראלי� ,העול�

  ".מה אתה חושבתאמר לה� 
. מכדי שיוכל לענות רפלקס ההקאה שלושלו� היה עסוק מדי בנסיו� לשלוט ב

תגיד אני אומר ל! ואתה . ר ל! מה אתה חושבאני אומָ ו" ,האיש המשי!, "כ�"
  ". של אללה נוככה תקיי� את רצו. לכול�

הרי כל המלחמה . התמונה היתה ברורה כשמש ?מה אפשר לענות לאחד כזה
כל כ! . תפסו לה� מתנחל ועכשיו ה� רוצי� להשתמש בו. הזאת זה תקשורת

  . שקו� ומלוכל!
אבל הנה הד� שאתה צרי! ", הוסי� האיש, "צילומי� עוד לא הגיעהציוד של ה"

הוא דח� לידיו של שלו� שני דפי� כתובי� ". אתה יכול כבר להתחיל. ללמוד
. כל הכבוד. חשב שלו�, ג� מדבר וג� כותב. כתב היד היה עגול ומוקפד. עברית

. אמר לו האיש, "אתה תלמד את זה בעל פה. "מנוול משכיל. ממש משכיל
הוא . "הוא חיי! אליו בקור". הוא יבח� אות!", הצביע על המזיק, "ונביל כא�"

אתה מכיר את שיטת המקל . הוא לא אוהב טעויות. מורה מאוד רציני נביל
   "?והגזר

כמו איזה סרט משנות ? מה זה היצור הזה! הבדיחותעכשיו הוא מתחיל ע� 
  .שלו� לא ענה .איזה מי� גולדפינגר ערמומי. ישי�הש

א� כי היה ברור כשמש שסימ� כזה , הוא לא קלט את הסימ� שנת� האיש לנביל
ישר על ידו , הכניס לו כזאת בעיטה בצלעות ששלו� ע� הצידה נביל .אכ� עבר
  . לא הספיק לומר לעצמו לא לצעוק לפני שצעק. השבורה

נביל כבר מזמ� אכל את הגזר ונשאר לו רק ", שלו�האיש לאמר , "אתה מבי�"
השניי� נסוגו אל הדלת והאיש נקש עליה שלוש . ממש שנו�. שנו�. "המקל
אני צרי! . פע� ביואב ופע� בשלו�, נביל העי� בה� מבטי� טורפניי�. פעמי�

, יישאר רק המזיק, א� החכ� יל!. להתפלל בשלומה של מלכות חשב שלו�
  .  ואיתו אנחנו לא נחזיק מעמד אפילו דקה

". חיות אד�. אכזריי� כיעני�", טא את זעמומנסה לב, אמר שלו�, "מנוולי�"
אי! אתה מביע את סלידת! מאד� . אבל כל התיאורי� הללו היו סת� מלל ריק

שנהנה להכאיב ל! ויכול להכאיב ל! כי אתה , שמתייחס אלי! כחפ� שעשועי�
בסו� . לא היתה לו מילה מתאימה? מה אתה אומר. לגמרי חסר אוני� בידיו

  .ה הכי קרוב שיכול היה לבטא את זהוזה הי!" נאצי�"אמר 
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מסתבר שהכיבוש משחית לא רק ", אמר יואב בצחוק, "מה אני אגיד ל!"
  ".אותנו

  ". והכיבוש הוא קשקוש. ה� מושחתי� לכתחילה. "אמר שלו�, "מצחיק מאוד"
, הכמעט אקסיומטית, כל כ! הרבה שני� הוא חי ע� הוודאות. יואב שתק לרגע

. ופתע מכ! שיש מי שמכחיש את המוב� מאליושממש ה, שהכיבוש משחית
  . שכח שיש לו כא� עסק ע� מתנחל, מרוב שה� אחי� לצרה, באמת

מחליט לענות רק מפני שאסור , לבסו�אמר , "הכיבוש הוא לא קשקוש"
  ".הסיבה היחידה שאנו נמצאי� כא� זה בגלל הכיבוש", לשתוק

  ".הסיבה היחידה שאנחנו נמצאי� כא� זו שנאת ישראל"
  ".האלה פאנטי�אתה מה", באכזבה אמר יואב, "הו"
  ".פאנטישנאת ישראל היא משהו מאוד "
  ".הכיבוש הפ! אות� לשונאי�. המוסלמי� מעול� לא שנאו יהודי�"
שכל הפרעות של הערבי� בתקופת המנדט הבריטי היו בטח תגיד לי ! הכיבוש"

  ".בגלל הכיבוש
  ". י� בשאינו מינואל תערבב מ. "אמר יואב, "זה היה מצב אחר"
  ".אלה ערבי� ואלה ערבי�", החל שלו� להתרגז "?מה אינו מינו"
  .אמר יואב, "אל תתחיל ע� הגזענות"
  "?על מה אתה מדבר. איזו גזענות"
ומה שעכשיו זה מה , מה שהיה אז היה אז. הכללות גורפות ביחס לערבי�"

במסגרת יחסיה� אז היו תנאי� פוליטיי� שגרמו לערבי� לפגוע בנו . שעכשיו
היו� ה� פוגעי� בנו בגלל שאנחנו כבשנו אות� ומחזיקי� אות� . ע� הבריטי�

  ".בניגוד לרצונ� תחת כיבוש
ע� מי . מצחושלו� החל להרגיש מעי� זחילה נמלית מתחת לתחבושת שעל 

למי יש כוח להתווכח . בשקט �פצעיהלשתוק וללקק את עדי� ? הוא נתקע כא�
תילי תילי� של פלפולי� ונפתולי� . ורפי� כול�ה� הרי מט. ע� שמאלני
רוצח ערבי מתקופת  השוואה בי�ק אפילו יעד שאתה צרי! להצד, פילוסופיי�

( די�( קאס� לבי� גדודי אזה( אל( די�( בי� אנשי אזה, לרוצח ערבי מודרניהמנדט 
   .קאס�( אל

כמו . עליו להתייחס לדיו� בקרירות ובשיקול דעת. הוא כפה על עצמו להירגע
וג� א� הוא , ה� ניגשי� לכל אחד בלי פחד ."קירוב"ניקי� שעובדי� ב"חבד

ה� ממשיכי� לחיי! אליו ולנסות , ויורק לה� על הזק�, צוחק לה� פרצו�
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כול� תינוקות . ככה זה השמאל. אמר לעצמו. ככה זה. להלביש עליו תפילי�
. י� כלו�לא יודע. כלו�? על ע� ישראל, מה ה� יודעי� על אר� ישראל. שנשבו

וה� יושבי� לה� , רק שטפו לה� את המוח כל הזמ� שה� כובשי� ואכזרי�
וחושבי� , הפני� הלבנבנות והידיי� הרכות, ש� ע� המשקפיי� העגולות

הרי הכיר . 'האחר'וכמה אי� ה� רגישי� למצוקתו של , לעצמ� כמה ה� אכזרי�
סביר שלא באו להידבר אלא לה, האטומות' הידברות'אות� ממשלחות ה

יושבי� בביתו ומסבירי� . בורות� ושנאת האד� שלה�, לילידי� את נוקשות�
רוקד על הד� ומשחית את עצמו ואת ילדיו מפני שאנגלי אחד , לו שהוא כובש

וא� אחד לא ש� על , וה� קנו את זה ובלעו את זה, פע� אמר שהכוח משחית
, גזולה בידינו שאומר שא� יאמרו הגויי� שאר� ישראל, י הראשו� בתורה"הרש

  .  והוא נתנה לנו דוש ברו! הואנאמר לה� שכל האר� של הק
שבוודאי אינו , י"כתב רש, כבר לפני אל� שנה. "לבסו� אמר שלו�, "תראה"

ושהאר� , שעתידי� להאשי� אותנו בכיבוש, חשוד על השתייכות פוליטית
  ".שייכת לנו

. מתנחל שלא שול� אותואי� . "ענה לו יואב בבוז, "י הזה"אני מכיר את הרש"
כנראה ג� ? י צרי! להתנצל ולהתפתל ככה"אבל הא� שאלת את עצמ! למה רש

שלכתחילה אי� לו זכות , שע� ישראל הוא ע� כובש, הוא יודע שהאר� גזולה
  ".ולכ� צרי! את התירו� הזה, על האר�

אתה מתכוו� לומר . "פרשנות כזאת עוד לא שמע. שלו� השתתק מרוב תדהמה
היתה גזולה ג� כאשר היתה הבית הלאומי של הע� היהודי מש! אלפי שהאר� 

  .שאל "?שני�
נדמה לי שהוא מדבר . "אמר יואב, "י הזה"הרי אתה זה שציטטת לי את הרש"

  ". ש� על אר� שבעת עממי�
הרי כל האנושות קראה את ? אי! הוא יכול לומר דבר כזה. שלו� השתתק

כל הנקודה היא , להיפ!. כת לע� ישראל! וכול� יודעי� שאר� ישראל שיי"התנ
בדיוק . שישראל המתוקני� יורשי� את ארצ� של שבעת העממי� המקולקלי�

נלחמת , שוחטי ילדי� אכזריי�, איזו חבורת מקולקלי� מטורפי�, כמו שכא�
  .בע� הקודש

אבל כשניסה לחשוב אי! לומר ליואב את האמת הכל כ! פשוטה הזאת שהע� 
וכל הסיפורי� ע� הפלשתיני� זה , וארצו שייכת לוהיהודי שיי! לארצו 

  .לא מצא אפילו קצה של חוט ממנו יתחיל לדבר –עיכובי� בדר! לגאולה 



102  

  

הרי הפסיק לדבר ע� שמאלני� לפני . הנה הוא שוב בסיפור הזה. הוא השתתק
למקו� שאי� בו שו� כבוד , כשהבי� שה� מסובבי� כל דבר למקו� פרטי. שני�

ה� . לא לאר� ישראל, לא לע� ישראל, לא לאמונה, סטוריהלא לה. לשו� דבר
ה� התייחסו לאמונה . סרבו להתייחס להסטוריה כמשהו שיש ללמוד ממנו

מה אתה . ולאר� ישראל כמקו� סתמי, סיפור מצו�לע� ישראל כ, כמחלת נפש
ופר תוספת לאימת 'מעי� צ. אבל עכשיו הוא תקוע איתו. כלו�? יכול לומר לה�

ע� הטיפוס , אבל הרי בכל זאת הקדוש ברו! הוא ש� אותו כא�. השבי הזאת
הוא . להתייחס אל היהודי הזה מתו! הלב, הוא צרי! להיות פחות בקורתי. הזה

אי! אתה מסביר . ראשו כאב עליו? אי! יסביר לו. גלגל שוב את דבריו של יואב
יר אי! אתה מסב. שזה רק ארבע, למישהו שחושב ששתי� ועוד שתי� זה חמש

ככל שחשב לעומק על העניי� זה נראה לו יותר ויותר כמו ? לו את הדבר הזה
וההוא מדבר , קורא ללח� לח� ולמי� מי�. אתה מדבר שפה אחת. שפה זרה

אי! תגיד . הנסיונות של הדור הזה. שפה אחרת ע� כל מיני הברות לא ברורות
  ?א� הוא מתנכר ל!, לאחי! שאחי! הוא

כבר היו לנו כל מיני . כבר היו לנו אחי� מתנכרי�. להרי לא אלמ� ישרא, טוב
אברה� אבינו לא נאל� להתמודד ע� עובדי אלילי� שהאמינו  ,מה. שפות זרות

ובכל זאת מה יכול לומר על השטות הזאת ? כל מיני צלמי�, בדברי� מטופשי�
ומה ע� . כשכל העול� יודע שאר� ישראל שייכת לע� ישראל, של כיבוש

שחזרה , שהקימה כא� בית לע� היהודי בהסכמה בינלאומיתהצהרת בלפור 
אי� לה� . ועכשיו קמו לה� אלה ומכחישי� את הכל, ואושרה בועידת ס� רמו

ומלכי צדק , אבל אברה� אבינו נלח� ג� במלכי סדו�. אבא ואי� לה� אמא
  .מל! של� הוציא לח� ויי� והוא כה� לאל עליו�

יהיה כמו אברה� אבינו , הוא שלו�. נהזו הפרספקטיבה הנכו. כה� לאל עליו�
והוציא , בעומק אמונתו, מול מלכיצדק שהכיר בגדולת חזונו של אברה� אבינו

הוא תינוק , אסור להבהל מיואב. ג� שלו� יוכיח את צדקתו. לו לח� ויי�
קורב� של מערכת חינו! שלא רק עקרה , שטו� מוח של התשקורת. שנשבה

מערכת . ג� החדירה בו שנאה לכל מסורתממנו כל לחלוחית יהודית אלא 
שהכניסה בו אמונה עיוורת בנאורות המטופשת הזאת שלה� שלא רואה את 

לחצוב לה� בורות , מקור מי� חיי�, אותי עזבו. קצה אפה מרוב יוהרה
אלא , התורנית שלה�, את השייכות הלאומית, לא רק עזבו את המי�. נשברי�

הקונות , מיני תיאוריות אוסלו מוטרפותכל , ג� הלכו לחצוב בורות נשברי�
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שקבע  נודע לשמצההידוע של אש� התעמולה העקרו� השביתה בלבבות מתו! 
  . ששקרי� הנאמרי� שוב ושוב יתקבלו לבסו� כאמת

  .עדי� באמת שישתוק. ברו� מצחו היה בלתי נסבלהכאב 
  . ראשו שמוט על חזהו, ג� יואב נראה כמתנמנ� בכאביו

  .ו� שובהתחיל של, "תראה"
  ". כדאי שתשתוק", אמר לו יואב, "שלו�"
  .שחש מופתע מתחושת העלבו�. אמר לו, "אני רוצה לענות ל!, אבל"
  ". וחבל על עוגמת הנפש של!", אמר לו יואב, "אי� ל! מה לומר לי"
  ".אנחנו מדברי�? מה קשור לעוגמת נפש"
ע� , י"רש .יש ל! משנה סדורה. אנחנו לא ממש מדברי�", אמר יואב, "לא"

ומ� , לעול� לא אשכנע אות!. ושאר מנטרות הקודש, אר� ישראל, ישראל
אז למה שנרגיז אחד את  ( הסת� ג� ל! אי� ולו טיעו� אחד שיכול לשכנע אותי 

וא� אתה דווקא רוצה לשי� על זה סטיקר נחמד של . עדי� שנשתוק. השני
  "'?אחי� לצרה'למה לא , אחווה

כמו שבלהה נהגה , הזה ר� סביבו עיגולי� עיגולי� האיש. שוב לא ידע מה לומר
  .כבד פה וכבד לשו�. והוא הגול� במעגל, עיגולי� עיגולי�. לומר

צרי! כא� איזה מרצה ? אי! יסביר? אי! יאמר. ניסה שוב לתפוס את קצה החוט
שיח וקירוב ( או כל המומחי� הללו לדו' אל עמי'או ' הדברות'או ' יד לאחי�'של 

י בינו לבינו חשב שמעול� לא שכנעו איש אלא את המשוכנעי� א� כ, לבבות
בהרצאות הבודדות בה� השתת� היה קהל השומעי� מורכב ממאה . בלבד

  .אחוזי� חובשי כיפות
. וכאב הגלות אינו פחות מהכאב הפיסי, הוא תקוע כא� ע� הרדיקל הזה. לא

וק לו אני רצה לצע. הידיעה שהאיש הזה כל כ! זר לו ברוחו ממש שגעה אותו
. אבל ידע שבעיני יואב הוא מתנחל. היה לי אח, היה לי חבר, אחי! אל תשכח

, אחד הפילוסופי� שלה�? מי זה היה שאמר את זה. פחות או יותר סמל הרוע
 ?מה כל כ! רע במתנחל ע� דובו�. שקבע שסמל הרוע הוא המתנחל ע� הדובו�

ובלהה לצידו בתו! , דובונו מכורבל בתו!, יושב לו על איזה סלע בליל טבת צונ�
ומסתכלי� בכוכבי� , על הילדי�, על אר� ישראל, מדברי� על העתיד, דובונה

כבר הסתכל על הכוכבי� אבינו כי אברה� , יהיה בסדר. ויודעי� שיהיה בסדר
ואת� קרואי� , וכל מה שנשאר הוא עמל האד�, ויש הבטחה ויש ודאות, הללו
  .אד�
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תקוע ע� העוכר . דמעות חונקות את גרונוחש שה? מה בלהה עושה עכשיו
כאשר . בשקט, סובלת בשקט, ישראל הזה בשבי הפלשתיני ובלהה שלו לבדה

כל קושי הוא ". לפו� צערא אגרא"המוטו שלה היה , הקשיי� היו מתגברי�
על , הוי בלהה שלי. וככל שיקשה כ! יגדל השכר, על הכל היא תתגבר, אתגר

האימה הגדולה . אי! שהיינו מוותרי� על זה. נוהשכר הזה היינו מוותרי� שני
והוא מח� אותה ממש , ריחפה לפתע בשולי תודעתו' למה אני'של השאלה 

  .תו! טלטלת ראשו בעוצמה כזאת שהוא פגע בקיר, פיזית
אבל אתה לא צרי! , אני מבי� שעצבנתי אות!. ֵטייק ִאיט ִאיִזי. "אמר יואב, "הלו"

כבר מספיק פצעי� שלא זורו ולא חובשו ולא  יש ל!. לשבור לעצמ! את הראש
  ". רוככו בשמ�

זה עוד גרוע ? אי! הוא ישרוד את זה. הוא עוד מצטט לו פסוקי� המנוול הזה
  . מהפלשתיני�

להפתעתו של שלו� זיהה כמה מה� כשירי� . יואב החל לפז� לעצמו שירי�
', עמוק עמוק' או', לילה לילה'כל מיני דכאוניי� כאלה כמו . ישראלי� קלאסיי�

  .כבר לא יכול היה להתאפק, 'ערב קי� לכאורה'כשהגיע ל. ושאר תוגות
ונשמע לעצמו כל כ!  ,אמר, "אני רואה שאתה שר שירי� ישראלי� ישני�"

  . פוחלצי ונפוח שהצטער מייד שפתח בכלל את הפה
  "?אתה חושב שהמתנחלי� ה� בעלי הבית על שירי אר� ישראל"
  ".לא חשבתי ככה, לא"
  "?אז מה אתה מופתע"
  ".לא התאי� לי לדמות של!, סת�"
  ".כדאי שתשנה את הקיטלוג של!, א� כ!"
  ".לא קיטלגתי"
  ".אז לאיזה דמות לא התאמתי, א� לא קיטלגת"

? אי! יוצאי� מזה. קרב מילולי( כל שיחה הופכת מייד לדו. אי אפשר לדבר איתו
ד מאשר ע� האיש היה עדי� להיות לב. תחושת הבדידות הלכה וגאתה בו

הרי הקדוש ברו! הוא נמצא עימו בכל . נזכר שהוא בעצ� לא לבד. הקשה הזה
  .אז למה הוא לחו� כל כ!. הש� נמצא עימו. מקו�

האגו המנופח . הכל זה האגו שלו. זה מה שזה. הכל זה אגו. ההכרה הציפה אותו
ות לו צרי! להראחושב שהוא הוא . צרי! להסביר ליואבחושב שהוא הוא . שלו

הרי יכול לומר את . פשוט תרפה. תרפה. הוא צרי! להיות הצודק. את האמת
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. אלא אמונת רבנו, לא אמונת הרב. יחזור לאמונה התמימה. אמונתו בפשטות
שאינה מהפכנית אלא , אמונה רכה ומתבטלת שאינה מבקשת כלו� לעצמה

  . אלעורגת בכיסופי� של כל עשב ועשב לאר� ישר. סובלת ועורגת, עורגת
פשוט צרי! ? מה יעשה יהודי בשבי חו� מלהשלי! יהבו על הקדוש ברו! הוא

  !להרפות
  ".פשוט רציתי לומר ל! שנהניתי מהשירי�", הוא כיחכח בגרונו

  ".עדיי� לא ענית לי על הקיטלוג. "אמר יואב בחמיצות, "תודה רבה"
  ".לא התכוונתי לפגוע ב!", אמר שלו�, "אני מבקש את סליחת!"
יותר טוב תשאיר את זה ", אמר יואב "?עכשיו אתה מר לחי שניה. הו, הו"

  ".למאמיניו של רבנו ישו
החסידי הקט� " ביטול"שלו� חש שה. תצילנה האוזניי� שכ! שומעות! ישורבנו 

. פרובוקציות. אבל תפס את עצמו, שהצליח לטפח לפני רגע הול! ונשמט ממנו
ומי יכול להאשי� . רגשי כלשהו הרי כל הסרקז� הזה בא ממקו�. פרובוקציות

הא� יש . הזכיר לעצמו, רחו� א� אתה רחו� אהוה מ. את האיש במצב הזה
  . בשבי, מאשר כא�, מקו� חשוב יותר לרח� על אחיו

ומאחר . "אמר בחיו!, "כרב ישואני חושב שיהודי� כבר מזמ� פיטרו את "
כשהו בי� נראה לי שהוא נופל אי, והמאמיני� שלו רואי� בו את אלוהי�

  ".סליחה תלוי באוויר. הכסאות
  .אבל אחרי רגע צחק, יואב תקע בו מבט מרושע

הוא . בצחוק זהשלו� הופתע מעוצמת העונג שהרגיש כתוצאה מהאישור ש
שיערי! אותו במקו� . יהיה חבר שלו, הפצוע והמר הזה, רצה שהאיש הגדול

  . שיבי� את מחשבותיו ג� א� הוא לא מסכי� עימ�, לבוז לו
שאי אפשר לתלוש חתיכות מההסטוריה אי! ", אמר שלו�, "רציתי לומר ל!"

  ".יש רצ� מסויי�. שרוצי�
  .הצלי� יואב מייד, "ספר את זה לפוקו"
שמעתי שהוא היה הומו צרפתי שמת ", אמר שלו�, "שמעתי על פוקו"

  ".מאיידס
 לקטלג אד� על פי מה, מתאי� לכ�"אמר יואב בבוז  "?זה מה ששמעת עליו"

  ".גזענות קלאסית. שהוא ולא על פי דבריו או מעשיו
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הנה כל שעות . אמר שלו�, "אני ג� מכיר קצת את הפילוסופיה שלו"
דווקא נראה לי שלא היה מוצא כל דופי . "הוויקפדיה הה� הולכות להשתל�

  ".בקיטלוג זה 
אפשר . אולי אתה צודק", אמר יואב אחרי רגע של הרהור "?אתה יודע מה"

  ". פילו היה שמח מהתיאור הזהשהוא א
מאחר ושנינו יודעי� שכל מומחיותו של פוקו היתה הטענה שאי� להסטוריה "

  "?מה נאמר עליו, לשיטתו, הא� באמת משנה, כל משמעות
  ". מה שבאמת מוכיח שאי� רצ� הסטורי. "אמר יואב, "אני מניח שלא"
  ".אבל הרי יש"
  . אמר יואב, "רק בראש שלנו"
  ".רק בראש שלנו", � שלו� בכובד ראשהסכי, "אכ�"
אנחנו רק . אז אי� באמת רצ� הסטורי", אמר יואב, "א� זה רק בראש שלנו"

  ".חושבי� שיש
או רק חושבי� שיש , מה זה משנה א� אנחנו רק חושבי� שיש ובעצ� אי�"

ג� הוא מתחיל לתפוס את השיטה הפילוסופית , הנה. אמר שלו� "?ובעצ� יש
להשקי� עליו מהצד כאילו . קצת לעמוד מהצד של כל דבר פשוט צרי!. הזאת

  .לא איכפת ל! מי צודק
כי א� אי� וחושבי� שיש אז ", אמר יואב אחר שתיקה ארוכה". זה משנה"

  ".אנחנו משלי� את עצמנו
אבל ג� א� נחשוב ההיפ! אנו משלי� . "אמר שלו� אחר מחשבה, "יכול להיות"

א� באמת יש או אי� . לדעת את האמת כי בעצ� אי� לנו כל דר!. את עצמנו
  ".רצ� הסטורי

אז אל . אפילו אתה מודה שאי� כל דר! לדעת את האמת", אמר יואב, "יפה"
  ". תבלבל לי את המוח ע� כל מיני הצהרות נפוחות

אבל ג� אי� ביכולתי . אשתדל לא לבלבל ל! את המוח", אמר שלו�, "בסדר"
. להסביר ל! מה המסקנות של שיטתיאני יכול  הרי, לשכנע אות! שאני צודק

  ".כלומר מה יוצא מכ! שאני מאמי� שיש רצ� הסטורי
  ".אני לא בטוח שבא לי לשמוע", אמר יואב, "אי� לי ספק שאתה יכול להסביר"
  .אמר שלו� ביבושת סרקסטית ותקע מבט ביואב, "אני מוכ� לחילופי שבויי�"

  "?מה אתה רוצה. נו, בסדר. "יואב צחק
  ".שיח אמיתי( ה דואני רוצ"
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  ".ואני חשבתי שאני איש השלו�", נחר יואב"! עוד אחד"
, אני אומר ל! אי! אני רואה את הדברי� על סמ! ההנחה שיש רצ� להסטוריה"

ואתה תאמר לי אי! אתה רואה את הדברי� על סמ! ההנחה שאי� רצ� 
  ".להסטוריה

במיוחד עכשיו  .אני חובב מושבע של לוגיקה שימושית", אמר יואב, "קדימה"
  ".זה הול! להיות מעניי�. שיש לי זמ� פנוי רב כל כ!

כואב . כמו כל החוויה הזאת, שלו� חשב שזה הול! להיות יותר כואב ממעניי�
כאילו הקדוש ברו! הוא ש� אותו במקו� הכי קשה . פיסית וכואב רגשית

ה כל בתו! בור השבי יחד ע� איזה כפר� שמאלני שיערער לו את האמונ, בעול�
כמה מחנק . כורתי� ל! אבר ושמי� ל! כרית על הפני� שלא תצעק. רגע ורגע

, יש בצור! להסביר ענייני אמונה למי שנחוש לכתחילה למצוא סתירות בדברי!
כולו אש , אמונתו מעמידה אותו כלוגיק� לוהט לעומת!( למי שאמונתו באי

כ! , נקוויזיציהותמרות עש� של אתאיז� נאור הנלח� על חייו מול חשמני האי
נדה הגדולה וכל פנייה פשוטה להגיו� 'שכל תקשורת ברמה האישית נעלמת באג

  . לאמירה בבית הדי� של הטיעוני� הלוגיי� תפכוה
. באמת אני לא רוצה להתווכח אית! או לשכנע אות!. "אמר שלו�, "תראה"

  ". אני רק רוצה להגיד ל! אי! אני רואה את הדברי�. בסדר
  ".אתה לא תשכנע אותי, אל תדאג"יואב אמר , "ברור"
. אני לא אשכנע אותו. ברור כשמש בצהרי� שדמה בגבעו�. אמר שלו�, "ברור"

, "אבל אני רוצה לשכנע אות! בדבר אחד. "אני לא אשכנע אותוש נתו� מראש
  .אמר

  . אמר יואב, "הנה זה בא"
שמראש אי אפשר לשכנע אות! , הא� אתה כל כ! משוכנע בצדקת דרכ!"

  .שאל שלו�" ?בכלו�
, זה בבהלה משותפתעל ה� הסתכלו זה . מבחו� נשמעה סדרה של יריות

שני . שהסירה בבת אחת את מחיצות ההתקרנפות שהחלו להתער� סביב�
שניה� שפופי� . שבריריות מצב� שטפה אות� בגל של פחד. שבויי� מבוהלי�

הוא טוב כי . אבל הדיו� הזה הוא טוב. ורועדי� מאחורי אותו צד של המתרס
של השפיות . של אמונה. של ויכוחי� פוליטיי�. הוא שיי! לעול� אחר

הישראלית המטורפת שחיה ללא הר� את פעימת התקשורת ואת הפלגנות 
אוז� השומע ( נכו� שהקדוש ברו! הוא ש� אותו ע� ערל. האידיאולוגית הלוהטת
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ות בט� רק את יפי מחשבותיו הנוצצות באינסו� מראות משתברות של הכר
מוסריות שמצאו לה� את האחר הפלשתיני לרחמיה� ואת האחר המתנחל 

בסופו של יו� ה� שני יהודי� מסכני� ורצוצי� שיושבי� ? אז מה. לשנאת�
, יהודי בדר! מקרהה, סטיפ� צוויג? מה השתנה? מה חדש. לה� בידי שונאיה�

שאי� כל , יהודי� כול�, בוהה בקרונות מלאי� אד�, ברכבת היוצאת מברלי�
אות הקיי� של הזהות , פרט לסימו� החיצוני המוזר הזה, משות� ביניה�

סוחר , אמ� ושרת, אופה וצור�, בנקאי ומשורר. השאיש לא ביקש, היהודית
זה מחזיק מעצמו צרפתי , וכל אחד מה� בנוצות הלאו� המארח שלו, והוגה

מדי� , י� גרי�וזה יותר גרמני מהאח, בריח שו� ויי� בורגונדי, יותר מצרפתי
ע� שמ� זית , וזה איטלקי שבאיטלקי�, נקניקיות ד� וזאוארקראוטניחוחות 

ופוגשי� זה , וכול� נזרקי� לקלחת הרותחת של השנאה המבעבעת ( ובזיליקו� 
של מעמד חברתי , את זה מעבר לגיבובי מחסומי� של תרבות ונטייה אישית

ה או שתיי� בעברית ולפתע נזכרי� בשברי יידיש ובאיזה מיל, ומשלח יד
מזכיר לה� , והנו� האפרורי והזר החול� מחו� לקרו� הרכבת הדחוס, וארמית

איזו אמת איומה על , שכל עושר העול� נמצא מחו� לו, איזה תו! נשכח
החוזרת ושוזרת את המשפט אודות ע� אחד מפוזר ומפורד בתו! , מוצא�

, ה הפתאומית שלוע� כל הבלחת התודע, אלא שצוויג. הלמות גלגלי הרכבת
לא היה ביכולתו לצלוח , כאחד ממעצבי התרבות הגרמנית. איבד עצמו לדעת

אוגד שנכר! סביב . זה תמיד נשאר משהו חיצוני לו. את היאור אל יהדותו
. בידי הכוחות הקמאי� והבלתי נתפסי� של האנטישמיות, קרסוליו בידי שונאיו

החוש! הנורא . היא נר לרגליוהחוש! הנורא החוזר ומפתיע כל אד� שהנאורות 
שאינו קורא מגילה , המפתיע את כל מי שאינו מקיי� מצוות פורי� כהלכתה

ומבי� את הצדדי� האפלי� של המציאות המטילי� , ערב ובוקר בהידור ובברכה
נגזר על מי שרחק . להשמיד להרוג ולאבד: את פור� על גורלו של היהודי

כולו כוונות טובות ולב , ע ובה9י בעול�שיסתובב לו מופת, מעומקו של סוד זה
שכל , נכו�. אולי ההבנה שלו ביחס לאנשי� כמו יואב? אז מה התחדש. שבור

אבל אי אפשר להכחיש שאנשי� מחזיקי� בדעות , אד� הוא עול� בפני עצמו
הוא הרי ישב ע� אנשי� דומי� . שה� משתייכי� לאיזו אסכולה יסודית, דומות

הוא היה נוא� לה� בהתלהבות ובפתוס . דברות הה�ליואב בכל משלחות ההי
על מעלותיה של אר� האבות וה� היו מחכי� בחוסר שקט שיסיי� כבר את 
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את פניית� לשפיות , דבריו הצפויי� מראש כדי שיוכלו ג� ה� לומר את חלק�
  .הבוגרת שאינה מתמכרת לרגשות קמאי� המעוגני� במעשי� שהיו ואינ�

את , � ראה בעיניו שהוא מבי� את הביקורת הסמויהשלו. יואב שתק והביט בו
חבוב : הדר! האלגנטית בה אמר לו בעצ�. שאלתוהעלבו� המסתתר מאחורי 

  . תרד מהפוזה ותקשיב לרגע למה שאני אומר ל!
  . אמר יואב "?אתה חושב שלא הקשבתי ל!"
  ".אני בטוח בזה. "אמר לו שלו� בכנות, "כ�"
שאני יודע בעל פה , כל כ! טוב. י ל! היטבהקשבת. "אמר יואב, "אתה טועה"

  ".בעיניי� עצומות אני יכול לצטט ל! את הטיעוני� של!. מה אתה הול! לומר
  .אמר שלו�, "קוראי� לזה דעה קדומה"
  .ענה לו יואב, "קוראי� לזה בעל נסיו�"
אולי יש לי . אולי אני תופעה ייחודית. אתה גוזר מראש שאני שיי! לנסיו� של!"

  ".לידעה מש
בעל המשנה הסדורה מעיד על משנתו שהיא רק ", אמר יואב בבוז" חה, חה"

 ".שלו

  ".היא של אנשי� רבי� המחזיקי� בערכי� יהודי�. היא לא רק שלי"
אתה מקיא לי את דעת ההמו� . היא של אנשי� רבי�. "נחר יואב, "היא הנותנת"

. הכל לעוס. געזה כבר מיי. זה כבר משעמ�. ומצפה ממני להאזי� ל! בשלווה
  ".והכל תירוצי� כדי לשלוט בע� אחר ולדכא אותו

, לא מצליח להתאפק מול הפרובוקציה, אמר שלו� "?מי מדכא את מי כרגע"
  ".נבה'יש כא� אנשי� שלא בדיוק שמי� על אמנת ג. א� לא שמת לב"
לא היית הופ! . לא היית יורד למחתרת? מה אתה היית עושה מול צבא כיבוש"

  "?לפרטיז�
, "ומה אתה היית עושה מול טרוריסטי� שמבקשי� לקחת ממ! את מולדת!"

  .לא מצליח לכבוש את זעמו. ענה שלו�
  ".לוריי�( אלזס. כבוש ל! מולדת ותקע בה את דגל!. קלישאות נאות"
אר� ישראל היא לא איזה חבל אר� מטופש בי� גרמניה ", אמר שלו�" קשקוש"

. ! וידועה לאנושות כולה כאר� מובטחת"אלזס לוריי� לא כתובה בתנ. לצרפת
המתכחש לכל מה , חו� מהשמאל הישראלי כמוב�, יודע זאת והעול� כולו

  ".שמריח ממורשתו התרבותית האמיתית
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. הנה אתה כבר מביא לי דברי� בש� העול� כולו. "אמר יואב, "אתה רואה"
  ". אמרתי ל! שאי� ל! דעה משל!

אפילו א� יש ג� אחרי� ", בתקיפותאמר שלו� , "אני בחרתי בדעה הזאת"
הא� העובדה שאתה חושב . שהיא האמת שלי, זו הדעה שלי. המחזיקי� בה

א� אתה . כמו אחרי� בכל כ! הרבה תחומי� גורעת מהאמת שבמחשבת!
מסכי� ע� הרבה מאוד אנשי� ששתי� ועוד שתי� ה� ארבע או שדברי 

  "?זה אומר שאתה שטו� מח, מתיקה מקדמי� את העששת
  ".זה לא דעות. זה מדע"
אולי אתה שטו� ? ואתה השמאלני היחיד שחושב שהכיבוש משחית? באמת"

  "?בירושה סיסמאותקיבל המוח שלא בח� מעול� את הצד האחר אלא 
יש לי כבוד מלא . תשכח מזה". אמר יואב, "הנה כבר הוצאת אותי הפאנט"

  ".רק אני חולק עליה, לעמדת!
יודע ה�  הכל מה שאת. תה לא יודע מה עמדתיא", אמר שלו� בבוז ,"קשקוש"

שהאכילו אות! מאז שהיית ב� שנתיי� במערכת  תעמולהשבבי מידע ופיסות 
  ".לאומית של מדינת ישראל( דתית ואנטי( החינו! הממלכתית האנטי

טעו� ככל , שחזרו והזכירו לה� שהוויכוח ביניה�, יריותשוב נשמעו בחו� 
! הצ� על פני הי� הגדול והשחור של האיו� אינו אלא מעט קצ� מלוכל, שיהיה

  . תקועי� בבו� ומצייצי�. המיידי על חייה�
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        סעידסעידסעידסעיד
  . סעיד מצא את עצמו סו� סו� בלב הזירה הפוליטית

באנשי הרשות ששכחו את , ופרי�מוכ� לטפל בפלשתיני� הכ. הוא מוכ� עתה
הצוחק  וקר הנהדר שלו'החטיפה היא הג. וביהודי� היהירי�, בשחיתות� אללה

אחד , ג� לקל� שלו יש שני פני�, וקרי� הטובי�'וכמו כל הג. צחוק פרוע
המכסי� יחדיו את רוב , יואב השמאל� ושלו� המתנחל. למעלה ואחד למטה

שכבר הוכיח אצל גלעד שליט את רגישותו הרבה , הע� הישראלי המיילל
לי� סעיד רקק לתו! העפר של חצר בית חו. והאומללה לייסוריו של היחיד

ש� המתי� לנכבדי חמאס שהיו עד היו� בחוד החנית ההול! , האחורית
ועכשיו יאלצו להסתופ� תחת אורו של הכוכב , ומתכהה של החמאס בגדה

  . מאכר�( העולה סעיד אל
. זה לא הזמ� לנשיכות, לאט לאט ל! נביל. נביל השתופ� לידו כמו רוטווילר נזו�

להראות . שחקי� האחרי� לצידועכשיו צרי! להראות את הקל� בעדינות למ
ולהשאיר אות� מאחוריו ולא , לתת לה� להריח את המהפכה, לה� את כוח�

. יהיה הבעייה העיקרית שלו, מנהיג החמאס בגדה, שוקייר רמאסי הזק�. לפניו
הול! ומאבד את , ח מוצלחת אחת אחרי השניה"מוכה וכואב ממתקפת פת

ש� הצליחו לסלק , י תנועתו בעזהוחשו� ללעג� של בנ, תנועתו עיר אחר עיר
יהיה שוקייר רמאסי להוט , את המושחתי� ולבסס את שלטו� המאמיני�

א� . א! לסעיד לא היתה כל כוונה לתת לו אותו, וקר של סעיד'לחטו� את הג
שוקייר ירצה נתח מהקדירה העסיסית שסעיד רוקח הוא יצטר! לכרו! מפית 

  .סביב צווארו ולחכות בנימוס למנתו
. ש הבקעה המלובנת ליהטה מבעד לבד הברזנט הרחב המתוח מעל החצרשמ

, כ�, ח�. ח� בחו� וח� בפני�. סעיד חש את החו� כנעימות עוטפת ומלטפת
  .העסק לוהט. ח�

סחופי� ברוחות , טיפי� טיפי�. אט אט החלו נכבדי החמאס בגדה להגיע
להתנועע  לא קל. נכנסו לחצר וישבו לה� על כרעיה� בעפר הדק ,אויביה�

וג� בקרב התמיכה העממית כבר , ח כבר פרוש בכל מקו�"כאשר הפת, היו�
וה� הגיעו , עדיי� היתה לה� מילה, עדיי�, אבל, ניבעו בקיעי� של שחיתות

מכונות יריה קטנות , א� שש עשרה, עוזי�, ניקובי�'קלצ. חמושי� כול�
סעיד שמח , י�וחגורות ארוכות של קליע, רימוני� בחגורות. ומטולי מרגמות

כול� הגיעו חמושי� מכ� רגל ועד . לראות שהוראותיו הטלפוניות נשמרות
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לא . חלק� גוררי� עימ� נושאי כלי� ע� כמויות נוספות של תחמושת, ראש
כול� הבינו שהולכת להיות פעולת מח� ושמחו . שהיה קשה לשכנע אות�

ארוכה בה אחרי תקופת הקפאו� ה, אפילו מתו! שמ� של פאטליז�, לקראתה
  .פעיל אחר פעיל, זינבו בה� בריוני הרשות

וסעיד ידע שממש לא יהיה לה� איכפת מי , היה כא� קצת אקש�, סו�, סו�
נמאס לה� כבר להיות . כל זמ� שיהיה כא� קרב, יוביל אות� אל שדה הקרב

סעיד בח� את . ג� ה� רצו לשכפל את תהילת אחיה� בעזה. הדפוקי� מהגדה
. הוא אותת לנביל לחלק לה� קפה וסיגריות. בלא אומר, פניה� אחד אחד

הרוב נאותו . חלק� סרבו וסעיד תייק אות� בזכרונו לטיפול נפרד בהמש!
מחוייבי� לו מעצ� היענות� , לקבל את התקרובת וסעיד ידע שה� בידיו

כול� . עי� תחת עי� זה ג� לטובה. מי שנות� ל! שולט ב!. לפטרונותו הנדיבה
הכבוד יחייב , מאחר והוא זה שבא אל מוחמד. ע ששוקייר יאחרסעיד יד. חיכו

לפי חשבונו של סעיד היה שוקייר אמור . א! בוא יבוא, אותו לנוע לאט כהר
של כל  לצנ� את עקביה�כדי , פרק זמ� ראוי, לאחר בסביבות שעה ורבע

מתי , ולהדגיש את מעמדו כמי שמחכי� לו בסבלנות עד שיגיע, הממתיני� לו
אות של חולשה . הגיע שוקייר כעבר חמישי� דקות, למרבה שמחתו .שיגיע

המבשר עד כמה הוא נואש לראות מה יוכל להרוויח ממהלכו הבלתי צפוי של 
  .סעיד

מלווה בכארבעי� , סעיד ק� להקביל את פניו של שוקייר כשזה א! נכנס לחצר
מה נע קדי, אמר, "סלא�. "תודה ל! שוקייר. כוח הראוי להתכבד. חמושי�

. שוקייר השיב על חיבוקו באיפוק טקסי. לחבק את שוקייר חיבוק חברי ראוי
יש לי דברי� . שלומי מצויי�, השבח לאללה". "מה שלומ! אחי", אמר, "סלא�"

  ". רבי� לספר ל!
המקבל מפסיד . וסעיד ידע שהוא בידיי� שלו, אמר שוקייר, "באתי כדי לשמוע"

  . הנות� מרוויח
  . ת החל לתאר את מהלכיו עד הנה ואת תוכניתו האדירהללא כל שהיות נוספו

אלא לפנות , הקפיד שלא לדבר ישירות אל שוקייר, כחלק מהאסטרטגיה שלו
. ללא מתווכי�. צרי! להרגיל אות� מהר ככל האפשר להנהגתו. לכל הנוכחי�

הישראלי� כבר התחילו . ה� הקל� החזק"הסביר , "שני השבויי� הישראלי�"
, לתקו� או לא לתקו�, להחזיר או לא להחזיר, �צני� הרגיל שלהאת ריקוד הלי

� יודיע "האו, ועד שה� יחליטו לעשות מבצע חילו�, לשלו� או לא לשלו�
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ב יודיע "ג� נשיא ארה, שאסור להשתמש בחטיפה כאמתלה לפעולות אלימות
בוח� את תגובותיו של , סעיד צחק". שהוא מקווה שישראל תידע להפגי� איפוק

, ולא פסק מלהעי� מבטי� סביבו, האיש היה חסר מנוח. יר מזווית עינושוקי
ואנשי� נוספי� , היו ש� יותר ממאתי� אנשי חמאס. אומד את הכוחות בחצר

  . קבוצה שכמותה לא נראתה בגדה כבר זמ� רב. המשיכו להגיע
קולו , כאחד הזקני� המלומדי�, מדבר לאט ומתו�, אמר סעיד" ,הישראלי�"

והני� , הוא חיי! חיו! רחב". יעשו לאבו חאז� חיי� קשי�", ני החצרנישא על פ
אני שואל אתכ� למה ה� יעשו לו חיי� ? ולמה. "אצבע רטורית לשמי�

הוא הושיט אצבע "! אני אגיד לכ� למה. "איש לא זז. ה� היו מרותקי� "?קשי�
כבר , ולפני שהאיש הנדה� הספיק להגיב"! בגלל!", מאשימה כלפי האיש לימינו

, מדוייקת, אצבעו עברה מאחד לשני, "ובגלל!, ובגלל!", עבר ממנו והלאה
כל הנאמני� לדרכו , בגלל כל מי שנמצא כא�, בגללנו. "מלווה בקשר עי�, נוקבת

 !הוא הקי� את כול� בחיו, "כי אנחנו. ח"ירתחו הישראלי� על הפת, של אללה
ה� את הילדי� תפסנו ל", מניח עתה ג� לשוקייר להיכנס למעגל, גדול

ממש מתחת לא� של , ילדי השמנת המתוקי� שלה�, האהובי� שלה�
  !"ח"הפת

. הוא הרי� את קולו. קמו על רגלייה� מתגודדי� סביבו, ה� היו נלהבי� עתה
חסידיו הנאמני� של , בניו האהובי� של אללה, אחי היקרי�", אמר!" אחי"

, זרת אללה את הכלעכשיו אנו הופכי� בע. זו שעתנו. אחי. הנביא מוחמד
  ". ומחזירי� לעצמנו ולאללה את הגדה

ח כשהחברי� הישראלי� שלה� "מה יעשו הפת. "הוא הגביה שוב את קולו
ה� אהבו את . צחוקי� מכא� ומש� "?יתיישבו עליה� ע� ישבנ� השמ�

. ה� ירצו להיות ילדי� טובי�. אני אגיד לכ� מה ה� יעשו. "המחשבה הזאת
, לא, לא: וה� יגידו לה�, ב את הרגליי� של הישראלי�ה� ירצו ללקק טוב טו

אנחנו . אנחנו נביא לכ� את המתוקי� שלכ� בחזרה, יה יהודי, יה סהידי
הבורלסקה , בבת אחת החלי� סעיד את הנימה המזלזלת". שולטי� כא� בגדה

ה� יבואו . אחי, וה� יבואו לכ�. "בטו� קודר ונחר�, ישראל( ח"שיח פת( של דו
כדי לחטו� לנו חזרה , וע� כל התחמושת שלה�, דחי� שלופי�לכא� ע� אק

, כא� תקו� מחדש פלשתי� המוסלמית הנאמנה. וכא� תהיה עמידתנו. את הפרס
  ".כא� נצטר� לאחינו בעזה וננהיג את הע� הפלשתיני בש� אללה
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עתה פנה סו� סו� ישירות .  לא יודעי� מה לחשוב, נסערי�, ה� עמדו שותקי�
, אמר, "! שוקייר יוביל אתכ� לקרב ויחלק אתכ� לעמדותיכ�שיי", לשוקייר

אכזרי� כנמרי� , היו איתני� אחי. "מוריד את האיש למדרגת עושה דברו
ח על ברכיו ואת "ונצחונכ� יוריד את הפת. כי הגיע שעתנו, וזריזי� כשפיפוני�
  ".הע� אל הרחובות

שהרי , תלא יכול היה למחו. מבטו של שוקייר הביע את כל ההל� שחש
ברגע שההחלטה להוביל לא באה , אבל ביד אמ�. השאירו בידו את ההנהגה

. תו! שהוא משאיר אותו מחו� למעגל ההחלטות, הפ! אותו סעיד לכפי�, ממנו
בלא . סעיד לא השלה את עצמו שנצחו� רגעי זה יחזיק מעמד לאור! זמ�

העממית  שיעמידו אותו באופ� בלתי מעורער בתודעה, מעשי� נוספי� מצדו
היה זה רק עניי� של זמ� לפני , כמנהיג החדש של הע� הפלשתיני האיסלמי

  . ששוקייר ימרוד
היו , הכלי� הבאי� על לוח השחמט הרחב שלו. א! סעיד לא התכוו� לעצור כא�

, שהיו נתוני� עתה יפה יפה בתו! מלתעותיו של מפצח האגוזי�, ח"אנשי הפת
  .ידיותוהוא סעיד התכוו� ללחו� היטב על ה

ח להגיע בתו! שעות "עתידה ההתקפה הבלתי נמנעת של הפת, על פי תחזיותיו
ח צריכה "התקפת הפת. ישנ� מספר צעדי� מכיני� שעליו לנקוט. ספורות

  .חלק מנבואה שנתגשמה. להפו! לחלק מהאסטרטגיה הכוללת שלו
מוק� אומרי , המושחת הזק� הזה. הוא צלצל ישירות ללשכתו של ראש הרשות

שמני� שבחרו את דר! החטא של תרבות הכופרי� על הנקיו� העז של  ה�
  .מחכות לו כמה הפתעות. נאמני אללה

  . הקצי� התור� ענה לו בקול משועמ�
התואר הזה נשמע ". חוט� הישראלי�, מכרא�( מדבר סעיד אל"אמר , "סלא�"

  ". אבו חאז� רוצה לדבר איתי. "לו מתוק כל כ!
בלא לקלוט שהוא חוש� מידע חשוב , התלהבותנענה הקצי� ב, "ועוד אי!"

כל אחד . ח האלה"איזה מפגרי� ה� הפת. במשחק הפוקר ההול! ונפרש כא�
הממלאת את האופק ומסתירה לו את פלג גופו , רואה רק עד קצה שיפולי כרסו

  .התחתו�
זמ� שיא שהוסי� והדגיש . אבו חזא� היה על הקו תו! פחות משלושי� שניות

  .וביו של סעידאת נכונות חיש
  "?מה אתה חושב לעצמ!", שאל ראש הרשות בזע�" ?מי זה"
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כפי שמדברי� אל , אמר סעיד בנימה סבלנית ואיטית, "מכרא�( מדבר סעיד אל"
  ".הישראלי� בידי ואני מוכ� לדבר אית! על תנאי� לשחרור�. "ילד קשה תפיסה

  .רט� אבו חאז� "?איזה תנאי�"
ככה ". ומינוָי� של אנשי חמאס במקומ�, רי!התפטרות מיידית של! ושל כל ש"

  .מי שיודע להתמקח מבקש את השמיי�, זה בשוק
  .אמר ראש הרשות, "אתה משוגע על כל הראש"
השבויי� . "אמר לו סעיד בגסות, "משוגע שמחזיק אות! בקצות השפ� של!"

ואני תקוע ל! , הישראלי� יושבי� ל! על הזנב. הע� הפלשתיני מאחורי. אצלי
  ".אני מציע ל! לסגור איתי עיסקה לפני שהמצב של! יהיה יותר גרוע. �בגרו

. ההשתנקות מהצד השני היתה עדות מספקת להשפעת דבריו על ראש הרשות
, שתסמ� את מהל! הפתיחה בשיחת� הבאה, א! הוא חיכה לתגובה הסופית

  . קרב בו חייב סעיד לנצח. אחרי הקרב על בית החולי�
. מספיק הייתי סבלני כלפיכ�. "צרח עליו אבו חאז�, "כלב, זה יומ! האחרו�"

  ". ויהיה לנו סו� סו� שקט, אנחנו נשחט אתכ� כולכ� עכשיו
כי המקל הוא ", ענה לו סעיד בארסיות, "עדי� שכלבי� בלי שיניי� לא ינבחו"

  ".ביד האדו�
  . הוא ניתק את השיחה לפני שאבו חאז� הספיק לענות

עליו . � שיחת הטלפו� שלו תאי� את ההתקפהמ� הסת. הוא יצא חזרה לחצר
  .לבסס את שלטונו בחיילי�. לעשות הכנות אחרונות

ושוקייר הדרי! אות� באסטרטגיה , האנשי� היו מסודרי� בקבוצות של עשרה
  . כללית

זה עתה ", אמר שוב בפאתוס, "אחי. "סעיד פסע למרכז החצר והרי� את ידיו
ת התפטרותו המיידית לטובת דיברתי ע� ראש הרשות ודרשתי ממנו א

ולא מונה , לטובת מי שנבחר על ידי הע�. השליטי� האמיתיי� של הגדה
הוא ביטא את המחשבות . ה� הקשיבו לו מזועזעי�". כבובה בידי הכופרי�

עת הצביעו תוצאות הבחירות על , והמאוויי� שהסעירו אות� שני� קוד� לכ�
שהמניפולציות המרושעות של  לפני, המנהיגי� האמיתיי� של הע� הפלשתיני

הבחירות הוכיחו . הרשות בחסות ישראל גזלו מה� את השלטו� הלגיטימי
הוא נזכר בהמוני . שהע� הפלשתיני נאמ� לאסלא� ותומ! בדרכו של החמאס
הישראלי� חיסלו . האד� שיצאו לרחוב אחרי מות הקדושי� של שיי! חאסי�

זה היה איש שכול� . בותאותו ממסוק ומאתי� אל� פלשתיני� יצאו לרחו



116  

  

לא על . שלא התפשר על שו� דבר, מוסלמי מאמי� ישר דר!. איש אמת. אהבו
איש שהקי� בתי . ללא פשרות וללא חת. יהאד'לא על ג, לא על אמונה, צדקה
הע� עיי� . איש שיז� יותר פיגועי� מכל מנהיג אחר, בתי ספר וספריות, חולי�

ראה את . הוא הביט בה�. עהושעתו היפה של החמאס הגי, מהשחיתות
  . בוערת כנקמה, שורפת כאש, התקווה בעיניה�

, שאל "?את� יודעי� מה אבו חאז� אמר לי? את� יודעי� מה הוא ענה לי"
נשחט את ! כלב, זה יומ! האחרו�: "הוא אמר לי. פוגש את מבטיה� המופתעי�

קל נמצא שהמ, ואני אמרתי לו ואני אומר לכ�. זה מה שהכלב אמר לי. כולכ�
. ה� הנהנו בהנאה". לכ� עדי� שכלבי� בלי שניי� יסתמו את הפה, ביד האדו�

וכול� ידעו שה� , כול� היו אדוקי� באמונת�. הרמז לאדו� הכל לא חמק מה�
  .עושי� את רצונו של אללה

מתקרב . הוא הביט סביבו שוב". הנצחו� שלנו חייב להיות מוח�"אמר , "לכ�"
הכלבי� עכשיו . "א! ממשי! לדבר אל הקהל, כתפו על שוקייר ומניח יד על

וזה . וה� יבואו לכא� כמו צרעות שערבבו אות� במקל ארו!, מחוממי� ולוהטי�
מצויי� כי אנחנו נכי� לה� מלכודת כזו שה� יתחננו שניקח מה� את השלטו� 

  .הוא צחק". כדי להציל אות� מהישראלי�
ת כל הפלאפוני� שלכ� בתו! הניחו א", מני� את זרועותיו, אמר, "ראשית"

הישראלי� עוקבי� . "הוא אותת לנביל לפרוס את השמיכה במרכז". השמיכה
ואנחנו לא רוצי� שה� יעבירו מידע לחברי� שלה� , אחר תנועות פלאפוני�

נחזיר לכ� את הטלפוני� אחרי המבצע כדי שתוכלו לבשר לכול� על . מהרשות
. שר לרשות להודיע לה על מהלכיואיש לא יוכל להתק, בנוס� לכ!". הנצחו�

וצרי! היה לנטרל , ח"יש ג� כמה שתולי פת, סביר מאוד שבי� מאות הלוחמי�
, ג� א� מישהו השאיר לעצמו פלאפו�, במצב זה. אות� לפחות למש! הקרב

  .הוא לא יוכל להשתמש בו בלא שיעלו עליו מייד
  . כז החצרערימה צבעונית במר. הפלאפוני� נפלו בנקישה זה על גבי זה

ח יתקיפו "הפת. "פנה אל המנהיג הזק�, "שיי! שוקייר, זהו יו� הנצחו� שלנו"
התוכנית היא . א! אנחנו נהיה מוכני�. את בית החולי� ע� כל מה שיש לה�

פרי עשרי� . תוכנית פשוטה וברורה. הוא התחיל להסביר את התוכנית". כזאת
להנה� בראשו בהסכמה  אפילו שוקייר החל. שנות התמחות באמנות המלחמה

  .נלהבת
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        מורגנשטר� מורגנשטר� מורגנשטר� מורגנשטר� 
א! , הפגישה ע� ראש הממשלה היתה מתוכננת לשתי� עשרה וחצי בלילה

אילצו אותו להמתי� מחו� ללשכה עד אחת ורבע לפני שהמזכיר קרא לו 
מסתבר איפא שאי� לעבור על הפאשלה של חטיפת האמבולנס . להיכנס פנימה

  . משחקי כח בכל הזדמנות. דותיי� כולנוכמה יל. כמה ילדותי. בלא התייחסות
שר החו� ועוד כמה שרי� , שר הבטחו�, ל"כשנכנס ללשכה כבר היו ש� הרמטכ

לצד שר . תומכיה� ונלוויה�, יה של עוזריה�וקצת מהגוורד, ונבחרי קבינט
כמעט שנתיי� מאז החליפו . כ"ראש השב, הבטחו� ישב הבוס הישיר שלו

כל אחד . ה� החליפו מבטי� קרי�. ומעה'ל גמאז הפיאסקו ש. ביניה� מילה
  . מה� ידע בדיוק היכ� מונחת הפרוסה והיכ� הממרח

המזכיר הוביל אותו למקומו לצד שולח� הישיבות עצו� . הרוחות בחדר סערו
כנראה שיש לו עוד תפקיד . זה כבר משהו. לפחות נתנו לו כסא. המימדי�

  .למלא
שכמוב� ניצלה את , נעמי צימרמ� התברר שאחת מתוכניות הלילה ראיינה את

והצהירה בעיניי� , נדה שלה'אור הזרקורי� הפתאומי כדי לקד� את האג
, דומעות שדווקא בגלל החטיפה היא יודעת שצרי! להפסיק את הטירו� הזה

והיא . ואי� ספק שבעלה היה מעודד אותה לפעול ביתר נחרצות למע� השלו�
ולכרות ברית שלו� , את בעלה לשחרר, קוראת ג� לחמאס להניח את נשק�

והטנקי� , שהכוח בידה, א! היא קוראת במיוחד לממשלת ישראל. ע� ישראל
לבלו� את , להניח את נשקה, והמטוסי� והפצצות הגדולות ה� שלה

לחזור לשפיותה ולעשות את , המיליטריז� המשתולל בחברה הישראלית
ירי החמאס על הממשלה לשחרר באופ� חד צדדי את אס. המעשה האחראי

אמרה , "את� לא מביני� שללא שלו�. "ולכרות ברית שלו� ע� החמאס
אני פונה לראש הממשלה , למע� בעלי ולמע� כולנו. אי� לנו סיכוי", בהתרגשות
  "!עשה שלו�: "ואומרת לו

בייט המשוכלל הזה זכה מייד לכיסוי עולמי והושמע שוב ושוב ( כמוב� שהסאונד
היה , א סרב� שלו� בלתי אחראי וחסר שפיותכמי שיצ. בכל מהדורת חדשות

מורגנשטר� חשק את שיניו עת פנה אליו . ראש הממשלה במצב רוח מצוי�
  .ל וביקש דיווח מהשטח"הרמטכ

. המצב כרגע שקט אבל מתוח"אמר , "אדוני ראש הממשלה. "הוא ק� על רגליו
, המשתייכי� כנראה לתנועת החמאס, נראה שכוחות גדולי� של חמושי�
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כנראה שהחטופי� נמצאי� . כנסי� סביב בית החולי� הממשלתי של יריחומת
  ".בפני�

הא� אי� ל! שו� דבר שאתה יכול ", התרגז ראש הממשלה, "כנראה, כנראה"
  ".לומר לנו בוודאות

הא� ראש . כל דבר שיענה יחשב חוצפה. מה יכול לענות. השתתק, מורגנשטר�
לקח לו רגע לקלוט שהוא . דברהממשלה לא יודע שאי אפשר לחתו� על שו� 

  .עדיי� מחכה לתגובתו
אני מדווח ל! על הנתוני� כפי ", אמר בעדינות, "אדוני ראש הממשלה"

משו� , אנו סבורי� שכוחות של החמאס חטפו את השבויי�. שהתקבלו
ומשו� שזיהינו כמה , כמעט בהיסטריה, ח מכחישי� מכל וכל"שהפת

אבל אני משאיר . ביב בית החולי�מהפרצופי� בי� החמושי� המתכנסי� ס
אני אומר , ולכ�, ח"מקו� לסברה הרחוקה שיש כא� תרגיל כלשהו של הפת

  ". 'בהסתברות גבוהה, 'למעשה הייתי צרי! לומר. כנראה
ומורגנשטר� ידע שהוא חוכ! א� , ראש הממשלה בהה בו לרגע בלא אומר

מורגרנשטר� . תשובתו של מורגנשטר� אכ� היתה מעי� סוג של חוצפה או לא
  . שמר על מבע של מי שמבקש להועיל

הוא התלחשש ע� אחד ..." מה הצפי של!. "ראש הממשלה הניח לרגע לעבור
   "?מורגנשטר�אלו� ( תת"... , מעוזריו

לפי . התמונה כרגע אינה ברורה. "אמר מורגנשטר�, "אדוני ראש הממשלה"
ינסה לשחרר את התנועות בשטח יש סבירות גבוהה שהחמאס יתקו� כל מי ש

לפני שהכוחות , אני ממלי� לעשות זאת מיידית, א� בכוונתנו לתקו�. השבויי�
  ".שלה� יספיקו להתארג�

זה לא הול! ", אמר ראש הממשלה ברוגז, "א� אחד אינו מדבר כא� על תקיפה"
  ".להיות עוד נחשו� וקסמ�

  . אמר מורגנשטר�, "כ� אדוני"
  . ששתיקתו של מורגנשטר� התארכהכ, נבח עליו ראש הממשלה..." המש!"
במקביל אנו רואי� תנועה של חמושי� . "אמר מורגנשטר� בקור רוח, "כ� אדוני"

המתכנסי� א� , שיש סבירות גבוהה שה� שייכי� לרשות הפלשתינית, נוספי�
  ".ה� לעבר בית החולי�
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נראה שאבו חאז� . "כשהוא פונה לשר הבטחו�, אמר ראש הממשלה, "מצויי�"
ח "ה� מצפי� מהפת, א� כ!. מורגנשטר� השתתק". עצמואת הזיז את בכל ז

  .לעשות את העבודה
. אולי שר התשתיות או משהו, אמר אחד מחברי הקבינט, "אני לא מתפלא"

הוא . אחרי השטיפה שקיבל ממ!", מלוחכי פנכתו האגדיי� של ראש הממשלה
  ".יש לו יותר מדי מה להפסיד. ירו� לחסל את החוליה הזאת

ח "אי� ספק שהפת, א� כ!. ז ראש הממשלה כבר דיבר ע� ראש הרשותא
אדוני ראש : "אמר, כדי לוודא זאת. יישלחו לבצע את העבודה המלוכלכת

על פי הסימני� שמצאנו באזור החטיפה ועל פי מה שראינו בהקלטת . הממשלה
כוחות החילו� . יש סיכוי סביר שהשבויי� פצועי� קשה, חטיפת האמבולנס

  ".אנו יכולי� לחדור לתו! בית החולי� בתו! חמש דקות. י� בפאתי יריחוממתינ
הפע� . כבר אמרתי ל! שלא תהיה שו� פריצה". הקדיר את פניו ראש הממשלה
' מבצעי�'שלכתחילה היו צריכי� לשמור על שטח� ולמנוע , ח"יהיו אלה הפת

  ".שיטפלו בחמאס, כאלה של החמאס
, כ! או כ!. מה כבר יכול להיות. נשטר�התעקש מורג, "אדוני ראש הממשלה"

כבר נזקפי� לחשבונו מספיק מחדלי� בכל הפרשה הזאת כדי להבטיח את 
השבויי� עלולי� להיהרג ", פיטוריו ממשאת א� לא , העברתו מתפקידו הנוכחי

  ".ה� לא אוהדי ישראל יותר מהחמאס. ח יהיה אחראי לשחרור�"א� הפת
אמרתי לאבו חאז� . "אמר ראש הממשלה ,"ה� לא יעיזו לחסל את השבויי�"

, הרבה בזכותנו, ח שולט היו� בגדה"הפת. באופ� אישי שהוא ערב לבטחונ�
לו היינו מתירי� למהפכה העממית של החמאס להתפשט ג� . והוא יודע זאת

  ".הוא לא יעז לעשות גלי�. לא היה מחזיק אפילו יו� אחד, בגדה
 ,"ספקת כדי לבצע את החילו�השאלה היא א� יש לכוחותיו מיומנות מ"

  .תמה על חוצפתו שלו. התעקש מורגנשטר�
על פי הדיווחי� של! ", ענה ראש הממשלה בלאות, "אלו� מורגנשטר�( תת"

בעוד שכוחות החמאס מוני� , ח כמה אלפי חמושי�"מוני� כוחות הפת, עצמ!
נראה לי שע� הפרשי כוחות כאלה וע� המוטיבציה הגבוהה של . כמה מאות

ה� פשוט ימחקו את , ח להוכיח שה� פרטנרי� ראויי� למשא ומת�"הפת
  ".לפי שאלו יספיקו להבי� מה נחת עליה�, החמאס

הוא כבר ראה מספיק מבצעי� לדעת שאי� זו אלא . מורגנשטר� השתתק
. א� כי זה עוזר, נאיביות לחשוב שהיתרו� המספרי יעניק ל! ג� יתרו� בקרב
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אי� ספק שה� היו , יו שואלי� את השבויי�וע� כל זאת היה ברור לו שלו ה
על פני חבורה רצחנית של אנשי , מעדיפי� שתחל� אות� סיירת מובחרת

  . ח"פת
סגנית הנשיא . "אמר שר החו�, "התערבות מוחלטת( האמריקאי� דורשי� אי"

אחראית למהל! זה של כשהממשל רואה את ישראל , רמזה לי בשיחה אישית
  ".ובוקציה בעקבות התחדשות השיחותשנועד ללא ספק כפר, החמאס

אמר , "ח לטפל בענייניה� הפנימיי� של הפלשתיני�"אנחנו חייבי� להניח לפת"
, א� ישראל תפרו� עכשיו פנימה כדי לחל� את החטופי�. "ראש הממשלה

יטענו שוב כול� שהיא השולטת האמיתית בשטחי� ושאי� לריבונות של אבו 
  ". כלפינו אחרי פינוי גוש קטי� בדיוק מה שטענו. חאז� כל משמעות

  .הוסי� שר הבטחו�, "ח שולטי� היטב בשטח"נראה שהפת"
שהיה ידוע ביריבותו הגלויה ע� שר , התפר� שר הפני�, "אז אני לא מבי�"

  "?מדוע ה� איפשרו לחאמסניקי� לבצע את הפעולה הזאת", הבטחו�
נותרו עוד כיסי� . "הזדרז שר הבטחו� לסייג את דבריו, "השליטה אינה מלאה"

  ".של החמאס במקומות שוני� בגדה
  ".כיסי�", אמר שר הפני� בהדגשה" ,אה"

( אי. לזכותו של שר הבטחו� יאמר שהוא נמנע מלהגיב להתבטאות ילדותית זו
בהתחשב בהסטוריה העכורה של , הגבה שהיתה לגמרי לא מובנת מאליה

  .היחסי� בי� השניי�
לא הצלחנו ", מזנק לתו! קו אש, טר�אמר מורגנש, "אדוני ראש הממשלה"

לזהות את החוליה שחטפה את השבויי� ואנו משערי� שמדובר כא� בגור� 
  ".ח אינו ידוע"ואפשר שג� לפת, שאינו מוכר לכוחותינו

נבח עליו ראש , "הסבר. "כמו יער של לועי רובי�. כל הראשי� פנו לעברו
  .הממשלה

כמוב� שיש לנו ארכיוני� מוצלבי� ו, ח"יש לנו גישה מלאה למידע שבידי הפת"
לא מצאנו את תמונתו או , א! בכל המערכת הזאת", אמר מורגנשטר�, "משלנו

אי� ספק שנזהה אותו . זהותו של האיש שהיה אחראי בסבירות גבוהה להתקפה
, ואנו חוקרי� עתה את כל בני המשפחה, כבר זיהינו את הנלווי� אליו. בקרוב

א! די , אדוני ראש הממשלה, אנחנו נעלה עליו .במעגלי� הולכי� ומתרחבי�
אלא , ברור שלא מדובר כא� בפעולה מאורגנת ומתוכננת מראש של החמאס
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שאינה קבוצה שפעלה בעבר ולכ� אינה , אולי קבוצה, ביוזמה של איש אחד
  ".ח"לא לנו ולא לפת, ידועה ומוכרת

  "?חוליה קטנה", שאל שר הפני� "?אז מה זה"
א! אי� ספק שיש משמעות ", אמר, "אי� לי מושג. "כתפיומורגנשטר� מש! ב

  .הוא חזר והשתתק". אסטרטגית לעובדה זו
נז� בו ראש הממשלה כאשר עברו כמעט  "?הא� תואיל לפרט משמעות זו"

  .שלושי� שניות של דומיה
מתפלא על הנאה חצופה זו שהוא . אמר מורגנשטר�, "כ� אדוני ראש הממשלה"

את , הוא זיהה היטב את הרגש הזה. ראש הממשלהמפיק מהתעללות קלה ב
אי� ספק שראש הממשלה מתחרט על . הצור! הזה לנקו� במי שסנט בו

א! ', כנראה'ההתפרצות המיותרת כלפי השימוש השפתי של מורגנשטר� בביטוי 
  .בוודאי לא בפוליטיקה. את הנעשה אי� להשיב

אנו מסוגלי� לצפות  .המשמעות היא שיש כא� גור� חופשי ולכ� מסוכ� יותר"
ההחלטות מתקבלות ש� לאט ועד שה� . ביתר קלות תנועות של ארגוני�

כ! שבדר! כלל יש לנו תמונה , עוברות אל הכוחות המבצעי� יש הרבה דליפות
אבל כשמדובר בגור� קט� . טובה של העומד להתרחש לפני שהוא מתרחש

גור� . כי� הבאי�קשה מאוד לצפות את המהל, ועצמאי שאינו מתייע� ע� איש
כפי שהיה במקרה של תרמית , זה הוא נייד ויכול לקבל החלטות של רגע

בה בוימה באופ� ספונטני תאונה כדי לחטו� את השבויי� רגע לפני , האמבולנס
  .קדימה. קדימה עייטי�. הפישול על השולח�. הנה זה". שהגענו אליה�

ור שתוכל לתלות את הא� אתה סב. "שוב שר הפני�. התגובה לא איחרה לבוא
הייתי חושב . "אמר האיש בחמיצות "?בקוט� החוליה, המשגה האסטרטגי של!

מדוע לא חילצת� . א� החוליה כל כ! קטנה ובלתי נחשבת. שיהיה זה להיפ!
  ".הרי זה עתה התפארת ביכולת החילו� של!? אותה ואת השבויי� ג� יחד

איש , ראש הממשלה .אל תענה כסיל כאיוולתו. מורגנשטר� נמנע מלהגיב
, יש לנו א� כ�. "הבי� טוב יותר את דבריו של מורגנשטר�, סיירת לשעבר

   "?אלמנט לא ידוע במשוואה
  .אמר מורגנשטר�". כ�"
שאל ראש  "?ח"הא� להערכת! ישפיע הדבר על פעולות החילו� של הפת"

 .הממשלה ישירות את שאלת המפתח
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ה כאשר התברר שהשבויי� נזכר בהפתעתו הגמור. מורגנשטר� היסס לרגע
לא תחושות , מבוססת, א! כא� היה צרי! הערכה הגיונית. נלקחו לו מתחת לא�

, אמר לבסו� בכבדות, "לנוכח יחסי הכוחות. "בט� עלומות וחששות טמירי�
  ".סביר להניח שלא"
. כמי שהשלי� את מלאכתו על הצד הטוב ביותר, אמר ראש הממשלה, "יפה"
שו� ועדת . זה טוב לכול�. ח לטפל בעניי�"לפתלהניח , הוחלט א� כ�"

ח ישתלט "וכשהפת, גולדסטו� לא תוק� א� הפלשתיני� ילחמו אחד כנגד השני
וזה ית� ג� , ולא אנחנו, יהיה ברור לכול� שה� אכ� הריבו� בשטח�, על המצב

  ".תנופה חזקה לתהלי! השלו�
ת התנועה מורגנשרט� קלט א. ונד לו בראשו ל"רמטכראש הממשלה הביט ב

למרות , ואיכשהו. ה� שוחחו על גורלו לפני פגישה זו. הקלה והבי� מייד
, כ"פנה עתה לראש השבל "הרמטכ.  הוחלט להשאירו בינתיי� על כנו, חוצפתו

קרוב לוודאי נהנה מאוד מהטחינה שטחנו את . שעד כה שמר על שתיקה
 אמר, "מורגנשטר� אלו�( תת. "אליו ישירות ועכשיו פניו, מורגנשטר�
בשו� אופ� אי� . שמור על עמדות אחוריות", כנוז� בילד שובב, בהתנשאות

  "?ברור. להתערב בפעולות בשטח ללא אישורי הישיר
  ".המפקד, כ�"
. אנחנו רוצי� לדעת מה קורה ש� בכל רגע ורגע. אני מצפה לדיווחי� שוטפי�"

מורגנשטר� ". אני לא רוצה לשמוע על מעשי גבורה הירואיי�. אבל מידע בלבד
מייד קלט שהיה . מזכיר עניי� זה בפומבי המנוולא! התפלא ש, הבי� את הרמז
הזכיר לכול� את  כ"ראש השב. וספציפי אליו, כללי לנוכחי�, כא� מסר כפול

. אחריותו כלפי בטחו� המדינה ואת היותו קצי� ממושמע הסר למרות הממשלה
לו בהדגשה חריפה  והורה, למורגנשטר� הזכיר פרק חשוב בעבר� המשות�

  .לשבת בשקט ולא לעשות גלי�, ביותר
  .אמר מורגנשטר�, "המפקד, כ�"
  .כ"ראש השבאמר , "משוחרר"

הוא שנא . המסוק כבר חיכה לו על הגג כשהגיח מתו! גר� המדרגות של הבני�
הוא א!  .את השיתוק המדיני המוטל על הזרוע המבצעת. את המצבי� האלה

למסירות שלו לביצוע פקודות . נימה מהוראותיולא התכוו� לחרוג כמלוא ה
ג� , מורגשנטר� לא יזוז ללא פקודה. היתה קדימות על פני העדפותיו האישיות

  .קאס�( אל( די�( א� יפלו על ראשו כל גדודי אזה
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ק המאולתר "במרחק עשרות מטרי� ספורי� מהחפ, המסוק נחת בפאתי יריחו
  .כירושאל את מז "?מה קורה. "שהקי� קורי� בהעדרו

  ".תראה בעצמ!. "ענה קורי�, "תנועות חמושי�"
ק ישבו ארבעה מעוזריו מול מסכי� מרצדי� וצפו "באפלולית שבתו! החפ

. אחד מה� פינה למורגנשר� את מקומו. בתצלומי הלווי� במצבי זו� שוני�
מקי� אזור של כמאה מטרי� , המס! הציג תקריב של אזור בית החולי�

  . רבועי�
  . ה� ממה שראהמורגנשטר� נד

  . ח בשטח בסביבות ארבעת אלפי� איש"הוא אמד את מספר אנשי הפת
, ולש� שינוי לא היו בעיות במעברי�, הוא ידע שה� הגיעו מכל קצוות הגדה

כמו בימי� הטובי� של בוא ". עת עברו חמושי� אל יריחו דר! השטח הישראלי
  .אמר קורי� לא� אחד במיוחד, "נית� לה� רובי�

הוא . התבונ� בצילומי וידיאו בזמ� אמת של הכוחות הנעי� בשטח ר�מורגנשט
כבר הערי� , מי שלא יהיה שמארג� את כל העסק הזה. בח� כל דבר בחשדנות

. הוא לא רצה סיבוב חוזר. עליו פע� אחת וחט� לו את השבויי� מתחת לא�
על גג בית החולי� . ח כיתרו את בית החולי� מכל הכיווני�"כוחות הפת

קומ� זעו� לעומת ההמו� . צרו נראו דמויות חמושות של אנשי חמאסובח
  . סביב�הנזע� והחמוש של פעילי הרשות ההול! ומתכנס 

רק ליבו התחמ� על . וברו! שפטרנו, ברור שלחמאס לא היה שו� סיכוי
ירצחו כמחווה אחרו� של , ככל שנסיונו יכול להעיד על כ!, שבקרוב, השבויי�

היתרו� של כל העסק הזה . ת התבוסה הבלתי נמנעתהתרסה אכזרית בעקבו
וממשלת ישראל תוכל לעשות שלו� ע� , יהיה שהחמאס יימחק כא� סופית

כרגיל . מורגנשטר� חיי! לעצמו במרירות. מחצית הע� הפלשתיני השוכ� בגדה
כ! יתנו , כמו שנתנו את כל סיני והשאירו את עזה. חצי שלו� במחיר מופקע

למורגנשטר� . שלו� ואי� שלו�, שלו�. וישאירו את עזהעכשיו חצי שומרו� 
נמאס כבר מכל המנטרות האלה שניגנו לו בראש מאז שהחלה האינתיפדה 
הראשונה ונורו כדורי הגומי הראשוני� ופגעו בילדי� הפלשתיני� המתוקשרי� 

למה ישראלי� צריכי� לשל� את המחיר על כל מהל! פלשתיני . הראשוני�
הוא חייב לערב בזה , חמאס רוצה להתאבד סופית בגדהלמה א� ה. מטומט�
  . ה משלנו'שני חבר
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. שלא היתה תשובה לכל השאלות הרטוריות הבלתי פוסקות הללו, כמוב�
  .לעזאזל, העיקר שה� עושי� חרקירי על החיילי� שלנו

הוא תיאר . ח סביב בית החולי� היתה הדוקה לחלוטי�"הטבעת של אנשי הפת
בטח התכנסו לתו! . הצוות הרפואי רועדי� באימה בפני�לעצמו את החולי� ו
מוגני� . עמוק בפני�, עמוק? עתה, ואיפה יואב ושלו�. אזורי� פנימיי� יותר

לפתע . א! חשופי� לגחמות תלייניה� מהירי החימה, מקרב האש שמייד יתחיל
למרבה הפתעתו ראה נופלי� דווקא מקרב השורות . ח הירי הראשו�"הבזיק מט

, א!. ח יפתחו בהתקפה ולא החמאס"ציפה שדווקא הפת. ח"ת של הפתהקדמיו
ח בחימה "תקפו החמאס את הפת, שוב בניגוד לציפיותיו, בניגוד לצפיותיו

אנשי . כולל מכונות יריה ומרגמות, שפוכה של ירי ללא הפסקה מכלי� שוני�
ח שכמאה מחבריה� נפלו בהתקפה הראשונית לא נשארו חייבי� "הפת

  .צרי� על בית החולי� מכל עבר, ירות א� ה�והתחילו ל
כאשר הרעש מהשטח הגיע עד למקו� מושבו וליווה את תמונת הלווי� , רק אז

דמויות . הבחי� בתנועה חשודה בשולי ההמו� התוק� של אנשי הרשות, בה צפה
עברו כמה . ח החלו ליפול בפריפריה"א! אנשי פת, החלו לנוע ש� ללא ירי
היו אלה . חלפה בתדהמה כשקלט את שרואות עיניושניות של מבוכה שהת

שנעו בטבעת דלילה א! רצופה בשוליי� החיצוניי� של טבעת , מאות אנשי�
מביית את התמונה על אזור אחד בו , הוא הגביר את הזו�. ח"אנשי הפת

בסכיני� שלופות , בהתגנבות ובהתנפלות. התנהלה הפעילות המוזרה הזאת
ברעש הנורא של הירי ונפילות פצצי . מגב� ח"שחטו אנשי חמאס אנשי פת

למגל של מוות בקרב , היעיל כל כ! מטווח קרוב, הפ! הנשק הקר, המרגמה
מותירי� , התוקפי� החרישיי� התקדמו כמעט ללא התנגדות. ח"שורות הפת

  . תו! שה� מתקדמי� פנימה, ח שחוטי�"אחריה� אנשי פת
. כ יחנק"שראש השב .ל"רמטכישירות ל. מורגנשטר� התנפל על הטלפו� האדו�

  .זה היה הרגע, א� היה רגע ראוי לעקיפת סמכות
  ". התפתחויות בלתי צפויות בשטח", התנש� לתו! האפרכסת, "המפקד"
  "?מה קורה"
  ".ה� עלולי� לנצח א� לא נתערב. ח מהמארב"החמאס תוק� את הפת"
  ".לא מתערבי�. אתה יודע את ההחלטה בדיוק כמוני, מורגנשטר�"
 וח ינצח"הנחת העבודה היתה שהחמאס קט� ובלתי מאורג� ושהפת. מפקדה"

  ".בקלות
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אתה יודע ", ל בחוסר סבלנות"אמר הרמטכ, "אל תלאה אותי בפלפולי�"
ואני לא חוזר על משגי� . מה שמשנה זו ההחלטה. שההנחות אינ� משנות

  ".הסטוריי� של פעולה בשטח ללא החלטת ממשלה
  ".המפקד, כ�"

פו ראשי� בגלל המחדל ועוד יע. לתגובה זו א! היה חייב לנסות למעשה ציפה
הראשו� יהיה כנראה ראש ההכיר בזה ש, האיש בשטח מאחר והוא היהו. הזה
היה ש� מרח� דמי� שלא נראה כמותו מאז שהשתלט החמאס , כ! או כ!. שלו

  . על עזה
ח הנחושי� להביס את "עברו כמעט חמש דקות לפני שקלטו כוחות הפת

עוט העיקש והרעשני שהג� ישירות על בית החולי� שמתרחש אירוע נוס� המי
כבר היו יותר ממחצית כוחותיה� מתבוססי� בדמ� , וכשקלטו זאת. בעורפ�

מותקפי� מחזית . עתה החלה מהומה רבתי. בעפר ומשיבי� נפש� לאללה
ללא אבחנה בי� , ח לטירו� חושי� של יריות לכל עבר"נכנסו אנשי הפת, ומגב

מאחר וא� אחד מהצדדי� , ובאמת אי אפשר היה להבחי� מבחו�, יב לאוהבאו
מנקודת תצפיתו הלוויינית הבחי� מורגנשטר� . לא לבש מדי� של ממש

בתו! פחות משלושי� שניות נסוגו בבת . בתנועות כוחות שהכו אותו בתדהמה
ונעלמו בי� הסמטאות ברחובות , אחת התוקפי� החרישיי� שהגיחו מהגב

לפתע נותרו . ובה בעת נבלעו ג� מגיני בית החולי� בתו! הבניי�. �הסמוכי
עת , פחות ממחצית הכוחות שהיו לה� רק רבע שעה קוד� לכ�, ח לבד�"הפת

החלו במערכה בלהט שלא נפל מזה של פרשי הצר ניקולאי עת יצאו להילח� 
  .ובהצלחה דומה, בכוחות המהפכה

זה . קי� כאלה בצד הפלשתינימורגנשטר� לא זכר מהלכי� אסטרטגיי� מברי
שילוב של נועזות ונחישות ע� אומד�  –הזכיר לו כמעט את שרו� בצעירותו 

? מה אתה היית עושה. חשב מורגנשטר�? מה עכשיו. נכו� של תגובות האוייב
חש לפתע דחיפות נוראה לחזות מראש את מהלכיו של איש החמאס המנהל 

וא� . של המחט� הקוד� מהל! זה נשא את חותמת התחכו�. מערכה זו
הוא ימשי! להקדי� אותו , מורגנשטר� לא ייכנס במהירות לראשו של איש זה

! מלכודת? מה עכשיו. היריב בדמורליזציה. מעט כוחות. חשוב. מהר. בכל צעד
. מפחידי� אות� עד מוות? אי! לוכדי� אלפי� איש? איזה? אבל איזה מלכודת
. כל גופו רפוי, נשטר� השתתק כולומורג? מה הדפוס כא�. אבל איפה הדפוס
מחפש את , מנסה לאחד את כל הרמזי� שצפו לה� במוחו, כולו מרוכז פנימה
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משלה , משחק אית�, האיש הזה מתעתע באוייביו. את המכנה המשות�, החוט
חטיפת האמבולנס . הסחה. מורגנשטר� פקח את עיניו. מסיח את דעת�. אות�

, ג� עתה. כולל הרוג, ונה אמיתיתמתחת לאפו התבססה על הסחה של תא
דעת שיצר מספר קט� של חמושי� באמצעות ההסתמכה ההתקפה על הסחת 

כלי נשק רועשי� שפיתו את היריב ובלבלו את חושיו בזמ� שההתקפה 
  .בעור� האוייב, האמיתית התנהלה בשקט בכלי נשק קרי�

פלא  לא. הפאזל החל להתלכד. מצחו של מורגנשטר� נחרש קמטי� של דאגה
יש אל� דרכי� להסיח את דעת כוחות הגבול . שהאיש הופיע יש מאי�

הוא בהה . איש מסוכ� מאוד. הישראלי� א� רק יש ל! מספיק שכל לנהל את זה
  . שוב בזירה שלא השתנתה בשניות האחרונות

מה . מהר. ואלמנט ההפתעה יוסר, עוד מעט ה� יתגבשו חזרה. יותר מדי זמ�
בעוד , היא חייבת להיות עזה וחריפה? היה ההסחהמה ת. הוא יעשה עכשיו

הוא ירצה . ה� כבר היו מבוהלי�, לא. שההתקפה האמיתית תהיה חמקמקה
. מורגנשרט� הבי� לפתע את הרבדי� הנוספי� של המחזה הנגלה לעיניו. מנוסה

ח אלא ג� להשפיל "לא רק רוצה לחסל את הפת, הדמות האלמונית הזאת
ובכ! לזכות באמו� הציבור , ח כמוגי לב"פתלהראות את אנשי ה, אותו

היריב הלא ידוע שמורגנשטר� הל! . התמונה הכללית נכנסה לפוקוס. הפלשתיני
לא עוד חוט� . עבר עתה טרנספורמציה מרחיקת לכת, ועיצב אט אט בתודעתו

שחטיפת המילאומניקי� היתה רק המהל! , אלא אסטרטג קר רוח, מזדמ�
כולל מורגנשטר� שיחקו את , כול�, ועד לרגע זה. הראשו� במשחק ארו! טווח

מורגנשטר� נקרע בי� תיעוב עצמי על קוצר דעתו והערכה . תפקיד� למופת
  . מאולצת מהולה בתיעוב כלפי יריבו המתוחכ�

היה זה כמעט טריוויאלי להבי� שעכשיו צרי! לבוא משהו , משפענח את הדפוס
ח אל המלכודת "דודי הפתשתדחו� את שארית ג, איזו מפלצת. מפחיד באמת
ענ� של אבק העיד על התפוצצות עזה בשולי . מעי� ציד ממותות. שמחכה לה�

הגיח טנק מתו! , ומייד אחר כ!, ח המתארגני� מחדש"המוני חיילי הפת
ח כשהוא דורס "הריסותיו של בית והחל להתקד� במהירות לתו! חיילי הפת

בכלל אפשר היה לקרוא  א�. ללא הבחנה ומפגיז בטווח אפס את שורותיה�
מאיפה לעזאזל הקרי� המנוול הזה . הנס על נפשו, שורות להמו� המבוהל הזה

הטנק היה . אלא שמורגנשטר� ידע שהטנק עוד לא היה סו� הסיפור? טנק
נחשול של פליטי הטבח סביב בית . השחיטה תתקיי� במקו� אחר, ההסחה
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הרחובות הצפופי� של  החולי� שעט במורד רחוב צדדי שהוביל אל תו! מער!
מאחוריה� הטנק הדורסני ולפניה� הסמטאות הצרות . מרכז העיר יריחו

אביבי ( ה� נדחסו זה לתו! זה כמו נוער תל. המובילות אל חו� מבטחי�
רק כאשר הגיע הטנק . התזמו� היה נורא כפי שהיה מושל�. בקונצרט רוק

ח כבר מילאו "פתורוב רוב� של שאריות צבא ה, כמעט עד פתח הרחוב הצדדי
נפתחו לפתע , את הסימטה עד אפס מקו� וזרמו אל הסימטאות הבאות

ו על ראש� כמו כורימוני רסס נית, החלונות בבתי� לאור! הסימטה כולה
בקושי נותרו , בתו! דקות ספורות. הטבח ש� היה איו�. עשרת מכות מצרי�

ואלו , שח הגאה של ארבעת אלפי� אי"אולי ארבע מאות לוחמי� מצבא הפת
  .היו במנוסה מגונה מפני קומ� חמושי חמאס נלהבי�

א! ממשלת . רובספייר לא היה מתבייש בה. אוי איזו מהפכה עקובה מד�
והיא עתידה לספוג מלקות , ישראל איבדה בבת אחת את הפרטנר שלה לשלו�

רבות על עמוד הקלו� הבינלאומי שיאשי� אותה במחדל הבטחוני הנורא של 
  .ס על הגדההשתלטות החמא

  . זה באמת לא היה היו� שלו. מורגנשטר� נאנח והצית סגריה
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        יואביואביואביואב
זרוקי� על רצפת הלינוליאו� האזינו בדריכות לקולות , חבולי� וכואבי�
ה� לא ידעו א� זה סימ� . היריות וקולות הנפ� פסקו עכשיו. הלוחמה שבחו�
  ?הא� היו אלה כוחות החילו� שבאו עבור�. טוב או סימ� רע

  ". הכבושי�. נראה לי שנרגעו החברי� של!: "עיניי� עצומות אמר לו שלו�ב
למי איכפת עכשיו כובש . יואב התקשה להאמי� שהוא חוזר שוב לשטויות

אבל לא יכול היה לשתוק . פה ות� לדמ� כא� בשקט'סתו� ת. ונכבש
רק אמרתי . לא אמרתי שהפלשתיני� ה� טלית שכולה תכלת. "לפרובוקציה
  ". של ע� אחר משחית את התרבות הישראליתשהכיבוש 

  ".ואני חושב שדווקא הפניית הלחי למושחתי� היא זו שמשחיתה"
  ".אני לא מפנה שו� לחי"
  "?ומה זה מדיניות ההבלגה? באמת"
  ".מדינה מתוקנת אינה בוחרת להגיב באלימות על כל פרובוקציה"
דיק הפרת ערכי� זו צריכה להיות פרובוקציה מאוד משמעותית כדי להצ. כ�"

  ".כה נעלי� כמו שמירת חיי האד� של האוייב
  ".א� אחד לא שומר על חייו של האוייב. אל תהיה כזה דמגוג"
  ".ג� לא על חיי ישראלי�"
  ".אתה מדבר שטויות"
  ".שמונת אלפי� טילי� על הדרו� זה שטויות. בטח שטויות"
  ".יש לנו אמצעי� להג� על עצמנו. בשביל זה בנינו מקלטי�"
  ".בתו! בונקר, בטח"
  ".להזכיר! שהיתה ג� עופרת יצוקה. "החל יואב להתרגז, "לא רק בבונקר"
  ".הא ל! אויב אכזר. פיזרת� לה� פליירי�. בטח, כ�"
  "?מי זה אנחנו? מה אתה מקשקש? אנחנו פיזרנו לה� פלאיירי�"
שמעדיפי� . כל יפי הנפש שמעדיפי� לשפו! ד� יהודי על ד� ערבי. את�"

  ". קריב אחי� תמורת אויבי�לה
  .אמר יואב בעייפות, "בלי דמגוגיה רגשית בבקשה"
שצעק , מהחלק הטוב שבו, מתעל� מהקול. התלהט שלו� "?איזה דמגוגיה"

. וניסה להזכיר לו ענייני� כמו לאהוב כל יהודי, עליו מבפני� לסתו� את הפה
. לא משנה כלו�זה שאתה קורה לזה דמגוגיה במקו� להתייחס לתוכ� הדברי� "

א� אומרי� לכ� להפסיק ללכל! על ע� ישראל . ככה את� עושי� תמיד
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א� טועני� שאת� גורמי� נזק בלתי , את� אומרי� שזה סתימת פיות, בגויי�
את� אומרי� שזו פגיעה , ל"הפי! למדינת ישראל כאשר את� מכפישי� את צה

. מילי� מפוצצותהכל בש� . לרגע לא מתייחסי� לגופו של עניי�. בדמוקרטיה
ואתה יודע שאני  ( א� אני אומר ל! איזו טעות מזעזעת באמת שהשמאל עשה 

כי זו ? כי זה באמת טיעו� מחריד? למה, אתה מייד קורא לזה דמגוגיה, צודק
וכשאתה ע� לב שותת הד� על הפלשתיני ? זה עושה את זה דמגוגיה? האמת

שלו� " ?ה לא דמגוגיהז, זה שעכשיו הכניס ל! מכות רצח, הכבוש והמושפל
ואחר כ! החברי� של! הולכי� לוושינגטו� ומבקשי� מהמימשל . "רתח מזע�

למרות שכל , כי בזכות הנשק האמריקני נמש! הכיבוש, לא לספק נשק לישראל
דעת יודע שהנשק הזה הוא הדבר היחיד ששומר על כבשה בי� שבעי� ( בר

חתרנות , ובצדק, קורא לזהואפילו , וא� מישהו אומר לכ� איזה מילה –זאבי� 
כאילו שיטת , את� מייד צועקי� דמוקרטיה דמוקרטיה, נגד מדינת ישראל

נגד , המשטר הדמוקרטית מצדיקה כל תרגיל מלוכל! נגד הע� של! עצמ!
, וא� מתעקשי� לומר לכ� שזה לא בסדר להתנהג ככה, המדינה של! עצמ!

  ".גועל נפש. מייד מתחילה צעקה של צייד מכשפות
אתה לא מבי� שאי ", אמר יואב ביובש" ל ההתלהמות של! אינה רלוונטיתכ"

ההסטוריה מלמדת . אפשר לכונ� מדינה על בסיס של כיבוש ושלטו� בע� זר
שכל מעצמה קולוניאליסטית סופה שעוררה את השד הלאומי של האומה 

  ".ככל שנדכא את הפלשתיני� יותר ה� ירימו ראש יותר. המדוכאת
  ".ישר לי�. ואז ה� יעיפו אותנו מכא�"מר שלו� א, "בטח, בטח"
  ".זה לא אמרתי"
. רק אמרת שאנחנו אומה קולוניאליסטית", אמר שלו� בזע�, "בטח לא אמרת"

אתה שמאלני מטור� שלא . אתה מטור�! בארצנו שלנו אנחנו קולוניאליסטי�
  ".וכולנו בסו� נמצא את עצמנו בי� בגללכ�. רואה את קצה הא�

בתו! הטירו� אי השפיות האחרו� שעוד נותר ", התרגז סו� סו� יואב, "בגללנו"
בגלל יצר הכיבוש המטור� שלכ� . אלא בגללכ�, לא בגללנו? הלאומני הזה

שעל ( בגלל מדיניות הא�. את אדמותיה�, לגזול מהפלשתיני� את בית�
  ".המטומטמת שלכ� שפירושה מלחמה לנצח

 ,אנחנו! אנחנו מפריעי� לשלו�! אנחנו הגזלני� !בטח", צרח שלו�" בטח"
שמביני� שאי� מקו� אחר לע� , שעוד מביני� שיהודי� צריכי� לחיות כא�
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אנחנו , ושא� לא נלח� כא� על האדמה הזאת נמצא את עצמנו בי�, ישראל
  ".מפריעי� לשלו�

  .צעק יואב!" ועוד אי!"
לטירו� השמאלני  –לשלו� תמורת שטחי� ? לאיזה שלו� אנחנו מפריעי�"
ומאחר והערבי� , זה שהחליט לתת חלקי� מאר� ישראל תמורת שלו�ה

. הפכו את המתנחלי� לאוייבי השלו�, מסרבי� לקבל פחות מכל אר� ישראל
  ".חתיכת צבועי� שכמותכ�

אתה מדבר גבוהה . "כולו רועד, צעק עליו יואב, "אתה בעצמ! צבוע ומתחסד"
תה מוצ� כא� את לשדו וא, גבוהה ע� נרטיבי� נבובי� של לאומיות ומולדת

  ".של ע� אחר וגוזל אותו
לא של ! אתה שומע! האר� שלי! זו האר� שלי", צעק שלו� בחימה"! אני גוזל"

הפלשתיני� ולא של הממלוקי� ולא של הצלבני� ולא של הרומאי� ולא של 
  ".היווני� ולא של א� אחד חו� מע� ישראל

  ".לואתה נציגו של ע� ישרא", אמר יואב בלעג, "בטח"
  .אמר שלו�, "לפחות אני נאמ� לעמי ומולדתי"
  .אמר יואב "?ואני לא נאמ�"
  ".אתה בוגד בע� ישראל. "צעק שלו�, "אתה בוגד"
איזה קפי� שהל! ונדר! . איזה מתח. משהו בו פקע. צרח יואב! "?אני בוגד"

ולפני שנת� לעצמו די� וחשבו� מצא , משהו נקרע ש� בפני�. שעה אחר שעה
. מוח� בכוח את קנה הנשימה שלו, את גרונו של שלו� ביד שמאל עצמו לופת

. אתה הבוגד! נאצי שכמו!( חתיכת יהודו, חתיכת פשיסט. "צרח "?אני בוגד"
אתה . אתה משחית את ע� ישראל ואת מידותיו. אתה מונע שלו� מישראל

אתה זורק את האנושי בעד . הופ! אותנו לחיות רעות במקו� לבני תרבות
  ". ה מסרחתחתיכת אדמ

עוכר . "אמר בקול ניחר, "מנוול. "שלו� השתנק וקרע את ידו של יואב מגרונו
. מפחד מה יאמרו בגויי�, מלקק אחר פריצי�, תלוש מהע� של!. ישראל שכמו!

שמשחית כל חלקה טובה , אתה והיוהרה הנאורה של!. מחבק אויב ועוקר אוהב
חבורת בורי� שבקושי , ימהוהופ! את ע� ישראל לחבורת שותי בירה ושטופי ז

אתה מטפח התקוות . !"מדברי� עברית עילגת ולא יודעי� אפילו לקרוא תנ
הוא לפת בידו של יואב ". עוקר ישראל ועוכרו, מחלק לה� רובי�, הפלשתיניות
יואב צרח . וסובב את פרק כ� היד לכדי תנוחה בלתי טבעית, האחוזה בידו
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ה שלנו 'אבל מה ע� החבר", ו�צרח של, "אתה צורח. אתה צורח. "בכאב
ני� בגלל המנטליות המיופייפת של אנשי� כמו! שנותני� עדיפות 'שנהרגו בג

שה� במקרה האליטה המאפייניקית השולטת , חבורת שמאלני� הזויי�. לאוייב
  ".במדינה ומפקירה את אזרחיה לאויבי�

  .לנגחובנסיו� , צעק יואב וקירב את ראשו לפניו של שלו�"! כמה אתה מדבר"
. ובעט ברגלו הפצועה של יואב, אמר, "נבלה. "שלו� הסית את ראש הצידה

יואב צרח מעומק הריאות ובתנופת האנדרנלי� הנוראה של הלהט האדו� 
פר�  ד�. שלו� צרח. אפוהול� ב, הל� בראשו בפניו של שלו�, שחל� בכל גופו

  .זר� אל תו! זקנוו מאפו
  . הדלת נפתחה וסעיד נכנס ע� נביל

רק משאירי� ", נחר, "יפה מאוד. "החל לצחוק צחוק נורא, שקלט מה הול!כ
תו! כדי דיבור הוצ� ". אתכ� לרגע לבד וכבר את מחסלי� אחד את השני

מלחמת אחי� לא . בהכרה שהוא עצמו חיסל זה עתה כמה אלפי פלשתיני�
  . היתה זרה לו

אמר , "לכ� אני עוד זקוק. "הוא ניגש אליה� והפריד אות� זה מזה בבעיטה
  ".תהרגו אחד את השני אחר כ!. "בקור

  ". למדת כבר את מה שכתבתי ל!. "אמר לשלו�, "אתה"
  ". תענה לי כשאני מדבר אלי!. "סעיד בעט בו. שלו� לא הגיב

  .מבעד לד� שמילא את פיו, אמר שלו�, "לא"
  . אמר סעיד, "חבל מאוד"

  .שלו� לא ענה
 24נו צריכי� אות! מדבר למצלמה תו! אנח. אי� לנו זמ�. "אמר סעיד, "טוב"

הוא פנה לנביל והמטיר עליו שלל ". אז אנחנו משני� את שיטת ההוראה. שעות
זה . היה מהיר מכדי שיוכל לקלוט את הנאמר, שט� הערבית הגרונית. הוראות

וזה , פה וש� קלט איזו מילה. נשמע לשלו� כנהימות האיו� של טור� כלשהו
  . לא נשמע טוב

הוא מש! את שלו� בכוח למצב עמידה וגרר . א וחזר מייד ע� כסאנביל יצ
והחל , הוא השלי! אותו קדימה כ! שביטנו היתה על המושב. אותו אל הכסא

. שלו� כמעט התעל� עת מש! את ידו השבורה. לקשור את ידיו מאחורי גבו
אחר כ! מש! כל אחת מרגליו של שלו� קדימה וקשר אות� לרגלי הכסא 

. מוש! כל רגל בכוח כדי להביא אותה למקו� שרצה. של שלו� מתחת לראשו
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רגליו וידיו , שרירי גבו, כשסיי� היה שלו� לכוד בפוזה איומה של נערת גומי
  . מתוחי� עד קצה גבול היכולת

. היצירתית של נביל' שאבא'מקווה שתהנה מתנוחת ה. "אמר סעיד, "יפה מאוד"
  ". הוא ממש אמ� בדברי� האלה

ותקריא לו כל , אתה תשב כא� לידו. אתה תהיה המורה. "נפנה ליואב ,"ועכשיו"
הוא ילמד את הכל . את מבי�. והוא ילמד את זה בעל פה. מילה שכתובה כא�

ג� אתה תמצא , וא� הוא לא ידע את זה. אתה אחראי. כמו שצרי!. בעל פה
  ".'שאבא'את עצמ! ב

שו! אותו עד לקיר הסמו! אוחז במותניו כדי למ, נביל גרר את יואב לעבר שלו�
  . שהחל לקבל צבע סגול מזרימת הד� כלפי מטה, לראשו השמוט של שלו�

על אצבעו היתה טבעת שפתחה שריטה . נביל נפרד מיואב במכת גב יד לראשו
  .מדממת במצחו של יואב

  ".אנחנו עדיי� זקוקי� לו. "אמר לו סעיד, "די"
  .אב מכות נמרצות נוספותניכר בנביל שהוא כובש את יצרו מלהכות את יו

  .משאירי� את שבוייה� למשימותיה�, השניי� יצאו
  

***  
   

  . שעה ארוכה היתה ביניה� רק דממה עמוקה
. פחות רגשי. יואב חש כיצד מתחל� הזע� הלוהט שחש קוד� לכ� בכעס עמוק

מה שקרה קוד� היה בדיוק מופת לפאנטיות המטורפת של . קר יותר
וג� אז רק , שוחר שלו� שבקושי מוח� זבובי�, ואבי ,שהוא. המתנחלי� האלה

? יכה איש אחר, שמסוגלת עוד פחות ממנו לאלימות, על פי בקשת רעייתו
בשל שנאת החינ� של ? בשל מה, והכל? שהוא ירד כ! למדרגה הנמוכה ביותר

אסור לו לחזור . שאינו רואה דבר מעבר לתבלול חזיונותיו, האיש הצדקני הזה
עליו להישאר בלתי . יחשוב לו המתנחל מה שיחשוב. � האד�ולאבד כ! את צל

, הוא הסתכל לעברו של האיש הקשור בתנוחה הבלתי אפשרית הזאת. מעורב
אבל תראה מה נהיה , אמנ� מתנחל. ושמח להרגיש גל של רחמי� שוט� אותו

  . כפות בתו! המלכודת, שבוי בתו! השבי. ממנו
  . לח שלו� בקול חנוק" אסור לנו לריב"
  ".ג� אני חושב כ!. "אמר יואב, "כ�"
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  ".על שנאת חינ�", אמר שלו�, "על זו חרבה ירושלי�"
ואני לא בטוח , א! כעס ודאי היה", אמר יואב בכובד ראש, "שנאה לא היתה"

  ".שהוא בחינ�
  ".היתה כא� שנאה ראויה. אתה צודק"

י שפה לרגע חשב שנית� יהיה למצוא איזושה. יואב לא האמי� למשמע אוזניו
  .שאל "?שנאה ראויה. "משותפת ע� המתנחל המטור� הזה

  ".הרי זו מצווה מדאורייתא של לא תשנא את אחי! בלבב!", אמר שלו�, "כ�"
  "?לשנאה ראויה', לא תשנא'רק תסביר לי אי! הגעת מ", אמר יואב, "אה"
תגיד לו מה אתה . אל תשמור את זה בלב", אמר שלו�, "לא תשנא בלבב!"

  ".חושב
  . אמר יואב, "ישר בפרצו�"
כשמדברי� גלויות אפשר למצוא את עמק ", אמר שלו� בכובד ראש, "כ�"

  ".כשלא מדברי� השנאה עוכרת את הלב. השווה
אחרי הזפטות ", אמר יואב בחצי חיו!, "נראה לי לא יזיק לי קצת עכירות לב"

  ".שחטפתי ממ!
וככל הזכור לי אתה " ,ענה לו שלו� באותה הנימה, "עכירות לב אינה מומלצת"

  ". עצמ! לא נשארת חייב
  ".יש חוכמה בכל הפסוקי� האלה שאתה אוהב לצטט. "אמר יואב, "טוב בסדר"
  ".התורה היא מעיי� חוכמה אינסופי", נאנח שלו�, "כ�"
מצפה ששלו� יגיב באיזו אמירה על חוסנה של , אמר יואב, "אשרי המאמי�"

  .א! הוא שתק. האמונה
נבהלת מהדיבורי� ",  שאל אותו יואב משהתארכה הדממה "?מה השתתקת"

  "?של הכופר
  ".לא נבהל, מי שמבי� את עומקה של הכפירה", אמר שלו�, לא נבהלתי, "לא"
עכשיו אתה ג� ממביני ", אמר יואב בציניות, "חשבתי שאתה בעניי� של אמונה"

   "?עומקה של כפירה
  ".רותו של מי שסבור שנבגדאינה אלא מרי", אמר שלו� בכובד ראש, "הכפירה"

, אמר לבסו�, "נכו�. "התשובה הזאת הרשימה אותו, א! לעזאזל. יואב לא ענה
  ". שואהתראה את ה. האלוהי� בגד בנו"
  . אמר שלו�, "אתה טועה"
  .נימה של זע� חוזרת וחודרת לקולו, אמר יואב "?על מה אתה מדבר"
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. שכח שאנחנו רק מדברי�אל ת. אל תיקח את זה קשה", אמר לו שלו�, "תרגע"
שקבעה , אלא של ההשכלה, הכפירה המודרנית אינה תולדה של השואה"

הוא היטה את ראשו בכוח ". שההבנה והאמונה אינ� יכולי� לדור בכפיפה אחת
המחשבה שאלוהי� בגד בע� ישראל . "הצידה כדי לראות את יואב מזווית עינו

ה מתאימה כלל לאמונת שאינ, היא מחשבה ילדותית"אמר שלו� , "בשואה
  ".ישראל

הרב הנכבד יפסוק עתה על אלוהי אושווי� ועל . "אמר יואב במרירות". הו יפה"
של האלוהי� לא רק בע�  הנחרצתילדותיותו של מי שמאמי� שזו הבגידה 

  ". ולא אתה תמלא אות�, השמי� אחרי אוושווי� ריקי�. ישראל אלא באד�
לא חשבנו שא� יהודי� נהרגי� בעוו� מעול� ", אמר שלו�, "אנו היהודי�"

הרי האל שלנו בורא ג� . יהדות� יש בכ! כדי לרוק� את השמי� אלא להיפ!
  ".רע
אבל ציפיתי . תמיד חשבתי שהאל רע לדתיי�", אמר יואב בסרקז�". נו טוב"

  ". ממנו להתנהג ביתר אנושיות כלפי שאר בני האד�
ואתה לא מבי� מה זה ע� ", אמר שלו�, "אתה לא מבי� את אלוהי ישראל"

  ".ישראל
  .אמר יואב, "אני מבי� שאנחנו רק אוכלי� אותה"
אלא על . רק שאי� אנו אוכלי� אותה במקרה", אמר שלו�, "ובזה אתה צודק"

  ".פי תוכנית
  ".יד זדונית שמה לאל"אמר יואב , "הו מצויי�"
  ".כ!אולי לא היה עולמה צר כל ", אמר שלו�, "א� לרחל היתה קצת אמונה"
חתיכת חשיש . ה אמוֶנה'כל מה שצרי! זה אביסל", אמר יואב בציניות, "כ�"

  ".קטנה
ואתה לא מבי� שאוושווי� היתה הדר! , אתה חושב שהשמי� ריקי�"

  ".הפרדוקסלית לומר שהשמי� אינ� ריקי�
  ".על זעקת ילד קט�", אמר יואב, "תאמי� לי שאני מעדי� אות� ריקי�"
. נאבק לומר את דברו למרות התנוחה הקשה. ש שלו�התעק, "ה� אינ� ריקי�"

הבטיח לישראל את דוש ברו! הוא הרי הק. "מודה לאל וליואב ששחרר את ידיו
זה , אנו קוראי� את זה במגילה כל שנה ושנה. זה כתוב בכל המקומות. השואה

כול� . הגאו� מוילנא צעק את זה לפני מאתי� חמישי� שנה, כתוב בספר דברי�
  ".כל מי שהיה מצוי בכבשונה של תורה ידע את זה. זהידעו את 
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ביטוי נחמד למי שעברו "אמר יואב בסרקז� מלא זע� !" כבשונה של תורה"
  ".נו של היטלרומכבשונה של תורה לכבש

השואה היא הנקודה בסו� המשפט שכתבה ", אמר שלו�, "אתה לא מבי�"
, וק� את השמי�לר, ההשכלה ניסתה לפרוק את האלוהי� מעל גבה. ההשכלה

בדיו� שאמור היה להתפוגג ע� , ולגמד את האלוהי� לבדיונו של האד�
דווקא הנאורות היא זו , א! להיפ! קרה. כעש� בפני משב בוקר קליל, הנאורות

חזר והופיע בכל , ואל קנא ונוק� שאינו מניח לברית שתופר, שהתפוגגה
  ".נוראותו מעל המשרפות

  ".ה חולהאת", אמר יואב, "אוי אלוהי�"
אלו ה� נבואות הגאולה . אלו ה� הנבואות", אמר שלו�, "אני לא חולה"

, דקה קוסמית אחרי השואה, והנה. שמתארות את השואה בדיוק ערב התקומה
  ".עומק חשכת הגלות שניה לפני עלות השחר. קמה לה מדינת ישראל

מ� הסת� תגדיר את , א� אתה מגדיר את הקמת מדינת ישראל כגאולה"
אבל א� אתה יודע שמדינת ", אמר יואב, "אה כחוש! הקוד� לגאולההשו

, ישראל לא היתה אלא חלק מתחייה כללית של הלאומיות במאה שעברה
ג� השואה , ותכיר בכ! שמדובר בתופעה היסטורית נטולת כל מימד מיסטי

  ".תאבד בעיני! את חינה
מכונני המדינה . בשוב הש� את שיבת ציו� היינו כחולמי�. "אמר שלו�, "לא"

את� חשבת� , 'אבל כפי שאמר יוס� לאחיו, לא היו מודעי� לתפקיד� הקוסמי
כל תחיית הלאומי� לא היתה אלא כדי לגלגל . 'לרעה והאלוהי� חשבה לטובה

לידי רחוקי� כמו הרצל את ההזדמנות והמחשבה לחזור ולהעמיד את בתולת 
  ".ציו� על רגליה

. נראה לי שזה יותר טוב מאופיו�. "אבאמר יו, "הכל סגור אצל! הרמטית"
אבל בשיטה . האופיו� חול� ואתה מתפקח לעוד יו� של רדיפה אחרי הס�

  ". הכל מסתדר לפי התיאוריה. לא מתפקחי� לעול�, של!
  ".בעוד עיני! של! עצומות", אמר שלו�, "אני דווקא סבור שעיני פקוחות"
  ".יי� של מי יותר עצומותעכשיו נריב העינ", אמר יואב בליאות, "טוב, נו"
לא מבי� מה זה אר� , לא מבי� מה זה ע� ישראל. אתה שבוי כול! בדמיונות"

  ".לא מבי� מה זה אלוהי ישראל, ישראל
  ".לא מבי� כלו� בדמיונות האלה", אמר יואב בבוז, "תאמי� לי שאתה צודק"
  ".אתה זה ששבוי בדמיונות", התרגז שלו�", "ה� לא דמיונות"
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ואתה מקפ� ל! על ההרי� , אני שבוי בדמיונות. "אמר יואב, "סדרב, בסדר"
כי אתה מאמי� באיזו מזימה קוסמית שמחייבת , והגבעות תו! סכנת נפשות

  ".אות! להיות כא�
אחרי אלפי� שנה אני נקרא לחזור ולכונ� את ", אמר שלו�, "זוהי שיבת ציו�"

  ". להקי� שכינתא מארעה, ביתי
וג� כשאתה זורק ", אמר יואב, "כבר דיירי� בביתיש , רק שלמרבה הצער"

  ".ה� דופקי� ל! בחלונות, אות� החוצה
  ".כל זמ� שה� יודעי� שזה הבית שלי", אמר שלו�, "אי� לי בעיה ע� הדיירי�"
אני לא רוצה אות� בכלל . אני יותר פאנט ממ!", אמר יואב, "אתה יודע מה"

  . אלא ש�, לא אצלי בסלו�. מחו� לקו הירוק. אני רוצה אות� בחו�. בבית
, צעק שלו�, "מריחת צבע שרירותית על מפה. שוב הקו הירוק הדמיוני על זה"
  ".מתי תבי� שזו הזייה"
  ".זה מה שאנו מוכני� לתת"
  "?חבורת שמאלני� הזויי�? מי זה אנחנו! אנחנ"
  ". זה הקונצנזוס הישראלי"
  ".לקונצנזוס אתה מתכוו� שא� אומרי� שקר מספיק פעמי� הוא הופ!"
  ".זה לא שקר"
לא רוב רובו , הפלשתיני� בטח שלו. הרי א� אחד לא מחזיק מזה? אז מה זה"

, ואפילו לא כל הגויי� האלה שאת� רוטטי� כל הזמ� מדעת�, של ע� ישראל
  ".סגול או צהבהב, שממש לא איכפת לה� מקו ירוק

  !".זה לא נכו�"
  ".ב"אז אמור לי איפה שגרירות ארה? באמת"
 ".זו לא דוגמה"

חו� , שטח כבוש לכל הדעות. כפר האמני� השמאלני�? ומה ע� עי� הוד"
  "?מה איתו. מהזויי הקו הירוק

  ".הוא בתו! הקו הירוק"
  ".זה אומר שלא תוותרו עליו. הו יופי"
  ".בשו� אופ�"
  "!א� שעל"
  ".לא קונה את הדמגוגיה של!"
  ".אל תשתמט מהשאלה"
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  ".פלפל כא� בדברי� שידועי� לכלאתה סת� מ, אי� כא� שאלה"
א! . ידוע לכל השמאלני� ומופ� לכל הציבור! זה ידוע", נחר שלו� בבוז" בטח"

צבעת� לכ� קו ואת� משתמשי� בו כאמתלה כדי לעקור . אי� לזה שו� בסיס
  ". ולסרב לשלו� מצד שני, יישובי� מאר� ישראל מצד אחד

  ."יסטוריתהקו הירוק הוא עובדה ה", אמר יואב, "קשקוש"
  ".עתיקה מאוד"
העיקר שהקו מסמ� את גבולות , זה לא משנה א� היא עתיקה או חדשה"

  ".השפיות
  ". את גבולות ההתנשאות אתה מתכוו�! שפיות"
אני מבי� שגבולות צנועי� אלה לא ישביעו את רעבונו של איש אר� ישראל "

  ".השלמה
  ".הזאב היהודי הרעב לאדמות, בטח"
  ".זהיפה שאתה מודה ב"
  ".מודה, כ�. מודה באהבתי לאר� ישראל וזכותו של ע� היהודי לארצו"
, אני אוהב את אר� ישראל בדיוק כמו!", אמר יואב".תצא מהפוזה, תצא"

  ".ומחזיק בזכותו של ע� ישראל לארצו לא פחות ממ!
פחות , פחות מזרח ירושלי�, פחות הר הבית"אמר שלו� , "קצת פחות ממני"

וזה רק מה שנשאר אחרי כל . פחות רמת הגול�, מרו�פחות השו, יהודה
הירד� המזרחי כבר מזמ� נמסר . חבלי אר� ישראל שהיו בעבר בידינו. הקיצוצי�

רק עוד נשארו . וחצי האי סיני כבר נמסר למצרי�, רשמית לשושלת חוסיי�
  ".מיאכמה פרוסות מולדת מהסל

  ".תפסת מרובה לא תפסת"
  "?ב"אתה חי במערב התיכו� של ארה, מה? יש ל! אר� אחרת? מרובה"

ויואב קצת , ניכר שכאביו גוברי�. נוחות בתנוחתו האיומה( שלו� נע באי
למה . הצטער על שהוא ממשי! להתווכח עימו בנחישות כזאת נטולת פשרות

, על בעלי חיי�, אפשר לדבר על מזג האוויר. של ידברו על מה שמשות� ביניה�
א! כנראה מטבע הדברי� אי אפשר . � כל כ!על משהו שאינו טעו, על כלכלה

  .והוויכוח היסודי בינו ובי� שלו� חוזר ומתפר�, לברוח מהמרכז
מוכני� להמיר כמה אדמות ", אמר יואב, "הכוחות השפויי� של ע� ישראל"

. אני לא צרי! ללמד אות! שנאמר שאי� כלי מחזיק ברכה אלה השלו�. בשלו�
  ".בס! הכל אני מבקש ברכה



138  

  

  ". ללא כיסויברכה "
  "?חשבתי שזה חסד, צרי! כיסוי לברכה"
אתה ואני יודעי� שהקו הירוק זה סת� פס חסר כיסוי . אל תבלבל את המוח"

  ".שחות! את אר� ישראל בליבה, על המפה
  ".ואני ואתה יודעי� שזו הפשרה השפויה היחידה"
  ".המקובלת רק עלי!"
  ".ועוד כמה כמוני"
  ".נ� של כל השארואת� תדחפו אותה לתו! גרו"
  .".א� לא תתנגדו תוכלו לסעוד בנחת ולא יהיה צור! בהזנה כפויה"
  ".מהל!את� תכתיבו את ה, א� נרצה או לא נרצה"
  ".השפויי� יובילו את המשוגעי�", אמר יואב, "ככה זה"
  ".כולנו פרופלורי�"
  ".אל תתחיל איתי"
  ".אתה הוא זה שחי בהזיה של קו ירוק, אני לא מתחיל אית!"
  ".בינתיי� אני שומע הזיות רק מהכיוו� של!"
, למה לא קו גב ההר, למה לא קו אדו�? אז תסביר לי למה קו ירוק! ?באמת"

למה הקו . למה לא קו ערי ישראל הקדושות, למה לא קו פרשת המי�
. השרירותי המטופש הזה של שביתת נשק אחרי כיבושי מלחמת העצמאות

   "?מי והכיבושי� אחריו כבר לאלמה הכיבוש הראשו� הוא לגיטי
  ".זה היה משהו אחר"
  "?במה זה היה אחר"
  ".זו היתה מלחמת אי� ברירה"
  ".וכיבוש במלחמת אי� ברירה אינו כיבוש, אוהו"
  ".לא היתה לנו מדינה. לא היתה לנו ברירה. זה משהו אחר"
  "?אז מה שחטפנו זה שלנו"
  ".ג� לנו מגיע מקו�, כ�"
  "?מה ע� השואה הפלשתינית. 8הBְ מה ע� הנַ . תה מדבראי! א. יואב, יואב"
  ".אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר. תפסיק ע� הפרובוקציות"
ככה סת� כי אתה , אתה מדבר על התנחלות שאתה קורא לה לגיטימית"

הוא מפריע לשלו� כי . אבל הבית שלי הוא לא התנחלות לגיטימית. החלטת
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למע� . רטטת ולכ� אתה רוצה לעקור לי אותוהוא נמצא מעבר לקו הדמיוני שש
  ".השלו� כמוב�

אתה יודע בדיוק כמוני שא� לא נוכל להבטיח לערבי� רצ� טריטוריאלי לא "
  ".יהיה כא� שלו� לעול�

  ".הגליל, חיפה, ומה ע� הרצ� הטריטוריאלי של יפו? באמת"
  ".אלא ה� ערביי ישראל. תפסיק לערבב"
  ".מתייחס אליה� כפלשתיני� כל שאר העול�. מעניי�? באמת"
  ".ג� לנו יש זכות למדינה. די כבר ע� הציניות הזאת"
  ".רק לא הסברת למה הזכות הזאת נדבקת לקו ירוק. זה כבר אמרת"
  ".זה המינימו�"
  "?מי החליט"
  ".זה המינימו� המקובל"
  "?מקובל על מי"
  ".דעת( על כל בר"
. בזה שו� הגיו� פנימי אתה פשוט מסרב להודות שאי�. דעת הזה( שוב הבר"

את , שזה שרירותי לחלוטי� ומשמש בעיקר כאמתלה לרדו� את המתנחלי�
  ". וליצור כא� מלחמת אחי�, המתיישבי� החלוציי� האמיתיי� של אר� ישראל

  ".מתאי� ל! לדבר על מלחמת אחי�"
  "?הא� אתה היית מבליג כ! א� היו עוקרי� ל! את הבית ברמת השרו�? לי"
  ".נה מרצו� א� היתה החלטת ממשלה כזאתהייתי מתפ"
  ".קל לדבר. בטח, בטח"
  "?מה הקשר"
  ".שאנחנו מבליגי� ואת� עושי� מה שאת� רוצי�, הקשר הוא"
  ".חשבתי שאתה שונא את מדיניות ההבלגה"
תנועותו הפתאומית . פניו של שלו� התאדמו"! לא נגד יהודי�! נגד ערבי�"

  .ריו והוא זעק בכאבבאב" שאבה"העמיקה את אחיזת חבלי ה
. זה לא המקו�. בוא נפסיק את הדיו� הזה, די. "חסר אוני�. יואב שלח יד לעברו
  ".זה לא זמ� לדיוני� פוליטיי�, אנחנו בשבי לעזאזל

את� מבליגי� לערבי� הרוצחי� ואנחנו ", צעק שלו�"! זה דווקא כ� הזמ�"
ת הוליד הקו תראה כמה אכזריו. מבליגי� לאחינו שעוקרי� אותנו מבתינו

ואת� מבליגי� כלפי , י� על הדרו�כסמי� ניתאאלפי ק. הירוק המטופש הזה
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ואנחנו מבליגי� לכ� ומונעי� , ובסו� את� הולכי� ועוקרי� אותנו, האוייב
את� יותר אכזריי� מהשאבה ? כמה איכפת לכ� מהיהודי�. מלחמת אחי�

  .דמעות זרמו מעיניו". הזאת
אתה סובל מספיק ג� בלי כל ההתרגשות . תרגע בבקשה", אמר יואב, "תרגע"

  ".בא נחלי� נושא. הזאת
אכזרי� . אכזרי� את�. "אמר שלו� במרירות, "אל תהיה לי רחמ� עכשיו"

כל אנשי השמאל המתייפיפי� שעומדי� על ד� יהודי� ומנפנפי� . כיעני�
  ". בדגלי שלו� לבני�

א� לא היה כא� קול ", לא מצליח להתאפק, ביואאמר לא , "אל תהיה שוטה"
כבר מזמ� היתה האר� הזאת אובדת בידי מחרחרי , שפוי שנלח� על השלו�

  ".המלחמה למיניה�
  ".אתה בטח יודע. אתה אמרת"
  ".אתה יודע שאני צודק"
מציירי� שדי� על . עוד חתיכת רטוריקה שמאלנית. אני לא יודע שו� דבר כזה"

מי מחרחר . נות הללו הולכי� ומחבלי� בע� ישראלהקירות ובש� הדמיו
, לרוצחי� האלה רובי� �את� נתת. בינתיי� האר� אובדת בידיכ�? מלחמה

את� עקרת� יישובי� , את� טיפחת� את הרוצחי� הללו במדיניות הבלגה
, מתו! גחמה חולפת שרק נתנה מנו� לחמאס, שלמי� והחרבת� בתי כנסת

אז מי בדיוק מחרחר כא� . תארח אצלואותו חמאס שאנו זוכי� עתה לה
  "?מלחמה

א! בתוכו הוא יודע . אולי שלו� צודק מבחינה הגיונית. מה יש לומר. יואב שתק
  . שיש כא� טעות נוראית

אנחנו משלמי� את המחיר של . "אמר שלו� במרירות". אי� ל! מה לענות"
  ".אוולתכ�

היית ", אמר יואב בשקט, "כאתאיסט, א� היית נכנס רגע לנעליי� שלי כחילוני"
  ".רק הקו הירוק ודר! השפיות אל השלו�. מבי� שאי� דר! אחרת

הרי אני כל הזמ� עומד בנעלי� ", צעק שלו� "?מה אתה חושב שאני עושה"
גידי צווארו ". תפסיק להשתמט ופשוט תענה לי. בגרביי� המסריחות של!. של!

  .בלטו מהמתח הבלתי נסבל של תנוחתו והתרגשותו
  .אמר יואב, "רבסד"
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למה ? אני שואל אות! למה הקו הירוק.  "אמר שלו�, "אני שואל אות! שוב"
למה לא גבולות תוכנית . את יפו ואת חיפה, לא להחזיר ג� את עי� הוד

אלא דווקא הקו הירוק , שהיה עליה� קונצנזוס בינלאומי', 47החלוקה משנת 
אינ�  67כיבושי  א!, למה הקו הירוק לגיטימי. שהוא תולדה של כיבוש

למה לא ללכת . תגיד לי ג� למה קו בכלל, ואחרי שתענה לי על זה. לגיטימיי�
מדוע . ולהניח את השלטו� בידי הערבי�, פילוסו� האהבה, ע� מרטי� בובר

מדוע לא לאמ� בכלל את גישתו של , שלישראלי� תהיה כא� ריבונות כלשהי
שאסור שיהיה , ר שפות ולארוזשיהודי צרי! לדעת עש, זינגר, ההסטוריו� ההוא

. בער! כמו כיבוש. כי עצ� החיבור למקו� אחד משחית, לו בית במקו� כלשהו
  .  הוא התנש� בכבדות "?אני רק מבקש שתענה לי על זה

יש צדק בכל הטענות הללו . אני אענה ל!", אמר יואב בכובד ראש, "טוב"
ואל . היא עוולה נכו� שעצ� תפיסת הקרקע מע� שישב כא� לפנינו. שהעלית

ועל אי! שעשרה ערבי� הגיעו , תתחיל איתי ע� הסיפורי� על מאז ומקד�
ואי! האר� כא� עמדה שוממת עד שהחלו , אז על כל יהודי שעלה ארצה'מחיג

א! אי� לזה , אני מכיר את כל הסיפורי� הללו ואולי ה� נכוני�. יהודי� לחזור
זה לא איכפת לי מה היה . קיומי כי הויכוח כא� איננו הסטורי אלא, כל משמעות

ומגיע לו , איכפת לי שלע� ישראל אחרי השואה אי� מקו� להיות בו. קוד�
שע� , וזו הפשרה שהושגה, לא גדולה אבל מדינה. מדינה כמו לכל העמי�

והוא מוכ� להתפשר על שאר , ישראל ישב באר� ישראל בגבולות הקו הירוק
אני מקווה שהסברתי את . ה כולהזו כל התור. זהו. השטחי� תמורת שלו�

  ".עצמי כראוי
ניכר בו שהוא מנסה להתעלות מעל לכאב ושהדבר , שלו� שתק שעה ארוכה
. מנסה להרגיע את נשימתו, הוא התנש� עמוקות. גוזל ממנו אנרגיות רבות

כביכול הושגה בי� ' שהושגה'אני אתעל� לרגע מזה שהפשרה : "לבסו� אמר
ב לא הכירה רשמית בגבולות הקו "כולל ארה ,שו� אומה. השמאל לשמאלו

אחרי כיבושי מלחמת , שהוא בס! הכל גבולות הפסקת האש ע� ירד�, הירוק
הא� הבנתי נכו� שהנקודה המרכזית של! היא שבזכות השואה . העצמאות

  ".והקו הירוק נראה ל! גבול הגיוני, מגיע ל! שתהיה ל! אר� משל!
זה לא נושא לדמגוגיה . לא בזכות השואה". אמר יואב בחמיצות, "בגלל השואה"

  ".וזלזולי�
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אבל עדיי� לא . חלילה לי מלזלזל בתרומתה הנאמנה של השואה לקו הירוק"
א! מאחר ולא היתה , רק אמרת שזו פשרה שהושגה. הסברת למה קו ירוק

  ".הרי שאי� תירו�. פשרה כזאת
זה משנה כיצד  מה. בא נפסיק ע� פלפולי הסרק הללו", אמר יואב, "נו, טוב"

אחרי , זו היתה העובדה בשטח אחרי מלחמת השחרור. הגיעו לקו הירוק
, ואלו ה� הגבולות שנוצרו עבור הע� היהודי אחרי השואה, מלחמת אי� ברירה

מייד הצטער על ". ולפני בוא עיד� האמפריאליז� של מתנחלי� עדויי דובו�
אבל די נמאס כבר ע� . האיש סובל ייסורי גיהנ� והוא נכנס בו. התבטאות זו

  .הפולמוסנות המטופשת הזאת סביב המוב� מאליו
מאחר ולא . הבנתי. החלקת יפה על שאלת עי� הוד", אמר שלו� ביובש, "כ�"

זה מעניק לגיטימציה לאימפריאליז� של שמאלני� , היתה ברירה אלא לכבוש
  ".עדויי חקי

  ".בא נסגור את הדיו� הזה. "אמר יואב, "די כבר, טוב"
האופ� בו הצליח להציב . שלו� חש כיצד שט� דיבורו רוצה להמשי! ולהתפר�

כמו התענוג של . העניק לו עונג עצו�, את יואב מול הפרדוקסי� של שיטתו
זה . זה היה יותר עמוק. א! מייד דחה מחשבה זו, חשב, פיצוח סוגייה בגמרא

, הסטוריההיה פורק� לשני� על שני� של האזנה למהדורות חדשות משכתבות 
( דיווחי� חד. לטיוחי� ולהעלמת עובדות, אלפי שעות הקשבה אילמת לשקרי�

צדדיי� אינסופיי� הגוזרי� בדיוק את הנקודות המרכזיות ויוצרי� חוש! וערפל 
של התבטאויות מלאות בטחו� , מסכי עש� אינסופיי� של מילי� ורגשות. תמידי

, ק מול שמאלני בגודל טבעיכפות כיצח, הוא שוכב כא�, והנה. וחשיבות עצמית
דברי� . בלא ריכו!, בלא כפפות. והוא יכול לומר לו את כל אשר בלבבו

לולא כאבי התופת של התפוקקות . כשבוי אל שבוי. כשווה אל שווה, כהווית�
ואולי זה עמוק . כמעט היה שווה ליפול בשבי בשביל זה, מפרקיו ומתיחת גידיו

היתה זו הרגשה נפלאה להשיב , ל האטימותאחרי כ, אחרי כל הדמוניזציה. מזה
  .ולומר לו דברי� כהוויית�, להחזיק ראי לשמאלני המודחק הזה, מלחמה שערה

כשכל , מה הוא יכול לעשות. הרי יואב אינו אלא תינוק שנשבה, ובכל זאת
ועממי אירופה , והאקדמיה והמערכת המשפטית, מערכת החינו! והתקשורת

 "?כיבוש, כיבוש, כיבוש"אומרי� לו , ורי� כפליי�ב הנא"הנאורי� ונשיאי ארה
שטירמר יו� יומי של ( אמניו ותיאטראותיו עושי� בו מעשה דר, כשסופריו

מה  –כאויב הקמאי של השלו� והנאורות , חטאת( כל( הכפשת המתנחל כאבי
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אבל המחשבות . לא לכעוס עליו, צרי! לחמול עליו? נית� לצפות ממנו
היה הרבה יותר חזק ואמיתי לומר לו . זיקות מי�לא ממש מח הצדקניות הללו

חבורת צבועי� . עד שיצלצלו לו האזניי�, את האמת כשווה מול שווה
זה בגלל . איזה מחשבות הוא חושב. מלוקקי� ע� הקו הירוק המטומט� שלה�

, קדימה. צרי! לחזור לאיפוס. שמעלה את הסעי�, הקשירה הארורה הזאת
אבל ג� נשימות שטחיות , לנשו� בפוזה הזאתאי אפשר ממש , טוב. נשימות

  .מדודות והרבה כוונות טובות יכולי� להועיל
  ".אני מבקש סליחה א� הרגזתי אות!. נסגור", אמר לבסו�, "בסדר"
  "?התחלת שוב ע� התיאטרו� של המתחרט המכה על חטא", אמר יואב, "הו"
  ".זו לא בושה להצטער א� פגעת באחר"
  . אמר לו יואב ,"אז באמת תתבייש ל!"
אתה . זו לו חוכמה להיות ציני. "אמר שלו� ברצינות" ,תפסיק ע� הציניות"

החוכמה היא לראות . יכול לקחת כל דבר ולחורר בו חורי� עד שיהיה מסננת
  ".לראות את מה שמעבר לציניות. את השל�

  .אמר יואב, "בתנאי שאתה מאמי� שיש של�"
רק בזכות זה . ל הזמ� אתה מאמי� בזהכ. "אמר שלו�, "בוודאי שאתה מאמי�"

  ".אתה יכול לשבת ולדקדק בציניות בפרטי�
משהו בו לא הניח לו . אמר יואב, "התחלת שוב באחד ממסעות הדמיו� של!"

כאילו א� ישתוק תהיה זו . הוא היה חייב לענות לו.להניח לשלו� פשוט להיות 
  .הודאה

תה חי בתו! רגע ורגע א בכל", אמר שלו� בקול ניחר" ,תקשיב לי בבקשה"
. כי אתה יודע את הכלל, המקרי� הפרטיי� לא חשובי� .בתו! וודאויות, חוקי�

ושא� תדבר , שא� תאכל תהיה שבע. אתה יודע שא� תמעד תיפול לרצפה
אלו דברי� מרכזיי� שאתה משוכנע . תוכל להעביר את המחשבות של! לשומע

  ".בה�
  .באמר יוא, "אני לא מבי� לא� אתה חותר"
אני רק מבקש ממ! להרפות רגע מהציניות הפרטית . אני לא חותר לשו� דבר"

. אל תסתכל לי על תינוק ותאמר לי שהוא מפגר ומסריח. לטובת התמונה כולה
תסתכל עליו ותראה שהוא באמת רק שלב התפתחותי בדר! אל גאו� אחרי 

  ".זה כל מה שאני מבקש. זה הכל. תראה את הדברי� בהקשר. מקלחת
  ".אתה יודע שההקשר הוא בעי� המסתכל"
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  ".אבל שיסתכל. שיהיה בעי� המסתכל. "אמר שלו�, "בסדר גמור"
  ".יסתכל א! מה שיראה יהיה בעינו בלבד, יסתכל"
  .אמר לו שלו�, "אני רואה שפספסת את הקורס על קנט"

הרי הוא . המתנחל צודק. העקיצה הזאת כל כ! כאבה. יואב כמעט קפ� ממקומו
שאי� קיו� , היה זו בדיוק היתה טענתו של קנט. � בנאיביות של ילדמדבר כא

  .לשו� דבר מחו� לעי� המסתכל
 .מדוע הוא מעלה טיעוני� נאיביי� כל כ!. מדוע הוא עושה זאת, השאלה רק

הרי יש לו . מעי� דקרט כזה השוכב במיטתו ע� כאבי ראש ומטיל ספק בכל
, מלמד את הדברי� הללו לאחרי�הוא הרי . דוקטורט בהסטוריה של הרעיונות

  ? מהיכ� באה העמדה הנאיבית הזאת
, בלא להגיב בציניות ת האישבקושי יכול לשמוע אצרי! להודות שהוא . ובאמת

כאילו . עצ� השאלה הציפה אותו בחרדה ?מה מאיי� עליו. בעלבו�, בתוקפנות
ה כשאי� הוא רוצ, לשנות את דעתו. מישהו מבקש ממנו לוותר על היקר לו

מעי� מנגנו� הגנה כדי , אפשר שהציניות שלו היא פשוט מעי� רפלקס.  לשנותה
כי , לא להיחש� בפני מה שאינ! רוצה לראות כי אתה יודע שזה לא בשביל!

או לאטו� , כמו לעצו� עיניי� בסרט אימה. אתה יודע שזה יעשה ל! רע
א רוצה אתה ל. אוזניי� כשמישהו קורא ל! את הפרוטוקולי� של זקני ציו�

את כל מה שאתה בגדול כי אתה בעצ� כבר יודע , אתה לא רוצה לדעתולראות 
  .לפרטיו לא רוצה לראות ולדעת

יודע . חושב שהוא יודע את כל מה ששלו� רוצה לומרובעצ� הוא באמת 
נסיבות הגורל האכזריות אמנ� . הוא לא רוצה לשמוע את זה. יודע ובז. ושונא

  . מה יש לו לומראותו לא מעניי� אבל באמת , ה קלחתיחד לאות �הטיחו אות
, מכל הסוגי� אנשי�בא במגע ע�  בעבודתוהרי . ג� בזה יש משהו מוזרוהרי 

ורבי� מה� היו בעלי חשיבה , אנשי� שדלה מה� חומרי� למחקריו
במילה צינית , שנית� היה לבטלה בהינ� יד של זלזול, קונקרטית, פרימיטיבית

יבורי� שלה� לתחו� של סיפורי הסבתא מושחזת המעיפה את כל הד
מקשיב . בסבלנות, אבל הוא היה יושב אית� שעות. והפולקלור העממי התפל

אלא . מעול� לא חש אז מאויי�. לכל המוב� מאליו שלה� ומוצא בו טע� חדש
בחיבוק אנשי� אלה הוא חיבק את אוזלת יד� של . עוט� ואוהד, אמפטי, להיפ!

עי� יפה את חולשת התלמיד כפוטנציאל להתפתחות של מי שרואה ב, של פדגוג
לא יכול היה לשמוע . לא היתה לו סבלנות במיל, ע� שלו�, ואילו כא�. וצמיחה
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איפה רחבות הדעת נטולת הדעות הקדומות ? איפה הכבוד כלפי האחר. אותו
אולי זה דווקא בגלל , ובעצ�. זה מוזר מאוד. זה מוזר? של פרופסור של רעיונות

. אלא מישהו שהיה צרי! לנהוג בצורה הגיונית יותר מושא מחקריינו ששלו� א
אינ! מעליב את עמיתי! האקדמיי� בכ! . אולי יריב, כמו עמית בפקולטה

א� אתה לא צימקי� שכל מה . נחקרי�שתתייחס אליה� בסובלנות השמורה ל
אתה מתווכח , ולכ� הוא מורח את כול� במרגרינה, שמעניי� אותו זו פוליטיקה
כי , שלו� מאיי� עליו. כחלק מהשיח בי� עמיתי�, אית� ומעליב את עבודת�

ולכ� לקבוצת האידיוטי� שיש להעמיד� , הוא מייחס אותו לקבוצת השווי�
אתה קורא אידיוט למי שהוא . אידיוטי� נחקרי� של!אינ! קורא ל. במקומ�

היה  למי שיכול, למי שהיה צרי! לדעת טוב יותר, א! נוהג כמטומט�, כמו!
אבל פשוט , להיות בדיוק כמו! ולחשוב את מחשבותי! ולהבי� כמה אתה צודק

להתעל� ממנו או לריב איתו : ואז יש ל! שתי ברירות, מתעקש לחשוב אחרת
  .פשוט מגוח!. מגוח!. עד חורמה

חש שנפר� בו משהו כלפי שלו� , משהבי� כיצד הוא פועל ביחס אליו, עתה
אבל עתה , כבר ידע שהוא איש אמי�. ולה יותרוהוא יכול לראותו בבהירות גד

אפילו לשמוע אות� עד תו� , חש שהוא מוכ� להתייחס בסלחנות לרעיונותיו
, כמה מהילד יש בנו. הוא חיי! לעצמו על הנאיביות שלו. בלא להסכי� עימ�

אותנו להתנהגויות חסרות הסוחפי�  דחפי�, כמה מוטיבציות לא מודעות
י� ה� מעל מסה מוצקה של רגשות המחוברהמחשבות צפות ל. מחשבה
שאינה מצריכה כל מחשבה , דעה קדומה אמיתית, וודאות אוטומטית. לוודאות
. בלבל ל! את המוחאתה יודע מי נגד מי ואי� ל! סבלנות למי שמנסה ל. נוספת

סטריאוטיפי� . סטריאוטיפי� זה לסוציולוגי� שבודקי� סטיגמות כלפי כושי�
ולמרות שהוא . זה א� פע� לא אתה. יי� על יהודי�זה מחשבות של אנטישמ

שאי אפשר , מכיר את הנושא ככ� ידו ויודע שאי� אד� בלא סטריאוטיפי�
, בכל זאת הופתע מעוצמת� אצלו, להתקיי� במציאות בלי הכללות גורפות

  . ומהמורכבות שלה�
  "?נעצמה ל! עי� המסתכל. "שאל שלו� "?מה קורה"
  ".בראש ע� קנט נתת לי", צחק יואב" ,כ�"
  "?לא, זו בקורת התבונה הטהורה", גיח! שלו�" ,טוב"
מההבנה הנעימה שמאחורי . נהנה מהשחרור שבהכרה החדשה. צחק יואב, "כ�"

  . הריחוק והציניות הסתתרה בעצ� מעי� אחוות השווי�
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  .שאל שלו�" ?והמסקנה"
  ".שלינחקרי� שמגיע ל! לפחות יחס כמו שאני מעניק ל"
  .אמר שלו� "תודה רבה"
התכוונתי שאני מוכ� להשעות ", הזדרז יואב לתקנו, "לא התכוונתי לזה כ!, לא"

  ".את ספקנותי
  .אמר שלו�, "רבה, תודה רבה"
. אל תתחיל להסתכל עכשיו ולבדוק את שיני הסוס שקיבלת. בסדר, די, טוב נו"

  ".צלח ורכב
� לא היתה קוד. "אמר שלו�, "איכשהו אני לא יודע א� לשמוח או להעלב"

כי אתה עכשיו אוכל לומר ככל העולה על רוחי , מילה שאמרתי שלא ירית בה
  "?אי אפשר סת� לדבר. 'נחקר'משנה את הסיווג שלי ל

אני לא חושב שאנחנו יכולי� סת� ", אמר יואב ברצינות, "יש רק בעיה אחת"
זה , זה לא מונדיאל ע� בירות ופיצוחי�. זה יותר מדי חשוב העסק הזה. לדבר

אבל אני מוכ� לשמוע אות! ג� א� אני . אז אי אפשר סת� לדבר. יותר עמוק
  ". לא מסכי� אית!

 .שאל שלו� "?הא� אתה מוכרח לא להסכי� איתי"

אבל אני מוכ� . אתה יודע שאני לא מסכי� אית!", אמר יואב, "די, טוב נו"
  ".ר ולהילח� על זכות! לומר את דעת!ילעשות מעשה וולטי

אינטלקטואלי . זה באמת היה טעו� מדי כל העסק הזה. � שתיקהנפלה ביניה
יושבי� לה� שני . של הייאוש, של השבי, מוזר מדי בהקשר של הפציעה. מדי

? הא� זה לא מגוח!. ומדברי� פילוסופיה כאילו אי� מחר, חשב יואב, יהודי�
דברי� , ולא סת� פילוסופיה אלא תורת ההכרה והיחסי� בי� הסובייקט לאחר

ומעי� לו ,  מרוסק עצמות, יושב לו שלו� הזה. עומדי� ברומו של עול�ה
הוצ� ברגש ח� של אחווה כלפי . נוז� בו ע� קנט, סנוקרות אינטלקטואליות

שני שלימזלי� שנפלו לתו! . כא� בבור הזה. בכל זאת אנחנו אחי� לצרה. שלו�
  .מלכודת

  ". דעתיאז אומר ל! את . "אמר שלו� כעבור דקות ארוכות, "טוב"
  ".אני מקשיב"
  ".בלי ציניות"
  .אמר יואב בלא שמ� של ציניות, "אני מקשיב בלי ציניות"

  .שלו� השתתק שוב
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  .שאל יואב "?מה קרה"
  ".אני לא יודע מאיפה להתחיל"
  .אמר יואב בחיו!, "שלי נחקרי�אני אומר ל! מה שאני אומר תמיד ל"
  "?מה"
  ".תתחיל מההתחלה"

מבטו מעיד עליו שהוא מנסה לאמוד את , שלו� בריכוז מזווית עינו התבונ� בו
  . מש! בכתפו הפחות דואבת ואמר, בסו�. כנותו של יואב

  ".אני אתחיל מעילת העילות וסיבת הסיבות, טוב"
הוא פשוט לא יכול היה לעצור . צחק יואב, "תמיד מקו� טוב להתחיל בו"

� חתומות ובדעה למרות שהתחייב לעצמו בה� צדק שהוא יקשיב בפני. בעצמו
הפתיחה , לכל רוחב היריעה של אמונתו, רחבה ופתוחה לכל מה ששלו� יאמר

, הפתיעה אותו והוא הבי� שציפה למשהו פרוזאי יותר, גבוה מעל גבוה, הזאת
ושהוא ... או אר� ישראל איננה... משהו שמתחיל במילי� אר� ישראל היא

טריאוטיפ של מי שנאות עכשיו היה זה כנראה הס. עדיי� שבוי בסטריאוטיפ
וא� אתה מוכ� כבר להאזי� . בניגוד לשכל הישר ולהגיו� הבריא, להאזי� למתנחל

למתנחל אז שלא יבזבז ל! את המוכנות על תיאולוגיה וידבר ישר על מה 
  . ערוב ומכת בכורות פלשתיניי�, ד� :שמתנחלי� אמורי� לדבר

  ".ק הואר. הוא. הכל מתחיל ממנו. "אמר שלו�, "זו אמונתי"
ו יהיה לו רקע נכבד במדעי הדתות והוא מייד ניסה לשיי! את דבר. יואב שתק

א! הא� היה זה , ברור שהיה כא� מונותאיז�. של שלו� לקטגוריה המתאימה
הא� סיבת הסיבות ניהלה . איז� מורכב ע� אמנציות( אנת( או פנ, מוניז� פשוט

! של השתלשלות או גלגלה אותו בדר, את העול� באופ� מכני כחוק טבע
ת� . מספיק ע� הקיטלוגי�, טוב נו? המאפשרת את החירות מצד הברואי�

  . נסה להבי� אותו בתנאיו שלו. לאיש לדבר
  ".ואלוהי� הוא בעול�, העול� כולו הוא באלוהי�"
  . אמר יואב בנכונות, "בסדר"
  ".לא נכו� להתחיל מעילת העילות וסיבת הסיבות. "אמר שלו�". לא, טוב"
  ".ואתה מתחיל כא� להסס, סו� סו� אני פורש ל! שטיח", אמר יואב, "עתשמ"
. את הכל עילת העילות זה פשוט החוק המסכ�", אמר שלו�, "אני לא מהסס"

  ".עצמ�אלא מהתופעות , הרי אמונתי לא מתחילה ש�, בפועלאבל 
   "?תופעות ואמונהאתה בטוח שאתה רוצה לערבב "
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מה הטע� , ללא עובדות. דותבבירה את העואני מאמי� שאמונתי מס, בוודאי"
  "?באמונתי

אתה מאמי� והאמונה של! מכתיבה מה נקרא ", אמר יואב, "חשבתי שזה הפו!"
א! . הוא פשוט לא יכול להתאפק, הנה שוב הציניות מזדחלת לדבריו". עובדות

ואז , קוד� יש הרבה עובדות. כמו בכל מדע. ג� זה נכו�: "שלו� ענה לו ברצינות
ואז כשהתיאוריה מסבירה את העובדות מחילי� אותה על , י� תיאוריהבונ

ואז מרחיבי� שוב , עד שבאות עובדות אחרות וסותרות אותה, המציאות כולה
  ".ככה זה עובד ג� באמונה. את התיאוריה

אותי לימדו שהאמונה היא תיאוריה שאינה . "אמר יואב, "אותי לימדו אחרת"
  ".הפרכה( ברת

עומדת למבח� כמו כל תיאוריה האמונה היא תיאוריה ש. ו�זה פשוט לא נכ"
  ".אז פשוט מרפי� ממנהוא� היא מפסיקה להסביר את העול� . אחרת

  .אמר יואב "?מה פירוש מרפי� ממנה"
  "?שמעת על חילוני�"
  ".אנחנו מדברי� עכשיו על אמונה"
 ה� הרי מאמיני� באי? לה� אי� אמונה? החילוני� ה� מחו� למשוואה ,מה"

, מאמיני� שהאמונה אינה מסבירה את כל התופעות, או יותר נכו�, אמונה
ומי מוכ� להחזיק בתיאוריה שלא מסבירה את . הסבר לא מספקשהיא 

  "?העבודות
אתה רוצה להסביר לי מדוע הדת היא ", אמר יואב, "אני יודע לא� אתה חותר"

  ".והאמונה היא למעלה מטע� ודעת, ברגש
למרות , האמונה היא לא למעלה מטע� ודעת. "ו� ברוגזאמר של, "בשו� אופ�"

האמונה שהאמונה היא . כל גבב השטויות שמלמדי� בפקולטות למדעי הדתות
תיאוריה . היא ג� סוג של תיאוריה ביחס למציאות, למעלה מטע� ודעת

, הקובעת שלא נית� להבי� את המציאות ולהסביר אותה במונחי� של אמונה
ולהיות למעלה מטע� , היאחז בדמיונות של גבהי מרומי�ולכ� האמונה צריכה ל

  ".ודעת
כי . "אמר לו יואב, "נראה לי שאתה כורת את הענ� האמוני שאתה יושב עליו"

לתיאוריה התלויה בעובדות כדי לאשש  אמונההופ! את הא� אתה הול! על 
  ".לא תגיע רחוק, אותה

  .אמר שלו�, "אני פשוט מספר ל! אי! אני ניגש לזה"
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המחשבות שוב נלכד במלכודת של . יכול היה לבעוט בעצמו. אמר יואב, "אה"
שוב שכח שהוא ניצב בפני איש פצוע ומוכה הנתו� במצב בלתי נסבל . הגורפות

הוא צרי! , במקו� להתווכח על עיקרי� אלה. ומספר לו את עיקרי אמונתו
הוא  ,לתת לו להיות מה שהוא ולומר את מה שהוא אומר, פשוט להקשיב לו
  .לא חייב להסכי�

  ".ספר לי על חיי!. איש באמונתו יחיה. אני שומע", אמר, "בסדר"
ואני דווקא רוצה לומר את , הוא צדיק באמונתו יחיה", אמר שלו�, "הביטוי"

והחיי� מלמדי� , אלא שהחיי� ה� העיקר, לא שהאמונה היא העיקר, ההיפ!
כי מבשרי אחזה . הגדולההעובדות מלמדות אות! את התיאוריה . אות! אמונה

  ".אלוה
שלו� סותר . כל פע� שהוא אומר משהו .הדיו� הזה הוא כמו בור חתחתי�

מיישר לו שלו� את , כל פע� שהוא מנסה להבי� ולשק� את הבנתו. אותו מייד
מעי� אמונה , חריגכנראה שיש כא� משהו באמת ? היכ� הוא מפספס. המראה

תיאוריות המוסכמות והידועות � האינה מתיישבת עש, פרטית של איש אחד
א� אי� הוא מקבל שאמונה היא משהו נשגב ועמוק המתנשא . על האמונה

ואולי הוא שוב הלביש עליו איזה ? במה הוא מאמי�, מעבר למציאות
והאיש הוא בעצ� מ� שפינוזה כזה המתאר את המנגנו� , סטריאוטיפ של מאמי�

איסט המוחלט המדבר בשפתה האת :המת והמכני של שעו� בלשו� תיאולוגית
שהראיה שלו ? מה יש לו שהוא כל הזמ� מגיב רגשית אל האיש הזה. של אמונה

  ?מסרבת להתמקד, מתחלקת סביבו כמו קוטב מגנט שלילי
קצת כמו אמונה . "אמר שלו�, "האמונה שלי מתחילה ממה שאני פוגש בעול�"

וכל מיני שאלות , של ילדי� שואלי� מי מזיז את הענני� ומי עשה את השמש
, מדעיי�שהמבוגרי� החילוני� עוני� עליה� בשלל הסברי� , אמוניות כאלה

ואז מסבירי� את ההסברי� , דוש ברו! הואוהדתיי� אומרי� לה� הק
  ".המדעיי�

  .לא יכול היה יואב להתאפק, "רק סוג מאוד מסויי� של דתיי�"
ש חילוני� שפשוט י. זו היתה הכללה שלא במקומה. נכו�. "אמר שלו�, "בסדר"

ואחר כ!  דוש ברו! הואימשכו בכתפיה� ולא יענו כלל ויש דתיי� שיאמרו הק
ואולי זה רק . שזה מה שה� אומרי� לילדי� שלה�, כמוני, ויש דתיי�. ישתקו

לומר לילדי� שלי שיש , אבל אני רואה זאת כחובתי הדתית החינוכית. אני
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הוא עילת העילות וסיבת שהאלוהי� . אלוהי� בשמי� ושיש אד� על האר�
  ".א! יש סיבות קרובות שנית� להסביר� באופ� מכני, הסיבות

  .אמר יואב, "עכשיו אני מתחיל להבי� אות!"
אני מסביר לה� שעצ� היכולת שלנו ", המשי! שלו�, "וכשהילדי� גדלי�"

 דוש ברו!ג� היא חלק מהאופ� בו מנהל הק, להסביר ולהבי� הסברי� מכניי�
  ".את עולמו

  .אמר יואב, "האמונה כהסבר לכל, אתה מגיע לשורה התחתונה, הנה"
  ".קפצתי שוב ישירות לתיאוריה, אתה צודק, נו, טוב"
זו תיאוריה . זה טיעו� במעגל סוגר. "אמר יואב, "זו לא סת� תיאוריה"

  ".ולכ� לא נית� לפרו! אותה, שמסבירה את הכל
  "?אי! אפשר לפרו! אותה ,א� היא מסבירה את הכל", אמר שלו�, "נו ברור"
  ". היא לא מדעית, א� כ!"
  "?למה לא"
  ".כי היא לא ברת הפרכה"
מסביר את שא� משהו ה. נראה לי שאתה עכשיו מסתובב בתו! פרדוקסי�"

  "?הכל לא יכול להיות מדעי כי אי אפשר שמשהו יסביר את הכל
  ".זאת האמת"
שהופרכו כי לא העובדה שעד כה היו תיאוריות מדעיות ? מה האמת בזה"

זו סת� ? מחייבת את קיומה של הפרכה כתנאי למדעיות, הסבירו את הכל
, הא� התיאוריה של איינשטיי�. הרי כול� מחפשי� אחר ההסבר הכולל. הזיה

( אינה מדעית כי היא אינה ברת, הא� הנוסחה הנוראית הזאת שהוא גילה
  ".הפרכה

  "?הפרכה( מי אמר שהיא לא ברת"
  ". מהירות ואנרגיה, מסבירה באופ� של� את הקשר בי� מסהכי היא . היא לא"
  ".ג� האמונה של! היא ברת הפרכה, א� כ!"
  "?הא� טענתי שלא"
  "?שנית� להפרי! אותה, אז איזו מ� אמונה זו"
  "?הנוסחה הזאת של איינשטיי�, איזו מי� אמונה זו"
  ".זה לא אותו דבר"
תיאורה , ה היא תיאוריההאמונ", אמר שלו� בלהט, "זה בדיוק אותו דבר"

ועצ� החילוניות צמחה , ואמונות רבות קרסו. שמנסה להבי� כיצד פועל העול�



151  

  

ג� אמונות צוברות , וכמו במדע. בדיוק כמו במדע. מתו! כ! שה� הופרכו
עמוקה יותר , לפני שאמונה רחבה יותר, הסברי� למכביר כדי להציל�

אתה הפרופסור . העובדותומשמעותית יותר מחליפה אות� ומסבירה שוב את 
  ".תגיד לי אתה א� זה לא כ!. לרעיונות

אבל זה לא כ! מצד . זה כ! מהצד של מדעי הדתות", אמר יואב בחמיצות, "כ�"
  ".המאמי� מאמי� שאמונתו שלמה ושדבר אינו יכול להפריכה. המאמי�

שאל  "?ביחס לתיאוריה של ניוטו� 19( המאה המדעני ומה בדיוק האמינו כל "
הא� האמינו שמשהו יכול להפרי! את משוואותיו של ", � בחריפותשלו

  "?ניוטו�
  .יואב שתק

. כי אתה יודע בדיוק כמוני שכ! זה עובד! מצויי�", אמר שלו�, "אתה שותק"
וכול� מנסות לעשות דבר  –שכל התיאוריות וכל האמונות ה� ברות הפרכה 

להסביר את , זאתוכשתיאוריה מצליחה לעשות . להסביר את המציאות, אחד
ואי� מה , אז היא אינה ברת הפרכה כי היא מסבירה את הכל, המציאות כולה
  ".שיפרי! אותה

  .אמר יואב בעקשנות, "זו דר! מסוכנת להסתכל על המציאות"
  ".זה פשוט האמת", אמר שלו�, "זו אינה דר! מסוכנת"
, הכלשמתיימרות להסביר את ", אמר יואב, "יש תיאוריות שה� מעגל סגור"

  ".או של מרקס, כמו התיאוריות של פרויד, ואמנ� מסבירות את הכל
ה� כוללות וה� מתיימרות להסביר  .נשמעות נהדררק  �ה. "אמר שלו�, "לא נכו�"

החיי� עצמ� פורכי� את התיאוריות הללו שאינ� יכולות . אבל ה� לא, את הכל
, חרות האנושימרקס אינו יכול להכיל את יצר הת. להסביר את כל המורכבות

ואת הנס של הכס� המתוו! בי� כל הכשרונות ומאפשר , את הקשר לרכוש
החוקי� שלו אינ� מסבירי� את , לתרבויות עצומות ומורכבות לפרוח ולשגשג

תיאוריה . ואותו דבר פרויד. ה� מצומצמי� מדי ע� כל האלגנטיות שלה�, הכל
ולית המסתורי� של נאה היא התיאוריה האדיפלית ויש בה מ� המשיכה שבאפל

אבל בשורה התחתונה אי� היא מציעה הבנה כוללת של כל . היצרי� הכמוסי�
. תופעות הנפש האנושית והיא מבוססת על אקסיומות רבות שאי� לה� בסיס

ג� א� פרוידיאני� יגידו עד מחר שמי , אז שוב החיי� פורכי� את פרויד
החיי� . ה את זה כ!זה שה� אומרי� את זה לא עוש. שחושב כ! הוא מודחק
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ורבות ה� התרבויות בה� יהיו , ולכ� מעטי� מחזיקי� בו היו�, פורכי� את פרויד
  ".אלא ג� בלתי סבירות בעליל, תפיסותיו לא רק נלעגות ופוגעות

  ".מחקת את פרויד"
הוא . הוא עשה עבודה חשובה. אל תטעה ביאבל . "אמר שלו�, "אני לא היחיד"

את העובדה שיש באד� יצרי� חזקי� המטי� את  ,מודע( הפי� את תודעת התת
הוא הקנה לתרבות הבנה חלקית של מנגנוני הנפש הבהמית . דעתו בלא יודעי�

בגלל שגדל בתרבות שרוקנה , רק מסכ�, ומאבקה התמידי ע� הנפש האלוהית
במקו� להבי� , נאל� לראות בנפש האלוהית סוג של דכאנות, את השמיי�

הוא , הוא פשוט פספס את הכיוו�. יות ב� תרבותשהיא מרוממת את האד� לה
ולא הבחי� , ת ומדכאת אותההנפש האלוהית בולעת את הנפש הבהמיחשב ש

עולה הנפש הבהמית ופורחת כשהיא מגלה את מרחביה של הנפש  כיצד
  ".האלוהית

פרויד צדק בדברי� . נכו�. הופתע לגלות שהוא מסכי� ע� הדברי�. יואב שתק
ובעיד� בו כבר התפרקו מזמ� כל הניגודי� והמתחי� , חרי�מסויימי� וטעה בא

פרט למיזוג הבלתי , כבר איבדה התיאוריה שלו את רוב חינה, בה� חי פרויד
נמנע בינה לבי� המרקסיז� לאור! קו התפר של כוחות נעלמי� ותודעות 

וג� . שלו� צדק. המשרת בעיקר כל מיני פקולטות למגדר ובקורת, כוזבות
אולי האיש . נראתה לו כפתח תקווה משמעותי, הפרכה( נתו ברתהודאתו שאמו

   ?ובעצמו אינו מודע לכ!, הוא יותר חילוני מדתי
ואני סבור שהיא , היא תיאוריה ככל התיאוריות", אמר שלו�, "האמונה שלי"

הפרכה משו� ( ואני מאמי� שהיא תיאוריה שאינה ברת, מסבירה את התופעות
לכ� אני . החיי� עצמ� אינ� יכולי� להפריכהו, שהיא באמת מסבירה את הכל

ג� א� מקורה בפרטי� , כי הכרה טואטלית כזו אינה אלא אמונה. מאמי�
  ".של המציאות עובדתיי�ה
אני חייב לומר ל! בכנות שאני לא מאמי� שדבר ", אמר יואב בעדינות, "שלו�"

  ".אבל אני אקשיב ל! עד הסו�. כזה קיי�
המסבירה , ות! להחזיק בתיאוריה שהתיאוריה שליזכ", אמר שלו�, "אי� בעיה"

א� כי אני כמוב� חולק , אני אכבד את אמונת!. אינה יכולה להתקיי�, את הכל
  ".מאחר ואני יודע שזה לא כ!, עליה

העל ( בא נשמע את תיאוריית. קדימה", תפסת אותי אמר יואב, "טוב, טוב"
  ."הזאת' סיבת כל הסיבות ועילת כל העילות'את , הזאת
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  !"איזו הגדרה נפלאה לתיאוריה כוללת. "צחק שלו�, "אכ�"
  ".דבר לפני שאתחרט. "אמר יואב, "די, נו"
אני לא יודע . עכשיו שפתחת לי שולח� ואמרת לי מברוק", אמר שלו�, "האמת"

  ".היכ� להתחיל
יו� . תתחיל שוב, אבל לא נורא. "אמר יואב, "נראה לי שכבר התחלת מזמ�"

  ...".תחת הע� ונפל לו תפוח על הראשאחד ישב ניוטו� 
יו� אחד ישבתי מתחת לע� והבנתי שע� ישראל זה . "אמר שלו�" טוב בסדר"

זה , הבנתי שכשאומרי� ע� סגולה. הבנתי שהוא לא כאחד העמי�. לא סת�
, שהוא מיוחד כמו זמרת סופר� מפורסמת. אלא ממש, לא איזה תרגיל ביוהרה

מיוחד כמו שמוסיקאי אמ� הוא  –ינשטיי� כמו ארתור רוב, כמו פבלו קזלס
התחוור לי . וייחודי בהכשרתו והתמדתו התרבותית, ייחודי בכשרונו הטבעי

ושהכשרו� הטבעי והתרבותי שלו כל , שע� ישראל הוא באמת המיוחד בעמי�
הבנתי שהוא באמת . כ! מאוחדי� שהתרבותי הפ! א� הוא לטבעי אצלו

  ". ע� סגולה, ובתמי�
  "! לא נשמעת כל כ! מדעית, המסקנה הזאת", מר יואבא, "וואוו"
תיכ� אני אסביר ל! את העובדות . אני רק מתחמ�", אמר שלו�, "אתה צודק"

ואחר כ! כיצד , שהיא כמוב� ברמת התיאוריה, שהובילו אותי למסקנה זו
  ". התיאוריה עצמה הפכה לעובדה בתיאוריה נרחבת ממנה

כמו בובות . הוי כמה יהודי מצד!", בצחק יוא, "תיאוריה בתו! תיאוריה"
  ".בבושקה רוסיות

אני לא מדבר על תיאוריות מיניאטוריות שה� תעתיק של ", אמר שלו�, "לא"
כמו אורגניז� , אני מדבר על משהו כמו ישות ביולוגית. תיאוריות גדולות מה�

. שעשויי� ממולקלות, שעשויי� מחלבוני�, שעשויי� מתאי�, העשוי מאברי�
א! כל , יז� בו כל אב� בניי� משלבת בתוכה את המדרגות שמתחת להאורגנ

התיאוריה של אינשטיי� בולעת את התיאוריה של ניוטו� . אחת שונה מרעותה
  ".אלא גדולה ממנה, אינה זהה לההיא . ומסבירה אותה

  ".קדימה אל העובדות. הסתייגויותי! נרשמו", אמר יואב, "נו טוב"
ראשית היתה עצ� . "אמר שלו�, "התלכדו יחדהיו הרבה מאוד עובדות ש"

ובירור מעמיק יותר , זו נראתה לי תופעה מוזרה.  עובדת קיומו של ע� ישראל
קבוצה אנושית השומרת על שפתה ותחושתה . הראה שזו תופעה ייחודית

הלאומית למרות פיזורה הגיאוגרפי ולמרות שלא היה מרכז פעיל במדינת הא� 
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, ב תמיד יכולי� לחזור לאיטליה"האיטלקי� בארה. ושלה שתוכל להתייחס אלי
  ". אבל ה� הולכי� ונעשי� אמריקני� מיו� ליו�

  ".נראה לי שזה קורה ג� ליהודי�"
זה לא . א! זה לא קרה בעבר, היו� זה קורה ג� ליהודי�", אמר שלו�" ,היו�"

  ".קרה לפני שקמה מדינת ישראל
   "?זה על העבר, אז כל מה שאתה אומר"
א! כשאני , זה נראה לי כל כ! ברור. אי! אני מסתב! והול!", אמר שלו�, "הוי"

  ".רוצה להסביר אני לא מצליח לומר את זה
  ".אולי העובדות לא כל כ! ברורות"
על כל עובדה אני צרי! להסביר . שו� דבר לא מוב� מאליו. "אמר שלו�, "כ�"

רוצה להגיד ל!  כשאני. תלי תילי� של הסברי� כדי להסביר ל! מהי העובדה
אני צרי! להסביר ל! שאני לא מתכוו� שהוא , שהקדוש ברו! הוא בחר בישראל
אלא שהוא בחר בישראל דווקא כי הוא בוחר , בחר בישראל וזנח את כל העול�

ולומר ל! שהוא ג� , אני רוצה להסביר ל! שהוא אל חי. ובוחר בחיי�, בעול�
גיד ל! שלא רק הנשמה של! היא אני רוצה לה. והוא ג� החיי� עצמ�, המחייה

של אחרונת , אלא הנשמה של כל יצור ולו זעיר ביותר, חלק אלוה ממעל
א! הוא , ושהקדוש ברו! הוא מחייה כל עולמי� ונשמת כל העולמי�, האמבות

ג� נעל� ונסתר כי ללא בחירה הכל זה בושה אחת גדולה של תלות בפטרו� 
וש ברו! הוא נמצא בהעל� בעול� ולכ� הקד, רגעהגדול שמסדר ל! את הכל ב

ויכולי� , כדי שנדע שאנו חופשיי� לחלוטי�, כדי לאפשר לנו לבחור, הזה
א! החופש הזה נתקל כל הזמ� בחומות , לעשות ככל העולה על רוחנו
חופשי לאור! ( האד� אינו יכול להישאר בלתי. שמכריחות אות! להיות חופשי

ופשי של הגזירה האלוהית שדוחפת ח( וזו נקודת השעבוד שלו לצד הבלתי, זמ�
אותו תמיד להיות חופשי עד לנקודה שבה הוא רוצה לנוס מהחופש ולהתנכר 

למדרגה תחתונה , עד לנקודה שהוא רוצה להתמכר לנקודה קודמת כלשהי, לו
יותר שהיתה חופשית לגבי הנמוכה ממנה א! כבר אינה חופשית כלפי מה 

על מותר , ולתו האנושית החירותיתכאשר האד� מוותר על יכ. שלמעלה ממנה
, ומתבה�, הוא בוגד בחירות האלוהית, ומתמכר לצד החייתי שבו, האד� שבו

את הקשר ע� , כי יאבד את הקשר האנושי המתרבת, וסופו שיעבור מ� העול�
החיי� דר! שפת� ותקשורת� איש את , בני האד� האחרי� המדברי� איתו

סרית מצד אובד� מדרגות החופש ההתבהמות היא בעייה מו. תודעת רעהו
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היוהרה ושאר , הגאווה, הרשעות, האטימות, בדיוק כפי שהאכזריות, שבה
, הורסות את האמו�, מגבילות את החירות האנושית, הרעות החברתיות

א� אי� הוא מתקד� כל , והאורגניז� עצמו. ספק ופחד, ודוחפות אנשי� לחשד
, התאי� המרכיבי� אותו. רקעלול להתפ, העת לרמות חירות גדולות יותר

והאורגניז�  ( כל אחד לעצמו , תאיי�( לחזור ולהיות חד, יכולי� לחזור לעצמ�
וג� התאי� , כפי שהאד� אובד כשהוא נסוג, יאבד בנסיגה זו למדרגה קודמת

היו , המתנועעי� לה� בחופשיות בעול�, תאיי�( האורגניזמי� החד, הללו
לו היו , קולות העוורות המרכיבות אות�לו היו מתפרקי� למול, נסוגי� לאחור
  ".חוזרי� אחורה. שבי� לכימיה

הבנתי את . נראה לי שגלשת לשיעור בביולוגיה", אמר יואב בעדינות, "שלו�"
  ". …זה היה קצת דחוס. א� כי אני לא בדיוק מבי� את ההקשרי�. הכיוו�

ה הנקוד. אני חייב למקד את זה. אתה צודק", אמר שלו�, "בסדר, טוב"
וחלק מישויות , המרכזית שאני רוצה לומר ל! זה שיש בעול� ישויות שונות

ובי� העמי� והתרבויות יש ע� ותרבות הנקראי� , אלה ה� עמי� ותרבויות
, איש תרבות, אד� מפותח היטבקיומו של הוא כמו  ישראל והקיו� של, ישראל

ג� ע� כ! . איש שהרבדי� הביולוגיי� שלו אינ� אלא תשתית להיותו אד�
והוא מפותח היטב כי הוא מביא לידי ביטוי , ישראל הוא ע� מפותח היטב

דהיינו שהקדוש  ( ומודעות את מה שהיה גנוז כל הזמ� בתת המודע של החיי� 
דהיינו שיש נקודה עליונה נפלאה , ברו! הוא ממלא כל עלמי� וסובב כל עלמי�

על , התרבותי, רותיהחי, התובעת את האנושי המלא, מוסרית ועליונה, ונהדרת
שחווה נקודה , היחיד בהסטוריה, וע� ישראל הוא הע� הראשו�, כל מדרגותיו

הוא קיי� בעול� כישות . זו כע� וכתרבות ומממש אותה בתו! המציאות
עבדי ה� ולא : ייחודית ובלעדית ששאיפתה היא החירות המוחלטת והבחירית

אל תקרא : ירות הזאתוכל המצוות אינ� אלא דרכי� אל הח. עבדי� לעבדי�
המצוות מחליפות את הביולוגי . חרות על הלוחות אלא חירות על הלוחות

רק האד� הבחירי . מודע במודע( רצוני ברצוני ואת הבלתי( את הבלתי, בתרבותי
הנה נתתי לפניכ� את : רק הוא יכול יכול להבי� את המשפט, יכול לקיי� מצוות

כי החיי� והטוב ה�  –רת� בחיי� ובח, הטוב ואת הרע את החיי� ואת המוות
אתה עלול לאבד , וא� אתה לא גדל כל הזמ� ומגדל את קומת! האנושית, אחד

ולכ� ניתנו המצוות לצר� בה� , את מותר האד� שב!, את המתנה היקרה ביותר
טהור , ולהפו! אותו לאיש של� לזקק את האד� מסיגי החיה שבו, את הבריות
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. כי כבר ניתנה תורה, ינ� משגיחי� בבת קולל א"חז, לכ�. ומזוקק בבחירתו
, דר! שיטתית לרכוש לעצמ! אנושיות (  יהדות אינה תיאולוגיה אלא פדגוגיהה

אי� משהו ש. החלפת המעשי� האינסטינקטיביי� בחלופותיה� התרבותיות
כפי שמוסיקאי גאו� חייב לנג� , כדי לממשוברירה אלא ללמוד אותו כל החיי� 

הרוח והחומר . תאבד גאונותו והוא יהיה כאחד אד�אחרת , כל יו� ויו�
צריכי� , מערכת השמע ומרכזי הקליטה במוח, השרירי� והסחוסי�. משולבי�

כל הטוב כדי להפו! השואת , את הנסיו�, את ההבנה, את הידע, את התרגול
כל . בכל מה שלמדתי, ובכל התרבויות. 'אנושי'שהיא הנקראת , לשלמות אחת

מחלחל פה , מבצב� פה וש� בי� גאוני עול�, מקרי, אקראיהתהלי! הזה הוא 
� העא! בשו� מקו� הוא לא שיטתי ומסודר ומקי� את כל . וש� אל התרבות

  ".כמו אצלנו
  . האיש האמי� בייחודו של ישראל בכל נפשו. מה יש לומר. יואב שתק

ע� שיש לו תרבות . לע� ייחודי ונפלא זה, ב� לע� הזה", אמר שלו�, "אני"
אני גאה , ע� שתרבותו אמונה ומעשיו צדקה וחסד, וססת של אלפי שני�ת

ג� אני חוליה בשלשלת . וג� לי יש תפקיד. בע� הזה ושמח להיות אחד מבניו
וס8ַי , אחרי שסִבי וסב סִבי, הנה אני כא� באר� ישראל. הגדולה של ע� ישראל

ו בגלות ה� נתקע. ולא יכלו, וסבתותי מש! מאות בשני� חלמו לבוא הנה
כשרק האמונה , חיי� בפחד תמידי על חייה�, באיזשהו מקו� בי� הברברי�

שהתוותה את מעשיה� והפכה אות� , מחזיקה אות� והתורה המאירה שלמדו
והנה אני . ה� שמרו על צל� אנוש, ג� בעוני המרוד ביותר. לאנושיי� תמיד

. את זה יואבאני חי ! התקווה בת שנות אלפיי�. כ�. מממש את תקוות�, כא�
כי אני התקווה בת . בלי ציניות. כשמנגני� את התקווה אני בוכה. אני אומר ל!
הילדי� שלי . אתה האיש שה� קיוו לו. אני האיש שה� קיוו לו, שנות אלפי�

. סו� סו� חזרנו, אחרי כל השני� הללו. כי הנה חזרנו. ה� תקוות שנות אלפיי�
כולנו חזרנו כי כולנו ביחד , תי וסבתותיאני וסבי וסבות סבו. כולנו יחד חזרנו

זה רק ההופעה , וזה שאני כא� כאיש יחיד פרטי, הע� הנבחר. ע� ישראל
על כתפיו הענקי� של , אני עומד על כתפי ענקי�. הפרטית של כל הגודל הזה

הע� שהביא , הע� שמחזיק בשבת, הע� שמחזיק בתורה, הענק שבעמי�
אלא רק , יש לא יכול לשלוט באישהנשגב שאהחירות לעול� את רעיו� 

אלא מל! מלכי , לא מל! בשר וד�. האלוהי� הוא היחיד שראוי לסגוד לו
אני לא מחפש כא� . באר� ישראל ולכ� אני פה. אני ב� לע� הזה. המלכי�
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ג� א� לא היתה , הייתי בא לכא� לכתחילה. אני לא בורח משו� דבר. מקלט
, �"הרמב, �"הרמב: כל הדורות נו מש!יכמו שבאו לכא� כל רבות, שואה
מסרו . באלבוא וג� מי שלא היה יכול , כל מי שיכול היה לבוא בא, ל"הרמח

כי היא המקו� היחיד בו יכול הע� הזה לממש את פוטנציאל . נפש� עליה
, זו אמונתי. היא המקו� בו תמומש הבטחתה הגדולה של התורה, השלמות שלו

  ".והכל נובע ממנה, יואב
  . אמר יואב, "ובע ממנהאני לא נ"

, אחרי כל הנאו� הזהאבל . אי! שאתה נובע ממנה, הו הו, חשב שלו�, הו, הו
חזר , כאב הכפיתה שהרפה ממנו לרגע בלהט הדיבור? מה כבר יש להוסי�
הרי ג� השגב הגדול ביותר חייב בסופו של דבר לעבור בזה . והידק את לפיתתו

  . בעמק הבכא. העול�
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        סעידסעידסעידסעיד
בית החל בסדר הפעולות הקצר שלימד את עצמו לבצע בכל פע� אינסטינקטי

כיוו� ושחרור , שתי נשימות עמוקות. שרגש איי� לערפל את חריפות הבנתו
היה מעלה בעיני רוחו את מוחמד המעודד את השבטי� . של שרירי הכתפיי�

כפי , ג� האיחוד ההוא עלה בד�. להפו! לאומה אחת בלתי מנוצחת, להתלכד
ישיר לו , ובתו! זמ� קצר, אבל רוחו של מוחמד שורה עליו. וד זהשעולה איח

, התהילה למנצחי�. אבו חזא� שירי� אחרי� מכפי ששר לו קוד� בטלפו�
  .ההשפלה למובסי�

  .ח הובס בביתו שלו"הפת. שלב חשוב בתוכניתו הושל� היו�
הצליח לשנות בתו! שעות , חשוב מהנצחו� האישי שאת פירותיו יקטו� בקרוב

בני הטיפוחי� הסרבני� של האמריקאי� . פורות את כל מאז� הכוחות בשטחס
וסעיד היה נחוש להיכנס במהירות , והישראלי� איבדו היו� את רוב כוח�

. לפני שהכוחות השוני� יוכלו להתעשת ולמצוא איזו� חדש, לוואקו� הזה
יהיה זה סעיד שידחו� את המערכת למצב , כשהכל תלוי על בלימה, עכשיו

  .נוחתה החדשהמ
מה ", אמר בבכי" מאכר�( אל. "אבו חאז� עלה על הקו תו! פחות משתי שניות

   "?עשית לנו
  .ענה סעיד בקור, "מה שאתה רצית לעשות לי"
  ".רק היינו לוקחי� את השבויי�. "ייבב אבו חאז�, לא, לא"
  "?ואי! היית� עושי� את זה בלי להרוג את כולנו"
אל תשכח כמה פעמי� הוצאנו אתכ� . "�בכה אבו חאז" מאכר�( אל, לא"

  "...מהידיי� של הישראלי�
  "?וכמה פעמי� מסרת� אותנו"
אני יודע שאתה מתכוו� לחטיפה של קדושי . להיפ!. מאכר�( אל, לא אנחנו"

ה� חטפו אות� כי ידעו . אבל זה מוכיח בדיוק את ההיפ! –חברו� מהכלא 
  ".שאנחנו נשחרר אות�

  "?כתחילהמי אמר ל! לכלוא אות� ל"
אתה יודע שאנחנו חושבי� על טובת הע� . יה חביבי, יה חביבי, מאכר�( אל"

  ".הפלשתיני
. אני לא ישראלי שאתה צרי! למרוח אותי בחמרה", אמר סעיד בקור" ,מספיק"

  ".והיו� אתה הכלב, אתמול קראת לי כלב. שנינו יודעי� איפה הדברי� עומדי�
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הוא הבי� שסעיד הול! . וא יכול לומרמה ה. מתנש� על הקו. אבו חאז� השתתק
ומי שאמר שהנקמה מתוקה , לאכול את הנקמה דווקא כשהיא חמה ומהבילה

  . היה אדיוט, יותר קרה
אתה , א� אתה עושה בדיוק מה שאני אומר ל!. "אמר סעיד, "נדבר ברורות"

א� אתה זז מילימטר ממה שאני אומר . ואולי אפילו נהנה מה�, נשאר בחיי�
  ".תולה אות! על עמוד החשמל שמול חלו� הלשכה של! אני, ל!

אימתו עברה בצורה כל כ! מוחשית דר! אפרכסת . אבו חאז� בלע בכבדות
. לא עת שחוק עתה. אבל הוא החזיק את עצמו. הטלפו� שסעיד כמעט צחק

כדי שתדע שאני . "צרי! תמיד להתחיל ע� כפפת ברזל, כמו כל אילו� טוב
  ". ינתיי� על העמוד הזה את שאקי איב� חאררתליתי ב", אמר, "רציני

, בחור לא כל כ! מבריק. שאקי היה חתנו. נשימתו של אבו חאז� נקטעה לרגע
היו לו כמה פריווילגיות , א! מאחר והיה נשוי לבתו הבכירה של ראש הרשות

לא . א! לא קרוב מדי, קרוב. סעיד בחר אותו בקפידה. ומשרה ממשלתית שמנה
אבל , לעורר את שאיפתו של אבו חאז� לנקמת ד� מיידית מספיק קרוב כדי

  .מספיק קרוב כדי להכניס בו עמוק עמוק את הפחד
  . שאל אבו חאז� "?מה אתה רוצה שאעשה"
  . פקד סעיד". אתה תזמ� את המועצה"
  ".כ�"
סעיד לא ". מי מה� שנותר בחיי�. אני רוצה את ממשלת הרשות בפורו� מלא"

ההנהגה הבכירה לא הסתובבה ברחובות ע� לוחמי�  ,פקפק בכ! שרוב� יגיעו
  .וסעיד עמד לנצל זאת עד תו�, ה� נשארו בחיי�. מהשורה

  .אמר אבו חאז�, "כ�"
כל אלה . אתה תזמי� לכא� את כל החברי� של! מהתקשורת הישראלית והזרה"

וכמה הרשות הפלשינית היא הנציגה , שאתה מסביר לה� כמה חשוב השלו�
  ".של הע� הפלשתיני האוהבת והדואגת

  .אמר אבו חאז�, "כ�"
  ".אתה תודיע על שינויי� בממשלת הגדה"

אבל סעיד לא התכוו� . כנראה התחיל להריח לא� העסק הול!. אבו חאז� שתק
  .שאל "?הבנת. "להרשות לו לחדול לרגע מלהיות אומר ה�

  .אמר אבו חאז�, "כ�"
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 –קות הרשמיות של! עכשיו אתה מודיע בש� כל ההצד. "אמר סעיד". יפה"
שלנוכח המצב הבלתי נסבל  –ואני סומ! עלי! שלא תאבד את סגנונ! הפרחוני 

החלטת להקי� , קיימא( ולנוכח השאיפה של! להשיג שלו� צודק ובר, בגדה
אי� ספק שכול� . ממשלת איחוד לאומית שתחזור ותאחד את הע� הפלשתיני

וזרת על דפי העיתוני� לעונג הנפלא של הופעה ח תזכהו, יריעו ל! ארוכות
  ".הראשיי� בעול�
האיש . ההתנשפויות שלו לימדו את סעיד מה שרצה לדעת. אבו חאז� לא ענה

התמהיל הנורא של אימת המוות ע� התקווה הפתאומית של המש! . בידיו
בי� משו� , הוא יעשה בדיוק מה שסעיד רוצה. היה ללא ספק משכר, תהילה
  .בי� משו� הגזר, המקל

ציג אותי תו. לי לעלות אל הדוכ� לציד! תקראאתה ", אמר סעיד, "בשלב זה"
וכראש החאמס בחלקה של , כשות� ותיק למאבק למע� פלשתי�, כאחי!

  "?הבנת. מאכר�( סעיד אל, פלשתי� בגדת הירד� המערבית
  .אמר אבו חאז�, "אל ראיס, כ�"
  ".ויי�אנחנו נסתדר מצ. אני רואה שאתה לומד מהר", אמר לו סעיד, "מצוי�"
  ".אל ראיס, כ�"
ומסביר לה� שלמרות השמועות , עכשיו אתה משגר הודעות לכל אנשי!"

וכי הולכת , ח עדיי� חיה וקיימת"וממשלת הפת, הענייני� מסתדרי�, הקשות
  "?ברור. להתקיי� ישיבה של המועצה עוד הערב

  ". אל ראיס, כ�"
  ".נתראה הערב בפרלמנט. אז קדימה"
א! סעיד כבר טרק לו , החל אבו חאז� לשאול "?...להגידאבל מה אתה מתכוו� "

  .את הטלפו�
והמתי� דקה או שתי� כדי לחזור , הוא היה מרוצה מאוד ממהל! השיחה

הצליח להרגיע את הרוחות ולהפו! , בשיחת טלפו� אחת, כ!. לשלוותו הרגילה
תהיה לו ממשלה מגובשת , במקו� מלחמת אחי�. את הטבח למהפכה שקטה

הפ! עתה אבו חאז� לשותפו הזוטר , ובמקו� אויב נצחי, לה למרותושסרה כו
וכל חמושיו של אבו חאז� , שות� מתוק האוכל מכ� ידו כמו 8ֶֶכר קט�, לשלטו�

  .מאכר�( גדודי סעיד אל. הדי� החדש'יצטרפו לחמושיו שלו בצבא המוז
, הוהמשימה הבא. עוד יש לו דר! ארוכה אל השלטו�, א! היו� עוד לא הסתיי�

עתה עליו לשכנע את אחיו שיכורי . קשה מראש הרשות המבוהל והמובס
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שאיש לא ידע על , הוא. שעליה� להמשי! ללכת אחריו באש ובמי�, הנצחו�
  . קיומו לפני שבוע

סעיד קרא לאחד משלושת הבחורי� הצעירי� שגייס לשירותו האישי מייד 
י אכזריות� וחוסר בוחר אות� על פ, הוא השקי� עליה� בקרב. אחרי הנצחו�
גדודי מוות אמיתיי� האוהבי� את . הוא רצה שאהידי� סביבו. המורא שלה�

. אנשי� שיעשו את דברו בכל מחיר. המוות כפי שהיהודי� אוהבי� את החיי�
  . ללא פקפוק

הגיע הזמ� לגבש את נאמנותו של . הוא שלח את הבחור לקרוא לשוקייר רמאסי
א! יש ליטול את עוק� , כבר סלל את הדר! הנצחו� הגדול היו�. הלוח� הזק�

  .יש לו עוד דר! ארוכה. סעיד היה זקוק לנאמנות מוחלטת. הקנאה מההצלחה
  .לא כדאי להתעסק ע� מי שהשעה משחקת לו. שוקייר הגיע במהירות

  .נת� לו כבוד, "אל ראיס, שוקייר"
  .אמר לו שוקייר, "מאכר�( אל, אתה הראיס"

  ".דבר גדול קרה היו�. "אמר במקו�, "ועמיתיחברי . "סעיד לא חלק עליו
  .אמר שוקייר, "גדול, גדול"
מחר בו עתידי� כל החלומות . הע� הפלשתיני עומד בפני מחר חדש"

  ".להתגש�
  ".השבח לאללה, כ�"
  ".אל שוקייר, יש לי אלי! בקשה גדולה"
הכבוד של מילוי בקשת! מחוויר לעומת כל הטובות שאללה . אני לרשות! אחי"
  .אמר לו שוקייר, "רעי� עליה

ושאל את עצמו א� שוקייר ינשק לו את היד אחרי , סעיד נהנה מהמליצה
אני מבקש ממ! להיות שר ", אמר לו, "אל שוקייר. "שישמע את דבריו הבאי�

. עיניו של שוקייר התרחבו". הבטחו� בממשלה החדשה של הע� הפלשתיני
כי בקרוב . באוויר וביבשה, בי�: אני מבקש ממ! להיות אחראי על כל הכוחות"

  ".חזקי� לא פחות מאלו של הישראלי�. יהיו לנו כוחות כאלה, מאוד
  .שוקייר הביט בו בשתיקה נדהמת

. אי� אד� אחר על כל אדמת פלשתי� שיש לו את הכישורי� ואת הידע של!"
איש לא ידע כמו! להתייצב ללא פחד מול כל , איש לא לח� כמו! למע� אללה

יהאד המתהפכת נגד 'את חרב הג, ולהמשי! לשאת את דגלו של הנביא, החנפי�
  ".אוייבנו
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הוא ידע שהוא מציע לו בדיוק את . הוא בח� את תגובת האיש תו! כדי דיבור
, את השליטה החוזרת בכוחות החמושי� של החמאס. מה שחשב שאיבד לעד

. ולא רק שהוא מחזיר לו את כוחו אלא עוד מבטיח להכפיל ולשלש אותו
נדמה היה ששוקייר גובה . הזדקפותו של האיש היתה מוחשית ובולטת ביותר

  . וברזל נזרק בחוט שדרתו, בשני סנטימטר
, "אני מקבל עלי תפקיד חמור זה במסירות גמורה, בש� הנביא ובש� אללה"

  .הוא הצדיע לסעיד בנוקשות. אמר האיש ברצינות תהומית
בוד שר הבטחו� וראש הכוחות כ", ומייד אמר לו. סעיד הצדיע לו חזרה

אנא כנס את כל כוחותינו . יש לנו עבודה רבה, החמושי� של צבא פלשתי�
  ". באופ� מיידי לבני� הפרלמנט

  ".אל ראיס, כ�"
ה� צריכי� להבי� במהירות את . הכינוס בפרלמנט ירגיל אות� למצב� החדש

 אל שלטו� המתנכל, המהפ! מנרדפי� אמיצי� שהשלטו� מתנכל אליה�
כינוס האסיפה בבניי� הפרלמנט יתחיל את . לנרדפי� המנסי� למרוד בו

  . יקהה את הזרות הראשונית של השלטו�. התהלי!
  

***  
  

בתו! פחות משעה מילאו כל אנשי החמאס . שוקייר היה אפקטיבי ביותר
  .כמעט שלוש מאות איש. ביריחו את האול� הגדול שמתחת לאול� המליאה

הפרלמנט החדש . מצפי� למוצא פיו, וזרי� סביבוסעיד התבונ� באחיו המפ
האנשי� שעימ� עתיד הוא לממש את דברו . הנהגתו החדשה של החמאס. שלו

  .של הנביא ולכבוש את פלשתינה חזרה לאסלא�
  . ה� עמדו סביבו בשתיקה, המומי� עדיי� מגודל התפקיד שנפל לפתע בחלק�

. מי שמגלה אמת כאובה פתח סעיד בנימה של, "מוזרי�, מוזרי� הישראלי�"
אבל א� אתה עושה אית� . ה� ממשיכי� כאילו כלו�, א� אתה נלח� בה�"

  ".יתנו ל! את התחתוני�. ה� יתנו ל! את הכל, שלו�
  . מחכי� לראות לא� הוא חותר. ה� התבוננו בו ללא תגובה

כשמביני� טוב את ", מגביה את קולו לנימתו הרטורית, אמר, "עמיתי לחרב"
ה� נותני� לנו את המפה , והישראלי�. מביני� אי! להפיל אותו, האוייב
  ".רק צרי! לדעת אי! לקרוא אותה. בידיי�
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בו עברו ממיעוט נרד� , מהפ! שאיש לא פילל. אחרי הנצחו� הגדול. איש לא זז
איש לא חשב לערער עוד על מעמדו של סעיד , פקטו( לשליטי הגדה דה

. אתה אומר תודה, ל מתנה מאללהכשאתה מקב. כמצביאו של הע� הפלשתיני
א� לא הזיקה למוניטי� שלו השמועה שעשתה לה . וסעיד היה המתנה לה פיללו

לפתע . שהוא זכה בשעתו לצקת מי� על ידיו של שיי! חאסי� הזק�, כנפיי�
  . נזכרו הוותיקי� מי באמת ליווה את השיי! לכל מקו� כשהיו בכלא הישראלי

והוציא , את החולשה של הישראלי� לשלו�ידע ", אמר סעיד, "אבו עמאר"
. אחי, כ�. אוטנומיה, הכרה בינלאומית, ויתורי�, נשק. מה� הרבה דברי� טובי�

היא עבודה של , הכאילו עצמאות הזאת, אסור לשכוח שהאוטונומיה המטופשת
עמאר עצר ברגע האחרו� כשהיה צרי! להכיר ( אבו. אבל הוא עצר. אבו עמאר
את , את יפו, ! לחתו� שהוא מעביר לה� את ירושלי�כשהיה צרי, בירושלי�

  ".את עכו, חיפה
מחכה לראות א� יהיה מי שיגיב לפצצה האידיאולוגית , הוא הסתכל סביבו

הוא יכול . אבו עמאר כבר היה מזמ� בקבר. א! איש לא נע ולא זע. שהפיל
אבו עמאר ידע אי! . "הראיס החדש ניצב מול�. להגיד מה שהוא רוצה עליו

חסרה לו האמונה . אבל בסו� חסרה לו האמונה", אמר, "שחק ע� הישראלי�ל
  ".הוא פחד לתת לה� שלו� כדי לתת לה� מלחמה. ללכת אית� עד הסו�

כדי לתת לרעיונות , נוקט בכוונה לשו� חידתית. הוא זרק את הפצצה. זהו זה
ד כדי שיהיו פתוחי� לדברי� שעו, לערער מעט את שיווי משקל�, זמ� לשקוע
  .יאמר לה�

א! אפילו שוקייר בהה בו כמי שעומד משתאה בפני גדול . הוא חיכה לתגובה
  .ממנו

כאשר . שכאשר מדובר בדאר אל חארב, הנביא לימד אותנו", אמר, "אחי"
אנחנו נית� לישראלי� את הפרס הגדול . כל האמצעי� כשרי�. מדובר בכופרי�
  ". את המילי�. שה� מחכי� לו
לאט . עדי� שיבינו לאט, טוב מאוד. דיי� לא ירדו לסו� דעתוע. ה� עדיי� שתקו

  .אבל עמוק
כל השאהידי� שפוצצו , כל הפגזי� שהפלנו עליה�. "אמר, "ה� רוצי� מילי�"

הוא עשה , "ובמיוחד. לא הצליחו לעשות את מה שעשו כמה מילי�, אות�
 .במיוחד ה� אוהבי� מילי� כתובות", אתנחתא דרמטית וסרק אות� במבטו

  "!אי! שה� אוהבי� מילי� כתובות. כ�
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  . וכול� צחקו, אמר שוקייר" Bִתאב( אהל אל"
דברי כתב מתי� על . מילי� על פני מעשי�", הסכי� סעיד" ,כ! היו תמיד. כ�"

  . כמעט כאיש אחד, ה� הנהנו בראש�".  דבריו החיי� של הנביא
תראו . "ירהמחשמל את האוו, הרעי� סעיד בקולו, "צרי! ללמוד מההסטוריה"

בש� השלו� ה� עקרו את . כמה פגעו בעצמ� היהודי� הללו בש� השלו�
בש� השלו� ה� סילקו את גוש , בש� השלו� ה� הקימו את הרשות, סיני

ככה הישראלי� מכי� , כמו כלב ע� צרעת שנוש! את עצמו עד זוב ד�. קטי�
  ". עצמ� בצרעת השלו�

מתקשי� להבי� . ת דבריושה� מתקשי� לקלוט א, הוא ראה במבטי� שלה�
. הוא לא חידש לה� דבר. נוני�'כול� יודעי� שהישראלי� מג. לא� הוא חותר

עוד ועוד , עוד ועוד מכות. נוני� האלה'אבל ה� ידעו רק דר! אחת להלח� במז
  .עוד ועוד חומרי נפ�, פגזי�

הע� . עזה והגדה בידינו. "אמר, "צרי! להפו! את לקחי ההסטוריה לנשק שלנו"
אללה מחכה לנו שנשחרר . פלשתינה מחכה לנו. עכשיו צרי! להתקד�. תנואי

, אמר, "בדאר אל חארב". "עכשיו אנחנו מוכני� לצעד הראשו�. אותה סו� סו�
ואני אומר לכ� שהשלו� הוא החרב החזקה ביותר , משתמשי� בכל חרב שיש"

  ".נגד הישראלי�
א! לא , וא משהו גדולה� ידעו שהול! לב. הדממה סביבו היתה כמעט מוחשית

  .ידעו מה
ממשלת פלשתי� האמיתית ברשות , אנחנו", הטיל עליה� את הסקאד, "אנחנו"

  "!נעשה שלו� ע� הישראלי�, החמאס
יהאד 'שחרב הג, לאנשי� אלה. ממאני� להאמי�. ה� הביטו בו מוכי תדהמה

לא , שספגו מהישראלי� אינסו� השפלות, המתנוססת היתה האידיאל שלה�
  . שו� יכולת להבי� את מה שהוא אומרהיתה 

אללה מראה לי את הכל . "אמר סעיד בקול גדול, "אני רואה את התמונה"
לב� , שחור הוא לב�. מתעתע באוייבי הנביא, אללה עובד בהפכי�. בבהירות

  ".עכשיו הגיעה השעה שלנו לנצח ע� חרב השלו�. הוא שחור
סימ� את מוקד , לכל חתרנותעירני תמיד , סעיד. ה� החלו לנוע בחוסר שקט

המוח מאחורי יותר פיגועי� . קשה כע�. עוביידי הזק�. התסיסה הפתאומית
יש לו רק . הוא לא יסתגל, כ�. ממה שיש לב� אד� אצבעות בידיי� וברגליי�

סעיד הערי� אותו וכבר התאבל . לחסל עוד ישראלי. קדימה ופנימה. כיוו� אחד
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לא היה מקו� לסנטימנטי� . חרידהעל מותו הקרב בתאונה פתאומית ומ
  .יהאד הגדול של הע� הפלשתיני'בג

את� : "גור� אות� בידו באצבע מאשימה, הוא הגביה את קולו לכדי צעקה
הא� לא קראת� את הקורא� ! מסתכלי� עלי כמו כבשי� לפני שחיטה

שכחת� אי! הנביא ! ?הא� נתת� לכופרי� לשטו� לכ� את המוח! ?הקדוש
הוא ראה שה� "! פלשתי� היא מכה שלנו? י! חדר אליהוא? כבש את מכה

  .עוד קצת. עוד קצת. רוצי� ללכת איתו. רוצי� להאמי� לו
כ! ", הרעי� עליה�, "כמו שהבאתי אתכ� בתו! ימי� ספורי� לשליטה בגדה"

אלו שלא ימותו בחרבנו יגורשו . אביא אתכ� אל הנצחו� הסופי על היהודי�
לא תדרו! עוד כ� . כמו מכה. אותה למאה שנהואנו נסגור , כול� מפלשתינה

  ".רגלו של כופר על אדמתנו
חזר ". השלו� היא החרב שלנו. "הוא ניג� את המנגינה שלה�. ה� שוב היו איתו

, אנחנו נוכיח לה� שאבו חאז� לא היה אפילו רבע פרטנר. "לחידושו המהפכני
את כל , צלצלוה� יקבלו מאיתנו כאלה הבטחות שהאוזניי� שלה� י. לעומתנו

ה� התחילו להבי� לא� הוא . עיניה� התחילו להיפקח"! המילי� שה� אוהבי�
  . התחילו להבי� את הגאוניות. חותר

אנחנו נית� לה� כמה סאל� שה� . "צחק בקול גדול, "סלא�, סלא�, סלא�"
  ".רוצי�

וכשה� יקבלו . "הוא הוריד בבת אחת את הטו� למעי� לחישה ארסית רועמת
ה� יעקרו במו ידיה� את כל . ה� יתנו לנו את פלשתינה", וא אמרה, "סלא�

אפילו טיפת ד� פלשתינית אחת לא . ככה בלי ציו� ובלי מלחמה. ההתנחלויות
, אבל ה� שבויי� בשלו�, ה� יצעקו ויללו וידברו על מלחמת אחי�. תישפ!

. מ�אנחנו נכיר בזכות קיו. אנחנו נכיר בקיומ�. ואנחנו נית� לה� שלו� נהדר
וה� מוכני� לעשות הכל . מחכי� שנגיד לה� שה� בסדר. ה� מחכי� לנו

אני אומר לה� . הנה אני אגיד לכ� מה אני אומר לה�. בשביל המילי� האלה
אנחנו הע� הפלשתיני ברשות החמאס מכירי� בזכותה של מדינת ישראל ': ככה

  ". ככה אני יגיד לה�', להתקיי�
אבל א� לא יטבול . אולי מעבר לו. ה ממשהוא ידע שהוא הול! אית� עד הקצ

כ! ", חזר ואמר, "זכותה להתקיי�, כ�. "יאבד אות�, אות� באש החדשה עכשיו
הרעי� , "ותמורת מילי� אלה. "הוא סקר אות� במבטו וצחק". אני אומר לה�

יאבדו , תמורת כמה מילי� ריקות המכירות בזכותה של ישראל להתקיי�", שוב
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כמו , הישראלי� יעקרו אות� אחת אחת. כות� להתקיי�כל ההתנחלויות את ז
כמו שהרסו בגוש , ה� יהרסו הכל. אפילו אחת לא תישאר. סלקי� מתו! בו�

כ! ה� יעקרו את עצמ� . כולל בתי הכנסת שלה�, כל הבתי� עד אחד, קטי�
. 'סלא�, סלא� יה סידי': ואנחנו רק נשב ש� ונחיי! ונגיד לה�. מפלשתינה

שבו אנחנו נכיר רשמית , יהיה לנו טקס רשמי ונאה. את הכלואחרי שיעקרו 
אולי אפילו אקבל פרס . ילחצו לי את היד. זה יהיה נהדר. בזכות� להתקיי�

  ".נובל לשל� כמו אבו עמאר
  . אמר שוקייר, "הממזר הזק�. "כול� צחקו

וה� . כי אמרתי שלו�? למה. ה� יתנו לי פרס נובל לשלו�", צחק סעיד" כ�"
וילכו הביתה ולא ידעו מה , בכו מרוב התרגשות ויגידו שזה רגע הסטוריכול� י

אולי יבנו לה� איזה . הפליטי� מההתנחלויות, לעשות ע� כל העקורי� שלה�
  .הדימוי הזה סחט עוד צחוק גדול "?מחנה פליטי�

מאשר את , צעק עוביידי הזק� בהתרסה מירכתי האול�, "אל ראיס, ואז מה"
זה הרי רק . "מאשש את החלטתו הנחרצת להיפטר ממנוחשדותיו של סעיד ו

  "?אללה נת� את כל פלשתינה. אללה לא נת� חצי פלשתינה? חצי פלשתינה
. אתה אבא של כולנו. אתה אבא שלי. "אמר בפתוס, "רמה( הו אבו, הו עוביידי"

למה לא לתת לזק� את רגעיו האחרוני� בשמש הערכת� של ". צדקת. צדקת
אי� התנחלויות ואי� . קיבלנו את החצי, והנה. למה מחכה לנופלשתי� הש. "אחיו

מנשקי� את החתימות . והישראלי� הלכו לישו� ע� חוזה שלו� טרי, בעיות
רק שמוחמד כבר הראה במכה שהסכמי� ע� . כמו מחרוזות תפילה, שלנו

שג� היא נשק . יש היו� ג� קהילה בינלאומית, נכו�. כופרי� אינ� הסכמי�
נוציא , אבל עלולה לעשות בעיות א� במקו� סלא�, הפלשתיני חשוב של הע�

הוא עשה תנועה מהירה כמי שתוקע חרב ארוכה בגופו של ". פתאו� את החרב
הוא , "אבל תראו. "כול� פרצו בצחוק. האנשי� הקרובי� קפצו בבהלה. אויב

! תקלה נוראה! תראו מה קרה", קולו עוטה גווני� סרקסטיי� עבי�, המשי!
והוא , גדודי עלי שמו. ארגו� חדש ק� בגדה. איזו תקלה איומה. רח�י האלל

מלמד שאסור היה לחתו� על הסכ� שלו� ע� , מסית את הע� נגד החמאס
ואפילו , ופתאו� כל הע� הול! אית�. ע� הכופרי� הטמאי�, הכלבי� הארורי�

אי אפשר לעמוד . אנשי החמאס עצמ� עוזבי� את החמאס ועוברי� לגדודי עלי
הקהילה הבינלאומית . מה יהיה ע� השלו�. כול� נרעשי�. ני גדודי עליבפ

כול� . המתנחלי� בוכי� אמרנו לכ�. הישראלי� תולשי� שערות. נרעשת
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שוב , "ובבקשה על תשכחו שקיבלתי פרס נובל לשלו� –ואז אני . משתגעי�
, אז אני ר� אל נשיא ארצות הברית. "משוחרר יותר. ול�אצחוק מילא את ה

, על גדודי עלי המשוגעי� האלהאצל� ואני צועק , ראש הממשלה הישראלי ואל
את� תראו . בואו נעשה בחירות. אנס'תנו לי צ, אנס'תנו לי צ: ואני אומר לה�

בואו נעשה בחירות דמוקרטיות כמו שאת� ! שהחמאס ייקח והשלו� יפרח
  ".אוהבי�

ייקח בבחירות  ה� ידעו בדיוק מי. בסיפור הזה ה� כבר היו. הצחוק התגבר
אוי מה . מה יהיה. מפלגת עלי נצחה בבחירות", אמר סעיד, "אוי. "דמוקרטיות

טופחי� על ירכיה� ועל שכמי . ה� כבר צחקו בכל פה! "?יהיה על השלו�
מה היא עושה ביו� ? ומה עושה ממשלת עלי. "כל האול� רעד מצחוק. חבריה�

שכבר , וה�, יו! מרושעהוא הסתכל עליה� בח "?הראשו� שהיא עולה לשלטו�
הוא תייק במוחו את ראשוני . השיבו לו חיו! מרושע לא פחות, קלטו את העניי�

  . המחייכי� כמועמדי� למשרות בכירות בממשלתו החדשה
מוצא איזה חוזה מוזר , ראש הממשלה החדש של מפלגת עלי", המשי!, "ובכ�"

נשיא , חתו� עליו אני. חוזה בינלאומי ע� המו� חתימות. שהחמאס חתו� עליו
חוזה כל כ! . ראש הממשלה הישראלי חתו� עליו. ארצות הברית חתו� עליו

והוא מסתכל . אבל ראש הממשלה החדש של מפלגת עלי לא חתו� עליו. יפה
הוא צחק וצעק ". וקורע אותו לחתיכות! 'משוגעי�': על החוזה הזה ואומר

אבל . "מרצי�, מבטוהוא סקר אות� ב". אי� הכרה, אי� חוזה: "בקול גדול
. קוראי� לו עכשיו גדודי עלי. החמאס רק החלי� את שמו", אמר לה�, "החמאס

המלחמה . והמאבק מתחדש. וגדודי עלי אי� לה� שו� חוזה שלו� ע� א� אחד
ע� כל מה שנבֶנה כא� עד שגדודי . ע� נשק חזק. שלנו על פלשתינה מתחדשת

הוא יתחיל ע� . לא התנחלויותהפע� המאבק יתחיל ל. והכי חשוב. עלי יעלו
מלאי� שנאה כלפי מי , לשעבר( ע� חצי מליו� מתנחלי�, ישראל קטנה ומעוכה

לא קו . 47ואז נתחיל את המאבק על גבולות . שמכר אות� תמורת שלו�
אפילו לא . �"אלא רק הפס הקט� שנת� לה� האו. שביתת הנשק של הירדני�

. ו לעשות לנו כא� בפלשתינהכמו שה� ניס. רק חתיכה כא� חתיכה ש�. פס
  ".חתיכה בחברו�, חתיכה בשומרו�, חתיכה בעזה

  . נתלי� בכל מילה שלו. ה� היו איתו כול�. ה� כבר נשמו אחרת
ג� יצטרפו , הפע�", המשי! לשרטט לה� את חזו� אחרית הימי�, "והפע�"

שלא יקרא עוד שמ� ערביי ישראל אלא ערביי , אלינו כל אחינו ערביי ישראל
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ואנשי . ושוב נחזור לאחוז בחרב, שוב תתחיל הצעקה. כראוי וכיאה, לשתי�פ
שהרי זה מה , 47יסבירו שהגבולות האמיתיי� ה� באמת גבולות , השלו�
וכל השאר הרי לקחו , רק על זה היה קונצזוס בינלאומי, � נת�"שהאו

 67ממשלת עלי תסרב להכיר בתוק� בגבולות . וזהו הכיבוש, הישראלי� בכוח
אחרי , ואז, תקרא לאיחוד ע� ערביי פלשתי� שבתו! שטחי הרשות הישראליתו

תציע ממשלת גדודי עלי שלו� , חמש שני� של פיגועי� מבחו� ומבפני�
ויתפנו , ושוב יעקרו הישראלי� במו ידיה� את יישוביה�, 47תמורת גבולות 

  ".�"מהשטחי� הכבושי� אל הרצועה שקיבלו מהאו
  . ה� האמינו. האמינו אבל ה�. ה� היו המומי�

. ויש לנו נשימה ארוכה, יש לנו סבלנות, אבל", אמר לה�, "אחי, זה יקח זמ�"
נחזיר . תו! פחות מעשרי� שנה תהיה רוב פלשתי� בידינו, וא� נל! בדר! זו

. והמצב יהיה אחרת אז. אחורה את גלגל כל הטעויות שנעשו מאז הנאכבה
וכשתישאר . לא נזוז מאדמת פלשתי�. אנחנו לא נחזור על הטעויות של הנאכבה

אנחנו , וה� כול� יהיו ש� דחוסי� כמו תרנגולות, רק הרצועה הדקה הזאת
. אני אומר לכ�, זה לא חלו�. וזה יהיה הסו� שלה�, נחזור ונשלו� את החרב

  "!ביחד אנחנו נהפו! את זה למציאות 
ילו ה� התח, ואחר כ! ברעש, תחילה בשקט. המהל! הושל�. הוא השתתק

למרבה הפתעתו היה זה עובייד ". אל ראיס אל ראיס", צועקי� בקצב. להריע לו
  . אולי עוד יאיר לו אללה פניו ויארי! את ימיו. דמעות בעיניו. הזק� שהתחיל בכ!
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        מורגנשטר� מורגנשטר� מורגנשטר� מורגנשטר� 
השמועה על מהפכה בגדה בעבעה במסדרונות הכנסת כמו נחל שנגעה בו 

האמריקני� . ו בשלב רגיש ביותרהשיחות ע� אבו חאז� הי. לשונית של לבה
בתמורה , גיבוי שכלל חבילת סיוע רחבה נוספת. גיבוי מלא. הבטיחו גיבוי

וחזרה לשולח� הדיוני� ללא תנאי� , להקפאה מוחלטת של כל ההתנחלויות
החידוש הגדול היה ויתורה של ישראל על התנאי של הכרה מראש . מוקדמי�

. � שבלמה את השיחות פע� אחרי פע�שהיה עד היו� אב� הנג, במדינת ישראל
  .היתה הדר! סלולה ופתוחה לשלו�, עתה שמכשול זה הוסר

ב תדרוש "שארה, ב לראש הממשלה"בשיחות בארבע עיניי� הסביר נשיא ארה
ולא תתפשר על כ! , מהפלשתיני� להכיר במדינת ישראל כחלק מהמשא ומת�

אל יאותת למדינות ערב א! הוויתור הפומבי על דרישה זו מצד ישר, בשו� אופ�
האחרות את הרצינות של הישראלי� והאמריקני� ויאפשר בסיס תמיכה רחב 

בתמורה להקפאה סופית של הבנייה בכל האזורי� . יותר לשיחות השלו�
ב להעביר את שגרירותה "נאותה ממשלת ארה, מדרו� לירושלי� וממזרחה

ש� , � רחוב יפואביב למערב ירושלי� והתחייבה לקבוע את משכנה בסו( מתל
רעידותיה המצטברות של יבנה משכ� חדש עבורה על אתר גשר המיתרי� ש

אי� ספק שהתחייבות זו תהיה הישג . הרכבת הקלה הביאו לקריסתו הססגונית
מאחר ויהיה בה לגיטימציה לשלטונה של , בינלאומי עצו� עבור מדינת ישראל

ה במידת מה ובתמורה המחליפ, ולמעשה הכרה בזכות קיומה, ישראל בירושלי�
, תוותר ישראל ההוגנת מסויימת את התנאי של הצהרה פלשתינית דומה עלי

לדאוג לכ! , ב התחייבה בשיחות בארבע עיניי�"במיוחד לנוכח העובדה שארה
ג� א� , שהפלשתיני� יצהירו הצהרה זו לפני החתימה על חוזה שלו� כלשהו

  .אי� היא נכללת בתנאי� המוקדמי�
מש! : "של ערו� שתי� סיכ� את המצב בכמה מילי� קולעותהכתב הבכיר 

בכל פע� שישראל עמדה על ס� חתימת הסכ� ע� , עשרות בשני�
, נראה שהפע�, אול�. התרחש דבר מה ששיבש את התהליכי�, הפלשתיני�

במשא , ללא תנאי� מוקדמי�, נראה שהפע�. זה הול! לקרות, באופ� מפתיע
בו נפגשי� שני הצדדי� , ת וללא דעות קדומותללא פניו, פתוח, ומת� שוויוני

רבי� בתקשורת היו שותפי� ". יש סיכוי אמיתי לשלו�, מסביב לשולח� עגול
ונערכו ברדיו ראיונות רבי� ע� אנשי� שהיו מעורבי� בזמנו , לרגשותיו

באוסלו ושדיברו על הבעייתיות של תנאי� מוקדמי� ועל הצור! בפתיחות 
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התבטא אחד מה� , "י! לבוא בידיי� פתוחות וריקותצר. "גמורה וכנות גמורה
וריקות מכל , ללא תנאי� מוקדמי�, פתוחות לקבל את הצד השני כמות שהוא"

  ".נשק או כוונת איו�
משהו מתרחש שעלול שוב לשבש את , בדיוק ברגעי� רגישי� אלה, עתה, והנה

כלפי ה� כלפי האמריקני� ה� , זה היה בלתי נסבל ובעייתי מאוד. המערכת
הנושאי� ונותני� שכבר ערכו ניירות עמדה פוטנציאלי� רבי� לקראת המשא 

  .ומת�
  . ללשכת ראש הממשלהשוב מורגנשטר� זומ� 

אחר כ! . אמר לה� ללא כחל ושרק כאמירת פתיחה, "זה נראה כמו הפיכה"
בקרב עקוב מד� הצליח החמאס לגבור היו� על אלפי : "המשי! והסביר

נראה שאנו . ח בגדה"עשה שבר את כוחו של הפתח ולמ"חמושי� של הפת
דפוסי העבר . צפויי� עתה להתפתחות דומה לזו שהתרחשה בעזה בזמנו

קיי� . מצביעי� על כ! שהחמאס יבצע השתלטות כללית על כל מוסדות הגדה
  ".סיכו� מוגבר לירי ארטילרי מערי הגדה

. את זהכמוב� שהשאלה המיידית שעלתה היתה אי! ישראל יכולה לבלו� 
את שיחת� במהל! אירוע ל "נמנע באצילות נפש להזכיר לרמטכמורגנשטר� 

, "צרי! להזרי� נשק לרשות. "ל נמנע מכ!"וג� הרמטכ, ההשתלטות של החאמס
. צעק למזכיר שלו, "תשיג לי את אבו חאז�. "אמר ראש הממשלה בנחרצות

לא " .ללא הועיל, המזכיר הודיע שהוא מנסה לעשות זאת כבר כמה שעות
ח "כדאי שתסתגל לרעיו� שאבו חאז� והפת. הסביר בחוסר אוני�, "עוני� ש�

אי , הגדה זה לא עזה. והכל מטר מהכל. חשב מורגשנטר�, החמאס אי�, אאוט
חברו� , הגדה היא לב האר� וחולשת על כל הערי�. ש� בפריפריה של הדרו�

ג� . הצפו�קלקיליה על , אביב( רמאללה על ירושלי� ועל תל, על באר שבע
לרגע ניסה . נפילות לא כל כ! מדוייקות יכולות לגרו� הרס רב מטווח כזה

. לדחות את מחשבת הזוועה הזאת ולהגיד לעצמו שישראל לא תת� לזה לקרות
לחש לו שא� אחד אינו יודע , איזה עו� לי גו� לי, א! איזה גמד מרושע וירקרק

, יצוני כזה במער! הכוחותוכל הפרשנויות במצב של שינוי ק, מה עומד לקרות
  .לא יכולות להיות יותר מאשר ספקולציות עילגות

יש סיכוי שנוכל ? מה המצב בשטח. "פנה אליו ראש הממשלה, "מורגנשטר�"
. ח ולהציל את הערמוני� מהאש"להעביר לכוחותיו של אבו חאז� קצת אמל
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ו את אנחנו לא יכולי� להרשות לעצמנ, שיחות השלו� במצב כל כ! רגיש עתה
  ".המחדל הזה

עבור ברמאללה , רוב כוחותיו בציר העולה צפונה מיריחו לעבר השומרו�"
אמר , "כבר חוסלו, ובציר הפונה צפונה אל בית לח� וחברו�, ובשכ�

האפשרות היחידה היא להעביר חמושי� מאזור טול כאר� . "מורגנשטר�
  ".בחשלא לקחו חלק בקרב על בית החולי� ולכ� נצלו מהט, וקלקיליה

  .אמר ראש הממשלה, "נשמע טוב"
שה� יחששו להגיע מפאת השמועות על כוחו ", אמר מורגנשטר�, "הבעיה היא"

כ! שאפילו ע� נטיס אות� , וג� אי� וודאות שאבו חאז� עדיי� חי, של החמאס
יש סיכוי רב שלא יוכלו לעשות , ח איכותי"ישירות ליריחו ונחמש אות� באמל

  ".דבר
משמעות הדברי� החלה לחלחל . בו לרגע ללא אומרראש הממשלה בהה 

פעמית אותה של� מקופסה ( הוא התיישב ומחה את מצחו בממחטה חד. פנימה
( החו� על רקע העיצובשצבעה הוורוד העז בלט כצעקה , גדולה של טישו

  . שאל לבסו� "?אז מה אתה מציע. "האפרורי של הלישכה
החמאס ניצח את . "מורגנשטר�אמר , "אני מציע לקבל את הדברי� כמות שה�"

צרי! לראות לא� הדברי� ילכו . ח היו� באופ� מוח� וכנראה בלתי הפי!"הפת
  ".לפני שמגיבי�

שיחות . אי� לנו זמ� לכ!", אמר ראש הממשלה, "א� כל החוכמה שבעצת!"
ופשוט אי אפשר שהממשלה הפלשתינית , חזור( השלו� הגיעו לשלב האל

שכל תוכניות הפיתוח שלנו ייסגו שני� פירוש הדבר הוא . תתחל� עתה
  ".לאחור

מקפיד למנוע מכל גוו� של אירוניה לחדור , גנשטר�ראמר מו, "אולי החמאס"
עד שיגבשו את שלטונ� בצורה , יסכימו לשאת ולתת עמנו בשלב ראשו�"לקולו 

  ".מסודרת
אתה יודע שאי אפשר לדבר ע� ", פנה אליו ראש הממשלה בשמו הפרטי, "צבי"

  . אמר, "זה פשוט אסו�. "כתפיו נשמטות, הוא אחז בראשו בשתי ידיו". סהחמא
אמר , "אדוני ראש הממשלה. "עוד הוא מדבר ועוזרו האישי נכנס מתנש� לחדר

הוא מודיע על כינוס . קיבלנו זה עתה פקס בהול מאבו חאז�", בהתרגשות
 הוא. ומבקש שנשלח משלחת נכבדי�, הערב, הפרלמנט של הרשות ביריחו
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הסביר לי שיהיו ש� ג� עיתונאי� ושבכוונתו למסור הודעה חשובה לע� 
  ".הפלשתיני ולקהילה הבינלאומית ג� יחד

אחר כ! תפס את עצמו ופנה אל . הוא זינק ממקומו. עיני ראש הממשלה אורו
" , התיז כלפיו, "מורגנשטר� תת אלו�, מתברר. "מורגנשטר� במבט מזרה אימי�
קיי� אלא ג� חזק מספיק כדי לארג� כינוס שראש הרשות לא רק חי ו

  ". בפרלמנט
אינטואיציה מצמררת . אמר מורגנשטר� במבוכה, "משהו כא� מסריח כנבלה"

הצליח לתעתע שוב , לחשה לו שאותו אלמוני הנמצא תמיד צעד אחד לפניו
  .  בכול�

אתה מסרב להודות שחששותי! . "צחק ראש הממשלה, "מסריח שמסריח"
ואנחנו הולכי� , הפרלמנט הפלשתיני חי וקיי�, ז� חי וקיי�אבו חא. נתבדו

  ". קיימא( לחתו� על שלו� בר
  

***  
  

מורגשנטר� אכ� הרגיש כאחד , מוטל כלוויית� ביבשה על כורסת הטלוויזיה שלו
לפני שעות . אחד שהמציאות כולה הפכה לו מחזה בדיוני מתמיה. שנתבדה

דמי� שלא היה כמותו אפילו  מרח�. ח בגדה"ספורות חזה בטבח כוחות הפת
, פחות מיממה אחר כ!, והנה. כאשר החמאס השתלט בזמנו על הרצועה

בעיקר , השוחטי� ושארית פליטת הנשחטי�, ממלאי� המנצחי� והמנוצחי�
כשהתקשורת , את אול� המליאה של הפרלמנט הפלשתיני, מנהיגי הנשחטי�

לפני אירוע הבינלאומית חגה ומרפרפת מעליה� בתסיסה והתרגשות ש
מורגנשטר� עקב בדבקות בלתי אופיינית . זה הול! להיות משחק גדול. הסטורי
, משו� שחש שיש סיכוי טוב שהבמאי הראשי, נעשה על המרקעאחר ה

, לצחצח את כפתוריו, עומד ללבוש את פאתו, השייקספיר שמאחורי המחזה
  .ומורגנשטר� יזכה סו� סו� לראותו. ולקחת חלק במחזהו שלו

התנהל , רקע שידור ישיר מאול� המליאה של הפרלמנט הפלשתיניעל 
  ". פרש�"ל" האולפ�"שיח השגרתי בי� ( בהתרגשות מה הדו

הפרש� הבכיר של ערו� , שלמה שנק, שאל גדי שמרלר את עמיתו, "שלמה"
   "?אפשר לומר שאנו עומדי� בפני רגע קריטי בשיחות השלו�", עשר
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, שמועות כבדות שהחמאס השתלט על הגדה היו. "ענה שנק בכובד ראש, "אכ�"
  ".אולי א� יותר מתמיד. א! נראה שאבו חאז� בכל זאת מחזיק עדיי� במושכות

הפרלמנט כא� מלא פה .  "אמר גדי, "ח"נדמה לי שאני מזהה כמה מבחירי הפת"
נראה שאבו חאז� עומד לצאת ... אל פה נציגי� ושורר כא� שקט מופתי

  "?...שר ששיחות השלו�הא� אפ. בהצהרה משמעותית
  ". קורה כא� משהו מוזר", הפסיק אותו שנק, "רק רגע" 

שהטה , מורגנשטר� רכ� קדימה עת התקרבה המצלמה אל פניו של שלמה שנק
את ראשו לצד ואחז באזנית שהעבירה לו בשידור חי את הנאמר באול� 

  .המליאה הפלשתיני
כדי למלא את , באולפ� שאל גדי "?הא� אתה שומע את הצהרתו של אבו חאז�"

  .ההפסקה הפתאומית ברצ� המלל השוט� של השידור
. ניכר היה מהבעת פניו המרוכזת של שנק שהוא שומע דברי� מרעישי�

זו . "עת שהבעתו השתנתה בבת אחד להפתעה, המצלמה התמקדה בפניו
אבו חאז� ", הכריז שנק בהתרגשות באזני גדי באולפ� והצופי� בבית, "מהפכה
  "! על הקמת ממשלת אחדות ע� החמאסמכריז 

חש תחושה מוזרה שהתקשה , צבי מורגנשטר�, אחד, אחד הצופי� בבית
מורגנשטר� היה . ואחרי רגע הבי� שהיא פשוט פחד, לזהותה ברגע הראשו�

לא פע� הציל את מדינת . נער� על פקודיו וממוניו כאחד, אסטרטג מבריק
ותחושתו שמתרחש כא� , ריי�ישראל מפישולי� חמורי� ומצבי� בלתי אפש

, היה לו ברור כשמש. משהו מסריח הפכה עתה לוודאות של צחנה מצמררת
. שכל מה שקורה כא� מבויי� לחלוטי� ושאבו חאז� אינו אלא בובה על חוטי�

במיוחד . אתה לא מצטר� לממשלת אחדות אחרי שהורדת את היריב לקרשי�
אמור היה להיות תלוי במרכז אבו חאז� . א� אתה ארגו� לוחמני כמו החאמס

, תלו את חתנו, במקו� זאת. מתנודד על חבל ארו! למע� יראו וייראו, יריחו
מורגשטר� ידע לזהות במאי . בעוד הוא עומד כא� ומחיי! למצלמות ברוחב לב

מי זה . ולא היה לו ספק שהוא חוזה באחד הטובי� שבה�, אמ� כשראה אותו
  ?מה זה האיש הזה? האיש הזה

שאל גדי באולפ� את שלמה  "?תוכל לתרג� את הדברי� עבור הצופי� הא�"
מהפ! , כפי ששמעת� זה עתה, ובכ�: "תו! שהוא פונה לצופי� ואומר, שנק

. אבו חאז� מצהיר על הקמת ממשלת אחדות ע� החמאס! ברשות הפלשתינית
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אי� ספק שזהו מהפ! דרמטי ביותר שספק א� צפו אותו הגורמי� המדיניי� 
  , "...מראש

אבו חאז� מזמי� עתה את ראש החמאס ", התפר� שנק לדבריו, "גדי, רגע אחד"
  ". בגדה להצטר� אליו על במת הנואמי�

  , ..."שהיה מש! שני� רבות", אמר גדי, "א� אינני טועה, שוקייר רמאסי"
דמות . מישהו אחר עולה, רמאסי עומד מהצד", קטע אותו שנק בשנית, "לא"

מצאה הד אפל בלבו של מורגנשטר� שהתקרב , ה בקולוהפליא". שאינה מוכרת
כאילו א� ידביק את אפו לפלזמה יוכל לצפות , עתה אינסטינקטיבית למס!

אולי לפענח את הצפונות של דמות המסתורי� העולה עתה , ביתר בהירות
, זקיפותו הנינוחה, הוא זיהה את הרזו� הבולט של האיש. לצידו של אבו חאז�
היתה איזו זווית קלה של סבסוב , כאילו על כל צעד קדימה ,הליכתו  הנשמטת

  .  לא היה לו ספק שזהו האיש שלו... עקב שדח� את האיש קדימה
החיו! שעל , התקרבה המצלמה אל פניו המיוזעות של אבו חאז�, על המרקע

. פניו אינו מצליח לאז� את עומק שיקוע� של השקיות השחורות שמתחת לעיניו
אני מציג בפניכ� את ראש החמאס ", אמר אבו חאז�, "ותבכבוד ובהתרגש"

  "! מאכר�( סעיד אל, ראשה החדש של הרשות הפלשתינית, בגדה
תו! שהוא מוחא כפיי� בעוז , אבו חאז� זז הצידה כדי לפנות את מקומו לאיש

  .רוב� בעמידה לאור! הקירות, יחד ע� מאות האנשי� שמלאו את האול�
לפני שעות ספורות . מי שבלע משהו חמו� מדימורגנשטר� עיווה את פניו כ

, מילאו גופותיה� הקרועות של אנשי אבו חאז� את רחובות יריחו, בלבד
כניעת . ועתה עומד האיש ומוחא כפי� לאויבו. צובעי� את הרחוב בדמ�

  . טבחי�( המנוצחי� בפני נבוזראד� רב
שירשי�  לא היה בו שו� דבר. המצלמה עברה עתה אל הדמות שלצד אבו חאז�

או , ודאי שלא ניח� בכיעורו הבוטה של עארפאת. את הצופה באופ� מיידי
. פני� רזות ושחומות. סת� איש דק גו ושדו� שמש. בהדרת פניו של אבו חאז�
  . כפייה לבנה ועקאל שחור

נשימתו של מורגנשטר� . מהסה את הציבור, האיש הרי� את ידו בניחותה
, והוא, � הפ! את הרחוב הפלשתיני על פיוזה האיש שתו! ימי� ספורי. נעתקה

המסוגל לזהות את הסכנה , קרוב לוודאי היחיד מבי� כל הצופי� באירוע זה
שהגיחה לפתע מבי� הצללי� אל אור , האמיתית הגלומה בדמות סתמית זו

רק הוא ראה את מלאכת האמ� הווירטואוזית של תגובות מיידיות . הזרקורי�
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קה שאיפשרה לאיש לא רק לחמוק מרודפיו את הערמומיות המברי, בשטח
מעטי� מול , את היכולת המדהימה לגבור. אלא לנווט את המאורעות לטובתו

  .  על האויבי� הצרי� עליו, רבי�
מורגנשטר� . אמר גדי בגורליות על המרקע, "אי� ספק שזהו רגע הסטורי"

מו משהו כ. הוא חש שהוא חוזה באחת מצמתיה של ההיסטוריה. הסכי� עמו
לבטנו של " נער השמ�"או הטענת ה, פלישת היטלר לאוסטריה, היריה בסארייבו

  .י� האמריקניצהמפ
בהחלט : "שמייד אמר, מאכר� לפניו של הפרש� באול�( השידור עבר מפני אל

  ". מהפ! שאיש לו ציפה לו
חזר גדי , "אי� ספק שבשלב זה של תהלי! השלו� יש כא� הפתעה משמעותית"

  . פי� בביתואמר לטובת הצו
החרה , "נראה שלא ממשלת ישראל ולא המימשל האמריקני ציפו למהל! כזה"

קבע גדי , "יכולות להיות לזה השלכות על תהלי! השלו�. "החזיק אחריו שנק
  .בסמכותיות

שהחמאס הוא הגור� המוביל , אל תשכח גדי", אמר שנק בתקיפות"! בהחלט"
ול� לא התנער משלושת הקו שמע. את הקו הנוקשה בהנהגה הפלשתינית

  ". איסור משא ומת� ושלילת השלו�, הלאווי� של אי הכרה בישראל
ח "אנו רואי� כא� שיתו� פעולה נדיר בי� הפת", אמר גדי, "שלמה, ובכל זאת"

  ". לחמאס
שבעבר היה לשיתו� פעולה כזה , גדי, א! אסור לשכוח", הסכי� שנק, "אכ�"

ח התיישרה ע� הקו "הנהגת הפת כאשר, אפקט שלילי על התקדמות התהלי!
, רגע... אי� ספק. שהוא הקו הפופולרי ברחוב הפלשתיני, הנוקשה של החאמס

  ...".מאכר� מתחיל את נאומו( אל, גדי
, מורגנשטר� שהפינג פונג השגרתי בי� הכתבי� עצב� אותו כמו יתוש באוז�

ר מעב, מאכר�( מנסה לשמוע ישירות את דבריו של אל, הגביר את הווליו�
  . לתרגו� הלא לגמרי נאמ� שהציע שנק לאולפ�

  ". הע� הפלשתיני האמי� ולמוד הסבל", מאכר�( פתח אל" ,אַחי"
הפוזה הזאת , המחבקת הזו, מורגנשטר� רט� ברוגז לנוכח הפתיחה הדמגוגית

שהעניקה עוד רובד , של אנטוניוס שאינו בא לשבח את קיסר אלא לקוברו
מי שנמצאת תמיד צעד אחד לפניו במשחק בלתי צפוי לדמות שלמד לשנוא כ

  . שמורגנשטר� היה רגיל לנצח בו כל ימיו
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זהו רגע הסטורי בתולדות ", מאכר� ואמר מעל דוכ� הנאומי�( חזר אבו, "אחי"
שבריר זמ� מדוייק כדי להשיג אפקט דרמטי ולא , הוא נעצר". המזרח התיכו�

  ".אולי של העול� כולו", לאבד את קשב� של השומעי�
האיש מדבר . פחד שגאה במורגנשטר� כבר הפ! לנוכחות גופנית מציקהה

ממתי מדברי� פלשתיניי� על רגעי� הסטוריי� . לא כחאמסניק, כאימפרטור
זה היה הלהג הפופוליסטי השמור לברוקרי� של שלו� כמו . במזרח התיכו�

  .לא למנהיג חאמס, שמעו� פרס ויוסי ביילי�
סו� , אחי האמיצי� גיבורי המלחמה. הסבל בני עמי העשוקי� ולמודי, אחי"

אנו זוכי� , סו� סו�. סו� אנחנו מאוחדי� תחת ממשלה אסלאמית אמיתית
ממשלה פלשתינית מאוחדת ההולכת . לחסדו של אללה ולברכתו של הנביא

את המשפט האחרו� אמר תו! הגברת קולו לכדי ". בדר! האמונה האמיתית
אותה תנועה מפורסמת של  ( יו אל על קריאה מהדהדת תו! שהוא מני� את יד

  ".אל ראיס, אל ראיס"וצועק , מוחא כפיי�, הקהל עמד כולו על רגליו. עאראפת
מאכר� את ידו כדי להשתיק את ( הרי� אל, לנוכח המצלמות והמיקרופוני�

  .הקהל
עיד� האחדות הגדולה . אמר סעיד, "היו� מתחיל הע� הפלשתיני בעיד� חדש"

, מה הערבית כולה מתייצבת מאחורי דגלו של הנביאהאו. של עמנו הגדול
 ".ומקיימת את דברי הקורא� הקדוש הקורא לאחדות המאמיני�

אי� ספק שהוא מעביר כא� . חשב מורגנשרט�. אחדות המאמיני� מול הכופרי�
. שישמעו ללא ספק את מנגינת האחדות, אחד לצופיו המערביי�, מסר כפול

  .יהאד'נו שה� שומעי� את המלודיה של הגשיבי, ואחד לעמו ולעול� הערבי
קוראי� . ח יחדיו"החמאס והפת, אנו. כע� מאוחד", מאכר�( המשי! אל, "היו�"

  ".ישראלי( ולפתור את הסכסו! הערבי, לישראלי� לשבת איתנו לשולח� הדיוני�
אול� המליאה הפלשתיני . אפשר היה לחתו! את הדממה שנפלה על הכל בסכי�

והאל� באולפ� השידור היה עדות חסרת , מפתיעי� אלה האזי� בדממה לדברי�
  .תקדי� לרוש� שעשו הדברי�

והכריז , הרי� את ידיו, הוא נשע� קדימה מעט. מאכר� עדיי� לא סיי�( א! אל
אנו קוראי� בזאת למדינת ישראל , ומתו! גאוותנו וגדולתנו כע�", בקול ר�

להניח את . בושהלהשיב לע� הפלשתיני את אדמתו הגזולה ואת מכורתו הכ
וכמחווה לרצו� , לפרק את המחסומי� ולשחרר את הפלשתיני� מהמצור, נשקו

אני מצהיר בזאת בש� , קיימא( הטוב של הע� הפלשתיני ושאיפתו לשלו� בר
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שאנו , ח ג� יחד"החמאס והפת, ממשלתו המאוחדת של הע� הפלשתיני
  "!מכירי� בזאת בזכותה של מדינת ישראל להתקיי�

אי , הפרלמנט הפלשתיני הוכתה כנראה בהל� כזה שאיש לא הגיב בעוד מליאת
ת ראפשר היה לתאר את המהומה שקמה באולפ� ובערוצי התקשו

הכרה ", מאכר�( השדרני� חזרו שוב ושוב על סו� דבריו של אל .הבינלאומיי�
הסברי� דמיוניי� לאמירה דמיונית העלות והפרשני� ניסו ל, "במדינת ישראל

  . אמ�שבכלל לא ת, זו
( קמו כל יושבי המליאה הפלשתינית והחלו למחוא לאל, בניגוד לכל הציפיות

  . "אל ראיס, אל ראיס"מאכר� כפיי� תו! קריאות 
, א! לצבי מורגנשטר� המבוהל היה ברור. אחד הפרשני� דיבר על ימות המשיח

  . היה זה טעמו של גוג ומגוג, שא� כבר היה כא� טע� של אחרית הימי�
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        יואביואביואביואב
שומעי� את הקולות העמומי� , שישבו בחשיכה הסמיכה זמ� אינסופי אחרי

 חבילה פנימההשלי! , פתח נביל את הדלת, וכואבי� את כאביה�, שמסביב�
ה� שמעו אותו חוזר . שובנעל� מייד הוא . מלוכל!מי� וקלקר , בשקית ניילו�

  . ומבריח את הדלת
  . ויותיה� של יתושי�מצא שה� מלאי� בגו, כאשר שפ! יואב מהמי� לתו! ידו

החבלי� חרצו שקעי� . בקושי דיבר עתה. לחש שלו�, "תעביר אות� דר! בד"
והד� הצרור באבריו הפ! , עמוקי� של שטפי ד� במקו� שהיו מהודקי� לגופו

  . אות� סגולי� ונפוחי�
יואב ניסה להעביר את המי� דר! קרע בחולצתו א! לא מצא כל דר! להעביר� 

  . לשלו�
  ".התנוחה הזאת הורגת אותי", ר שלו�אמ, "שמע"
חשבתי שהוא ישחרר . אני משתגע כשאני רואה אות!", אמר יואב, "אני יודע"

  ".אות! כשהוא יבוא
  ".ה האלה'יש לה� לב רחו� לחבר. "אמר שלו�" ,כ�"
  ". פשוט לא אנושי, זה לא אנושי"
ה לפעמי� ה� מחזיקי� אנשי� ככ", אמר שלו�, "זו שיטה מקובלת אצל�"

  ".רבי� הופכי� לנכי�. לפעמי� מישהו מת מזה. שבועות
  .יואב שתק

  .שאל אותו שלו� "?אתה חושב שאתה יכול קצת להרפות את הכבלי� האלה"
. ובינו לבינו התבייש להודות שהוא פשוט פחד, יואב חשב על כ! כל הלילה

כל אבל הוא לא יו, הוא ירצה למות. פחד שיקשרו ג� אותו והוא לא יעמוד בזה
רק לא להיות בתנוחה , הכל, ידע שהוא יעשה הכל, ככל שהסתכל בשלו�. למות
  .הזאת
, התבייש במור! לבבו, מול הייסורי� הללו, מול שאלה ישירה, עכשיו, אבל

  .החל לנסות להתיר את הקשרי�, ובידו האחת
החבל הגס נקשר באופ� הדוק כל כ! שרק שתי . זה היה כמעט בלתי אפשרי"

א! יואב החל דוחק את . כוח לא מבוטל היו מסוגלות לפתחו ידיי� בעלות
כשהוא מזיע , לבסו�. משחרר אט אט את האחיזה, קצות החבל כלפי מעלה

שלו� . הצליח לשחרר את החבל שמע! את גבו של שלו�, ורועד מ� המאמ�
נקודות ד� עמדו בחריצי� . צרח בכאב עת השתחרר הלח� העצו� על בשרו
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הוא שכב מתנש� באותה תנוחה בה היה קשור . בגבו העמוקי� שחר� החבל
  .מפחד לשחרר שרירי� שהתאבנו. מפחד לזוז. קוד�

  . יואב החל לעבוד על הקשר ברגליו
א� נהיה . עכשיו אני יכול לעמוד בזה. זה לא נורא", אמר לו שלו�, "לא"

ואולי זה לא יראה כאילו , תוכל לזרוק עלי את החבל במהירות, קשובי�
  ".אותישחררת 

. אולי עוד יוכל לחמוק מהעונש. הכרת תודה הציפה אותו. אמר יואב, "בסדר"
  . מהאימה המחניקה של השאבה

ידיו עדיי� , מרי� מעט את פלג גופו ומסובב את צווארו, אמר שלו�, "עכשיו"
ושפו! לי מי� לאט לאט , שי� את קצה החולצה בתו! פי", קשורות מאחורי גבו

ידו השמאלית של יואב בקושי הצליחה ". מצו� אות�כדי שאוכל ל, פנימה
בסופו של דבר הוא התכופ� תחתיו והרימו בכתפו . קלקרלהזיז את ה

השקה את שלו� , טיפות טיפות. כ! שהצליח להטותו ביד שמאל, השמאלית
  ".עכשיו אתה: "לבסו� ירק שלו� את הבד מתו! פיו ואמר לו. במאמ� גדול

ועל הנכונות שלו למלא ללא הרהור שני אחר . ויואב התפלא על הפסיביות של
א! בתוכו חש שהלח� הנפשי , זה פשוט הגיוני אמר לעצמו. הוראותיו של שלו�

איזו שכבה , והפיסי של הכליאה שלה� כאילו מקל� ממנו איזה רובד אישיותי
ומתחתיה הול! , בלח�, נקלפת בכוח, של בגרות שנצברה מש! עשרות שני�

הוא מוכרח לקחת . ששמח כאשר יש הורה בסביבה, בוהלונחש� איזה ילד מ
שמח ששלו� ש� ויכול להנחות , בינתיי�, אבל בינתיי�. את עצמו בידיי�

  .אותו
שכב . "אמר לו שלו�, "אתה לא יכול ג� להחזיק את זה על הכת� וג� לשתות"

  ".ותשפו! מהצד, שי� את המטלית בפה. על הגב
וסי� שמלאו את פניו גוויות של יתושי� ומחו� לכמה פספ, יואב מיהר לציית

, וגרמו לו בחילה שאיימה לרוק� את קיבתו ממעט המי� שהצליח לבלוע
  .השלי� את המשימה בהצלחה

בשביל ארוחת בוקר ", בולע את טעמ� המר של המי�, אמר, "מה הייתי נות�"
  ".נורמלית

  ".ע� חביתה וסלט", נאנח שלו�, "ג� אני"
  ".ע� גבינה לבנה. בדיוק"
  ".'ע� קוטג"
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  ".'בסדר שיהיה קוטג, טוב"
  ".וכוס נס קפה"
  ".ע� חלב קר. כ�"
  .אמר שלו�, "ולח� אחיד"
  ".ע� חמאה. פרוסות עבות", אמר יואב, "כ�"
  ".ע� מרגרינה"
  "?מרגרינה"
  "?אז מה. אני אוהב מרגרינה"
  ".שיהיה לח� אחיד טרי ע� מרגרינה", אמר יואב, "אי� בעיה. כלו�"
  ".וזיתי�' וקוטג"
  "ירוקי�"
  "בדיוק"
  . אמר יואב, "זה קרוב לג� עד�"
  . אמר שלו�, "מעי� עול� הבא"
  .נאנח יואב, "לא יאמ� כמה אפשר להתגעגע לסת� ארוחת בוקר"
  .אמר שלו� נחרצות, "אני מזמי� אות! לארוחת בוקר, כשנצא מכא�"
אותו מלאה ' היו� שאחרי'המחשבה הפשוטה הזאת על . אמר יואב, "בסדר"

נחגוג אחד אצל השני את . בתנאי שאחר כ! תבוא אלי לארוחת בוקר. "שמחה
  ".השחרור

  .שאל שלו� "?כשר אצל!"
  .התרגז יואב "?זה מה שמעניי� אות! עכשיו"
  ".בוודאי, אבל כשנצא מכא�", אמר שלו�, "עכשיו לא"
אז אתה לא מוזמ� . לא כשר אצלי וג� לא יהיה. "אמר יואב, "אז לא צרי!"
  ". אני לא אוכל כשר. ונראה לי שג� אני לא אבוא אלי!. ארוחת בוקרל
  ".זה לא אישי. בבקשה על תפגע", אמר שלו�, "אל תפגע"
  ".שזה לא אישי. זה מה שפוגע"
  ".אבל זה לא נגד!"
  ".זה לא סופר אותי", אמר יואב, "בוודאי"
  ".אלי הרי הזמנתי אות!. עובדה. זה לא נכו�", אמר שלו�, "לא, לא, לא"
  ".בתנאי� של!", אמר יואב, "בטח"
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בא נאכל ארוחת . בא נתפשר. אבל אל תכעס עלי. "אמר שלו�, "אי� לי ברירה"
שמעתי שיש מסעדה . יש מסעדות כשרות. אביב( בוקר משותפת במסעדה בתל

  ".בו נל! לש�', אצל יהודית, 'בככר מלכי ישראל, כשרה למהדרי�, מצוינת
ויהודית כבר הלכה לעולמה , קוראי� לזה ככר רבי�רק ש. "אמר יואב, "בטח"

  ". והמסעדה נסגרה, מזמ�
פע� אחת היה ע� בלהה בתל אביב כדי . מה הוא יודע על מסעדות בתל אביב

זה היה בילוי נהדר אצל . לסדר את הענייני� שלה בקונסוליה האמריקאית
לגמרי לא  ג�, ג� דתי קשה עור�. אבל עכשיו הוא מוסי� חטא על פשע. יהודית

  .בענייני�
  ".יש ש� שפע מסעדות", אמר לבסו� בקול רפה, "אז בא ניפגש בירושלי�"
  ".אני ארקוד על פי החליל של! כל הדר! לירושלי�", אמר יואב, "כ�"

תמיד הגיעו לאותה תהו� הפעורה , איכשהו. שקט מתוח השתרר ביניה�
יש מקו� , מות הקשהלמרות העי, למרות השוני, לרגע היה נדמה שהנה. ביניה�
 –כשותפי� לחוויות משותפות , יש מקו� בו ה� נפגשי� כידידי�, משות�

  . חוזרי� הפערי� ביניה� וגוזרי� לחתיכות את קורי האחווה השבריריי�
ת� לי קצת . אתה הרי יודע שאני דתי. "אמר שלו� לבסו�, "באמת, די יואב"

  ". מרחב
ה אי! את� הופכי� את כל יחסי ז", אמר יואב בקור, "מה שאני לא סובל"

זה לא  –ג� את הדברי� הטובי� את� הופכי� למצווה . האנוש למשהו מכני
  ".בא לכ� מהלב

, וג� א� אני מקיי� מצוות. אני עדיי� אני. 'את�'אני לא ", אמר שלו�, "יואב"
  ".זה בטח לא בא במקו� הרגש

כשאתה . זה מהלב אני עושה את, כשאני נות� צדקה", אמר יואב" בוודאי שכ�"
  ".בכפייה. נות� צדקה אתה עושה את זה כי ציוו עלי!

זה כאילו שאתה אומר שמי . אני נות� ע� כל הלב", אמר שלו�, "אתה טועה"
הוא פחות טוב ממי שלא עובר , שלא עובר ברמזור אדו� כי הוא שומר חוק

ש� רק אבל ההבדל האמיתי ביניה� נח. כי הוא יודע שזה מסוכ�, ברמזור אדו�
בעוד שהשני יחצה , ש� יעמוד שומר החוק לבדו ברמזור –בשתי� בלילה 

  ".באדו�
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מה הקשר בי� הפיכת כל רגש אנושי טבעי ", התרגז יואב, "מה אתה מקשקש"
אני . אני לא גדלתי בישיבה. תעשה לי טובה. לבי� עמידה ברמזור, למצווה קרה

  ".לא מבי� את הפלפולי� האלה
הוא בלע את . הניכור הזה. הכאיבה לו העקיצה הזאתשלו� הופתע עד כמה 

בשו� אופ� לא רצה . מחכה שהעלבו� יחלו� לפני שיתחיל לדבר שוב, רוקו
. אמר, "כנראה לא הסבתי את עצמי כראוי. "להפגי� חולשה בפני יואב ברגע זה

. היו העניי� הנפגעי� הראשיי�, א� הצדקה היתה תלויה רק ברגש של הנות�"
היא , שההלכה אינה יודעת משוא פני� ואינה מתחשבת ברגשות דווקא משו�

ושראוי לתת צדקה מתו! , בטח שיש רגשות. מאפשרת לבנות חברה מתוקנת
הא� תימנע ממנו . אבל מה יהיה ע� מי שהוא קמצ� ורע מזג. לב ח� ורחו�

כמו החוק הקובע שיש לעמוד . מחייבת מצוות צדקה את כול�, לכ�? הנתינה
רק כ! . ללא תלות באיש העומד ברמזור, תמיד ללא יוצא מהכלל. �ברמזור אדו

 –הנובעת מרגש טוב , היפה, אפשר להוציא לפועל את המסקנה האמיתית
ולציית לרמזור , שחיי אנוש כה יקרי� שהיינו רוצי� לשמר אות� בכל מצב

כדי להבטיח שהפעולה החיובית . כ! ג� במצוות צדקה. האדו� בכל שעה
באה מצוות , ת לא תהיה תלויה ברגשותיה� הטובי� של יחידי�והחשובה הזא

  . "צדקה ומיישרת את המגרש
חזר שלו� וסובב , נדמה היה לו שבכל פע� שהעלו משהו לדיו�. יואב לא ענה

היו מתערפלי� , שלא היה לו שו� ספק לגביה�, הדברי� הברורי� ביותר. אותו
. הפכה אצלו למשהו חיובי, אפילו הנוקשות של המצוות. והופכי� למשהו אחר

ובינתיי� המעני� הולכי� ולוחצי� ע� התסריט , מדברי�, אבל ה� מדברי�
  . הארור הזה

יכול להיות שה� יניחו . א� תלמד את התסריט הזה", אמר יואב, "אתה יודע"
  ".ל!
התסריט זו הסיבה היחידה . ה� יחסלו אותי במקו�", אמר שלו�". בטח, כ�"

  ".בחיי�שה� מחזיקי� אותי 
  .אמר יואב, "אני חושב שה� רוצי� חילופי שבויי�"
ה� לא מתנהגי� כאנשי� . יש כא� משהו אחר. "אמר שלו� בפסקנות, "לא"

ה� רוצי� את הסרטו� הזה למטרה . ששומרי� על השבויי� לקראת חילופי�
  ".מסוימת
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ה� רוצי� שאתה תכיר בזכות� על אר� . "אמר יואב, "המטרה די ברורה"
  ".ישראל

  .אמר שלו�, "חה"
עכשיו ה� רוצי� . תמיד אנחנו רוצי� שה� יכירו בנו. "אמר יואב, "מצחיק אה"

  ".את ההפ!
  . לחדד את הנקודות. כבר לא היה לו כוח לעמוד על האמת. שלו� שתק

  ".אני רוצה לבקש ממ! משהו", אמר יואב אחר כמה רגעי�, "תראה"
  .  אמר שלו� "?מה"
  ".אני רוצה שתית� לי ללמד אות! את התסריט", התפתל יואב..." ההמ�"
  .זעמו מתעורר כנחש רעב, אמר שלו� "?מה פתאו�"
   "?זה רק כמה מילי�. "מתעל� מהתנגדותו, אמר יואב, "זה לא ארו!"
  .אמר שלו�, "זה לא מעניי� אותי"
  ".לפחות שתדע מה אתה מחמי�. "אמר יואב, "ת� לי רק לקרוא ל! את זה"
  ".אי� ספק שזו יצירה ספרותית ראשונה במעלה", אמר שלו� ,"משעשע מאוד"
  .החל יואב לקרוא, "אני שלו� עוזיאל"
  ".משחק תפקידי�? מה זה", אמר שלו�, "באמת, נו"
  ".אני פשוט מקריא ל!", אמר יואב, "אל תהיה כל כ! קשה"
  ".אבל תעשה את זה קצר, בסדר, נו, טוב"

מדבר , נחל מההתנחלות פסגת יעקבאני שלו� עוזיאל מת. "יואב קרא ברצ�
למרות כל הסיפורי� המזעזעי� , למרבה הפתעתי. אליכ� מהשבי הפלשתיני

מסתבר שהכל . מתייחסי� אלי יפה מאוד, התברר לי שהשובי� שלי, ששמעתי
  ..." היה תעמולה בשביל ליצור דמוניזציה של הע� הפלשתיני

  .קטע אותו שלו� "?מי לעזאזל כותב לה� את זה"
  ".אולי ה� כותבי� את זה בעצמ�. "אמר יואב, "ני לא יודעא"
  ".לא סביר"
יותר , אני מניח שבמסגרת מחלת הרדיפה של!", אמר יואב בסרקז� עמוק, "כ�"

סביר להמציא איזה בוגד ישראלי שכותב לה� תסריטי� מלהודות שאחרי יותר 
  ".פלשתיני� רבי� מדברי� עברית, מארבעי� שנות כיבוש

  ".ל הכיבושע הקשקושי�רק תעזוב אותי ע� ", אמר שלו�, "טוב, טוב"
היתה לי הזדמנות לשמוע ", המשי! יואב לקרוא את הטקסט, "לראשונה בחיי"

הסבירו לי את ההסטוריה . את האמת על הע� הפלשתיני ועל פלשתינה
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והבנתי , האמיתית של הע� הפלשתיני ואת העוול הנורא שגר� הכיבוש
  ".ה� טעות הסטורית ואנושית ממדרגה ראשונה לראשונה שההתנחלויות

  .אמר שלו�, "אתה לא מצפה ממני לומר את הזבל הזה"
  .אמר יואב, זה הכל, "רק תלמד את זה"
  "?בשביל מה ה� צריכי� את השטויות האלה. "אמר שלו� "?מה זה הדבר הזה"

וניתנה לי , אחרי שהבנתי את הדברי� האלה. "יואב המשי! לקרוא בנחישות
הבנתי שכל , פלשתיני( הות לחשוב בשקט ובעמקות על הסכסו! הישראליהש

הבנתי שאי� לישראלי� כל חלק בשטחי הגדה . חיי כמתנחל היו טעות טרגית
ושמנהיגי המתנחלי� שיקרו לי ולכל חברי כדי שיוכלו לגזול אדמות , המערבית

  ". של פלשתיני� היושבי� כא� כבר אלפי שני�
  ".הבנתי", אמר שלו�, "טוב די"
  ".רק שתדע מה ה� רוצי�. זה המשפט האחרו�", אמר יואב, "עוד משפט"
  ".ממש לא מעניי� אותי"
אני עצמי מתכוו� לעזוב מייד את ביתי ברגע ", התעקש יואב להמשי!" ,לכ�"

ואני קורא לכל המתנחלי� , שאשוחרר ולהעביר אותו לידי חברי הפלשתיני�
קבל סו� סו� את היד הפלשתינית לעזוב מייד את הקרקעות הגזולות ול

  ".המושטת לה� לשלו�
  .אמר שלו�, "הייתי מקיא, א� לא הייתי חושש לאבד נוזלי�"
  . אמר יואב, "אמיתית תעמולהזו חתיכת , כ�"
  .אמר שלו�, "בדיוק כ!"
  ".כדאי בכל זאת ללמוד את זה, במצב שלנו", אמר יואב בזהירות, "אבל אולי"
  ". אני לא לומד את זה. כבר אמרתי ל!", התרגז שלו�, "תפסיק"
  . אמר יואב לפתע, "חשבתי שאתה אוהב כל יהודי"
  "?מה זה קשור"

  .בונ� בו בשתיקההתיואב 
. אמר, "טוב הבנתי. "שלו� הסמיק. עברו כמה שניות טובות עד שירד האסימו� 
  ".מספיק שאחד מאתנו סובל. בא נלמד. קדימה. אתה צודק. בסדר"
מרוצה מההתקדמות ועיי� לזרא , התחיל יואב שוב, "אלאני שלו� עוזי"

כמו הניסויי� האלה בשנות השישי� . מהויכוחי� ביניה� שהיו כמו בו� טובעני
" יו� יפה"האיש אומר . בה� היה הנסיי� מערער על כל דבר שאמר הנבדק

במה הוא "עונה האיש ההמו� " כי הוא יפה" "?למה הוא יפה"והנסיי� משיב 
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אז למה ", מסביר האיש, "כמו בוקר טוב, זה רק ביטוי כזה. "הנסיי� אומר "?יפה
. וכ� הלאה "?מה טוב בו". "שיהיה בוקר טוב. נו, טוב" "?לא אמרת בוקר טוב

  .פשוט מוציאי� אנשי� מדעת�
  .חזר שלו� על דבריו, "אני שלו� עוזיאל"
  ".מודיע בזאת רשמית"
  ".מודיע בזאת רשמית"
  ".בפלשתי� הכבושה שאני מתנחל מהמתנחלי�"
  ".שאני מתנחל מהמתנחלי� באר� הקדושה"
  ".זה לא צחוק. תפסיק"
! פלשתי� הכבושה? מה פתאו� שאני אומר את הדבר הזה? אני נראה ל! צוחק"

וידויו של 'יוכל להביא אותי במהדורת הבוקר במסגרת  BBC( שה! ?מה עוד
  "?ואחר יביאו איזה שמאלני מלומד שיאשש את דברי' מתנחל

תראה מה , תראה אות!. זה לא מקו� לאידיאולוגיה", אמר יואב ברו!, "שלו�"
ה� פשוט יענו אות! עוד ועוד עד . אתה לא יכול להתנגד לה�. ה� עושי� ל!

  "?אז למה לעשות את זה. שתעשה מה שה� רוצי�
  . אמר שלו� בלחישה" אפילו על ארקתה דמסנא"
, ע� הפסוקי� הסתומי� בארמית אתה מוכ� להפסיק", התעצב� יואב "?מה זה"

בלאה 'אתה לא על ג. ות שאינה במקומהנזו עקש? ולהתחיל לשת� קצת פעולה
  ".בפסגת יעקב עכשיו

אפילו א� הגויי� רק מבקשי� ממנו . "הסביר שלו�, "אפילו על שרו! נעל"
  ".ימסור על כ! את נפשו בשעת השמד, להחלי� את שרוכי הנעליי�

וג� אי� כא� , הצלבני� כבר הלכו הביתה. "אב ברוגזאמר יו "?איזו שעת שמד"
  ". אתה יכול לנוח! תחנות רוח

. כבד כנהמה, קולו נשמע לפתע עצי ועמו�. אמר שלו�, "זוהי שעת השמד"
זוהי מלחמתו על ריבונותו באר� ", נה�, "זוהי שעת השמד של ע� ישראל"

הפושטי�  הגויי�, הערבי�. ריבונות שכול� רוצי� לקרוע ממנו. ישראל
, טלפיה� כחזיר ואומרי� ראונו שאנו צדיקי� נהדרי� והומאניטריי�

כול� קמי� עלינו . דוברי הבלע, האנטישמיי�, השקרני�, השמאלני� ההזויי�
וכל הנות� ידי לאנשי� אלו משתמד . וזוהי שעת שמד, לעקרנו מאר� מכורתנו

  ".עימ�
  .אמר יואב בפשטות, "יצאת מדעת!"
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מהו שמד א� לא הדרישה ", לחש שלו� "?העברה על דתמהו שמד א� לא "
הא� הדרישה , הא� הדרישה הזאת שלה�. שתודה שאמונת ישראל כזב היא

הא� התכחשות שלי ? אינה כזו, שלה� שאומר שאי� לי חלק באר� ישראל
להבטחה הנוראה שניתנה לאברה� אבינו לפני אלפי שני� ומלווה את עמנו 

, מול כל גויי העול�, הא� הצהרה קבל ע� ועדה? אינה שמד, מש! דורי דורות
מכחיש את , המתנחל, הצהרה כזו שאני, ע� אחוזי צפייה של מליוני שונאי�

א! תנוחתו לא , פר� של שיעול תק� אותו" ?איננה שמד, זכותי על אר� ישראל
זרזי� של ד� החל . את גופו הרעידוורק עוויתות יבשות , אפשרה לו להשתעל

  .פיו ניגר מזווית
הקול של! לא יעשה את . אתה לא תציל את העול�. "נבהל יואב, "די שלו� די"

אי� כל סיבה שתמסור נפש! . הרי כבר יש מכפישי� לפני!, א� להכפיש. ההבדל
  ".על משהו שאינו מעלה ולא מוריד

כל העול� כולו לא נברא אלה . "לחש שלו� במאמ� גדול, "אתה טועה"
  ".בשבילי

  .אמר יואב במרירות, "לא בראו עבור!ואיזה עול� נפ"
יהרג ואל . אז האחריות היא שלי. מאחר וזה הכל בשבילי, ומאחר וכ!. נכו�"

  ".יעבור
  .אמר יואב, "גילוי עריות ושפיכות דמי� בלבד, חשבתי שזה על עבודה זרה"
  "!אפילו על שרו! נעל. אפילו על ארקתא דמסנא, ובשעת השמד"

קמיקאזי שמוכל . האיש פשוט פאנט מטור�. ותויואב חש תסכול שלא ידע כמ
הזיה דונקישוטית . להתפוצ� על סיפו�  ספינה אמריקנית למע� המולדת

ושוגה באהבתו לדולצינאה הוא מוכ� ומזומ� , מטורפת השתלטה על רוחו
  . למסור נפשו

ג� הוא כא� כלוא אצל . הרי ג� הוא כא� בעסק? מה ע� יואב? אבל  מה איתו
" שאבה"וה. חבול וכואב מכ� רגל ועד ראש, בלי יד, בלי רגל, ההמפלצות האל
שמעוותת את  מחניקהכפיתה . עוד לא ראה עינוי זוועתי כל כ!. האיומה הזאת

, הוא הביט בשלו� המעונה. תו! מעיכת הנשמה עצמה, הגו� ושוברת אותו
וי הוא לא יכול להיות בעינ. הוא לא יכול. וחש אי! הפחד מצי� אותו ללא גבול

יברח לאיזה . הוא פשוט ייצא מדעתו. הוא ייצא מדעתו. זה ישבור אותו. הזה
. איזו קטטוניה שאינה מבחינה עוד בנעשה סביבה, חור שחור של חוסר תודעה

קשור ושבור הוא מדבר . הרי גיבור מצדה זה יל! עד הסו�? ומה הוא יכול לומר
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ו א� הוא למד את וה� יבואו וישאלו אות. כאילו הוא ניצב על הבריקדות
הטקסט והוא יירק עליה� בגאווה כמו ספרטקוס בפני הגדוד הרומי הבא לקפח 

יפנה , החלקלק ע� החיו! הפורנוגרפי, לביה האפורה'ע� הג, וההוא, את חייו
ואז הוא יגיד , ויואב יגמג� משהו, ליואב וישאל אותו מדוע שלו� לא למד

לא , אבל יואב לא יכול, "שאבה"ללהכניס את יואב , לדורס העצבני, לחבר שלו
מביט , הוא החל להתנש�. בשו� אופ�. יכול בשו� אופ� להיות כפות ככה

חש על בשרו את החנק הנורא של , בשלו� המעונה וחש על בשרו את העינוי
  .אי התנועה

הדמעות זולגות , פניו מוצפות בד� מגודל הבושה, התפר� ממנו" בבקשה"
אני רואה אות! סובל ואני משתגע ממה . מפחדאני . בבקשה שלו�", מעיניו

אפילו שאני לא מסכי� אית! . משתגע מאי! שאתה סובל, שה� עושי� ל!
אני נורא מפחד שעוד מעט ה� ישימו . ואני מפחד. אבל זה כואב לי נורא. בכלל

. אי� לי את האמונה של!. אי� לי אמונה. ואני לא אעמוד בזה, ג� אותי בשאבה
תרח� . בבקשה שלו�. ור נפשי על שו� דבר ועל א� אחדאני לא רוצה למס

תאמי� לי . אני מתבייש. תרח� עלי מהסבל של! ואל תת� לי לסבול ככה. עלי
הוא השתתק ". אני מפחד. אני מפחד, אבל בבקשה, שאני מתבייש לבקש ממ!

בושה שהוא . חש בושה עמוקה שאי אפשר לברוח ממנה כלל. והוריד ראשו
מבקש טובות . ייסורי גיהנ� להפר את אמונתו למענו מבקש מאד� העובר

, מהעבר השני של הררי החוש!, ממתנחל הנמצא מהעבר השני של המתרס
נשפ! ממנו , הבכי הל! וגאה בקרבו. ההודאה שאי� לו אמונה, ואולי יותר מכל
הרגעי� , שברגעי� מסוימי� בחיי�יתכ� . ועכור, מסריח, צהוב. כמו שפ! הגנגס

אכ� תמצא את מקומה של סיזיפוס יש מקו� לאמונה שהאב� , ותרהנוראי� בי
אמונה כזאת שאפילו שרו! של , על ארקתה דמסנא. בראש ההר ולא תזוז עוד

יושב כא� ובוכה בכלא . והנה הוא. למות למענונעל מקבל חשיבות ושווה 
נשע� ראש לראש ע� אד� רצו� הקשור , שבור יד וקצו� גפה. הפלשתיני

מכל , ומכל הדברי�. ית ביותר שיכולה להעלות בדעתו של אד�בתנוחה השטנ
שהשמיי� אינ� , הדברי� המטורפי� בעול� הוא מבכה את זה שאי� לו אמונה

מכילי� דבר פרט למרחבי� הריקי� והאינסופיי� של מיליארדי שנות אור 
הבי� שהוא . ומותר האד� אינו אלא הבהוב חשמלי במסה אפורה של תאי עצב

ושזו ג� התשובה האמיתית לשאלת הקו . ! שאי� אופק מעבר להווהבוכה על כ
אי� אופק אלא הדחיפה של . אי� אופק אלא הווה. הירוק הטורדנית של שלו�
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הכל הוא רגע נצחי החוזר על , האב� כלפי מעלה או הרדיפה אחריה כלפי מטה
אז קו ירוק זה . את נשמת החיי� הקיימת, וצרי! רק לשמר את ההווה, עצמו

אי� שו� , וכא� בכלא. וא� נישרד זה יהיה טוב, ירוק זה צבע יפה. פשרה טובה
או , אולי יוציאו אות� מפה, והצור! להישרד עד שאולי, דבר חו� מהכאב הזה

  . רק זה מה יש. אבל זה מה יש. שלא
אבל לא אומר אות� , אני אלמד. אל תבכה. "אמר שלו� בלחש, "בסדר"

  ". למצלמה
  ".וסליחה. "בלחש יוא, "תודה"
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        סעידסעידסעידסעיד
עמדו לו לסעיד , עשרי� שנות המשמעת העצמית החמורה שכפה על עצמו

, כשאבו חאז� ושוקייר. בשעה זו של אירועי� תכופי� ומהלכי� חובקי עול�
מלווי� אותו לכל מקו� ומעניקי� לו את , שני סגניו הנאמני� ועושי דברו

חווה לראשונה טיסה , מטריית הלגיטימציה הדרושה לו עד לביסוס מעמדו
כדי להתגבר על , שהצריכה ממנו נשימות ארוכות ומדודות, במטוס

, ב"מוקד הכוח האמיתי נח בארה. לא היתה ברירה. הקלסטרופוביה והזרות
וללא גיבוי של האמריקני� לא יהיה לו מנו� מספיק כדי להוציא את התוכניות 

  . ג� מוחמד הל! אל ההר. אל הפועל
סידר את הכל , מזא�( יש יחסי הציבור הנלהב שארג� לו אבוא, רלנד'רמי סת'ג

ג� . תמיד השתאה ליעילות� הקדחתנית של כלבלבי הכופרי�. בצד האמריקני
פגישתו הראשונה היתה ע� גורמי� . הנביא השתמש בכופרי� להשגת מטרותיו

בה� ראה בני ברית פוטנציאלי� , ב"חשובי� באוכלוסיה המוסלמית בארה
מאחר וישבו בתו! אר� אויביו ויכלו להשפיע על , מש! הדר!משמעותיי� לה

תחילה ה� . הפגישות ע� אחיו המוסלמי� היו מוצלחות ביותר. דעת הציבור
התייחסו אליו בחשדנות כמי שמבקיע בקיעי� בחזית המאוחדת נגד הכרה 

, א! בסופו של דבר ה� היו אמריקני� יותר מכפי שהיו מוסלמי�. בישראל
מכפי שהיה , � יותר לעמוד לצד איש חמאס הנושא עלה זיתומצאו שקל לה

לה� כל השני� להצדיק את הצד המלחמתי הקבוע של הפלשתיני� מול דעת 
  .קהל אמריקנית שוחרת שלו�

סעיד . עתה יכלו להיות אמריקאי� טובי� ומוסלמי� טובי� בעת ובעונה אחת
ענייניה של אי� ה� מביני� דבר וחצי דבר מ. בז לה� בלבבו על חולשת�

מעול� לא עמדו בתור למחסומי הבטחו� שביתרו את האר� . פלשתינה
או נסעו בטנדר יש� , מעול� לא ניצבו מצידה השני של גדר הבטו�, הקודשה

ההזדהות ע� המצוקה . ולוהט לעבוד בשדותיו של קיבו� שגזל את אדמות סב!
פת הזאת כמו שאחרי� בתרבות המוטר, הפלשתינית היתה עבור� דבק מאחד 

ג� המאבק . העריצו קבוצות משחק שונות ואהדת� המשותפת איחדה אות�
  . ביהודי ארצות הברית הוסי� טע� מתוק של סכנה לפעילות�

עמדה שתאפשר לה� להראות לעמיתיה� . עכשיו הביא לה� מתנה יקרה
בדיוק עד כמה האסלא� אינו נופל משתי הדתות המונותאיסטיות , הכופרי�

אחד מגדולי , הנה. כמלוא הנימה באהבת האד� שבו האחרות אפילו
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מושיט עתה את , לוח� חופש שנאל� ללכל! את ידיו בד� האויב, הפרטיזני�
הוא רכש את לבב� בפשטות . מי לא ילח� את ידו. ידו הרחוצה לשלו�

הוא הרעי� עליה� . הליכותיו ובערבית האיטית והקלה להבנה בה דיבר עימ�
להמשי! לעמוד מאחורי הע� הפלשתיני בתקופה  שבחי� רבי� וביקש מה�

עימדו , אנו זקוקי� לכ� יותר מתמיד"כ! סיי� את דבריו , "אחי. "הסטורית זו
עבדי אללה , עמנו כת� אל כת� כדי להגשי� את ייעודו הגדול של הע� הערבי

ה� הרימו את גג האיצטדיו� ששכרו עבור האירוע "! ושומעי לקחו של הנביא
  .�במחיאות כפיה

ה� . קיבלו אותו בכבוד מלכי�, ע� נשיאי הארגוני� היהודי�, במפגש הבא
מחאו לו כפיי� שוב ושוב עת ניצל את שירותיה� הטובי� של סוללת 

וא� , המתורגמני� ששכרו עבורו כדי לתבל את דבריו בשפע פסוקי� מהקורא�
ב והקטע שאה, "וגר זאב ע� כבש ונמר ע� גדי ירב�"כמו , !"פה וש� מהתנ

ה� העוללי� היונקי� המשחקי� עתה את ". ושעשע יונק על חור פת�"במיוחד 
והפת� הידידותי המלח! בלשונו בתמימות של , משחקיה� על פתח חורו האפל
הוא חיי! עת . עוד עתיד לנעו� בו את שיניו, טלה את כפו הרכה של התינוק

תרגשות של וה� חשבו שהוא מחיי! בטוב לב ובה, עלה דימוי זה לנגד עיניו
ראשיה� עטויי האוזניות נעו ונדו . גאולה לנוכח חזו� הנביאי� ששרטט עבור�

ערגת השלו� שלה� , מעלה מטה בהערכה אילמת לטוב טעמ� של דבריו
מוצאת סו� סו� מימוש בדמות שדופה זו שטפטפה דבש של בשורה לתו! 

סו� יוכלו  סו�. סו� סו� שלו�, מרגוע ליזראל האהובה שלה�, סו� סו�. אוזנ�
 ( מתו! הריבוי , ִאי Eְל9רי98ס א9נ9�, להפו! את ישראל לבבואה של אמריקה

והתיירי� , ה� יוכלו לחבק סו� סו� את ישראל באמת ובתמי�. באה אחדות
יוכלו לשוטט בכל , ע� חולצותיה� הפרחוניות ומצלמותיה� ארוכות העדשה

וה� , ה� אהבו אותו. יה�רק צעד אחד לפני המשקיעי� שיבואו אחר, מרחביה
א� יהדות ארצות הברית . העניקו לו את הגיבוי החשוב של הע� היהודי

תעשה ממשלת ישראל צעדי� מרחיקי לכת , תחשוב שמהלכיו טובי� ומועילי�
נית� יהיה לפצל את הסולידריות היהודית העולמית  ( חשוב מכ! . כדי לרצותה

ינו מוליד סולדיריות אלה השלו� א. המתעוררת רק בעיתות משבר לישראל
כל המחלוקות  ( בי� ישראל לתפוצות , בי� דת לחול, מחלק בי� ימי� לשמאל

ההתיישבות ביהודה . החשובות שהוא זקוק לה� כדי לבצע את המהל! הגדול
והוא יזדקק ליהדות , איננה גוש קטי�, המונה מאות אלפי יהודי�, ושומרו�
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. לוותר על אדמות תמורת שלו� אמריקה שתתייצב לצידו ותקרא למתנחלי�
, מקור של עושר וכוח. � לקניה ומכירה"נדל? מה ה� אדמות ליהודי אמריקני

, חיכו, המתנחלי� קנו בזול. תמכור ביוקר. תחכה, תקנה בזול. מעמד וסמכות
כל בעל שכל ישר יבי� שזו עיסקה . ומה יקר יותר מהשלו�, עכשיו ימכרו ביוקר

די יהיה , לשקט ולמנוחה שיבואו לישראלי�, חו�מחו� לבט. שאי� לה תחלי�
כדי לפצות על , בהשקעות הבינלאומיות לה� תזכה ישראל בעקבות השלו�

  .הפסדי� כלשה� בטרנזאקציה של הסרת יישובי� תמורת שלו�
היתה , ההמחאה בת חמישה מליוני דולרי� שהוגשה לו בהוקרה בסו� הערב

לא פחות מתקיעת כ� או חתימת  ,והסכ� של כבוד, אות לאמו� של משקיעיו
  . חוזה רשמי

ב היא הפגישה המכרעת של המסע "היה ברור לו שהפגישה ע� נשיא ארה
הדבר העיקרי שהפריע לו . וסעיד מצא עצמו נבו! ונסער לקראתה, המטור� הזה

מזכיריו החדשי� אספו ביוגרפיות של . היו הסתירות הרבות שסבבו את האיש
כל הטיסה הוא ניסה ללא הועיל לפענח את הפאזל  ומש!, הנשיא מלוא החופ�

א! הוא . מצד שני אביו מוסלמי, מצד אחד אמו נוצריה. ב"המוזר של נשיא ארה
, הב�, גרוע מכ!. הריהו ב� מוות, א� אביו אכ� כפר באללה. מצהיר שאינו מאמי�

וא� אביו נחשב , הטביל עצמו לנצרות לפני יותר מעשרי� שנה, הנשיא עצמו
הובילו את , כל הידיעות הללו. למוסלמי אז ג� הוא ב� מוות על כפירתו עדיי�

אי� צור! . ב"סעיד למסקנה המשועשעת שעליו לירות מיידית בנשיא ארה
  .ג� לנביא מוחמד היתה סבלנות אי� ק� מול אויביו. למהר

זאת היתה השאלה ? א! הא� האיש מתנגד לציוני� או לא. יותר מדי סתירות
ד שמח לגלות שהכומר שהטביל בזמנו את הנשיא לנצרות סעי. המרכזית

התברר שאותו כומר א� , לא רק זה. התבטא בחריפות נגד יהודי� ונגד הציונות
פרס� כחלק מעלו� הדרשות השבועי שלו את דברי אבו מרזוק מה� שאב סעיד 

אבו מרזוק שרטט חזו� של מדינה פלשתינית אחת . עצמו השראה מסויימת
והודיע שהפלשתיני� לא יכירו לעול� בפשע , החמאסהמאוחדת תחת 

א! למעשה אי� צור! להכיר בקיומה של , המפלצתי של מייסדי המדינה היהודית
כפי שיעיד כל ילד פלשתיני ע� , ישראל מאחר והיא קיימת ג� בלי הכרה

: סעיד אהב במיוחד את הסיו� הנפלא של המאמר. ל בבטנו"רסיסי� של צה
הנה , הנה בית המשפחה של! ליד הי�': תאמר לי ישראל אני מחכה ליו� בא"

. 'בוא הביתה והיה שוב של�. הנה מטע הזיתי� של אבי!, עצי הלימו� של!
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הרי משפחתו . מרזוק הוא אמ� הרטוריקה( אי� ספק שאבו. סעיד גיח! לעצמו
איזה עלה זית של . לא ימה של עזה? על איזה י� מדובר, א� כ�. באה מיבנה

גישה "הישראלי� ליקקו את זה כמו דבש וקראו לזה . י פשוט גאוניגאונ! שלו�
והפרגמטיקה ג� תניב , רק צרי! עוד צעד אחד. גישה פרגמטית, אכ�". פרגמטית

  .והוא סעיד מתכוו� לעשות את הצעד הזה. פירות
הוא לא ידע א� לייחס משמעות לעובדה שהנשיא התנער ממדריכו הרוחני 

הא� . אי אפשר לדעת. די� עשו מזה סירחו� גדוללשעבר אחרי שארגוני היהו
, ולכ�, ח אבריו"הא� הוא אמריקאי בכל רמ, האיש הזה באמת מאמי� בחופש

בסופו של דבר פלורליסט ואיש שלו� שפשוט אינו מבי� את מסירות הנפש 
הפלשתינית ואת האחדות המוחלטת של כל איש אשה וילד במלחמה בכופרי� 

הוא יתנגד לכל תזוזה מההסכ� , שר יבוא השלו�ואז כא, על אדמת פלשתי�
וברגע שהכיבוש הישראלי יוסר משטחי יהודה ושומרו� הוא יתנגד , שייחת�
, ולכ� הוא מתנגד לכיבוש בש� השלו�, או שמא מסתתר ש� מולסמי, לחמאס

זה היה משחק שחמט ע� סיו� לא . א! למעשה כוונתו לתת לחמאס לגבור
הא� עליו לנהוג כמי שפוגש איש שלו� ? נהוגכיצד ל? כיצד לפעול. ברור

או כמי שפוגש מתנגד כיבוש למראית , למראית עי� א! תומ! סמוי של החמאס
שאי� לו כל , א! למעשה איש שלו�, עי� ולכ� שות� לאינטרסי� של החמאס

  .יהאד האיסלמי'הזדהות ע� הג
ללו הוא התחיל להתנהג כמו הפרשני� הישראלי� ה. סעיד מצא עצמו מגח!

שכאשר הראיס היה צועק שצרי! לחסל את מדינת ישראל ולסלק מכא� את כל 
א! מנסה לרצות , ה� היו מפרשי� את זה שהוא בעצ� איש שלו�, הכופרי�

ב "והנה הוא סעיד עכשיו עושה אותו תרגיל ע� נשיא ארה, את הציבור שלו
ול עדי� לא ליפ. והופ! אותו למוסלמי בארו� שרק אומר שהוא איש שלו�

אלא , בהזיה של הישראלי� ולקבל את האמירות כאילו מי שאמר� מתכוו� לכ!
מאחר וכוחות , האינטרסי� משותפי�, בכל מקרה, כרגע. א� כ� יוכח אחרת

צרי! פשוט . השלו� ה� הכוחות החזקי� ביותר הפועלי� כיו� נגד המתנחלי�
והוא  מאחר, להמשי! בסימ� פרגמטיקה ולהניח שהאיש ישמח לסייע לסעיד

. מציע לו לפתור כמה וכמה כאבי� שהלח� הציבורי האמריקני חולל לו בראש
בנוס� להזדמנות להיות הנשיא , מאחר וסעיד מביא לו שלו� על מגש של כס�

, שעשה את הבלתי אפשרי ושבתקופתו נחת� שלו� בי� ישראל לפלשתיני�
. יתרה יכול סעיד להניח בבטחה שיתקבל בברכה ולא יבחנו אותו בחשדנות
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, כפי שמטבילו עושה בגלוי, וא� מטפח הנשיא ג� סימפתיה חשאית לחמאס
  . הרי מברוק יאמר לו

התברר לו , כאשר הגיעו פקידי� רשמיי� של הממשל לאסו� אותו לבית הלב�
דגל השהאדה . שנוהגי� בו את כל גינוני הטקס השמורי� לראש מדינה אורח

ליבו רחב משמחה לנוכח הצהרת . יהירוק התנוסס בגאווה לצד הדגל האמריקנ
נראה לו הול� . הנישאת כ! ברמה, יהאד'האמונה היסודית הטבועה ביסוד הג

, שלוש עשרה מושבות, שהאמריקני� יניפו את הדגל הרכושני והמפורר שלה�
. בעוד שדגל החמאס אינו אלא עיקריה הפשוטי� של האמונה, חמישי� מדינות

  .ח"מו הדגל האידיוטי של הפתזיופי� או יוהרה כ, ללא תוספות
הכופרי� חושבי� שהעול� הוא . סעיד פסע בגאווה לאור! השטיח האדו�

  .א! לאללה יש תוכניות אחרות. שלה�
כבר ידע , והושיבו אותו מול הנשיא, כאשר הכניסו אותו לבסו� למשרד העגול

וכי הוא מעניק לאמריקני� מתנה לא פחותה , שהוא בא לכא� מעמדה של כוח
. ה� כל כ! חיכו לפלשתיני שאפשר לדבר איתו. ה שהוא מעניק לישראלי�ממ

אבל ג� אחרי שקפ� , כמה יגיעות יגעו על אבו חאז� כדי להכשירו כפרטנר ראוי
ואחרי , ג� אחרי שמכר את סבתו לישראלי�, דר! כמעט כל החישוקי� שלה�

לשתיני עדיי� רחק מה� הרחוב הפ, שקיבל את משקלו ומשקל כל תומכיו בזהב
  .ולכ� השלו� האמיתי, האמיתי
נציג הרצו� הערבי הכללי ונציג עמדת� , נציגו האמיתי של האסלא�, רק סעיד

  .והנה הוא כא�. יכול לספק את הסחורה, האמיתית של הפלשתיני�
, כפי שחזה מראש. חידושי� גדולי� בשיחתו ע� הנשיא ובסופו של דבר לא הי

כאשר סעיד . בדרכו של סעיד אל השלו�הוא לא התכוו� להערי� כל קשיי� 
כפי שעשו , שית� אותו בדאגתו שהמתנחלי� יעשו בעיות ויחסמו את השלו�

א! הוא אומר לו כבר , ביקש ממנו הנשיא שלא יפי� את הדבר עדיי�, בעבר
שהממשל האמריקני מתכוו� לגבות את התהלי! , עכשיו בארבע עיניי�

  . � למתנחלי� בתו! הקו הירוקבהשקעה מסיבית בבניית מגורי� חלופיי
אמר לו סעיד , "אני מקווה שאי� בכוונתכ� ליצור גושי התיישבות גדולי� מדי"

  .לראות א� ירד הנשיא לסו� דעתו, א! למעשה בדק את המי�, בהומור
..." שכונה אחת של גורדי שחקי� תפטור את הבעיה", צחק הנשיא, "אל תדאג"

  .ז או שזה עבר לו מעל לראשוהשאיר אותו בעלטה א� קלט את הרמ
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כלאיי� שרק ( מי� ב�, לא היה לסעיד כל כוונה לשת� איש מוזר זה, בכל מקרה
אלו ישארו כמוסות עימדו עד . בתוכניותיו האמיתיות, אמריקה יכולה ליצור

  .לעיתוי הנכו�
הוא יצא מבית הנשיא ע� הבטחה של מאה מליו� דולר לביסוס המערכת 

( וכ, תבראותית של המדינה הפלשתינית המאוחדתהחינוכית וה, השלטונית
היה נחמד . סעיד חיי! לעצמו. רובי� כדי לחמש את המשטרה החדשה 10,000

, א! בניגוד לקודמיו. נחמד מאוד. להיות הפע� בצד המרוח של הפרוסה
לא היתה לו כל כוונה לקחת ולו אגורה שחוקה אחת , שאמונת� רפויה ביד�

הכל יהיה קודש ? מה יועיל לו הכס�, בעול� הבא הגמול האמיתי הוא. לעצמו
הוא יֵצא . לאללה ולהבטחת הצלחת שחרורה של פלשתינה משלטו� הכופרי�

  . א! עטור צדקות ונצחונות, מרושש כפי שנכנס אליו, די�( מהעול� כמו צלאח א
כבר הרגיש שהוא משופש� ובקי בהלכות , �"כאשר הגיע למחרת לאו

  . הדיפלומטיה
מניח , הקפיד לדבר א! ורק ערבית ספרותית צחה, ציגי אומות העול�כא� מול נ

כא� הוא המקו� בו מקבלת . למתורגמני� לתרג� את דבריו לשפות השונות
  . והפע� לא יהיה כל וטו מצד מדינות המערב, מדינתו את האישור שלה כמדינה

י אני רואה את עצמ: "� בדבריו הנצחיי� של גאנדי"הוא פתח את נאומו באו
לו רק היו יודעי� איזו . הוא חיי! אל המצלמות". א! לוח� של שלו�, כלוח�

  . חרב נהדרת יכול השלו� לחשל
הוא נזכר בדבריו הנוספי� של אותו תמהוני הקורא לאלימות עצמית בלתי 

. כאילו מחיקת העצמי היא הפתרו� לשלו�, פוסקת בש� העדר האלימות
היהודי� ", די על היטלר והיהודי�במיוחד אהב את המשפט המפורס� של גאנ
היה עליה� להשלי! את עצמ� . היו צריכי� להציע עצמ� לסכינו של השוחט

כי רק באקט ההירואי של התאבדות המונית היו מעוררי� את , מהצוקי�
סעיד חש סיפוק עמוק מתודעת , "העול� למציאות אלימותו של היטלר

  ...של גאנדי קירבת� של צאצאי אות� יהודי� למימוש תביעתו
רק בתוספת , � על הנאו� שנשא בפני נשיאי הארגוני� היהודיי�"הוא חזר באו

, כיבוש, כולל נישול, רשימה מפורטת של פשעי ישראל כנגד הע� הפלשתיני
  .טיהור אתני ורצח ע�, רצח ילדי�, עינויי�

לעול� לא נית� היה לסלוח לרשע כזה כלפי ", אמר, "לולא היינו עמו של אללה"
ואנשי פלשתי� , החאמס, אבל אנחנו. הע� הפלשתיני והאומה הערבית
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הנביא לימד אותנו ללכת . ילדי� אנו של אללה ואנו הולכי� בדרכיו, המוסלמי�
הגיע . ואוהבי� לשונאי�. אויבי� יכולי� להפו! לאוהבי�. קדימה ולא אחורה

לש הזמ� לשי� בצד את כל הסבל של הע� הפלשתיני ולעשות שלו� ע� הפו
  ".   הישראלי

  . � על רגליה� ומחאו לו כפיי�"כשסיי� את נאומו עמדו נציגי האו
שלחו מאמרי� , �"העיתונאי� הישראלי� שישבו ביציע הכתבי� במליאת האו

מחו� למקור ראשו� הימני . באר� י�בהולי� למערכות העיתוני� הגדול
ד רק את עלה נקטו כול� קו מיינסטרי� ברור בו חילצו מדברי סעי, הקיצוני

תו! ריכו! שאר נאומו באמצעות תיאורי� כלליי� במקו� ציטוטי� , הזית
ה� סיפרו שהראיס סעיד התבטא בחריפות כלפי מערכת היחסי� . ישירי�

וקרא לשני העמי� לעשות , העכורה ששררה בי� ישראל לבי� הפלשתיני� בעבר
בצד את כל העוול שהיה המוכ� לשי� , ה� כינו אותו גאנדי השני. ביניה� שלו�

ה� ציטטו ישירות את כל . שגרמו הבריטי� הקולוניאליסטי� לע� ההודי
האומר דברי� , אמרותיו שוחרות השלו� ותיארו אותו כאיש שלו� כנה וישר

  .א! מעמיד את השלו� מעל לכל חשבו�, אינו מוותר על עמדותיו, כהווית�
עה נרגשת בערו� יצא ראש ממשלת ישראל בהוד, שעות ספורות אחרי הנאו�

מקבלת בשמחה את , שתמיד שחרה שלו�, בה הודיע שמדינת ישראל, הראשו�
אחר כ! אמר . ומחזירה שלו� תחת שלו�, מחווה השלו� של הע� הפלשיתיני

בחלקו הזכות הגדולה לחתו� סו� סו� על הסדר הקבע ע� הפלשתיני�  השנפל
בל רב לשני ולשי� ק� לעשורי� של מלחמה עקובה מד� שגרמה שכול וס

הוא סיי� את דבריו בהצהרה כי הוא גאה להיות ראש הממשלה . עמי�ה
, לא ישא גוי אל גוי חרב. "שיוביל את מדינת ישראל להגשמת חזו� הנביאי�

אמר ברצינות תהומית תו! היישרת מבט עמוק מבע , "ולא ילמדו עוד מלחמה
  .אל המצלמה

רי הטלוויזיה התמלאו תשדי. המתנחלי� התחילו לצעוק. העיתוני� חגגו
בחיוכיה� של פלשתיני� ומדינאי� שוחרי שלו� ולעומת� פניה� הזועמות של 

העיתונות דווחה בפרטי פרטי� על הקושי הצפוי . מתנחלי� ממתנחלי� שוני�
שהיו עד כה חלק מעתודה , מצד גושי ההתנחלות הגדולי� סביב ירושלי�

לופיי� מהאזורי� שאננה של שטחי� המיועדי� להחלפה תחת שטחי� ח
  .הפחות מיושבי� שבתו! הקו הירוק
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הפלשתיני� לא יסתפקו בשטחי . סעיד התווה בנקודה זו קו חרי� ללא פשרות
יישובי גוש עציו� . � המרכזיי� ביותר"ירי נטושי� בנגב תמורת שטחי הנדל

הפרו את הרצ� הפלשתיני הטריטוריאלי מחברו� ועד בית , ודרו� הר חברו�
חזרה מוחלטת . שו יישובי השומרו� לרצ� מרמאללה עד קלקיליהכפי שע, לח�

לא יכול להיות שיהיה . יעבור( היא תנאי בל, למפת טרו� מלחמת ששת הימי�
. שלו� כל זמ� שחתיכות כבושות של אדמת פלשתי� נשארות בידי הישראלי�

שלו� זה להחזיר לפלשתיני� את הגדה המערבית על כל . שלו� זה שלו�
  .חלקיה

איש שלו� ותיק ששרד יותר מהפכות , ישיש ערני ב� תשעי�, א המדינהנשי
קיבל על עצמו אחריות אישית , פוליטיות ממספר שנותיה של מדינת ישראל

למפגש ממלכתי ע� נשיא , בהסכמת ראש הממשלה, לקד� את התהלי! ונסע
שבעקבותיו יצאו בהצהרות משותפות על חשיבות השלו� במזרח , ב"ארה

ב הפתיע והרעיש את הקהילה הבינלאומית כאשר התחייב "שיא ארהונ, התיכו�
בהיק� של , מועד בשערי ריבית משופרי�( להעניק למדינת ישראל מלווה ארו!

שכולו מיועד לשיקו� המתנחלי� במקומות , חמש מאות מליוני דולרי�
  . חלופיי�

, אמר בתקיפות למצלמות, "אנחנו לא רוצי� ליצור דור חדש של עקורי�"
בכוונתנו לסייע לישראל לבנות יותר ממאתיי� אל� יחידות דיור חדשות בתו! "

ב "נשיא ארה". כדי לעזור ביישוב� מחדש של המתנחלי�, השטח הישראלי
קרא למדינות אירופה ומדינות נוספות בעול� להצטר� למאמ� המכריע 

נשיא מדינת . להבטיח סו� סו� שלו� במזרח התיכו� ולתרו� ג� ה� מכספ�
ב לקהילה הבינלאומית ואמר בקול "ראל הצטר� לקריאתו של נשיא ארהיש

אנו . הגיע סו� סו� תורו של השלו�, אחרי שנות מלחמה עקובות מד�: "נרגש
שכבר תרמו כל כ! הרבה מכספיה� להקלת , קוראי� עתה לכל הידידות שלנו

עזרו לע� הישראלי . אנא אל תכזיבו אותנו עתה, סבלו של הע� הפלשתיני
  ".לע� הפלשתיני לעבור ממלחמה לשלו�ו

דולר כנגד , ב"השוק האירופי נענה לקריאה בהקצאת הלוואה דומה לזו של ארה
ערב הסעודית . ומדינות המזרח הרחוק הוסיפו עוד מאתי� מליו� דולר, דולר

ונסיכויות המפר� הפתיעו את הקהילה הבינלאומית בהצהרה המרעישה שה� 
  .אי� ספק שהעול� נרת� למע� השלו�. ארד דולרישלימו את ההפרש לשני מלי
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כלכלני� מסויימי� ניסו להסביר שנטל חוב של שני מליארד דולר עלול להוביל 
א! ה� מצאו מול� כלכלני� אחרי� , את ישראל להסתבכות פיננסית עמוקה

שהסבירו שהשלו� עצמו יביא את הברכה הכלכלית הלא משוערת שתאפשר 
עורכי התוכניות בה� שודרו . מחוק את כל הדמעותלהחזיר את כל החובות ול
קיצצו בדר! כלל את המשפטי� בה� הסבירו ידועני , מרבית� של דיוני� אלא

בעוד שפירות , הכלכלה הראשוני� שהחוב ישפיע מיידית וממשית על המדינה
  .עוד נמצאי� הרחק בעתיד, א� אכ� יניב השלו� פירות אלה, השלו�

ישראל כבר ידעה לשל� מחירי שלו� . ווה כל מחירשהשלו� ש, היה ברור לכל
לא היה , כולל נפט, הא� חצי האי סיני על כל משאבי המחצבי� שלו. בעבר

הא� העברת מקורות מי� לירד� במסגרת הסכ� . ודאי היה? הקרבה כלכלית
שלו� לא גרעה ממכסות המי� של ישראל והביאה להתייקרות משמעותית של 

חבל על כל "ו" המדינה מתייבשת"יוני� במבצעי מחירי המי� ולהשקעת מל
. ואי� בכלל מה להתווכח, א! השלו� הוא ברכה בפני עצמו. ודאי שכ� "?טיפה

מדינאי� והורי� שכולי� הסבירו כול� שיהא אשר , ופילוסופי�, פסיכולוגי�
  .אי� מנוס אלא לשלמו, יהא מחיר השלו�

הלאומית הנוכחית  מגישי חדשות רבי� ציינו עד כמה דומה ההתלהבות
והפרשני� הסבירו עד כמה יציב , מהשלו� לזו שהיתה בתקופת בואו של סאדת

קיימא ( והסכימו א� ה� שהסיכוי להגיע לשלו� בר, ועמיד השלו� ע� מצרי�
  .ע� הפלשתיני� שווה את המחיר הכלכלי הבלתי נמנע

, י�כפי שנבאו אנשי הפשרה הטריטוריאלית כאשר צעקו שתי מדינות לשני עמ
היו אלו המתנחלי� שאכ� הפכו , והסבירו עד כמה מסוכני� המתנחלי� לשלו�

פרשני� רבי� השוו את עמדת� . למכשול הקשה ביותר בדר! אל השלו�
  .הנוקשה של המתנחלי� לזו של החמאס לפני עלייתו של סעיד

כאשר הוצע חוק פינוי פיצוי נדיב שהעניק לכל מתנחל דירה חלופית בגושי 
קמה , Fת הגדולי� במישור השפלה ודמי מעבר בס! מאה אל� ההתיישבו

מדוע מפלי� אות� לרעה . מחאה רבתי בקרב מחוסרי הדיור והזוגות הצעירי�
ג� ה� דורשי� להיכלל ? א! מעניקי� למתנחלי� את מיטב יחידות הדיור באר�

הג� "נציגי השמאל בכנסת הקימו א� ה� קול צעקה ושאלו . בכל הסדר שיושג
, הא� צריכי� המתנחלי� לקבל פרס על הצרות שגרמו "?ג� ירשתרצחת 

יש לקנוס אות� , והא� בגלל שכל אות� מחוסרי דיור נמנעו מפשעי הכיבוש
  ?על כ!
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רוב רוב� . המתנחלי� מציד� התחלקו לכמה קבוצות שמייד החלו לריב ביניה�
� כל תושבי ירושלי� באזורי� שהיו לפני מלחמת ששת הימי, של המתנחלי�
בגוש . ובלתי מאורגני� לחלוטי�, היו המומי� מכדי להגיב, בידי הירדני�

, הגבעה הצרפתית, תלפיות, נוה יעקב, מתנחלי� זה נכללו תושבי פסגת זאב
שכבר שכחו מזמ� את מימדיה , גילה ועוד, ארמו� הנציב, אבו טור, בית הכר�

בדי פה וכבדי כ. ומצאו עצמ� לפתע מחו� לחומות, הזעירי� של ירושלי� דאז
, המומי� ומפולגי� כמו כל אוכלוסיה שהשלטו� מחליט לפתע להגלותה, לשו�

רבי� צעקו שאי� ה� מוכני� להתפנות . לא היה שו� גור� שיאחד אות�
ולעומת� רבי� אחרי� הסכימו שתמורת השלו� יש להקריב , מירושלי�

  .קורבנות כאובי�
. מאורגני� ומאוחדי� ,תיקי�ניצבו המתנחלי� הוו, חדשי� אלה( לצד מתנחלי�

ומועצה מאורגנת , היו לה� מערכות תקשורת שיעצבו ויביעו את עמדת�
  .שתדבר בשמ�

, מתנחלי גוש עציו� ומעלה אדומי� מחו נחרצות נגד תוכנית קיצונית כל כ!
. וקראו לממשלה לקרוא לפלשתיני� ביתר תקיפות להגיע לפשרה טריטוריאלית

� ובהיסוס מה ובגמג, נות לראיס סעיד בעניי�ממשלת ישראל אכ� ניסתה לפ
  .א! גישושיה נדחו בבוז על הס� כנסיונות נואלי� להנציח את הכיבוש, מה

האנשי� שהקימו את תנועת הסירוב היו בדיוק אות� מתנחלי� שארגוני 
השמאל הישראלי� סימנו כבר שני� רבות קוד� לכ� כגורמי� המסוכני� ביותר 

  .ד אמר אמרתי לכ� בסיפוקולא מתראיי� אח, לשלו�
והגרעי� הקשה של היישובי� סביב צומת תפוח , תושבי דרו� הר חברו� מחד

, משמעית שה� מסרבי� לתוכנית השלו� הכוזבת הזאת( הודיעו חד, מאיד!
דעת שהאזי� לדברי הראיס ( כפי שיבחי� כל בר, שאינה אלא תרמית פלשתינית

ת� לפני שיסכימו להעקר ושה� מעדיפי� לוותר על אזרחו, �"סעיד באו
  . ממכורת� ואר� מולדת�

כלומר לשכנע את המתנחלי� , גורמי� שוני� בממשלה ניסו לתוו! ולפשר
א! ללא , לרדת מהע� ולעבור ליחידות הדיור החלופיות שייבנו עבור� בגוש ד�

זו שפעלה , דווקא ההתנחלות הממלכתית ביותר, למרבה ההפתעה. הועיל
היא זו , הממשלהי� למנוע פלגנות בע� ולקבל את די� נחרצות בימי עקירת קט

במחווה מתוקשרת . שיצאה ראשונה במהל! הקיצוני של ויתור על אזרחות
התכנסו כל תושבי היישוב בככר המרכזית ושרפו קבל ע� ועדה את , היטב
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אמרו , "לא נתגייס לעקור יהודי� מארצ�. "תעודות הזהות שלה�
לא בשביל זה חזרנו לכא� אחרי ", ודרגות קצונהמילואימניקי� עטורי עיטורי� 

  ". אלפיי� שנה
מעבר , נציגי המתנחלי� הסבירו שהפלשתיני� אינ� מציעי� כל תמורה לשלו�
תרגיל  –להצהרות מילוליות וחתיכת נייר בה יסכימו להכיר בקיומה של ישראל 

אול� אנשי שלו� הצביעו מייד על . שעשה כבר אבו מרזוק לפני שני�
וניות המעוותת המסתתרת מאחורי ההתייחסות להסכמי� בינלאומיי� הקיצ

כאשר כל היחסי� הבינלאומיי� והשלו� בי� , כהצהרות מילוליות וחתיכת נייר
  .האומות מבוססי� בדיוק על הסכמי� כאלה

ראש ממשלת ישראל הודיע שהוא רואה בחומרה את שריפת תעודות הזהות 
, "אנחנו לא מדינת בננות אפריקנית" .ואת הקריאה למרוד במוסדות המדינה

". אנחנו לא נסבול כא� מרידות ופוטשי�", אמר בנאו� קשה בערו� השני
המדינה החלה לגייס כוחות משטרה בהיק� גדול לקראת העימות ע� 

, כשהתברר שחלק ניכר מכוחות השיטור נמני� על המתנחלי�. המתנחלי�
הלילה והביאה  שארכה מרבית, הוחלט בהתייעצות סוערת בקבינט

להתפטרות� של שרי הימי� והקמתה של ממשלת אחדות רחבה בת שישי� 
חברי הכנסת שכללו את כל אנשי השמאל מבפני� ואת תמיכת� של  שני�ו

, לגייס כוחות שיטור בינלאומיי� למטרה זו, חברי הכנסת הערבי� מבחו�
ד את � הציע מייד להעמי"האו. שיושמו תחת פיקוד� של קציני� ישראלי�

כוחות חיל השלו� לרשותה של מדינת ישראל כדי לסייע לה במעבר לקראת 
  .שלו�

עת , האיו� בפינוי בכוח ובידי כוחות זרי� הביא להקצנה נוספת של העמדות
למחאת� של הקיצוני� והודיעו הודה ושומרו� הצטרפו כל גושי ההתיישבות בי

הקי� רשות נפרדת ומתכווני� ל, שה� מפסיקי� לשל� מיסי� למדינת ישראל
אמר שלמה , "שמעול� לא היתה ע�, א� קבוצה של ערבי�. "בש� יהודה
יכולה לקרוא לעצמה ע� ולתבוע לעצמה ", ש"דובר מועצת יו, גופרשטוק
שיש לנו תביעה של יותר מאלפיי� שנה , על אחת כמה וכמה אנחנו, טריטוריה

תו! בתיה� מוני� ש וירושלי� האמורי� להיעקר מ"יושבי יו. על הקרקע הזאת
  ". יש מדינות יותר קטנות. איש 500,000( יותר מ

יצא סעיד בנאו� מרגש בו הסביר את הקשר של הע� , בתגובה להצהרה זו
שהיהודי� לא ישבו בגדה , הפלשתיני לאדמתו מזה דורי דורות והצביע על כ!
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לכל מי שתובע  תוא� יתחילו להעניק ריבונו, המערבית לפני שישי� ושבע
הוא . ב למאות מדינות קטנות"כבר היה צרי! לפצל את כל אירופה וארה, האות

הציע להעמיד לרשות ממשלת ישראל את כוחות השיטור הפלשתיני� כדי 
  .לסייע לה למגר את המרד

שרבי� מה� היו בעלי משרות בכירות במנגנו� האזרחי של מדינת , המתנחלי�
אה עשרי� חברי כנסת שכללה מ, הקימו במהירות ממשלה חלופית, ישראל

במחט� מפתיע עקפו המתנחלי� את כוחות השיטור . שנבחרו בבחירה ישירה
הגדולי� שהוזרמו כדי למנוע את הבחירות בכל אזורי ההתיישבות הצפופי� 

ה� הודיעו ביו� הבחירות עצמו שהבחירות לא יערכו בקלפיות . סביב ירושלי�
בו נית� להצביע על פי , אלא דר! אתר אינטרנט שנפתח במיוחד לש� כ!

לא היתה כל בעיה לבדוק את הנתוני� מול . תעודת זהות ומקו� מגורי�
ובתו! שעתיי� היתה למתנחלי� ממשלה חלופית חדשה שנבחרה , האגרו�

  .באופ� דמוקרטי בשיטות השוויציות המתקדמות ביותר
, למרבה ההפתעה. הבחירות סימנו קו ברור בי� המתלבטי� לבי� הנחושי�

כמעט ארבע מאות , ש"! מעל חמש מאות אל� תושבי� בכל אזורי יומתו
הפרלמנט של מדינת . וחמישי� אל� השתתפו בבחירות לממשלה החדשה

, שהכריז על כל שטחי הגדה המערבית כתחומה הטריטוריאלי, יהודה החדשה
  . אל( ישב באולמה המוסב של ישיבה בסמו! לבית

ה הגידול ההדרגתי בתנועה של הית, תופעה מדאיגה ובלתי צפויה נוספת
חלק� מתו! הזדהות ע� מרד , אנשי� רבי� מתו! המדינה אל הגדה

, ורוב� מתו! הבנה פתאומית שמי שיהיה בשטחי� בשעת השי�, המתנחלי�
  .עשוי לזכות בדירה ובמענק שמ�

אנשי שמאל רבי� ורבני� מתוני� הזהירו ממלחמת אחי� וקראו למתנחלי� 
, כיונה( הרב יוס� אבר. טורפת ולהשלי� ע� השלו�לחדול מייד מדרכ� המ

באריכות את מעלת השלו� בישראל ואת השבר הנורא  2הסביר בחדשות ערו� 
אנא ". "על שנאת חינ�", קרא "?על מה חרבה האר�. "שגורמת מלחמת אחי�

, ל קונסולותיה�אזעק בקול ניחר שהקפי� את אנשי הסאונד בבעתה , "אחי
אויבינו עצמ� . אל תלכו דותנה, אנא מכ�. החיאל תקרעו את התינוק "

עמו , הנושא את דגל השלו�, ע� השלו�, כיצד אפשר שאנו, קוראי� לשלו�
, "אני קורא לכ�. ננהג בצורה מחפירה כזאת, של הקדוש ברו! הוא ששמו שלו�

, לחזור מכ� ממרד זה במלכות, בש� קודשי ישראל ובש� ההלכה", קרא
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קטעי� מדבריו שודרו אחר כ! בערוצי� השוני� ". ב�שעתיד להביא א! ורק חור
בעיקר אחרי ראיונות שוני� ע� , גישה של שלו� ואחווה, כמופת לגישה אחרת

  .מתנחלי�
דווקא אוכלוסיה גדולה של בעלי אזרחויות אירופית , למרבה ההפתעה

רוב� אנגלופוני� ומיעוט� , כמעט מאה אל� מבי� המתנחלי�, ואמריקנית
אוכלוסיה זו באה . היתה בי� הקולניי� ביותר מבי� סרבני השלו� ,פרנקופוני�

אנשי� אלו שנשאו את עצמ� . כהפתעה גמורה לכל הצדדי� חו� מהפלשתיני�
, מבחינה כלכלית והיו רוב� ככול� בעלי השכלה אקדמית ומעמד כלכלי אית�

מאחר והיו משוכנעי� שעקירת , התבררו עתה כקשי� מבי� אויבי השלו�
י� תביא לחורבנה של המדינה וקיצ� של תקוות הגאולה המפעמות המתנחל

במיוחד אלו ששילמו מחיר , מבחינת רבי� מה�. בע� ישראל מש! אלפי שנה
בווסט סייד ובלונג , כלכלי לעומת הרווחה שהיתה נחלת� באנגלווד וטינק

היתה מסירת שטחי אר� ישראל לע� אחר בבחינת יהרג , וא� בפריז, איילנד
ית ודברו עראורבי� מה� כבר ישבו בפרלמנט ממשלת יהודה ה, בורובל יע

שלזכות� יאמר שה� פעלו באחריות , ברהיטות רבה למצלמות הרשתות הזרות
  .וצינזרו חלק גדול מדברי הביקורת שיכלו להיחשב להסתה נגד השלו�

, הוזכרו ג� השבויי� האחרוני� שנפלו בידי הפלשתיני�, בתו! ההמולה הזאת
יוסיפוב הזמינה ( עדי בירקנשטוק ,תוכנית הטוק שו המדוברת במדינהומארחת 

בחירת המרואיינות הוסיפה רבות . באולפ� חאת נשות השבויי� להתאר
בתו! כל . מאחר והתברר שהיא הביאה עימה רייטינג שיא, לקידומה המקצועי

היה שמור מקו� מיוחד ומלא זע� , הסופה שערבלה את החברה הישראלית
א! כבר , שטר� דובר על שחרור� במשא ומת� על הסדר הקבע, לשבויי�

  . הופעל לח� גדול מאוד להפו! אות� לתנאי מרכזי בהסכ� השלו�
שתחקירניה העמידו אותה מבעוד מועד על הניגוד , יוסיפוב( בירקנשטוק

: פתחה את התוכנית בשאלה נוקבת לעוזיאל, המבטיח בי� עמדות שתי הנשי�
כיצד את מסבירה את הניגוד , ב"ת עצמ! עולה מארהמאחר וא, עוזיאל רתגב"

לבי� , ב התומכי� בכל לבב� בשלו�"הקיצוני בי� יהודי� אמריקני� בארה
  "?יהודי� אמריקני� בהתנחלויות המתנגדי� לשלו�

ציפתה שהתוכנית תתנהל . השאלה הפתיעה אותה. בלהה בהתה לרגע במנחה
של אד� הממשי! להיות  יותר על פסי� אישיי� הקשורי� לחוויתה כאשתו

אחר כ! . מוחזק בשבי הפלשתיני למרות הדיבורי� גבוהה גבוהה על השלו�
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ב חשוב מאוד לבדל את עצמ� ממדינת "התעשתה והסבירה שליהודי� בארה
  .ישראל כדי להדגיש את השתייכות� המלאה לחברה האמריקנית

, השאלה המנחה בהשתאות מעוש, "את רוצה להגיד לי שתמיכת� בשלו�"
   "?משקפת עויינות כלפי מדינת ישראל"
את כל אות� פעילי שלו� . אני מכירה אות� היטב", אמרה בלהה נחרצות" כ�"

כל אות� יהודי� , כל אות� סבתות זועמות שנלחמות במדינת ישראל, יהודי�
קלו� המונע מה� להשתיי! בו זמנית לאליטה מתבוללי� שרואי� במדינה אות 

אני מכירה את אות� בעלי מחאה . צרית של אמריקההנוהיהודית ולאליטה 
שעבוד . זו בס! הכל אהבת הגלות. החוזרי� ומדגישי� שלא כל יהודי הוא ציוני

  ".לגלות
התפרצה , נעמי שהקשיבה לדברי� במבט שהל! והקדיר בתקריב הול! וגדל

את מציבה טיעוני השתייכות ", קראה בתוקפנות, "זה פשוט לא נכו�. "לבסו�
זה . והעיקר הוא הכיבוש, ת ותרבותית כדי להסיט את הנושא מהעיקרחברתי

אולי . שאנשי� לא ציוני� מתנגדי� לכיבוש אינו הופ! את הכיבוש לצודק
אולי בגלל הכיבוש ה� לא ציוני� כי ה� מתביישי� במדינה שמפציצה , להיפ!

  "?אנושיי�( אזרחי� ומחזיקה ע� אחר בתנאי� תת
בלהה והיה ניכר בעליל שהיא שולטת בעצמה המצלמה התמקדה בפניה של 

היא שמרה על שתיקה עד . כדי לא להשיב לנעמי באותה נימה תוקפנית
כמוב� שאיש אינו יכול לדעת . "ואז אמרה באדיבות, שסיימה זו את התפרצותה
א! אני לפחות , ומדוע הוא נוהג כפי שהוא נוהג, את אשר בלבבו של אחר

צגת בזאת את דעת� של רבי� כמוני שעלו ואני יודעת שאני מיי, מצאתי
, ביהודה ובשומרו�, מארצות הברית ובאו להתיישב באר� אמהותינו הקדושות

הנלח� על נחלת אר� זעירה מול שטחי , שהנטייה להתעל� מהצד הישראלי
סופג אלפי קאסמי� וממטיר פליירי� לפני שהוא , ענק של מדינות האסלא�

ה לאותו פלג אמריקני שהיו� נלח� לעקור הנטייה הזו שמור, מוריד פצצות
  ".אותי מביתי

אמרה , "איש לא היה חושב לעקר!, א� בית! לא היה יושב על שטח פלשתיני"
  .נעמי בקור

, וניכר בה שאינה מסוגלת עוד לסנ� את הציניות מקולה, ענתה בלהה "?באמת"
ומאי מאז שגירשו את אבותי! מכא� בכוח הזרוע הר? ממתי זה שטח פלשתיני"

מאז שהצהרת בלפור העניקה לע� ? והחליפו בזדו� את ש� האר� לפלשתינה
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מאז שירד� החליטה להפו! את שטחה ? היהודי בית לאומי משני עברי הירד�
שתמיד החשיבה את , שלגביו היתה לה מחלוקת ע� סוריה, שממערב לירד�

! לשטח מתי זה בדיוק הפ? לכלי נשק חדש נגד הישראלי�, האזור כדרו� סוריה
  "?פלשתיני

שהפלשתיני�  תהרי את יודע", ענתה נעמי בקור, "את מסלפת את העובדות"
  ".פע� תחת משטר אחד ופע� תחת משטר אחר, יושבי� כא� מאות בשני�

לא היה כל טע� . אמר בלהה בזע� "?כיצד אוכל לדעת זאת א� זה לא נכו�"
קא הע� שאת דוו, לעומת זאת. "לשמור על נימוסי שיחה מול צוררת זו

ומעול� לא ויתר , מתנכרת אליו כל כ! הוא זה שישב כא� ברציפות כל הדורות
  ".כא� על ריבונות

אני זאת , להיפ!", עיניה בורקות, ענתה לה נעמי, "אני לא מתנכרת לע�"
הפלפולי� ההסטוריי� . שרוצה שע� זה ידע סו� סו� את מנוחתו של השלו�

  ".ששל! אינ� יכולי� להצדיק את הכיבו
לא יכולה להצדיק את המאמ� הערבי הבלתי ", אמרה בלהה, "וההתייפיות של!"

הא� התנגדות לכיבוש היא . פוסק לעקור מכא� את היהודי� ולכבוש את ארצנו
  "?הא� ע� המג� על ארצו בחירו� נפש הוא כובש? כיבוש

  ".היא ארצ�", אמר נעמי בפסקנות, "הגדה היא לא ארצנו"
א� לא שמת ! ?את החלטת, בניגוד לכל ההסטוריה", ההאמרה בל "?את קבעת"

וא� לא שמת לב ערי� כמו בית אל וכמו שכ� . מזכיר יהודי, הש� יהודה, לב
  ".! כחלק משטח ארצו של ע� ישראל"מוזכרות כבר בתנ

, "ידועה היטב, הנטייה של מתנחלי� להשתמש בהסטוריה כהצדקה לעוולות"
לא הפסיקו לציי� את שייכותו  ג� הגרמני�. "אמרה נעמי בהתנשאות
אנחנו . אלא שאנחנו לא חיי� בעבר הרחוק. לוריי�( ההסטורית של חבל אלזס

לא , והקו הירוק הוא הגבול של מדינת ישראל, חיי� במאה העשרי� ואחת
  ".שטחי� השייכי� לע� הפלשתיני

ואמנ� א� תחזרי אל� ", אמר בלהה בשקט, "ה� שייכי� א! ורק לע� היהודי"
אבל , כפי שהוכיחה כבר ההסטוריה, יהיה מי שיאמי� ל!, � על השקר הזהפעמי

  ".זה עדיי� יהיה שקר
  .אמרה נעמי בזע�, "לא אני היא השקרנית"
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בכל זאת למדה . א! עצרה את עצמה, בלהה נעה כקדימה כעומדת לענות לה
תגובה מוחצת הנראית הגיונית . אי� עוני� בעידנא דריתחא. משהו משלו�

  .רגע הזע� מתבררת בדר! כלל אחר כ! כמשהו שהיית עדי� לא לאמרוביותר ב
, התערבה המנחה המאוכזבת, כשחלפו כמה שניות והיא עדיי� לא הגיבה

. שציפתה להמש! הטחת העלבונות ההדדית בי� המתנחלת לפעילת השלו�
היא חייכה אל שתיה� את אחד מהחיוכי� ממתיקי הסוד שהיו שמורי� אצלה 

בואו . הבה נסכי� שלא להסכי�", רבני� לפני התקלת� ואמרהלמרואייני� ס
ישנ� ", אמרה, "על פי מקורות מקורבי� לראש הממשלה. "נעבור לנושא הבא

, שמועות שהממשלה שוקלת להתנות את הסכמתה לפינוי התנחלויות הגדה
  "?מה דעתכ� על אפשרות זו. בשחרור בעליכ�

ומייד עשתה , בה� ההפתעה המצלמה התקרבה מאוד לפניה של נעמי שנכרה
  .קאט לפניה של בלהה שג� ה� הביעו תדהמה שהתחלפה מייד בתרעומת

ודאי תשמחי לראות את בעל! משוחרר כחלק מכל ", אמרה המנחה, "נעמי"
  ".חבילת הסכ�

אני לא ", אמרה לבסו�, "למע� האמת. "חלפו מספר שניות לפני שנעמי הגיבה
כולנו מכירי� את הרקע . ראש הממשלהבטוחה שיש כא� מחווה חיובית מצד 

ובהחלט אפשר , ויודעי� שהוא אינו שש לפנות את ההתנחלויות, הימני שלו
, א� הצד הפלשתיני לא ישחרר את השבויי�. שהוא מחפש כא� פתח מילוט

שסו� סו� זז , נית� יהיה להיתלות באמתלא זו כדי לטרפד את תהלי! השלו�
אלא בזכותו של ראש הרשות החדש , ראללא הודות לממשלת יש, אגב. קדימה

החותר ללא ליאות להגיע לשלו� צודק בסכסו! הישראלי , מאכר�( סעיד אל
  ". ערבי

היא  "?את מתנגדת לשחרור בעל!", התערבה המנחה בעוקצנות, "כלומר"
וניכר בחיוכה שהיא מודעת היטב לכ! , פתחה עליה זוג עיני� של הפתעה
וביה בעמוד הראשו� של העיתוני� היומיי� שעצ� השאלה מבטיחה לה איזו ק

  .מחר
כשראתה  את ". אני מתנגדת, כ�", אמרה נעמי, "ע� כל הצער הכרו! בכ!"

, "כמוב�. "הבינה כיצד עלולי� דבריה להתפרש, הבעת הסיפוק על פני המנחה
אני מתנגדת רק להתניית , אי� לי כל התנגדות לשחרור בעלי", נחפזה להוסי�

ואני רוצה להגיד ל! שאני משוכנעת שהוא היה . שיחותשחרורו בהמש! ה
  ".שלתהלי! השלו� יש חשיבות עליונה, מסכי� איתי



205  

  

  "?ג� במחיר חייו"
  ".אני מבקשת לא לענות על השאלה הזאת"
מוצצת את , המשיכה המנחה כאילו לא שמעה את הבקשה, "את מתכוונת"

וא� תגידי לא , תוזה כאילו את רוצה במו, שא� תגידי כ�", הדרמה עד הסו�
  ".את מעמידה בסכנה את תהלי! השלו�

אני סבורה . "אמרה נעמי כאשר הבינה שהמנחה הגישה לה בעצ� סול�, "נכו�"
ולהתקד� במהירות , שיש לפנות בהקד� את ההתנחלויות המפריעות לשלו�

  ".בתהלי!
את וודאי חושבת אחרת ", פנתה המנחה לבלהה בחיו! של פיתו� לעכבר, "ואת"
  "?חברת!מ

  ".עלי להסכי� עימה", אמרה, "לצערי. "חשבה בלהה, עוד חברה כזאת ואבדנו
שאלה המרצה בגיחו! שנראה כגיחוכו של  "?ג� את מתנגדת לשחרור בעל!"

  .כריש ראש פטיש
הוא לעול� לא ", ענתה בלהה, "אני חושבת שבעלי עצמו היה מתנגד לשחרורו"

  ".יר החרבת ארצויסכי� להשתחרר א� ידע ששחרורו הוא במח
, "את לא רק מתנגדת לשחרור בעל! אלא ג� חושבת שהוא היה מתנגד, א� כ�"

  .שכתבה המנחה את דבריה
שאסור לעקור ", אמר בלהה תו! התעלמות מהפרובוקציה, "אני חושבת"

בי� , ואני מקווה ומתפללת שישוחררו מייד, בי� א� ישוחררו השבויי�. יישובי�
א� נעמיד את הקיו� הפרטי שלנו לפני , סיבת קיומנו אר� ישראל היא. א� לאו

  ".באמת יעקרו אותנו מכא�, ונפחד להקריב למענה, מאבקנו על האר� הזאת
  .בלא להסתכל לעברה, סיננה נעמי "?שמעת פע� על קדושת החיי�"
, חייו הקדושי� של ע� ישראל. זו קדושת החיי�", ענתה בלהה, "בהחלט"

  ". סרו נפש� כדי לקיימ�שדורי דורות של יהודי� מ
  .אמר נעמי, "תמורת כמה גושי בו�"
, "כמה גושי בו� שאת מוכנה להקריב את בעל! כדי להפו! אות� ליודנריי�"

  . התפרצה בלהה בזע�
אבל אני חושבת שהעלאת מוטיבי� ", אמרה נעמי בקור, "אני לא ארד לרמת!"

לומר . לתי הוגנתהיא סוג של מניפולציה ב, של שואה בהקשר של הדיו� הזה
אינה קריאה , לכוח קולוניאליסטי כובש לצאת משטח השיי! לע� אחר

  ".לטיהור
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ואני לא "ענתה בלהה , "השייכת לנו, זו ארצנו. אנחנו לא כוח קולוניאליסטי"
א! . מבינה למה ערביי ישראל יכולי� לשבת בקרבנו וזה בסדר גמור

  "?הפלשתיני� דורשי� שלא נחייה בקרב�
ההפרדה הגזעית המפלה את ערביי ישראל . שראל ה� אזרחי� לכל דברערביי י"

והופכת אות� לזרי� היושבי� בקרבנו היא נגע חמור בחברה הישראלית לא 
  .אמרה נעמי בתקיפות, "פחות מנגע הכיבוש

  "?אי� ל! שו� רגש לע� ישראל. "נפנתה אליה בלהה פני� אל פני�, "תגידי"
העסק שוב מתחיל . רי בליעת הזבובהמנחה העלתה חיו! של קרפדה אח

  .להתחמ�
ע� ישראל שאינו ", אמרה נעמי בכעס, "יש לי רגש עמוק מאוד לע� ישראל"

  ".ע� ישראל שאינו מפלה, ע� ישראל שאינו מדכא, כובש
ע� ישראל שנע ", אמרה בלהה בלהט, "ע� ישראל שאי� לו אר� ואי� לו מקו�"

אלא , לו כל זכות להגדרה עצמית ע� ישראל שאי�, ונד ללא צדק בי� העמי�
  ".הוא צרי! להתמוסס בי� הגויי� ולוותר על ייחודו

פירושו , א� הפסקת הכיבוש ומת� זכויות אזרח שוות ומלאות לערביי ישראל"
  .אמרה נעמי, "אז אני מוותרת, ויתור על ייחודו של ע� ישראל

  ".כבר מזמ� וויתרת על ע� ישראלשאני חושבת "
  .פנתה נעמי אל המנחה, "שאני אמורה לספוג עלבונות כאלהאני לא חושבת "
אנו ", פנתה המנחה אל בלהה בחיו! מתנשא של נמייה, "בלהה, בבקשה"

  ".חייבי� לשמור על רמה תרבותית למרות הרגשות הסוערי� הלגיטימיי�
ובמקו� זאת ענתה , בלהה נשכה את לשונה כדי לא להשתלח במנחה עצמה

היא , ת הוותיקות ביותר באמתחתו של כל דמגוגאחת המניפולציו"בשקט 
  ".להיעלב במקו� לענות לעני�

אני חושבת שצרי! . "פנתה נעמי אל המנחה, "עכשיו היא מכנה אותי דמגוגית"
  ".לעצור את הדיו� בשלב זה

אני מודה . באמת ת� זמננו", אמרה המנחה בחיו! של ברבצק, "בבקשה"
ות עמדתכ� המשותפת שאי� לשחרר אני בטוחה שלמר. לשתיכ� שבאת� היו�

, והמפיק". את� בכל זאת דואגות לשלומ�, את בעליכ� כחלק מהמשא ומת�
ביצע את הקאט לפני שהספיקו , שקלט את הסימ� של הרמת גבתה הימנית

  .המרואיינות המופתעות להגיב
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        שלו�שלו�שלו�שלו�
  .נסע קוד� כל לבית החולי�, אחרי מסע הדילוגי� שלו, כשחזר סעיד לגדה

  .שאל את נביל, "קורה ע� השבויי�מה "
  .אמר נביל, "לא מפסיקי� לצעוק אחד על השני"
  "?מה ה� צועקי�? לצעוק"
  ".כל מיני פוליטיקה"

  ?מה תקבל. שי� שמאלני ומתנחל יחד. נו בטח. סעיד צחק
  .שאל "?המתנחל כבר למד את מה שצרי!"
 ".למד", אמר נביל, "כ�"

תביא . "הכאב הוא מורה אפקטיבי ביותר. במקל ובסרגל. אמר סעיד, "מצוי�"
  .אותו לחדר הצילומי�

שחשש , יואב. נביל נכנס לחדר וניגש ללא אומר להתיר את קישוריו של שלו�
   "?מתי תשחררו אותנו. "שאל אותו בצעקה, שמא ישי� לב לרפיו� של חבל הגב

לא . המשי! לפתח את הקישורי�. הוא לא דיבר. נביל הסתובב לעברו וירק עליו
  . נראה שש� לב

  .הד� החל לזרו� באבריו המורדמי� של שלו� והוא זעק מכאב
  . נביל צחק

הוא זעק שוב . אכזריות עושה לה� את היו�. חשב שלו�, זה השעשוע שלה�
, פותח בכח את הקיפול הממוש! של גופו, כאשר נביל השלי! אותו לרצפה

  . ומכאיב לו אנושות
הוא לא יוכל לעשות את הסרט שאת� , ואתה הורס אות", צעק יואב, "די"

  ".רוצי�
מסובב אותו , הוא שלח יד פתאומית ואחד באפו בכח. נביל צחק ופנה ליואב

. יואב צרח וד� פר� מאפו אל אצבעותיו של נביל. סביב עצמו כסוחט לימו�
  . הוא ניגב אות� בסיפוק על לחיו של יואב

  . וסקות ומהוססותההברות מר. אמר לו שלו� בערבית, "תעזוב אותו"
  !"?אתה מדבר ערבית. "נביל הסתובב אליו בזע�

  ". קצת קצת", אמר שלו�, "רק קצת"
  ".אתה לא מדבר כא�. "אמר לו נביל בעברית, "אז תסתו� את הפה"
  .אמר שלו�, "כ�"
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שלו� נאנק מכאב וסובב את ראשו כדי למנוע . נביל קפ� עליו וסטר לו על פיו
. צעק, "אתה תדבר רק לוידיאו". נביל בעט בו .מכה נוספת לאזור הרגיש

  "?הבנת"
ואני לא רוצה שיהיו , אנחנו צריכי� אותו של�. "קרא סעיד מהדלת, "מספיק"

  ".לו שריטות על הפני�
  .אמר נביל, "לא עשיתי לו כלו�"
אני יודע שאתה רוצה לחסל ", אמר לו סעיד בגסות, "אל תבלבל את המוח"

אראה שפגעת בו אתה תמצא את עצמ! תלוי על ואני אומר ל! שא� . אותו
  "!עמוד החשמל הכי קרוב

הכלבלב מתחיל . סעיד הבחי� בו וחיי! בהנאה. זיק של מרי חל� בעיניו של נביל
  . הוא היישיר את מבטו לתו! עיניו עד שנביל הוריד את מבטו. להתבגר

  . פנה סעיד ליואב "?הא� הוא מוכ�"
  .אמר יואב, "כ�"
  ". ד אפשר לסמו! עליכ� היהודי� שתבגדו אחד בשניתמי. מצויי�"

הוא חש כיצד הד� מצי� את פניו בתחושה עמוקה של , לתמהונו של יואב
הרי לא בגד בשלו� בכ! שלימד אותו את . הוא השפיל את עיניו. בושה וזע�

שינתה  נימת , אבל עכשיו. וחס! לשניה� סבל, המשפטי� המטומטמי� האלה
והוא לפתע ראה את עצמו , ד את הפרספקטיבה שלוהבוז שבקולו של סעי

העובדה שזה . עוד ישראלי שמוכ� לעשות הכל כדי להציל את עורו. בעיני אויבו
  .היה נכו� רק העמיקה את בושתו

תו! חשיפת , אמר לשלו�, "הגיע הזמ� שתגמול לנו על הכנסת האורחי� שלנו"
  ". ו את האמתהעול� מחכה שתאמר ל. העול� מחכה לנאו� של!"שיניו 

. תביא אותו ללא פגיעות נוספות אל חדר הצילומי�", פנה אל נביל, "ואתה"
  !".ללא פגיעות? הבנת

  . נביל הניד בראשו לאות אישור
אבל אי� כל , לא היתה לו כל כוונה לעשות את הסרטו� הארור. שלו� שתק

ה איזו מי יודע אולי תהי. עדי� להמתי� ולראות מה קורה בחו�. טע� לומר זאת
  .הזדמנות

ומש! אותו אל מחו� לחדר , כאילו היה ב� בקר, נביל קשר חבל סביב צווארו
מי� ריח . נדיפי ליזול וצחנת מוגלה עמדו באוויר. אל מסדרו� ארו! ואפלולי

א! ג� בבתי , קלוש של נמק שרק בתי חולי� בלתי מתוחזקי� צוברי� ע� הזמ�
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איזה אזור פחות מושקע , זו פינהאתה עובר לפעמי� אי, חולי� יותר נכבדי�
והריח הזה בוקע את הסטריליות ומזכיר ל! מה באמת קורה במקו� הזה שרוב 

  . בני האד� מוצאי� בו את מות�
אי� לה� פציינטי� . מיטות ברזל ערומות עמדו בשורה ארוכה לאור! הקיר

אחר כ! תפס שוודאי . הרי שמענו יריות? אי! זה יכול להיות. התפלא שלו�
כבוד דוחה  ( זכינו לכבוד גדול . ינו את האזור הזה לכבוד השבויי� וצחקפ

לא יכול היה , שאימת איומו של סעיד עוד ריחפה עליו, נביל. פיקוח נפש
, שלו� נש! את שפתיו. וצבט לו צביטה קשה במותנו, להתאפק למראה הצחוק

ו� או מי� איב. הוא חש שנחה עליו רוח מוזרה של רחפנות. ולא השמיע הגה
שהרחיק אותו מכאביו למקו� כלשהו שהפ! אות� לתופעות , אלחוש פנימי

היתה בו , ומצד שני, מצד אחד היה דרו! לכל המתרחש סביבו. חיצוניות בלבד
שהתייחסה בזלזול עמוק לכל איומיו , כמעט אטומה, איזה עקשות, איזו כבדות

  .והתנקצויותיו של נביל, של סעיד
נביל מש! אותו לתו! פתחו של חדר . ו! במיוחדלא היה המסע אר, לצערו

מייד קלט את . הוא העי� מבט לכל עבר. השלישי במורד המסדרו� מחדר כלאו
הוילונות הכבדי� על שורת חלונות עילית שהשתרעה על פני כל חלקו העליו� 

בניגוד לחדר כלא� נעדר . הוא תייק את המידע כחשוב. של הקיר שממול לדלת
נביל דח� אותו אל . אולי, אולי, ומי יודע, דר זה פתוח אל החו�היה ח, החלונות

כנראה ביזה שנלקחה , ש� הוצב שולח� ע� רחב ידיי�, מרכז החדר
מעניי� לצד איזה שולח� הוא . מאדמייניסטרטור ר� דרג כלשהו של בית החולי�

התנוסס בפריסה רוחבית דגל , על פני הקיר שאחרי השולח�. יושב עכשיו
הפע� , התפאורה מוכנה. ממש סט צילומי� הוליוודי. רוק ומבריקשאחאדה י

אלא קריאתו , או סיפונה של האנטפרייז, לא רצ� מסבאות של מערב פרוע
ההולכת , חרב נוקמת ד�, קריאת המואזי� הניצחת, הגאה של המוסלמי האדוק

עצ� קטנה . ורק עצ� קטנה ולבנבנה תקופה בגרונה, וכובשת את העול�
ר למלא תפקיד מרכזי בשליפתה מתו! בית הבליעה כדי לאפשר ששלו� אמו

  . את המש! הגריסה
זו היתה בוהקת . לביה'נראה שהוא החלי� ג. סעיד כבר ישב ליד השולח�

איש כפו� להדהי� שצד הימי� של פניו היה תלוי לו ברפיו� חסר , הצל�. בלובנה
שמ� היה מכוסה עורו ה. התנועה של מי שלא זכה לחיסו� פוליו מבעוד מועד

שלו� ניחש שהניגודיות בי� . ונראה שהוא טרוד מאוד בכיווני מצלמתו, חטטי�
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עושה לו בעיות , לביאתו של סעיד'הירוק המבריק של הדגל ללב� הבוהק של ג
  . באיזו� הלב�

סדר את המצלמה כ! שיראו אותנו ליד ", אמר סעיד לצל�, "אל גאזירי"
  .רק מהכתפיי� ומעלה. מונהא! הדגל ימלא את רוב הת, השולח�

  .התעוותו קלות לאות הסכמה, הכפו� מעל מצלמתו, כתפיו של גאזירי
שלו� התיישב . נביל דח� את שלו� אל הכסא שלצדו. סעיד סידר את עניבתו

א! תחושת העוצמה , ידו השבורה כאבה בטירו� ותפר קרקפתו בער. בכובד
שו יהודי� שמסרו את הוא תמה א� כ! הרגי. המנותקת עדיי� עטפה אותו

חשו תחושת עמימות עזה , הא� אנשי קהילת וורמז. נפש� במהל! ההסטוריה
הא� זו תופעה המלווה ? ומה על עולי הגרדו�? כזאת עת מסרו נפש� למות

את מה שיקר . את הנחישות שלא להיכנע למי שרוצה לגזול ממ! את אמונת!
  . ל! אפילו מחיי! עצמ�

לא יכרע ולא . שידבר המ� הרע הזה מה שידבר. ווהומרדכי לא יכרע ולא ישתח
  .ישתחווה

  ".הגיע שעת האמת", אמר סעיד, "ובכ�"
לא איומי� . אנשי חיל יראי אלהי� אנשי אמת שונאי בצע. אכ�. שלו� שתק
וכל . רק נצח ישראל לא ישקר לא ינח�. כי האמת של! היא שקר –ולא שוחד 

  .יאבדו, הדמיונות של! ושל נביא שקר!
הוא אחז , איזה קו של נחישות בזווית פיו, עיד כנראה ראה משהו בהבעת פניוס

הכאב היה . בעדינות בידו השבורה של שלו� וכופ� מעט את אצבעו הקטנה
אמר סעיד , "כשאני פונה אלי!. "כמו ברקי� שחורי� שלוחי� לתו! מוחו

  ".אני מצפה שתענה", בנוע�
א! אז גילה , על תגובתו לכאב לרגע הצטער. שלו� הסתכל אליו בלא לדבר

. הוא הופ! למעי� דלק המניע את נחישותו, שא� הוא מניח לכאב למלא אותו
  . כאילו הכאב עצמו הוא קליפה. כ! יהיה קשה יותר, ככל שיכאב יותר

שישראל עומדת לחתו� איתי ", אמר לו סעיד בנחת, "תשמח ודאי לדעת"
  ". הסכ� שלו�

, החשוד על הרצח. מה יש בדבריו של זה. השלו� שמר על הבעת פני� חתומ
  .הרי הוא רוצח בעליל? איזה חשוד. ודאי חשוד על שקרנות
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. זו תכונה יפה. את� היהודי� מוכני� לתת הכל למע� השלו�", אמר סעיד, "כ�"
רק מי שקיבל . אבל את השלו� של אללה. ג� מוחמד העלה על נס את השלו�

  ".וכל השאר יתנו את הדי�. ו שלו�על עצמו את האמונה האמיתית יהיה ל
הא� לא על זה נאמר שה� משתחווי� להבל וריק ומתפללי� אל ? מה יש לומר
  ?הא� חושב רשע זה שהוא יהיה האיש שישבור את נצח ישראל? אל לא יושיע

זה . אזור המלחמה. היא דאר אל חארב שלנו", המשי! סעיד, "פלשתינה"
  ".המצווה שלנו לשחרר אותה מכופרי�

עלי! לשחרר אותי מייד ולהסתלק ", מתפלא על עצמו, אמר שלו�, "א� כ!"
  ". מכא�

  . אמר נביל בהפתעה". מתנחל, אתה חוצפ�"
כופר בקדוש ברו! הוא ומחר� אלוהי מערכות ", אמר שלו�, "אתה הכופר"

ואתה הרי יודע מי היורש , ב� השפחה, אתה בס! הכל ב� ישמעאל. ישראל
  ".האמיתי של אר�

א! שלו� ראה את זיק הזע� . מבטל את הדברי� בצחוקו, צחק סעיד, "חחח"
  . בעיניו

  ".עדי� שתאמר את האמת למצלמה", אמר סעיד, "במקו� השקרי� האלה"
סעיד אותת לו להתחיל . הכל מוכ�. סעיד העי� מבט בצל� שהניד לו בראשו

  .עי� הנחש חשב שלו�. נורית אדומה נדלקה מעל לעדשה. לצל�
אני רוצה להודות לע� הישראלי על . "אמר סעיד בנעימות למצלמה, "בערב טו"

לצדי : "ואמר, הוא הפנה את מבטו כלפי שלו�". ההזדמנות לדבר עימכ� הערב
מר , כפי שאת� רואי�. אורחה של ממשלת פלשתי�, יושב מר שלו� עוזיאל

  ".ואנו מטפלי� בו כא� בבית החולי�, עוזיאל נפצע לאחרונה בתאונה
פנה אליו סעיד , "שלו�. "שמר על ארשת קפואה מול כל הנאו� הזה שלו�
הא� תוכל לספר לצופי� על המסקנות שהגעת אליה� בזמ� שהיית ", עתה

  ".אורחינו
. אברה� בכבש� האש. דניאל בגוב האריות. אמר שלו� בנעימות" בהחלט"

  .הצל� סובב את העדשה לתקריב. מישאל ועזריה, חנניה
". שונאי� רוצחי� שקרני�. שונאי� רוצחי� שקרני�", ו�אמר של, "שונאי�"

, הרבה התלבט א� לומר דברי� רחבי� יותר על זכותו של ע� ישראל על ארצו
הרי אי� דבר יותר אלמנטרי . א! החשש לערבול דיגטלי של דבריו מנע ממנו
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, לכ�. תקשרתות מלגזור את מה שלא מתאי� ולהדביק את מה שכ�" עריכה"ב
  ".שקרני�, רוצחי�, שונאי�. "ללכת על התמצית החליט בסו�

חלפו שתי שניות של תדהמה בה� הספיק לומר את המנטרה שלו כמעט ארבע 
בחוסר שליטה . לפני שסעיד קלט שאי� הוא מדקל� את הנאו� המוכ�, בפעמי�

היה משהו במתנחל הזה שהוציא אותו מהכלי� יותר מכל אד�  ( בלתי אופייני 
הוא דח� את שלו� בכוח והפילו יחד ע�  –תו במגע אחר שאי פע� בא אי

". כלב ב� כלב", בעט בשלו�, "כלב. "נבח על הצל�" תפסיק לצל�. "הכסא
  ".שקט מתו! המרכז העקשני העצו� שלו. שלו� הביט בו

אתה חושב שאתה יכול להרשות . "אמר סעיד, "ננתי ל! משהו אחר לקרוא"
! את הצילומי� האלה עד כדי אתה חושב שאני באמת צרי? לעצמ! משחקי�

כ! , עדי� שתשת� פעולה? כ! שאני לא אחסל אות! א� לא תשת� פעולה
  ".ואת החיי� של החבר של!, תרוויח את החיי� של!

כאילו שזה . חשב שלו�, אי� ספק שתחסל אותי יותר מהר א� כ� אשת� פעולה
הסרט הזה ואת . אבל הנשמה שלי לא בידיי� של!. הרי אני בידיי� של!. משנה

  . לא תוציא ממני
הוא התכופ� אל שלו� המוטל על . סעיד קרא כנראה את כוונתו בהבעת פניו

או ", אמר לו, "אתה מדבר. "הרצפה ותפס את אצבעה הקטנה של ידו הבריאה
הכאב היה כל . שובר בכח את האצבע, הוא פרק את אצבעותיו בבת אחת..." ש

א! הוא נת� לכאב להזי� . של שלו� שגל שחור איי� להצי� את הכרתו, כ! עז
ושמר על , כמו טסונאמי עכור המעלה סלעי� מקרקעית הי�, את עקשנותו

הוא המשי! להביט בסעיד ללא . בולע את הכאב כגולש על גל גדול, תודעה
  .אומר

  ".אני אוציא ל! את עיני!",  אמר סעיד, "א� תמשי! להסתכל עלי ככה"
  . מה זה משנה, יוציא או לא יוציא. שלו� המשי! להביט בו ללא שינוי

כמצטער על , נאנח סעיד, "כדי שתבי�, נראה שבאמת אצטר! להוציא ל! עי�"
  .סרבנותו של תלמיד

  .אמר שלו� בציניות, "זה יראה טוב בצילומי�"
מי יודע את היק�  ( הרי אנו לא מכחישי� שנפצעת ", אמר סעיד, "אל תדאג"

  ".הפציעה
  .ר בכלל לענות על רשע כזהכיצד אפש. שלו� לא ענה
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אתה תהיה במצב כל , אבל כשיגיע הסו� הזה", אמר סעיד, "בסו� אתה תדבר"
אז למה שלא תחסו! . כ! גרוע שלא יהיה איכפת ל! א� אתה מדבר או לא

  ".לעצמ! את כל הסבל ותדבר עכשיו
  .חשב שלו�, לא יכרע ולא ישתחווה

, קח אותו חזרה לשאבה".  ק� ממקומו, צעק סעיד פתאו� בזע�, "נביל"
זה ממש קורע אות� כשה� רואי� אחד את השני . ותשי� ג� את השני

  ".  סובלי�
את� חושבי� את . אני מכיר אתכ�. אתה מתנחל", פנה לשלו�, "אתה"

  ".כי אני מכיר את החולשה של!, אבל ג� אתה תישבר. עצמכ�
  . פעמה באש כתומה, אצבעו השבורה. מרוחק. שלו� הביט בו

את� לא מביני� שלמע� . "אמר לו סעיד, "זה יהודי� אחרי�, חולשה של!ה"
הכל למע� . את החברי�, את המשפחה, את הילדי�, אללה צרי! למסור את הכל

ובשביל יהודי� אחרי�  ( את� מפחדי� אפילו לריב ע� יהודי� אחרי� . אללה
כשיו אנחנו נטפל ע, אז אל תדאג. את� מוכני� לוותר אפילו על אר� ישראל

  ".ונראה אי! אתה שותק, בחבר של!
  .שלו� הסתכל עליו ללא אומר
נביל חזר וכר! את . וזה הוריד את ראשו בכניעה, סעיד נבח כמה הוראות לנביל

השבר החדש פע� בכאב . החבל סביב צווארו של של� וגרר אותו החוצה
. א! שלו� מצא שהוא מסוגל כמעט להתעל� ממנו, העמוק השמור לשברי�

וא� אצבע שבורה היתה . בו בערה הנחישות להתנגד לסעיד בכל מחירבלי
  . אז אפשר שהוא יצא בזול, המחיר של סיכול מזימתו של הרשע

הבשר מתחת . נתלו עיניו של יואב בעיניו בשאלה, כשנכנסו חזרה לחדר
האיש . ליבו של שלו� נמלא דאגה. העור מתוח וכהה מאוד, לעיניי� היה שקוע

  .  על הקצה
שלו� הופתע . ביל דח� אותו בכוח והחל לקשור אותו בתנוחתו הקודמתנ

תנוחה הרבה פחות בלתי . אלא מלפניו, כאשר לא קשר את ידיו מאחורי גבו
  ?הא� אפשר שהכלב הפיק קורטוב של נחת ממפלתו של אדונו. נוחה

כאשר , אול�. ניגש עתה נביל לקשור ג� את יואב לצידו של שלו�, ללא שהות
בניגוד ,  עוד לפני שכר! עליו ולו כריכה ראשונית, רב אליו ע� החבלרק התק
ולפני שהצליח להבי� מה , החל יואב לייבב באימה, ולבושתו הנוראית, לרצונו
  . איבד את השליטה על צרכיו, קורה
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הוא זרק אותו לריצפה וקשר את . ובעט בו, נביל צחק למראה הכת� המתפשט
  .יואב לא הצליח להפסיק ליבב. ל מותניוידיו מאחורי גבו ואת ברכיו א

  . שתק, למוד סבל, שלו�
התיישב נביל לציד� בשפיפה והצית סיגריה ללא , אחרי שקשר את שניה�

  .הוא הסתכל בשני השבויי� הכפותי� וצחק. פילטר
אמר לפתע , "עכשיו את� מרגישי� את מה שאנחנו הרגשנו אצל הרשות"

  .� מלוא הריאות עש�תו! שהוא שוא, במבטא כבד, בעברית
  .שאל את האיש "?ה� קשרו אתכ� ככה. "ליבו של שלו� החל לפעו� בחוזקה

, חדרו הדברי� לתודעתו של יואב, מתו! האימה שעטפה אותו כמו שמיכה
מה יש לשלו� לדבר ע� . גרמו לו לחזור ולהתייצב, ומתו! שהרגיזו אותו

את הסיגריה שלו וסתו� ת� לו לעש� . הוא רק ירגיז אותו שוב. המפלצת הזאת
  . את הפה

  ".ה� קשרו", העש� מסתלסל מנחירי אפו לתו! עיניו השחורות, אמר נביל, "כ�"
  .שאל שלו� "?אות! קשרו"

מוצ� את הסיגריה בכוח שיצר גחלת לוהטת שהתקדמה . נביל השתתק
  ". קשרו אותי. "אמר לבסו�, "כ�. "במהירות במורד הסיגריה

  .שאל שלו� "?כמה זמ�"
  .אמר נביל, "חמישה ימי�"
  ".זה הרבה זמ�. "אמר לו שלו�"! חמישה ימי�"
זה היה הרבה ", מדליק סיגריה שניה באודה של הראשונה, הסכי� נביל, "כ�"

  ".זמ�
  .התפר� יואב לדיו� "?אי! אתה יכול לעשות לאחרי� את מה שעשו ל!"

לו הצדק יכול כאי. מטומט�. נביל התבונ� בו במבט ריקני ויואב נש! את לשונו
למלא את המקו� הפסיכולוגי העמוק של עשה תעשה לחבר! בדיוק מה שעשו 

הא� שכח . הדר! הטובה ביותר לגדל אכזרי� היא להתאכזר. ל! וגרוע מכ!
   ?פתאו� שאכזריות מולידה אכזריות

פע� אתה . כ! מתנהגי� לאויבי�. "אמר שלו� ליואב, "אל תבלבל את המוח"
  ".הכל ברור. הסדרי� ברורי�. ע� האויב נופל בידי!ופ, נופל בידי האויב

". מפחדי� למות. מפחדי� מכאב", אמר נביל, "חלשי�, חלשי�, את� היהודי�"
פלשתי� , לכ�", אמר, "לכ� אנחנו ננצח. "הוא צחק ושא� עמוקות מהסיגריה שלו
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אבל אנחנו נמות למע� , את� אוהבי� את החיי� יותר מאללה. היא שלנו
  ".ו נילח� עד הסו� ואנחנו ננצחאנחנ. אללה

הכאב ממיס המעי� נוס! בו מעי� תעוזה חסרת . לחש יואב, "חתיכת פרופגנדה"
אחרי . אולי לזה התכוו� נביל כשאמר שהוא לא מפחד מהמוות. איכפתיות

  . כבר לא איכפת ל! מה יהיה הלאה, שאתה עובר ס� מסויי� של כאב
, "יהודי, אל תתחצ�. "חוזקה בירכוק� נביל ובעט ב, נאמ� למחשבתו של יואב

  ".אללה מעניש את הגאי�", אמר
, אמר שלו� דוחס בכוח צחוק לעגני לתו! גרונו, "אתה מדבר הרבה על מלחמה"
  ".הול! לעשות שלו�, אבל הבוס של! הול! לתת את פלשתי�"

א! נמל! בדעתו , נביל ניגש אליו בזע� ונראה לרגע שהוא עומד לבעוט ג� בו
סעיד ייקח "אמר , "אתה מקשקש במוח יהודי". על כרעיו בסמו! לווהתיישב 

  ".לכ� את פלשתי�
אבל אני שמעתי שהוא אמר ל! שיתלה " ,אמר שלו� "?זה מה שהוא אומר ל!"

נראה לי שהבוס של! מוכר אות! ואת כל החלומות של! על . אות! על עמוד
  ".פלשתי�

הממשלה של! " ,כות טבקיורק חתי ,אמר נביל בביטול, "אתה מדבר שטויות"
  ".תית� לסעיד את פלשתי� על צלחת

  ". הדור החדש רוצה שלו�. "לעג לו שלו�, "אתה שיי! לדור היש�"
  ".ג� אני רוצה שלו�. בטח רוצי� שלו�", בחיו! ערמומי, אמר נביל, "בטח"

א! הוא לא הצליח לחל� את , היה כא� משהו יותר מוזר ממוזר. שלו� לא ענה
   .אתה משאיר מקו� לשני להתחיל לדבר, א� אתה שותקלעיתי� . זה
". אני יראה ל! מה זה שלו�. "אמר נביל אחרי רגע ארו!, "אני יראה ל! משהו"

  .משאיר אות� ש� מוטלי� בחבליה�. הוא יצא
אתה עדיי� מרח� , עכשיו שאתה טוע� את טעמה הנהדר של השאבה"

  . אמר שלו� במרירות "?עליה�
אנחנו לא במקו� . אבל אני מבי� אות�", ענה לו יואב, "�אני לא מרח� עליה"

א� היינו במצב� אולי היינו ג� . יש לנו מורשת חינוכית ורווחה כלכלית. שלה�
  ". אנחנו מתנהגי� כ!

  !"מתנשא שכמתו!! יהיר", צעק שלו�!" צבוע"
  "?מה אמרתי", שאל יואב בהפתעה "?מה יש ל!"
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פוטר אות� מהציווי להיות , פשיתאמרת שאתה פוטר אות� מהבחירה החו"
  ".אד�

. שוב אנחנו מתחילי� ע� הדיוני� הפילוסופיי� הללו, חשב יואב, אוי לא
הכאב ההול! והגובר של הכפיתה . רשימות מבית המוות  של דוסטויבסקי

שני יהודי� כפותי� . הפכו את הכל לבלתי מציאותי, וההשפלה הנוראית שחש
. לפחות מדברי�. אבל מה עוד יש לעשות. �שלא מפסיקי� להתווכח ולהתפלס

פצועי� , כפותי�, מוכי�. לפחות עוד נשאר בה� משהו מצל� האד�
  .   לא ייאמ�. ה� ממשיכי� את השיח, ה� בשלה�, ומושפלי�

גנח לבסו� כתגובה , "אני לא מבי� אי! הגעת למסקנה הרדיקלית הזאת"
  . להאשמה של שלו�

שאתה יכול למצוא לו אמתלאות  אתה מוכ� להצדיק את הרשע בגלל"
כי האד� נברא בצל� , אתה טועה. אבל אתה טועה", נש� שלו�, "פסיכולוגיות

זו בדיוק . תמיד יש ל! אפשרות לתק�. זה לא משנה באלו תנאי� גדלת. אלוהי�
באמת זה לא יאמ� שאפילו . הפוליטיקה של הרחמי� ההורסת את הצדק

אתה ממשי! להחזיק בשטות , ולכול! פצוע וחב, שאתה קשור על הרצפה
  ".הזאת

הסביבה שלה� עשתה ", התעקש יואב, "אל תשפוט אד� עד שתגיע למקומו"
  ".אות� את מה שה�

מה תאמר עלינו , אז מה תאמר לע� היהודי", התרגז שלו� בקול ניחר "?באמת"
מה תאמר על כ! שהיינו . וגרועי� אל� מוני�, שחיינו בתנאי� דומי� לשלה�

לא תחת שלטו� , ודי� ונתוני� לגחמותיה� של עריצי� הפכפכי�עניי� מר
ומחכה רק להפוגה קטנה באלימות כדי , רחמני שמעביר כל היו� תרופות ומזו�

למה אז  ( ע� כל מה שכרו! בה , אלא גלות ממש, לאפשר לכול� ללכת לעבודה
  "?לא התנהגנו כחיות

  ". זו תרבות אחרת" ,אמר יואב, "זה משהו אחר"
התרבות קובעת ואנשי� . זה אותו דבר", התעקש שלו�". א משהו אחרזה ל"

ושלנו , וה� חיי� על חרב�, התרבות שלה� רצחנית ורעה. עושי� את התרבות
  ".וכל השאר זה סת� פטפוטי� חסרי שחר. היא רחמנית ומתחשבת

יש אנשי� טובי� ג� בתרבות האסלאמית ויש אנשי� רעי� ג� בתרבות "
, ככל שהדיו� התאר!. אמר יואב, "מקבל את ההכללות האלהאני לא , היהודית

מהסוריאליז� המטור� של דיוני� , שיח הזה( נהנה מהדושהוא בעצ� הבי� 
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א� שלו� . הוא חיי! לעצמו לנוכח האירוניה. פילוסופיי� מתו! כפיתה בשאבה
לא . יכול היה לקחת אות� כמופת, רצה קל� חזק לטיעוני� שלו על ע� סגולה

  . ה� ממשיכי� להתפלס�, התנאי� משנה מה
האכזריות שלה� היא נגזרת בלתי נמנעת של ", אמר שלו�, "זו לא הכללה"

  ".תרבות�
   "?וזו לא הכללה"
זה שה� זה הכל מתחיל ב. אני יכול להסביר ל! את המנגנו�", אמר שלו�, "לא"

  ".מחזיקי� במונותאיז� מקולקל
  .אמר יואב ביובש, "איסטיתככל הזכור לי ג� היהדות היא מונות"
  ".זה בגלל שאתה לא מבי� כלו� ביהדות"
  .אמר יואב, "ואתה ממש על רמה"
אבל אתה באמת לא , לא התכוונתי להעליב אות!אמנ� ", אמר שלו�, "כ�"

  ".מבי� כלו� ביהדות
  ".זה הרבה פחות מעליב. "אמר יואב, "אה"
. מה אני מתכוו�אני אסביר ל! ל .תפסיק ע� המשחקי�", אמר שלו�, "נו די"

כאשר מאמיני� באל אחד שהוא אלוהי האמת וכל בני האד� חייבי� בהכרח 
הרי כל מי שאינו מאמי� שאללה הוא גדול . מגיעי� בהכרח לפאנטיות, להכיר בו

ולכ� יש לשנות , פוגע בשלמות האמונה, ומוחמד הוא נביאו ואי� אל אלא הוא
היא , ד� באשר הוא לדבוק בהברגע שדת תובעת מכל א. את דעתו או להכחידו

איש אינו , איש אינו חופשי שלא להכיר באסלא�. הופכת לפאנטית במהותה
, אמונה זו מובילה ישירות. חופשי מתביעתו של אללה ושל נביאו לסגוד לאללה

ושל כל המוסלמי� , ללא כל מעקפי� אל אלימותו המוצדקת של החאמס
זוהי חרפה לאללה , אדמותכי כל זמ� שקיימי� כופרי� עלי . הנאמני�

  ".ולמאמיני�
אתה מקצי� את הדברי� מנקודת המבט הפאנטית של! ", נאנק יואב" ,כרגיל"

  ".הרי אתה יודע שיש מוסלמי� מתוני� רבי�. עצמ!
יש מוסלמי� שעזבו , אתה יודע שאי� מוסלמי� מתוני�", אמר שלו�, "שטויות"

א� באמת ובתמי� אינו א! מי שמחזיק באסל, את דת� או דללו את עיקריה
  ".רשאי להיות סובלני

הרי אתה לא פחות פאנט ", אמר יואב, "אני לא מבי� במה זה שונה מהיהדות"
  ".במאבק! על אר� ישראל
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לא פחות , אני נחוש להאבק על אר� ישראל" .אמר שלו�, "ולא נכו� נכו�"
ת שלי שכ� הד, אבל יש הבדל עצו� בינינו. משסעיד רוצה לטהר אותה מיהודי�

ואי� לה עניי� לשכנע את  ( היא שמורה ליהודי� בלבד  ( לייט  פאנטיתהיא 
ליהדות יש דעה מאוד שלילית ביחס לאמונת� , להיפ!. הגויי� לאמ� אותה

א! , והיא א� קובעת שה� עתידי� לתת את הדי� על כ!, והתנהגות� של הגויי�
יוקדת זו שמורה  אמונה. אי� לה כל אינטרס לגייר� לאמונה יוקדת באל האחד

  ".ליהודי� בלבד
כ! אתה מרבה להג , ככל שמתעללי� ב! יותרשנראה לי ", אמר יואב, "שלו�"

  ". פילוסופי
, אני שיי! לע� ישראל. זה מי שאני. זו אמונתי", נאנק שלו�" זו לא פילוסופיה"

ע� עתיק שיש לו אר� שהקדוש ברו! הוא נת� לו והוא נעקר ממנה , ע� קדמו�
  ".א! עתה מחזירו הקדוש ברו! הוא לארצו, נונגד רצו

א! התפיסות הללו כבר אינ� ", אמר יואב בציניות, "בוטניסקי'ז, הכל טוב ויפה"
  ".רלוונטיות

אלו התפיסות שהחיו את ע� ", אמר שלו�, "התפיסות הללו תמיד רלוונטיות"
לי� מתגול. ממש, כא�. וה� התפיסות שבגלל� אנחנו כא�, ישראל מש! כל הגלות
וממשיכי� ללחו! את , א� היינו נשארי� באיזו גלות. בעפר לרגלי אויבינו

  ".לא היינו כא� היו�, פנכאות הגויי�
אולי היה לי קל יותר ", אמר יואב, "הלוואי ויכולתי להאמי� במיתוסי� האלה"

  ".ע� הייסורי� האלה
  ".זו אמונה פשוטה", אמר שלו�,"אלו לא מיתוסי�"
ג� אצלו כתוב שפלשתי� ", ענה לו יואב ביובש, "ה פשוטהג� לנביל יש אמונ"

  ".ושזו אמונה פשוטה, היא שטח מוסלמי
  ".זה באמת כתוב לו", אמר שלו�, "נכו�"
  ".לפחות בזה אתה מודה. יפה"
הא� חסרות דתות שמאמיניה� מאמיני� . "שאל שלו� "?מה יש לא להודות"

  "?שאמונת� היא האמונה ואי� בלתה
  ".אני לא מבי� בשביל הוויכוח, תה מבי� את זהא� א. בדיוק"
הא� עלי . "אמר שלו� "?לא מבי� מה אני אמור לעשות ע� זהפשוט אני "

מה א� הוא טועה ואני . לוותר על אמונתי כי למישהו אחר יש אמונה משלו
א! רק אחד , הא� לא קרה שאנשי� התווכחו על משהו בכל התוק�? צודק
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הא� העלת בדעת! ? מר פוסטמודרנה, רות זוהא� חשבת על אפש? מה� צדק
, שיש מוצלחות יותר. הפלורליסטית רחבת הסובלנות שלא כל האמונות שוות

התובעות את חייה� , ומוצלחות פחות, המרוממות את החיי� ומקדשות אות�
  ".זה הכל, הוא טועה ואני צודק.  כאחד, של מאמיני� וכופרי�

  ".זאת לקבוע אמת מידהרק שאי� ל! כל "
הרי נאמר במפורש בתורה . ההסטוריה מעידה על הדבר", אמר שלו� !"יש ויש"

ואמר לאברה� אבינו , ציווה את אר� ישראל לע� ישראל דוש ברו! הואשהק
הא� עלי לוותר על האר� שקיבלתי מהקדוש ברו! בכבודו . לזרע! אתננה

רי ה. שביצחק ייקרא ל! זרע, ובעצמו לטובת ישמעאל כאשר נאמר במפורש
  ". ישמעאל עצמו יודע שלא יירש ב� האמה הזאת ע� בני

. אמר יואב, "אני פשוט לא מוכ� לחשוב בכל הקטגוריות המהותניות הללו"
  ".זה הכל זר לי... לב� ב� בתואל, ישמעאל, ישראל"
מה . בי� חולות ואויבי�, אתה הרי לא חי כא� באר� !ברור? זה הכל זר ל!"

משוטט בשטראסה בוינה ומטייל , עול� וירטואליאתה חי ב. שקורה כא� זר ל!
רק הקטגוריה . הקטגוריה של התייר אינה זרה ל!. ש� זה לא זר. בשא� זליזה

נקודת , הקטגוריה של הקשר האמיתי של! ע� האר� הזאת. של התושב זרה ל!
אתה רוצה את הציונות , לא. האמת הפנימית של הציונות כאהבת ציו�

ה אלא תרגיל אינטלקטואלי נבוב שסופו לעקור שאינ, המעוותת, הקטועה
  ". יישובי� מאר� ישראל

מאשר לחיות במלחמה ", אמר יואב בכעס, "עדי� לעקור יישובי� באר� ישראל"
  ".מבטיחה ל! מלחמה לנצח, הפאנטיות של! ושל אנשי� כמו!. נצחית

, "היא המבטיחה לנו מלחמה לנצח, הבורות והאטימות של! ושל אנשי� כמו!"
אבל כבר עקרת . אתה חושב שא� תעקור מתנחלי� יבוא שלו�. "מר שלו�א

אפילו א� תעקור את כל  .וקיבלת רק עוד מלחמה, גוש של� של מתנחלי�
כי הצד השני אינו אומר , ג� אז לא תקבל שלו�, חלילה וחס, יהודה ושומרו�

  .'כולה שלי'אלא רק ', חציה שלי'ומעול� לא אמר 
ה� אינ� יכולי� לקבל . שיגידו מה שה� רוצי�", ר יואבאמ, "זה שטויות, טוב"

  ".את הכל
אבל . אני הרוע המפריע לשלו�. רק את הבית שלי ה� יכולי� לקבל. בטח"

אתה פשוט לא  מבי�  !זה יהיה בסדר, ה�כשאתה תג� על הבית של! מפני
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וכל . שהמלחמה היא לא בי� פלשתיני� לישראלי� אלא בי� מוסלמי� ליהודי�
  ".אכ� תהיה כא� מלחמה נצחית, לא תבי� את זהזמ� ש

! הרי את זה בדיוק אני מבי�", אמר יואב "?אתה חושב שאני לא מבי� את זה"
וכל המתנחלי� המוטרפי� , אני מבי� שא� כל המוסלמי� המוטרפי� כמו נביל

. היתה נגמרת הבעיה במזרח התיכו�, היו מחליטי� מחר להיות חילוני�, כמו!
מה איכפת לי א� אני הריבו� כא� או . זו קצת חילוניות בריאהכל מה שצרי! 

  !"?מה איכפת לי למי האדמה הזאת שייכת כל זמ� שעוזבי� אותי במנוחה, לא
אמר לו "! רק רוצה שיעזבו אותו במנוחה, החתול המסורס ע� השמנת .בטח"

, חינו!, בריאות, צבא, נח לו על שכבות עבות של משטרה", שלו� בזע�
אבל אתה בדיוק כמוני יודע , הוא רק רוצה שיעזבו אותו במנוחה, תשתיות

ושריבונות פירושה אחריות לקבוע את , שאי� מנוחה א� לא עושי� מנוחה
  ".גורל!

  ". אי� לי כבר כח לדבר אית!. שיח של חרשי�( זה דו. עד הנה", אמר יואב, "טוב"
, של עמדת!אתה מתכוו� שהתחלת לקלוט את הסתירות הלוגיות הנוראיות "

  .אמר שלו�, "ואי� ל! מה לענות
  ".אני מפסיק את הדיו� כא�. "אמר יואב בנרגנות, "תחשוב מה שאתה רוצה"
  .אמר שלו�, "שפ�"
  ".עלבונות לא יעזרו ל!"
  "?שפ� זה עלבו�"
  ".די כבר"
  "אוזניי� כאלה ארוכות וזנבנב פופנפו�"
  ".כול� מתבלבלי�", אמר יואב, "זה ארנב"
ג� א� אתה , שלפחות את ההבדל בי� ארנב לשפ� אתה יודע שמח לראות"

  ".חושב שחמאסניקי� ומתנחלי� ה� אותו דבר
  ".אני סיימתי את הדיו� הזה", אמר יואב בעייפות, "לא יעזרו ל! הפרובוקציות"
  .אמר שלו�, "פשוט מסרב להודות שאתה טועה"

! אותו במעי� סרב להודות ששלו� סיב. הוא באמת סרב להודות. יואב לא ענה
כל פלפוליו של שלו� לא יכלו . סתירה לוגית שכל ישותו התקוממה כנגדה

כמו . אלו דברי� שה� מעבר לדיו�. לשנות את עובדות היסוד של הסכסו!
אתה מאבד את היכולת , א� אתה מתפלפל בזה יותר מדי. ההבדל בי� טוב לרע
. מהו הנכו�, לי�ללא פלפו, א! בעצ� אתה תמיד יודע, להבדיל בי� השניי�
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והשלו� הוא דבר . לא משנה אי! שלו� מצדיק את זה, וכיבוש זה לא נכו�
והוא מאמי� שג� . שראוי וכדאי לעשות ויתורי� מרחיקי לכת עבורו

וה� בס! הכל רוצי� , הפלשתיני� כבר הבינו שה� לא ימחקו את מדינת ישראל
, ה האיסלמיתובאשר לתיאוריית הקונספירצי. הגדרה עצמית בחלק� שלה�

הרי המדינות המוסלמיות האחרות כבר מזמ� התנערו מגורל פלשתי� וה� 
. איר� ואולי לבנו� ולוב, עירק, פרט לסוריה, מערבית( נוקטות מדיניות חו� פרו

א! , וג� אי� לשכוח את הקהילה הבינלאומית שתובעת בצדק לחדול מהכיבוש
אבל ל! תסביר . ו� שלהיתמכו בזכות הקי' 67ברגע שישראל תיסוג לגבולות 

ע� האידיאה פיקס שלו לגבי זכותו של ע� ישראל , את הדברי� האלה לשלו�
כל כ! הרבה כאב לב . חבל שתוכנית אוגנדה לא יצאה לפועל. על אר� ישראל

במקו� באמצע , היה נחס! א� היינו יושבי� עתה על חופי האוקיינוס האטלנטי
  !המזרח התיכו�

הוא החזיק . ל סיגריות בישרו את שובו של נבילחריקת הדלת וריח חרי� ש
  . וחיוכו השמח לאיד שיווה לפניו מראה של שד. די קט�.וי.בידו מכשיר די

בזווית שאיפשרה ליואב ולשלו� לראות את , הוא הציב את המכשיר על הרצפה
  . אמר ולח� על הפליי, "יש לי הפתעה קטנה בשבילכ�. "המס! הקט�

הוא זיהה . עת הופיעה דמותה של בלהה על המס! ,נשימתו של שלו� נעתקה
ואת המבט , מייד את כיסוי הראש שלה כאחד הייצוגיי� ביותר באמתחתה

הוא היה ממוקד עתה . זה שתמיד הל! והתמקד לנוכח קשיי�. הנחוש שלה
  .מאוד

  .בקאט פתאומי מילאו פניה של נעמי את המרקע הזעיר
  . גנח יואב"! נעמי"

  .ר הווליו� למקסימו�נביל סובב את כפתו
   "?את מתנגדת לשחרור בעל!",  אמרה המנחה באולפ� לנעמי, "כלומר"
  ". אני מתנגדת, כ�", אמרה נעמי, "ע� כל הצער הכרו! בכ!"

הוא לח� על . כשראה את הבעת פניו של יואב, נביל חיי! חיו! של ברקודה
  . צחק, "אשת! מבקשת שנמשי! לארח אות! אצלנו", הפאוז

  ". את� ערכת את הסרט"צעק יואב  , "א מאמי� לזהאני ל"
  ".עוד לא ראית� את הכל. חכו", צחק נביל, "לא ערכנו כלו�"
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, בדיוק כאשר המצלמה התמקדה בפניה של בלהה, הוא לח� שוב על הפליי
  ".את וודאי חושבת אחרת מחברת!, "ואת: "וקולה של המנחה שאל

  ". עלי להסכי� עימה", אמרה, "לצערי. "בלהה הביטה ישירות לתו! המצלמה
  .צחוקו הלועג של נביל עט� אות� כשמיכה שחורה

  . אבל בכל זאת היה. שזה לא יכול להיות, והיה ברור לשניה�, ה� הביטו זה בזה
  .מש! לבסו� שלו� בכתפיו, אחרי רגע ארו!

  . אמר, "ה� צודקות"
עק עליו צ"! תראה אות!. אי! אתה יכול לומר את זה! ?על מה אתה מדבר"

  .יואב
. אבל המנוולי� הללו הרי לא יתנו לנו ללכת בחינ�. הכל נכו�", אמר שלו�, "כ�"

בי� ברוצחי� כלואי� שישתחררו להמשי! . ה� ירצו את ליטרת הבשר שלה�
חלילה על חלקי אר� , אפילו, בי� בוויתורי� אחרי�, במפעליה� היזומי�

  ".ישראל
אתה לא ? איפה אתה? משוואה הזאתאיפה אתה ב. "אמר יואב"! אתה מטור�"

  "?אתה לא רוצה ללכת הביתה? קיי�
. רק הביט בו במבט נוגה שיואב חש שמצב� אותו בטירו�. שלו� לא ענה לו

? מה נעמי חושבת לעצמה? מה זה השטות הזאת! הוא רוצה ללכת הביתה
. היא חושבת את מה שהוא חושב, בעצ� הוא ידע מה היא חושבת לעצמה

  .נטו. רק שלו�. ללא ויתורי� וללא תוספות, ללא תנאי�. כלשלו� מעל ה
כי הוא קבור בבט� . כי הוא שוכב בתו! הזבל? אז למה הוא כל כ! נרעש

, ובעצ�. היא נמצאת בעול� אחר ,והיא, בחוש! וללא קנרית, בחו�, האדמה
אי� לה שו� קטגוריות . אי� לה כל כלי� להבי� את מה שקורה כא� עכשיו

המונעי� על ידי אמונות , אנשי� כאלה. את שלו�, כיל את סעידשיכולות לה
. פשוט לא היו באופק עולמה ולא היה שו� סיכוי שהיא תבי� אות�, בוערות

כל הדמויות הללו היו חלק , אבל בכל זאת. לא שזה תענוג גדול להבי� אות�
סכסו! עמוק על אדמה ועל ההתחברות אליה . יסודית. מהוויה ישראלית קשה

רק זה , משהו צרוב שמש ומזיע כמו שאגו בחורי� כי נגמר. העקירה ממנה או
והעמידה , איכשהו כל הפרעות. ה� אפשר, אז שרו ששאגו שנגמר, לא נגמר
והעזות , הפיצוצי�, המילואי�, המלחמות, ההתקפות והתקפות הנגד, בפרעות

. ותהקטגוריות שלה היו אמריקני. זה לא היה שיי! לה כלל, המתמדת הזאת
אר� בה סיימו מזמ� להתנחל וכל . קטגוריות של אר� ששמה מבטחה באלוהי�



223  

  

שהדבר היחיד , מה שנותר זו קבוצה ענקית ודשנה של אנשי� מכל המיני�
ולא , זה כמה אינידאני� שאכלו אותה, אולי, שיכול להסעיר את מצפונ�

הדעת החיי� ע� כל יישוב . החיי� ללא צל קיומי. מהווי� כלפיה� כל איו�
כי אתה לא צרי! לדאוג מהחיזבללה , שמאפשר ל! לרח� על היתומי� ברואנדה

להיות . או מביטוח לאומי שיבוא לעקל ל! את האוטו, או מסרבני השלו�
אמריקני זה גניחות ואינפופי� ודאגה מתקתקה לזולת שאינ! מסוגל באמת 

את הכל והיא מעתיקה . Gחה השמנת של!להבחי� בו כי הוא אינו שות� לִמ 
מי� אינדיאני� מנושלי� היושבי� לה�  ה�לכא� וחושבת שהפלשתיני� 

. ברזרבייש� של עזה ועושי� בעיות רק מפני שהאד� הלב� דור! עליה�
ממסד אכזר של מהגרי� : והישראלי� מבחינתה ה� כל הרע של המערב הפרוע

נזכר בה . כמה מוזר שלא חשב על זה קוד�. הרומס באטימותו את הילידי�
שערה הסתור מוחזק משני צידיו , הולכת בצעדי� הספורטיבי� הרכי� שלה
עמידות בפני כל סוג של קרינה , בידיות משקפי השמש האופנתיות שלה

בידיה מצלמה דיגיטלית , אפשרית של השמש הארצישראלית המלובנת הזאת
למנוע , שנפלה בחלקה, מהזכות, והיא סמוקה כולה מההזדמנות, צמצ�( מהירת
ולמנוע את , לשי� אצבע בלוע אקדחו של האיש הרע. עוול בעודו באיבואת ה

איזה , טביחת� של האינדיאני� המסכני� שכל מה שיש לה� זה כמה חיצי�
כ! ראתה את הסכסו! הישראלי . והרבה הרבה נוצות וכבוד, רומח או שני�

. הוא לא ידע כל דר! כזאת. ולא היתה כל דר! להסביר לה אחרת, פלשתיני
א! להביא , הרבה גמלי� עוברי� כא� בחולות. ראליות היא תחושה נרכשתיש

היא . מצרי! שינוי תודעתי בלתי אפשרי, אמריקאית לקלוט את מה שקורה כא�
ורואה אי! הפקידי� מדברי� אחד ע� השני במקו� לתת , נעמי, נכנסת לדואר

, חי�ע� כל הרישי� הפתו, והיא עושה לה� סקנדל במבטא הכבד שלה, שירות
הלא , הזאתהתנהגות הצברית והיא לא רואה את הצדדי� הנסתרי� של ה

את המקו� הזה שיש , את העדר המחיצות, את הדיבור חסר הרשמיות, מודעת
והוא אינו יודע את מקומו , כי הוא לא משרת של! אלא אחי!, אחי, לפקיד זמ�

למילואי� והול! , וג� הוא משל� מיסי�, כי הוא ישראלי כמו!, ואת תפקידו
  . ואוכל חצצי� ומתעדכ� כל יו� באי! המדינה הזאת הולכת לעזאזאל

עכשיו שאמרה בנחרצות . הוא העביר עליו יד אגבית. פצע במצחו החל לכאובה
הרגיש שהיא עושה זאת מהמקו� בו היא , כזאת שהיא מתנגדת לשחרור שלו

כמבטו חסר . והיה בזה משהו שאי� הדעת סובלתו. נוזפת בפקידי הדואר הללו
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ע� , בתו! העינויי� והרשעות, בתו! הכלוב הזה, כא�. האמפתיה של זר חמדני
המחוספס חרס התקל� הזיגוג ונשאר רק מרק� ה, הרגל שהלכה לו לעזאזל

איזו שבירה של מחיצות ונפילה למקו� שנדמה כנמו! א! יש משהו . שמתחת
בי הוא כבר כנראה שלא סת� אומרי� שמי שחוזר מהש. משכר בישירות שלו

לא יכול היה להעלות על הדעת שיחיה את חייו כמקוד� א� . לא אותו דבר
  . יש לפני השבי ויש אחריו. העול� עבר פזה. ישתחרר
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        מורגנשטר�מורגנשטר�מורגנשטר�מורגנשטר�
כשהצליח מורגנשטר� סו� סו� להשתחרר מקוריה של המערכת השלטונית 

  .ביקש מקורי� דיווח מיידי על הנעשה בשטח, ולהגיע ללשכתו
יש ל! חשבו� . "אמר, "פי� של!"צה כל פיסת מידע מאחרו� המשתאני רו"

אבל תשיג לי מידע פנימי  –שחד אות� עד שינזל לה� הכס� מהאוזניי� . פתוח
  ".על מה שקורה בגדה

  ".משהו מוזר מתרחש ש�. "התפתל קורי�, "המפקד, אני לא יודע"
מוטב . "נבח מורגנשט�, "חש ש� משהו מוזרראתה לא צרי! להגיד לי שמת"

ח של! על השולח� "אני רוצה את הדו. קדימה. מצחי� כמו נבלה. תגיד מסריח
  ".שלי במיידי

הבעה אופיינית שהיתה עולה על פניו כשלא , מצחו של קורי� נחרש קמטי�
האפקטיביות היתה אב� הפינה . הצליח לספק למורגנשטר� את הסחורה שביקש

. נטו פניו להתקמט, אפקטיביוכשלא הצליח להיות , של אישיותו של קורי�
מורגנשטר� כבר ראה את קורי� שול� כמה וכמה שפני� ג� אחרי , אמנ�

שגר� לו , אבל הפע� היה משהו בעיניו, "הכובע שלי ריק"ההצגה הזאת של 
  "!שפו!"להישיר אליו מבט ולומר 

אבל מקורות המידע שלנו ", אמר קורי� בזהירות, "אני לא מבי� מה קורה"
  ".תייבשהתחילו לה

   "?מה פירוש להתייבש"
והושטתי כל כפת שוחד שיכולתי , ידעתי שתצטר! את המידע הזה. פשוט כ!"

  ".אבל אי� קופצי�. להושיט לכל מי שהיה מוכ� לקחת
בחבית מלאה כל כ! הרבה ? אי! יכול להיות. "שאל מורגנשטר� בתמיהה "?אי�"

  ".אלי! אי אפשר שאחד או שניי� לא יתגלגלו, תפוחי� רקובי�
מאזור , במיוחד מהערי� שבצפו� הגדה. יש פה וש� מידע", אמר קורי�, "כ�"

יותר מזיקות , אבל אלו ידיעות כמו דג מלפני שלושה ימי�. טול כר� וקלקיליה
  ".ממועילות

  .מהורהר. אמר מורגנשטר�, "מחו� למוקד האירועי�"
עשרי� מבי� הגופות תקריבי לווי� חשפו ש. גרוע מכ!. "אמר קורי�, "המפקד, כ�"

י� "התלויות על עמודי חשמל סביב בנייני הפרלמנט הפלשתיני ה� משתפ
  ".כמה מה� ותיקי� ואמיני� ביותר. שלנו
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לא בדיוק דואג , נראה שאיש השלו� שלנו. "אמר מורגנשטר�, "אוי גוועלד"
משאיר אותנו . ברור שהוא מסתיר משהו. לשלומ� של מי שיכול להועיל לנו

  ".כל הגדה כמרקחה ואנחנו לא יודעי� כלו�. לי מודיעי�עוורי� ב
  .מנדנד את ראשו בספק יאוש ספק הסכמה. אמר קורי�, "כ�"
מול תותחי� גדולי� צרי! תותחי� יותר . "אמר מורגנשטר�, "אי� ברירה, טוב"

  ".אני רוצה לדבר איתו, תקרא לכספי. גדולי�
הירות על לחצני הפלאפו� אצבעו כבר מרפרפת במ, אמר קורי�, "המפקד, כ�"

  .שלו
עוד אחד . ידיד ותיק של מורגנשטר�. כספי היה ראש מחלקת המסתרעבי�

מאות� זאבי� מצולקי� שהצליחו איכשהו לשרוד את תהומות הפוליטיקה של 
ולכ� , על שאי אפשר בלעדיו( כספי היה כשרו�. ארבעי� שנה בשירות החשאי

  . שרד את כל ממוניו
עוד לפני שקורי� הספיק להכי� שני ספלי בו� , דו� וטרודא, כספי הגיע בריצה

  .משקה החובה של צמד הלוחמי� הוותיקי�, ע� הל
  . שאל מורגנשרט� כשראה את מצבו של כספי "?מה קורה"
. אי� לי מושג", העביר כספי את אצבעותיו על פני פדחתו הנוצצת, "את האמת"

נשי� בכירי� בעמדות אני רק יודע שביממה האחרונה נעלמו לי שלושה א
  ".מפתח

  "?מה פירוש נעלמו"
פצתה האדמה את פיה ותבלע . פשוט נעלמו. "התרגז כספי, "כמו שאתה שומע"

  ".אות� על כרעיה� ועל קרב�
  "?מה קרה"
פשוט . "מתיישב בעייפות בולטת בכסא הרחב מולו, אמר כספי, "צבי, לא יודע"

בדיוק ברגע בו אנו , � ואשהשני גברי, נעלמו לי בשדה שלושה אנשי� טובי�
  ".צריכי� מידע יותר מכל זמ� אחר

  .שאל מורגנשטר� "?אה, זה תג� אתה מרגיש א"
צרי! להיות ? אתה באמת צרי! לשאול", אמר כספי בנרגנות "?צבי, נו באמת"

  ".הכל קורה כא� הפו!. עיוור כדי לא לראות שהכל כא� לא נורמלי
מתפלא על עצמו שלא יכול היה . גנשטר�אמר מור, "עיוור כמו הממשלה שלנו"

  .להתאפק
  ".לא שאני חולק עלי!. אנחנו עובדי ציבור", אמר כספי, "צבי, שמור על הפה"
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( סעיד אל. "אמר מורגנשטר�, "הזה, אני יודע מי עושה כא� את כל המהל!"
  ".מאכר�

שואב מהקפה שלו ברפרו� , אמר כספי, "בשביל זה לא צרי! כדור בדולח, נו"
  ". הרי הפרצו� שלו מרוח על כל גבעה ותחת כל ע� רענ�. "יי� רעשנישפת

ואני . אני מתכוו� למהל! הסמוי שלו. "אמר מורגנשטר�, "לא לזה אני מתכוו�"
  ".מבטיח ל! שיש כזה

  .אמר כספי, "האחרו� שיחשוד ב! בפרנויה, צבי, אני"
כנגד שולי כרסו נמחצת , מורגנשטר�התרגז , "יש כא� דפוסי�. שו� פרנויה"

. כמנסה לשכנע אותו מעצ� תוק� נוכחותו, השולח� עת רכ� קדימה לעבר כספי
האיש מחסל את כל ההתנגדות שלו בגדה בתו! . יש כא� דפוסי� מפחידי�"

מייד אחר כ! . היית צרי! לראות איזה מרח� דמי� היה ש�. פחות משעתיי�
שלו� באירופה והופ! לנוסע המתמיד וחביב סלוני ה, הוא מכריז על שלו�

נעלמי� המסתרעבי� הבכירי� ביותר , בשקט, ככה בשקט, ובינתיי�. ב"ובארה
  ".פינו מוצאי� עצמ� תלויי� חמישי� אמה על עמודי חשמל"וכל משת, שלנו

אני לא צרי! . אבל זה לא בהכרח מזימה. "הודה כספי, "זה באמת נשמע מוזר"
תמיד , ינוי משטרובתקופה של ש, ה האלה אלימי�'לומר ל! כמה החבר

  ".האלימות גוברת
א� אלו . זה מדוייק מדי. זה ממוקד מדי. "נבח עליו מורגנשטר� נחרצות". לא"

אבל כא� היתה פעולת פינצטה . היו כל מיני פגועי� ופצועי�, היו סת� מהומות
  ".שהעלימה את הפעילי� שלנו

. עשויי� לצו�ה� עוד . "אמר כספי בנימה של זהירות, "זה עוד לא סגור סופית"
  ".בס! הכל לא שמענו מה� פחות מעשרי� וארבע שעות

  ". תודיע למשפחות. "אמר מורגנשטר� בעצב, "אתה יכול לומר עליה� קדיש"
נחכה שתחלופנה שתי ", אמר כספי, "אני מעדי� לעשות את זה על פי הספר"

  ".אולי ה� עוד יופיעו. יממות
האיש הזה הוא . "ר מורגנשטר�אמ, "אתה לא מבי� ע� מה יש לנו כא� עסק"

ביו� הוא כובש את לבבות העול� כאילו היו . נפוליו� ביו� ופ9שה בלילה
ובלילה הוא מפעיל משטרה חשאית אכזרית שמנתקת , מלכויות אירופה הישנה

  ".לנו את כל הצינורות
הש�  ,כי א� אתה צודק, שאתה טועה לש� שינוי", אמר כספי, "אני מקווה"

  ."ישמור עלינו
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אני הול! לדבר ", אמר מורגנשטר�, "אני מציע שתתחיל להתפלל כבר מעכשיו"
  ".ע� ראש הממשלה ולספר לו על ההתפתחויות הללו

נתקל בחומת בירוקרטי� בעומק , א! כאשר ניסה קורי� ליצור את הקשר
  . שלושה דרגי�

היה ברור שראש הממשלה אינו מעוניי� כרגע לשמוע פרטי� נוספי� על 
  .של מורגנשטר� חששותיו

מורגנשטר� פינה את שולח� העבודה שלו וציווה על קורי� לבלו� את כל 
א! עיקר כוונתו היתה לקחת . ג� הוא יכול להיות לא זמי�. הטלפוני� אצלו

ה� קורי� מהר מדי וא� לא . פסק זמ� כדי לתפוס פרספקטיבה על הדברי�
להחליק במורד  הוא ימשי! פשוט, יעצור כדי לתפוס את המבט האסטרטגי

המגלשה היפה שבונה סעיד בקצב מהיר יותר מכפי שהאיזו� בי� כוח המשיכה 
כאילו חזה את מהלכיו , בכל תפנית. לבי� החיכו! מאפשר לגולש עצמו לרדת

. ומורגנשטר� לא אהב שחוסמי� אותו כ!, הוא חוס� את מורגנשטר�, מראש
, של בובי פישר 960( הוא היה שחק� שחמט מצטיי� וחובב מושבע של שיטת ה

מבנה הפתיחה הנוקשה של לוח השחמט הקלאסי . בה כל הפתיחות פתוחות
איל� את כל מי שרוצה להיכנס ברצינות למשחק לזכור אלפי פתיחות 

ואיפשר לכל מתכנת זוטר לכתוב איזה סקריפט שיוריד , ומהלכיה� בעל פה
ל פתוח כבר א! השיטה של פישר השאירה את הכ ( אלופי עול� על הברכיי� 

אי� , פתיחות 960של  שילובי�אי אפשר ללמוד את כל ה ( מהרגע הראשו� 
וכ! אהב , מספיק זמ� ביקו� או מספיק כח מחשוב כדי לבצע מהל! כזה

. הכל מתחיל תמיד מאפס. כשהכל פתוח ( מורגנשטר� את המשחק ואת החיי� 
חק� טוב וכל מה שלמדת עד כה יכול להפו! אות! לש. הכל יהיה חדש ושונה

ואיש לא יוכל לדעת מה , תהינה חדשות תצורותה, א! המשחק יהיה חדש, יותר
  . יהיה עד שיהיה

כיצד שינה את המער! כ! שאיש אינו מצליח ? כיצד סידר סעיד את הכלי�
הוא עצמו ראש . מורגנשטר� מנה בתודעתו את המופתעי�? לצפות את מהלכיו
אבל כשהניח למחשבתו לרפר� , עובדה מפתיעה כשלעצמה. וראשו� למופתעי�

נוכח לדעת שאינו יכול למצוא גור� אחד , על פני אירועי השבועות האחרוני�
ח הופתע ומצא את עצמו ערו� לפני שהספיק לומר בלדי "הפת. שלא הופתע

ממשלת ישראל הופתעה לחלוטי� למצוא את הילד הנורא של החמאס , בלדי
, רב נדהמו לגלות שיש סיכוי לשלו�ארצות המע, מוצ� אצבע ומושיט לה נורית
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וארצות ערב נדהמו לגלות שעומדי� לשמוט את הקרקע מתחת לעמדת� 
נראה למורגנשטר� שהמופתעי� מכול� , א! באופ� מצחיק. הלוחמנית הנצחית
  . היו החאמס עצמ�

את הלוחמי� עזי , הכיר את המוסלמי� האדוקי� הללו, הוא הכיר את הפעילי�
מאמיני� בהבטחות הנביא , מוות( מוות למע� האלהנפש המחבקי� את ה

והיו בטוחי� , ה� רצו את ברכתו של אללה ופחדו מקללתו. ומפחדי� מאיומיו
, ה� גזרו על עצמ� מיתה בש� מה שנגזר מראש". מכתוב"בוודאותו של ה

, אול�. לעצמ�בי� , לאחרי�בי� , אמונת� מובילה אות� למעשי� קטלניי�
העדנה הפתאומית של נפנו� עלי זית והפרחת , הט זהלשבט לו, מאי� באה לה�
  ? יוני� צחורות

. המסקנה הבלתי נמנעת היא שאיש לא היה בסוד העניי�, מאחר וכול� הופתעו
הגיע , והוא סעיד עצמו, ומאחר ויש רק אד� אחד שאי� ספק שלא הופתע

א! עתה , שאמנ� הלכה והבשילה בו כל העת, מורגנשטר� למסקנה הנחרצת
והוא עושה זאת בצורה כל כ! מוצלחת . שסעיד פועל לבדו, ה גוו� רשמיקיבל

חו� מכמה טיפוסי� קשיחי� בדמשק , שכול� הולכי� אחריו בעיניי� עצומות
וכמה מתנחלי� עזי נפש הרואי� במה שקורה אסו� לאומי ולא יודעי� , ובטהר�

  . את נפש� מרוב אימה ופחד
פתח , חת העבודה שסעיד פועל בגפואחרי שאימ� בסבירות גבוהה את הנ, עתה

הכרס שהניחה יובבה על שולחנו מבעוד ( מורגנשטר� את הפרופיל הביוגרפי עב
. תיק סעיד גובש בחפזו� נמר� והכיל כל פיסת מידע שעלה ביד� לדלות. יו�

  .מ� המאוחר אל המוקד�, היה התיק מסודר כמו קורות חיי�, כפי שלימד�
לביה לבנה 'לבוש ג, �"יד כפי שעמד לפני האובראש התיק הופיע תצלו� של סע

כפייה צחורה ועקאל שחור משחור עוטר את מצחו כהילתו של קדוש , פשוטה
  .יש הילה שחורה, חשב מורגנשטר�, לקדושי� מוסלמיי�. נוצרי

אחר כ! היו כל מיני דפי� של חשדות והשערות שניסו לתאר את תפקידו של 
, ההפיכה בגדה, יפת חיילי המילואי�חט, סעיד באירועי הימי� האחרוני�

התחיל , ומתחת לה�, ההכרזות הדרמטיות בפרלמנט, הקמת ממשלת אחדות
שביל קליפות התפוזי� שמותיר אחריו כל ב� תמותה . העובדות שלפני. הבשר

והוא , אפו הלח לאדמה, ושמורגנשטר� למד לעקוב אחריו כמו כלב ציד מיומ�
רק מתאר של . רק עצמות. היה כא� בשר אלא שלא. ר� בלהיטות אחר השובל

גזיר קרטו� הוליוודי במקו� שהיתה צריכה להיות . אישיות ללא אישיות
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קיל� מורגנשטר� את , שנה אחר שנה. האיש עבד בדואר מש! שני�. ממשות
א! , פע� בעיר אחרת, פע� בעיר הזאת. ומצא את סעיד בדואר, דפי התיק

ה בדעתו של מורגנשטר� שעבודה על. באותה משרה, תמיד באותו תפקיד
וג� להעביר , בדואר עשויה להועיל למי שמעוניי� לאסו� מידע על אויבי�

  . מסרי� בי� אוהבי�
רק שגרת . שו� פעילות מעניינת. כמעט שלושי� שנה עבד האיש בתור דוור

הפ! מורגנשטר� ד� שגר� לו , אבל אחרי שלושי� דפי� כאלה. דואר מייגעת
ניבטו אליו מתו! תעודת זהות , פניו הצעירות של סעיד. להזדק� בהפתעה

  !כחולה
מורגנשטר� עצר את עיונו וניסה לחשוב במה ! תושב חיפה! האיש ישראלי

איזה רמז עלו� . זה נת� לו קצת פרספקטיבה. מידע זה משנה את התמונה
. הוא אכ� חריג. לסיבות השורשיות לכ! שאיש זה כל כ! חריג בנו� הפלשתיני

כלומר פלשתיני ע� תעודת זהות . כלומר פלשתיני ישראלי. בי ישראליהוא ער
כלומר פלשתיני שנשאר בחיפה עד תחילת שנות התשעי� במקו� . כחולה

הציב אותו בפני עובדה מצמררת , העמוד הבא. לעזוב בסו� שנות הארבעי�
למה לעזאזל לא . היה בכלא הישראלי שלוש שני�. סעיד היה כלוא. נוספת

רישו� . הוא הפ! עוד ד�? מה היתה העבירה. ת זה  בראש התיקסימנו א
הכליאה חש� עצור פלתשיני ללא זהות שנעצר בכרמל וצור� כבדר! אגב 

כשהבי� מורגנשטר� שהאיש ישב . לערימה גדולה של עצורי� פלשתיני� אחרי�
ואיש , בכלא מש! שלוש שני� רק מפני שלא נשא עימו את תעודת הזהות שלו

. ובכל זאת תעלומה. כבר היה לו מניע של שנאה, לו שהוא ישראלילא האמי� 
וחייו , מורגנשטר� הפ! עוד דפי�? מדוע עבר לגדה? מדוע עזב האיש את חיפה

הוא גילה . של סעיד הצעיר קפצו לו מתו! התיק כמו תיאטרו� בובות מפתיע
אבות כלי גריאטרי בבית ( היו� שבר, שמעסיקו לשעבר, בחור צעיר ופרודוקטיבי

וא� הצהיר בפני החוקרת ששלחה אליו , הרעי� עליו שבחי� רבי�, בכרמל
הרי החזיק לו את המסעדה , שהוא ידע כבר אז שסעיד נועד לגדולות, יובבה

  . וניהל אותה באופ� מופתי
בני המשפחה לא שמעו דבר . חוקרי� אחרי� מצאו את האחות ומשפחתה

. יכר היה שג� ה� מופתעי� מאודנ. א! היו מאוד גאי� בו. מסעיד כל השני�
ולא מצא ש� דבר פרט , חוקר מיוחד נכנס בשקט לתו! ביתו הנעול של סעיד
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שהצילו� נראה למוגרנשטר� כצילו� אחריתה של , לשכבה כל כ! עבה של אבק
  .סופת חול שכסתה את כל הרהיטי� והפכה אות� לדיונות

יו מלאי� בצילומי ה, מופרדי� משאר הקלאסר בחוצ� שקו�, העמודי� הבאי�
פרי סריקות שערכו אנשיו על פי מספר הזהות של , מסמכי� ופלטי מחשב

באמצע , תארי! הסטורי. 1967ליוני  7, היתה ש� תעודת הלידה שלו. סעיד
האחות יפה . פנקס טיפת חלב. נולד ע� הכיבוש. מלחמת ששת הימי�

עולה יפה א� העירה שהוא , שטנרברג היתה חתומה על עקומת הגדילה שלו
שבחי� . ציוני� גבוהי�. חרו�. תלמיד מוכשר. תעודות מבית הספר. במשקלו
תעודות בית הספר של . איזה ילד. איזה ילד. מורגנשטר� הניד בראשו. מהמורי�

סעיד היו מצויינות והוא התפלא שהאיש עזב את לימודיו ע� סיו� חטיבת 
חרוני� היו שובלי� הדפי� הא. עוד תעלומה. הביניי� כדי לעבוד במסעדות

נוספי� של הניירת הבירוקרטית המייגעת שמשאיר אחריו כל אד� במדינת 
, המי�, ושל חברות החשמל, אישורי� של העייריה על תשלומי ארנונה. ישראל

מורגנשטר� כבר . חוב אצל� 0300242244. ז.מאכר� ת( הגז שאי� למר סעיד אל
ת התאריכי� על חשבו� עמד לסגור את התיק בפיהוק כאשר לכדה עינו א

בתשלו� אחד , חוב הארנונה האחרו� סולק בתחילת השנה הנוכחית. הארנונה
  .שניצל את כל ההנחות הניתנות למי שמקדי� לשל�

למראית עי� . הבית עומד עזוב וריק. האיש כבר לא גר בביתו מזה שלושי� שנה
 48ה אחרי רכוש נטוש שבעליו הותירו אחריו כמו כל אות� בתי� שנותרו בחיפ

א! הנה מתברר שמישהו משל� , ושחלק� עדיי� ממשי! להתפורר ללא שיקו�
שהכל ימשי! . דואג שלא תהיה כל הסתבכות ע� השלטונות. עליו את החובות

  .לתפקד כרגיל
. נקישת שחרור נצרה. עוד פיסה בפאזל ששמו סעיד נכנסה למקומה בנקישה

היתה , עיי� של מורגנשטר�אחת התובנות העמוקות שהיתה חלק מחייו המקצו
פתאו� . א� אחד לא מתכנ� מראש את גורלו. תובנת אקראיות� של החיי�

אתה מחלי� מקו� , נולד ל! ילד, פתאו�. אתה פוגש מישהו שמשנה את חיי!
תובנה זו היתה משקל . מהגר לאנשהו, מתגרש ממישהו, קובר מישהו. עבודה

ת מחשבותיו ביחס למניעיה� של נגד חשוב בפני הגוו� הפרנואידי הקל שצבע א
בדר! כלל שילבה התמונה השלמה של כל אירוע את הזדוני . בני האד�

שנטש בית בחיפה והל! לעבוד שלושי� , והנה אד�. והאקראי במזיגה משותפת
שומר על . שומר כל הזמ� על פרופיל נמו! מול השלטונות, שנה כדוור בגדה
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תשלו� . חית היסודית ביותרזכויותיו כאזרח באמצעות ההתנהגות האזר
  . המיסי� בזמ�

כבד ודומ� בכסא . והמשי! לשבת כ!, מורגנשטר� סגר את התיק בעדינות
, אצבעות פסנתר� בלתי ממומש, אצבעותיו הדקות, המנהלי� הענק שלו

הוא דמיי� . שרטטו עראבסקות דמיוניות על הפלסטיק הקשיח של הקלאסר
את , את הילדות הוא סימ� בירוק. צבעלעצמו את חייו של סעיד כנקודות של 

מאז , את הדואר בכחול ואת השבועות האחרוני�, תקופת הכלא באדו�
קו , קו ארו! מאוד, קו קצר, קו ארו!. שהתגלה לפתע הראיס בשחור פח�

המפריד בי� שתי התקופות , המפרק המרכזי. קווי� ונקודות מפנה. קצרצר
  .היה ללא ספק המפרק האדו�, הארוכות

. רגנשטר� פלט נחרה והושיט את ידו ללחו� על ספרת הקיצור של יובבהמו
. שלוש לפנות בוקר. קולה הישנוני מעברו של הקו גר� לו להעי� מבט בשעו�

אני רוצה את דוחות הכליאה של כלא סלעית . "זה התפקיד. מש! בכתפיו
שהיה ותשיגי לי פרופילי� וביוגרפיות של כל מי ", אמר לה, "92עד  87בשני� 

הבחור שלנו . אחר כ! תשיגי לי ראיונות ע� מי שתוכלי. בשני� האלה, ש�
וע� מי הוא , ואני רוצה לדעת מה הוא עשה ש�, בילה בכלא הזה שלוש שני�

  ".עשה את זה
שניה� ידעו שזו עבודה של מאות . עירנית לחלוטי�, ענתה יובבה, "המפקד, כ�"

ח יהיה על "יק בני אד� כדי שהדוושניה� ידעו שיובבה תפעיל מספ. שעות אד�
ח "תכיני לי ג� דו", הוסי�" ויובבה. "שולחנו לפני שיחלפו עשרי� וארבע שעות

  ". מאכר� ביומיי� האחרוני�( תקשורת על מה שקורה ע� אל
  .ענתה, "בסדר"

עיניו בערו . הוא ניתק את השיחה והניח לעצמו לשקוע עמוק לתו! כסאו
  ? ל!לא� העסק הזה הו. מחוסר שינה

נערה בעלת קוקו בלונדיני . יובבה שלחה את אחת המתמחות שלה ע� דיסק
, א! מורגנשטר� ידע שהיא בת שלושי� ושתי�, שנראתה כבת שתי� עשרה

אלופת בלגיה באגרו� תאילנדי ובעלת זכרו� תצלומי מפחיד שכבר הביא 
א הי. יגבייטי� של תיקיות סודיות ממעצמות ידידותיות'לישראל כמה וכמה ג
  . די ופנתה לצאת.וי.הזינה את הדיסק לדי

הוא מעול� לא שכח ש� של אד� שעבד . אמר מורגנשרט�, "רבקה, תודה רבה"
  .איתו
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אי� ספק שהיתה זו קלחת רותחת . די החל להרי� את מאורעות היו�.וי.הדי
החל סעיד ללחו� , �"אחרי נאומו באו. ומבעבעת כקדרת� של מכשפות מקבת

כפי שהוא , לסגת מהשטחי� ללא תנאי�, קבל ע� ועול�, על ממשלת ישראל
אמר לכל מי שהיה , "הכדור בצד של הישראלי�. "הכיר בישראל ללא תנאי�

  .מוכ� לשמוע
ומוקיר את המחווה , ראש הממשלה הודיע שהוא מוקיר את עמיתו הפלשתיני

א! מאחר ומדובר בחייה� של , של הכרה במדינת ישראל ללא תנאי� מוקדמי�
סעיד התראיי� אחר כ! . לא תהיה נסיגה מהשטחי� ללא הסכ� שלו�, �אנשי
ע� הרבה סרטי , "חייה� של אנשי�"ועשה חוכא גדולה ע� המשפט , סי.בי.בבי

אמר סעיד תו! שמירה על פני , "אני לא מבי�. "ארכיו� מימי עזה העקובי�
ל בניגוד לכ. מדוע מדינת ישראל אינה אוחזת בידי המושטת לשלו�", מלא!
  "?מה הבעיה. אני מכיר בקיומה ואני רוצה לחתו� הסכ� שלו�, קודמי

כחצי מליו� בני אד� שלא היה לה� איכפת . הבעיה כמוב� היתה המתנחלי�
ה� בס! הכל רצו להמשי! את שגרת . כהוא זה א� סעיד יכיר בה� או לא

ואחרי שהסתגלו מש! כל כ! הרבה שני� לחיות תחת איומי� שוטפי� , חייה�
  .לא חשבו שהשלו� אמור להזיז לה�, פיגועי� של

ב וראשי "ראש הממשלה קיי� סידרה של התייעצויות דחופות ע� נשיא ארה
, הוא הסביר לכול�. רוסיה וסי�, יפ�, צרפת, גרמניה, הממשלות של בריטניה

א� לא יהיה , וג� אז, שאי� לו מנדט לפנות התנחלויות ללא הסכ� שלו� חתו�
, ה� עלולי� פשוט להפילו מהשלטו�, מצוקת הדיור שתיווצרלו פתרו� חלופי ל

  . עוד לפני שיחת� חוזה שלו�
המדינות התכנסו והחליטו להעניק לו מפרעה על חשבו� ההלוואה המיועדת 

  . ללא תנאי� מוקדמי�, כבר עכשיו, לכסות את פינויי� של המתנחלי�
ר מזמ� גילה כב. מתנמנ� תו! כדי, מורגנשטר� עקב אחר כל זה בחצי עי�

כ! שתוכנת , שהאירועי� המדווחי� בתקשורת מגיעי� ברמת יתירות עצומה
יכולה להעביר את מרבית , כגו� הקשבה של דקה מתו! כל חמש, דחיסה פשוטה

 –הצליח מורגנשטר� לקרוא שוב את המוב� מאליו , מבי� השורות. הנתוני�
שחשבו שאי� ולציד� הרבה מאוד ישראלי� , המתנחלי� היו הקו� באליה

הממשלה שאפה לחתו� . הקרע בי� ימי� לשמאל חזר למימדי אוסלו. לפנות�
והציעה לה� הקצבה מורחבת עבור , הסכמי� נרחבי� ע� המפלגות החרדיות

ראיונות . ה� לא ששו להצטר�, למרבה ההפתעה. ישיבות שבתו! הקו הירוק
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תושבי , "לי�המתנח"שהציבור החרדי דואג למאות אלפי , בשטח העלו במהירה
שממשלות , ס"אפילו ש. תל ציו� ואחרי�, ירושלי� ויישובי� כמו ביתר עילית

החלה להשמיע קולות של , קודמות יכלו בדר! כלל להסתמ! על המנעותה
ממשלת יהודה הפרוביזורית היתה איו� יוצא דופ� על הדמוקרטיה . התנגדות

או לאסור מייד את כל קר, וידועני שמאל רבי� שהיו ג� עורכי די�, הישראלית
כמובילי� מרי אזרחי המאיי� להרוס את , ראשיה של ממשלת בובות זו

כדי , א! יועצי ראש הממשלה ייעצו לו לא לעשות זאת, הדמוקרטיה הישראלית
  .לא ליצור הזדהות ע� המתנחלי� כאנדרדוג

ראש הממשלה ציי� לשבח את התקשורת שנהגה באחריות רבה ולא נתנה במה 
מורגנשטר� ראה שהוקדשו דקות שידור . חלי� הפיקטיביתנמתלממשלת ה

רבות וכיסוי עיתונאי נרחב דווקא לאות� מתנחלי� שהודיעו על נכונות� 
ניתנו דקות , לש� איזו�, לציד�. והעלו על נס את השלו�, להתפנות מייד

א! המרואייני� תמיד נבחרו בקפידה מתו! אותו מאגר , אחדות ג� לקיצוניי�
שתמיד שימש את התקשורת כדי , מפגרי�( של פסיכופתי� חצימצומצמ� 

הצינורות הפנימיי� כבר העבירו לו מידע על מבצע נרחב של . לייצג מתנחלי�
שאמור להסתיי� , חדירה לחוגי� הפנימיי� של המתנחלי� המתקוממי�
  .בשבוע הבא בגל מעצרי� שיקי� את כל הנהגת המורדי�

מחי� שוני� שהסבירו מה יהיה פה ואי! בי� שוטי� וקאטי� של מומחי� ממו
מתו! הרוגע הנפלא של מי שמעול� לא יצטרכו לתת את הדי� , יהיה ולמה יהיה

הבהבו על המס! פניו המיוזעות , על הפנטזיות הספקולטיביות שלה�
קרחתו נוצצת ואניצי אצדעיו דוקרי� את , והמתנצלות של ראש הממשלה

על לכל המהומה הזאת עלתה וקרנה מ. סביבותיו כקוצי� קשי� בסו� הקי�
, בי� יהודי בי� ערבי, לא היה כלי תקשורת אחד. דמותו של סעיד כאיש שלו�

כפרטנר שרבי� , שלא גמר עליו את ההלל כסאדאת השני, בי� מקומי בי� עולמי
  .וכמי שצרי! להקדי� למענו את טקס הענקת פרסי הנובל, חיכה לו באמת

מצא עצמו מורגנשטר� חורק , מית על החיי�ע� כל עייפותו והשקפתו העגמו
שיניי� בכל פע� שהופיעו פניו המחוייכי� והמרוצי� מעצמ� עד בלי די של 

מוק� צוות של אנשי אוויר , עכשיו הוא נפנ� לו מעל כבש של מטוס. הראיס
בדרכו אל גוב האריות של , שלא ידע א� לקוד קוד� או להשתחוות קוד�

ידות שהביעו התנגדות לתוכנית השלו� הגרנדיוזית המדינות היח, סוריה ואיר�
עצ� הנכונות שלו לנסוע אל מדינות אלה שסימנו אותו כבוגד והתבטאו . שלו
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. הוסיפו והעצימו את דמותו האגדית כגיבור בגיבורי�, נגדו בחריפות רבה
השלו� צרי! להיות . הוא עסק של כולנו", אמר מעל גבי כבש המטוס, "השלו�"

. טע� א� נעשה כא� שלו� והמלחמה תמשי! ע� סוריה ואיר�מה ה. כולל
אי! ייתכ� שלא יהיה . אללה דורש מכל מאמיניו לחיות בשלו� אלו ע� אלו

שוט של מחיאות כפיי� נלהבות  "?סוריה ואיר�, שלו� ע� אחינו הבכירי�
ואחר כ! עשר שניות של נאו� הסתייגות מצד , בקהל ההמוני� שבא להיפרד

שהמומחה לענייני ערבי� פירש מייד כנאו� , לבונות אישיי�ללא ע, סוריה
  . חיובי ביותר

שנילוש , המידע הבסיסי. אחרי עשרי� דקות. די.וי.מורגנשטר� כיבה את הדי
וכול� עושי� שמיניות , סעיד מוביל מהל!: היה פשוט מאוד, וחזר ונילוש

יהודה וראשי  החריגי� היחידי� ה� מתנחלי מדינת. באוויר כדי ליישר עימו קו
ומשהו אמר למורגנשרט� שהאחרוני� לא ימשיכו להתנגד זמ� . סוריה ואירא�

יותר מכפי , והראשוני� לא יוכלו להתנגד למכבש הגלובלי המופעל נגד�, רב
  .שהיה ביכולת� של אנשי מצדה להתנגד למכבשה של האימפריה הרומית

והדאגות , בארבע וחצי לפנות בוקר הבי� שכאב הראש שלו לא יוקל
והוא היטה את כסאו , לא תעלמנה, המכרסמות בשולי תודעתו כנמלי� לבנות

לאחור ונרד� בפה פעור ונחרות כשפניו לתקרה וידיו מעוכות בי� מסעדי 
  .הכסא

חזר , בבוקר 8:00כשיובבה העירה אותו בטפיחת קלסר שמ� על שולחנו בשעה 
. של חסכו� בחשמלמורגנשרט� לעירנות מוחלטת כמו מחשב שרק היה במצב 

א! , להוט לגלות את מוצאות סעיד בכלא סלעית, ח מייד"הוא פתח את הדו
עליו , היה זה השיי! חאסי�.  התמונה שהתנוססה בראש התיק שיתקה אותו

המוכר למורגנשטר� היטב עוד מהימי� שהיה עדיי� רק סוכ� עול , המלחמה
ובהתא� , ההאיש היה אימת המחלקה ותסכול. ימי� במחלקה המבצעית

להומור השחור האופייני של אנשי� שפלרטטו ע� המוות על בסיס יומיומי של 
מתו! הראיונות המהירי� ". הסב המרטש"זכה לכינוי המעוד� , הונאה ובגידה

התברר שאיש זה היה פטרונו הבלתי מעורער של , שערכו אנשיה של יובבה
  !שנהאבל זה היה לפני שלושי� . סעיד אל מכרא� בכלא סלעית

, שבתקופה הכי סוערת בחיי הע� הפלשתיני ובמיוחד החאמס, כיצד אפשר
הברית ע� , תקופה שכללה אינספור שיאי� כמו האינתיפדה הראשונה והשניה

, מבצע עופרת יצוקה, ההודנה והפרתה, די� על קאס�( א( הקמת עז, החיזבאללה
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, זוכיצד אפשר שבכל התקופה הארוכה ה –הנצחו� בעזה והתבוסה בגדה 
א� . רואה ואינו נראה, יושב לו הנער של חאסי� בשקט, מלאת התהפוכות

כיצד אפשר שהתפוח ייפול זמ� רב כל , אמנ� מדובר כא� בע� שנפל ממנו תפוח
הא� נכנע מורגנשטר� סו� סו� ? ירח� לו אי ש� בי� האר� לשמי�? כ!

 מורגנשטר�? מחלת הנפש התעסוקתית של העוסקי� במשלח ידו, לפרנויה
היה הרבה יותר טוב א� הוא היה משוגע והעול� . ואפילו הצטער, פקפק בכ!
  . בעול� שהול! ויוצא מדעתו ערירישפוי כממה שנראה , היה שפוי
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  שלו�שלו�שלו�שלו�
. כ! נעשה ברור לסעיד שהמתנחל צרי! לדבר, ככל שתוכניותיו הלכו והבשילו

ו� על ובקרוב יוכל לחת, בשיטתיות ובסבלנות כבר סידר את כל המערכות
  . חוזה השלו�

מה תעשה א� המתנחלי� ", במסיבת עיתונאי� שאל אותו כתב מהערו� השני
או שהתפנות . הא� תמשי! בקו השלו� בכל מקרה. יתעקשו שלא להתפנות

  ".המתנחלי� היא יהרג ולא יעבור מבחינת!
עוורונו הפוליטי , נדה� מהעיוות המחשבתי של האיש, סעיד בהה בו לרגע

שאלה : "ואז אמר, שי שהביאו אותו לשאלה מטומטמת כל כ!ורקבונו הנפ
מה את� ? הא� הסרת הכיבוש כתנאי לשלו� היא יהרג ולא יעבור. מצויינת
, אז אני אומר ל!. "איש לא נתפתה לנימה הרטורית. ה� השתתקו" ?אומרי�

, אני אומר ל! גדי שאנחנו כבר נהרגנו", הטמבל הנה� בראשו הגדול "?נכו�, גדי
? הא� אני חושב שהפסקת המלחמה היא תנאי לשלו�. עברנו מ� העול�וג� 

, המתנחלי� כובשי� אדמה לא לה� בכל רגע ורגע. אני סבור כ! בהחלט, כ�
עד שלא יפסיקו . יושבי� ש� עכשיו. ה� כובשי� עכשיו, זוהי מלחמה דינימית

  ".לא יהיה שלו�, את המלחמה
שהשתררה אחרי דבריו כדי  אחד הכתבי� הזרי� ניצל את ההפוגה הרגעית

לשאול אותו כיצד הוא מתמודד ע� טענותיה� של המתנחלי� שאר� ישראל 
  .שייכת לע� היהודי

המתנחלי� עצמ� יודעי� שכל . "סוקר אותו במבטו, רכ� אליו סעיד, "ידידי"
כפי שאומר . אלא שקשה לה� להיפרד מנכסיה�. הטענות הללו שקריות

  "?לביזתו וזב6זז בהיב9ז : הפתג� הערבי הידוע
טועני� שהאלוהי� נת� לה� את ", המשי! אותו חצו� להקשות, "המתנחלי�"

  ".האר�
וא� היה . נות� את האר� למי שהאר� מגיעה לו", אמר סעיד מייד, "אללה"

, ה� לא היו מגורשי� מכא� לפני אלפי שני�, אללה נות� ליהודי� את האר�
ה שהקולוניאליז� האירופי החליט ז. בזמ� שאבותי שלי חיו פה ושגשגו פה

הוא בדיוק סוג האוריינטליז� , שהפתרו� לבעיה היהודית יהיה בפלשתינה
  ". פלשתינה שייכת לפלשתיני�. ההרסני המוכר לכולנו
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אמרה כתבת , "אתה כמוב� מתכוו� רק לחלקי פלשתינה שבגדה המערבית"
והבזיק לה את , אמר סעיד, "כמוב�. "מתנשפת וקרועת עיניי� מהערו� הראשו�

  .אחד ממיטב חיוכיו התניניי�
. מבכירי הפרשני� המדיניי� של עיתו� האר�, שאל אותו יורדי יוגב, "אדוני"

, סעיד זכר אותו בחמימות כאחד מתומכיו הנלהבי� בתקשורת הישראלית
הא� תוכל להסביר את המקור לטענת! שהמתנחלי� עצמ� יודעי� "

, הוא דג דגי� נאי� הדייג הזה, כ�, כ�. אליוסעיד חיי!  "?שטענותיה� שקריות
רק מחכה להטיח את הטיעוני� , מעמיד את חכתו כדי לאחוז את הדג בחיכו

  . של סעיד על המתנחלי� במתנחלי� עצמ� מעל דפי עיתונו
וכל חבורת העיתונאי� , המתיק סעיד בחיו!, "אני רוצה לגלות לכ� סוד"

מארחת ", אמר, "כידוע לכ�. "בריוהמקרקשת הורידה טוני� כדי לשמוע את ד
ממשלתי שני ישראלי� שנפלו בשבי הפלשתיני לפני הקמתה של הממשלה 

  ".הנוכחית
  "!תחזיר את השבויי�", צרח לפתע קול מירכתי האול�". שקר�"

ההסדרי� ", אמר בנוע�, "בוודאי. "סעיד חיי! לעבר הכיוו� שממנו הגיע הקול
ואי� לי ספק שחלק נכבד מתהלי! , שלקראת החזרת� מתנהלי� ברגע זה ממ

כמשת� אות� , הוריד מעט את קולו, "בינתיי�, אבל. השלו� כולל את החזרת�
זכיתי לראשונה לשבת , בינתיי�", בפרטי� הראויי� רק לאוזניה� של ידידי�

ולהחלי� עימו מילי� , המתנחל שלו� עוזיאל, בנחת ובידידות ע� אחד מאורחי
כמי שמאמי� בדבקות באללה , אמונה לאיש אמונהכאיש , כנות וידידותיות

. הדיבור הזה המ� אות�". ובנביאו ע� מי שמחזיק בתורת� של היהודי�
בשיחות הארוכות . "מעול� לא פגש חבורה כזאת של עיתונאי� דמומי�

זכיתי לראשונה ", אמר לתו! הדממה, "והידידותיות שערכתי ע� מר עוזיאל
כמאמיני� , אלא כשותפי� לדר!, כאוייבי� לא, להכיר מקרוב את המנתחלי�

החי על , מתנחל ותיק ופעיל, התברר לי שהוא, ולשמחתי והפתעתי. באל אחד
מודע ומצהיר על כ! שאי� לו שו� זכות על האדמה , אדמה פלשתינית כבושה

  ". ושנעשה לפלשתיני� עוול הסטורי, הזאת
  ".כל שקרי�ה. "אמר אחד הכתבי� המזוהה ע� הימי�, "איזה שטויות"
א! מר עוזיאל היה מאוד תקי� בעניי� ", ענה לו סעיד בקרירות, "אולי בעיני!"

  ".זה
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א� . מדוע לא התפנה מרצו� כבר קוד�", שאל אותו אחד המתחכמי�, "א� כ!"
  "?מה הוא עושה ש�, הוא יודע שהוא על אדמה כבושה

הכיבוש מאחר ומדיניות , ראשית. "אמר סעיד בלא למצמ�, "סיבות שונות"
והתנאי� שניתנו למתנחלי� מבחינת מחירי , היתה מדיניות ישראלית רשמית

מדוע שלא יל! לשבת בארצ� הדשנה של , ה� מהטובי� ביותר, ותנאי הדיור
  ". הפלשתיני�

שיש למתנחלי� אידיאולוגיה ", התפר� שוב הכתב החצו�, "הא� לא שמעת"
  ". הקובעת שהאר� היא שלה�

ואני , כול� יודעי� זאת. זו דמגוגיה", אמר סעיד נחרצות, "זו לא אידיאולוגיה"
  ".שמח לומר ששלו� עוזיאל המתארח כרגע אצלנו א� אמר לי זאת נחרצות

  .אמרה כתבת מחומצנת שסעיד לא זיהה, "היינו שמחי� לשמוע זאת מפיו"
  ".אנו מכיני� עתה קלטת במיוחד עבורכ�. וג� תשמעו", אמר סעיד, "בוודאי"
  .אמר החצו�, "ושיגיד לנו בעצמו, תביא אותו לכא� למה שלא"
אנו נאפשר לו להצטר� אל אלפי ", בחיו! צלופחי, אמר סעיד, "בהחלט"

הוא , בינתיי�. כול� יבואו למסיבת העיתונאי�. האסירי� שישראל תשחרר
  ".ימשי! להתארח אצלנו

 אבל צרי!, גמר את השטויות שלה�, האיזכור של האסירי� בכלא הישראלי
קולו הנחר� של מתנחל המכחיש את . כבר לסיי� את הקלטת הזאת

המתנחלי� יוכל להשיג אפקט שיהיה גדול בעוצמתו אפילו מזה של אות� 
  .ישראלי� המתפרנסי� באירופה מהרצאות בגנות הכיבוש

האירועי� . אחרי מסיבת העיתונאי� נסע ישירות אל בית החולי� ביריחו
יכולה , ו למסקנה הברורה שהקלטת של שלו�במסיבת העיתונאי� הובילו אות

לשמש אותה נוצה קלה המונחת על כפות מאזני� שקולי� ומטה אות� לטובת 
זה הדבר . צרי! מישהו מבפני� שיגיד שזה הכל רקוב, כ� בהחלט. הצד הראוי

  .המועיל ביותר שיש לייש� מיידית בשטח
. מפקדתו האישיתשמזמ� כבר הפ! ל, הוא נכנס לאג� הצפוני של בית החולי�

כא� ישבו רק הפעילי� הוותיקי� ביותר שהיו עימו בקשר עוד מימי הכלא 
כל מי שלא . כל מי שמחובר לענייני העול�. סעיד לא בטח באיש. הישראלי

פיתוי או . תמיד מועד לפורעות, מסר את נפשו במלואה לשירותו של אללה
לכול� היה איזה מנו�  ,איו� על המשפחה מצד יריבי� פוליטיי�, לח� ישראלי�

סעיד ידע זאת והשתמש בידע זה . שנית� להסיטו כדי להסיט את האיש כולו
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אבל אצלו עצמו היו כל החורי� , לעיתי� מזומנות כדי לקד� את מטרותיו
מתו! האמונה העמוקה שאשה מסוגלת , הוא לא נישא מעול�. הללו סתומי�

, לאד� שיש לו משימה נחרצתוכי ראוי , לשאוב את כל כוחו ונאמנותו של גבר
אמנ� יש תפקיד חשוב לנשי� . לא להכנע לחולשות מסוג זה, לאיש מלחמה

. לא מהותי, א! זהו תפקיד טקטי, ולילדי� של הע� הפלשתיני במלחמה קשה זו
כדי שלא יסיחו את דעת� , לוחמי� אינ� יוצאי� לקרב ע� נשותיה� וילדיה�

, יק לעש� עוד בכלא הישראליהוא הפס. מ� המלחמה או ירכו את לבב�
כשמורהו ציי� בפניו עד כמה כרוכי� אנשי� אחר הסיגריה ומה יהיו מוכני� 

ממקד את כוחותיו במשימת . הוא אכל במידה ושתה במשורה. לעשות למענה
, הבי� שזה סודו של הגיבור, ככל שעיי� יותר בדבריה� של לוחמי� בעבר. חייו

וצר רעבו� יצירתי המאפשר לו לגבור על כל ובכ! י, שהוא נמנע מהשבעת יצריו
לא היה , רזה כרצועה של עור וגרו� כעצ� מגוממת. קושי ולעמוד בכל מכשלה

הוא העדי� להקי� , לכ�. בסעיד ולו גיד אחד שלא היה מגוייס למטרה הכוללת
את עצמו באנשי� שאת חולשותיה� המעטות ידע ואת נאמנות� הכיר על פני 

  . � שנות מלחמה בכובשכור המבח� של שלושי
וכבר היו לו כמה הזדמנויות להצטער , נביל, היה כמוב�, היוצא מ� הכלל

. נביל היה גס וקהה כמו לו�, נלהב למלחמה ואכזר. שהכניס אותו לסוד העני�
נציה מספקת להפו! גולא היתה לו אינטלי, היו לו כמה שימושי� קשי� ותו לא

, הוא קיווה שנביל יהפו! לזרועו הארוכה .כפי שקיווה בתחילה, לסגנו של סעיד
וסעיד לא רק שלא יכול היה להשתמש , א! נביל התברר כזרוע ע� פטיש בקצה

לא רק שלא יכול היה לקחת אותו , בו במהלכי� המתוחכמי� יותר של תוכניתו
אלא ג� היה צרי!  ( הוא הצטמרר למחשבה של נביל בבית הלב�  ( לשו� מקו� 

  . חסל את השבויי�להזהירו תדירות לא ל
נביל . סעיד נכנס אל המסדרו� הפנימי המוביל אל חדר כליאת� של השבויי�

לצידו . מעש� סיגריה ובוהה בקיר. ישב ישיבה מזרחית על מחצלת מחו� לדלת�
  .ערימה גדולה של שאריות בדלי�

  .קפ� על רגליו כשהבחי� בו, "סעיד"
יפה דווקא מילד זה שראה מכל האנשי� צ. אמר לו סעיד בחומרה, "אל ראיס"

  .לכבד את גדולתו ( את כל המהלכי� והנצחונות שלו 
  .התלהבותו כובה, אמר נביל בהכנעה, "אל ראיס"
  "?המתנחל מוכ� כבר לדבר. "שאל סעיד "?מה קורה ע� השבויי�"
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  ".מתעקש. "אמר נביל במשיכת כתפיי�, "לא"
  ".נשי� לזה סו�. "אמר סעיד, "תוציא אותו"
  .התפלא נביל "?לחסל אותו אתה רוצה"
  .אמר סעיד בשוויו� נפש, "ימות, א� לא ידבר"

  . נביל גרר את שלו� שוב אל חדר הצילומי�
  . אמר סעיד, "שלו� מר עוזיאל"

  .שלו� רק הביט בו ללא תגובה
  .וסימ� לצל� להתמק� מול השולח�, הורה סעיד לנביל, "שחרר את ידיו"
אמר לו סעיד , "יככה את התנגדות!אני מקווה שאיכות האירוח שלנו ר"

נהנה לדבר אל המתנחל בעברית הרהוטה והאינטליגנטית שרכש בימי , בציניות
  .הכרמל העליזי�

מ� , א! שלו� רק עשה לו תנועה של מישהו שמנגב משהו מגעיל מהשרוול
  .פליק כזה של פרק כ� היד שכולו זלזול

כלל את הטיפוס שלא ציפה שתנועתו תרשי� ב, למרבה שמחתו של שלו�
שפתו העליונה רטטה עת חזר . האדי� סעיד מזע�, הקריר והאלגנטי הזה

  .והשתלט על עצמו
אחרי שהשיב לעצמו את שוויו� , אמר לו לבסו�, "שב בבקשה מר עוזיאל"

  ".שתי� הכבושהלאני רוצה שנדבר מעט על פ. "הנפש
  .אמר לו שלו� בבוטות, "חפש את החברי� של!"

  ".הייתי משוכנע שאתה החבר שלי. "ותסעיד חיי! בחמיצ
  . שלו� החליט שהשתיקה היא סייג חשוב בנקודה זו ונמנע מלהגיב

הניח סעיד מול שלו� את המסמ! ששלו� כבר ידע בעל פה , "הנה התסריט"
  . קדימה ואחורה

  .אמר שלו�" שכח מזה"
   "?ככה מתנהגי� אורחי�? איפה התודה של!. "אמר סעיד "?לשכוח"

  .ענהשלו� לא 
. או שתדבר או שתמות: בוא אני אומר ל! את זה בפשטות. "נאנח סעיד, "טוב"

  "?זה ברור. אבל תמות לאט
  .שלו� המשי! להסתכל עליו בדממה

בוא . אני רואה שדיבורי� לא מרשימי� אות!", אמר סעיד בציניות קרה, "טוב"
סכי� מעי� , הוא התכופ� והוציא מתיקו". נראה אי! אתה מסתדר ע� מעשי�
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אני רואה . "אמר לו, "אתה יודע. "והראה אותו לשלו�. קופי�. קצבי� קט�
אבל יש דברי� גרועי� . אתה ממש שאהיד, שאיומי� במוות לא משפיעי� עלי!

רגע אחד האבר הזה . במיוחד כשאתה רואה כשזה קורה ל!. למשל נכות. ממוות
  ".! לו לעולמי�הל. איננו עוד, ורגע אחר כ!, חלק מחיי!, הוא חלק מגופ!

  .שלו� המשי! לשמור על שתיקה
על הכנסת האורחי� שהיו עורכי� ", אמר סעיד בנעימות, "יש סיפור כזה"

וא� היו , א� האורחי� היו קצרי� מדי היו מותחי� אות�. לאורחי� בסדו�
הוא אותת לנביל ". אתה נראה לי מהארוכי�. ארוכי� מדי היו מקצצי� אות�

והניח , השבורה, אחד בכח בידו הימנית, דו של שלו�וזה התמקד לצ, בראשו
  . שטוחה על גבי השולח�, אותה

א! , להתחיל לצל� את שלו�, שקיבל גוו� ירקרק חיוור, סעיד סימ� לצל�
  .להתמקד בפניו

הזדמנות "אמר לו , "הזדמנות אחרונה. "הוא הציג בפני שלו� שוב את הד�
וויר א! המשי! לשמור על שלו� הח". אחרונה לא להיפרד מכמה אצבעות

לא חבל . אתה יודע שזה נכות לכל החיי�", אמר סעיד "?לא חבל. "שתיקה
  "?כמה מילי�. בשביל איזו שטות? עלי!

למה זה כל ", אמר שלו� והביט לתו! עיניו של סעיד, "א� זה רק כמה מילי�"
  "?כ! חשוב ל!

א� . מ! שזה קריטיאבל אל תשלה את עצ. זה יכול להועיל לי", אמר סעיד, "הו"
  ".שלא יהיה ל! ספק בכ!. לא תדבר תמות

  ".ובכל זאת לא אדבר", אמר שלו�, "אי� לי ספק"
אני . בוא תחזור אחרי? לא חבל עלי!. כל כ! עקש� האת. "נאנח סעיד, "הוי"

  ...".שלו� עוזיאל
  .שלו� התבונ� בו במבט אטו�

  .סעיד הרי� את הקופי�
  

***  
  

מתבונ� , סעיד התייצב בפתח. ההכרה בפינת החדר נביל הטיל את שלו� חסר
  .ביואב

  . שאל יואב באימה כאשר ראה את ידיו החבושות של שלו� "?מה עשית� לו"
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  ".היה חוס! לעצמו הרבה סבל, א� היה מדבר", אמר ליואב, "עקש� החבר של!"
מעי� . הוא חש מעי� חלל מוזר בבט�. חזר יואב על השאלה "?מה עשית� לו"

  . נפילהתחושת 
  ".רק קיצרנו אותו קצת. אנחנו רחמני�"אמר לו סעיד בחיו! , "אל תדאג"
  "?קיצרת� אותו"
תגיד לו שוב שכל מה ", מתעל� מזעזועו של יואב, אמר סעיד, "כשיתעורר"

הוא הרי אפילו לא צרי! . שהוא צרי! לעשות זה לדבר כמה דקות למצלמה
ואנחנו , יודע היטב בעל פהרק להגיד את מה שהוא כבר . להמציא שו� דבר

הוא . אל ההתנחלות הקטנה שלו. הוא יוכל לחזור הביתה בשלו�. נשחרר אותו
  ". ג� אצבעות קצרות ה� אצבעות. יוכל אפילו לנהוג שוב בטנדר שלו

  .נחרד יואב "?חתכת� לו את האצבעות"
אנחנו , אבל א� הוא לא ידבר", אמר סעיד באדישות, "רק את הקצה. רק קצת"

  ".יכולי� להוריד לו את כל היד ג�
  ".אני יאמר מה שתרצה. "שמע יואב את עצמו אומר, "קח אותי במקומו"

זו בדיוק הסיבה שאנו רוצי� . "אמר לאט, "לא. "סעיד הסתכל בו במבט נוקב
  ".דווקא אותו

  "?איזו סיבה", שאל יואב בתדהמה "?מה הסיבה"
  .אמר סעיד, "אני צרי! מתנחל"
  ".העיקר שיהיה ישראלי", שאל יואב "?מה זה משנה ל!"
  ".שאי� לי צור! ב!, אבל זו בדיוק הסיבה. "אמר סעיד בבוז, "כמה אתה להוט"
  "?למה", שאל יואב "?למה"
שו� . כי כול� יודעי� שלשמאלני� אשכנזי� אי� שו� סנטימנטי� לפלשתינה"

י! אתה הרי חושב בדיוק כמוני שצר. דבר בנאו� של שלו� לא מרגיז אות!
ומאמי� בדיוק כמוני שההתנחלויות ה� המחסו� , לסלק את ההתנחלויות

אנחנו צריכי� עכשיו . יש לנו כבר מספיק כמו!. וכול� יודעי� את זה, לשלו�
  ".את המתנחלי�. את מי שהתנגד

למרות שיואב לא היה יכול להכחיש את , היה משהו מעליב בדיבורי� האלה
, חזיק באותה דעה כמו השוחט הזהכנראה שעצ� המחשבה שהוא מ. טענת�

  ".אתה תהרוג אותו"הוא התפר� , "אבל. "עשתה לו רע
יש . אבל יש לו עוד הזדמנות להציל את חייו", אמר סעיד בקור, "יכול להיות"

אבל א� הוא ימשי! . הרבה אנשי� שחיי� חיי� מלאי� ע� אצבעות קצרות
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הביט , "אתה מבי� אותי. אני יכול לפגוע בו כ! שלא יוכל לתפקד, בעקשנותו
  .ביואב באיו�
  .לא מסוגל לדבר. יואב רק הנה�

אבל א� החבר של! לא , שאמנ� אני לא צרי! אות! לסרט, ואני רוצה לומר ל!"
יכול להיות שאנחנו נוריד ג� ל! כמה , יתחיל לעשות את מה שאנחנו מבקשי�

ירח� עלי! , אולי כשישמע אות! צועק. רק כדי לשכנע אותו. חלקי גו� מיותרי�
  ".וישנה את דעתו

הפחד שלפת אותו היה כמו צבת . יואב הרגיש כיצד הזיעה ממש פורצת ממצחו
  .של קרח סביב ליבו

  
עש� הסיגריות של נביל . שלו� יש� כמעט ארבע שעות שנראו ליואב כמו נצח

העניק לאוויר צחנה מחליאה של משהו שרו� ורקוב ג� , שחלחל אל תו! החדר
א את עצמו ניגש להעיר את שלו� מתו! דח� איו� לשכנע אותו הוא מצ. יחד

מה הטע� בכל הפוזה הזאת . למע� שלומ�, למע� בריאות�, למע� חייה�. לדבר
אפשר לחשוב שסרטו� של חמש דקות יכול לשנות את מהל! . של גבורה

כאילו , או שמישהו יתייחס לדבריו של אד� המדבר מתו! השבי, ההיסטוריה
לא היה כל טע� . ל שהוא אומר את מה שהוא אומר תחת לח�שלא ברור לכ

. כבר הובילה לאסו�. ומצד שני היא יכולה להוביל לאסו�. בהתעקשות הזאת
מי צרי! את ? מי צרי! את זה. יצא נכה לכל החיי�. האיש איבד את אצבעותיו

מי� אובססיה . מצא את עצמו מתבונ� שוב ושוב באצבעותיו שלו? המחיר הזה
. צפרני� עגולות, לבנות ויפות, כמו מעודנות ומוארכות, כמה ארוכות ה� .כזאת

, בחוורונ�, היה משהו בפניו. נרתע לאחור, א! כל פע� שניגש לנער את שלו�
למרות הצור! , שעצר אותו למרות הפחד, בסב! זקנו, בשקיפות העפעפיי�
משהו  היה בה, החזות הזאת. הוא בהה בפניו של שלו�. הדוחק לעשות משהו

ואז עלתה בו המחשבה האירונית שפניו של שלו� , וו כזה( ה'איזה דז, מוכר
. קדוש מעונה. קדושי� מעוני�מזכירות לו את כל אות� ציורי� ופסלי� של 

לא כביטוי פסיכולוגי למניפולציה של . על אמת. אני נמצא כא� ע� קדוש מעונה
ה קולה של הקדושי� הקוק. הדבר האמיתי. אלא הדבר עצמו, אמהות על בניה�

משהו בלתי נשלט , צחוק מבעבע מתו! הקרביי�, יואב החל לצחוק. המעוני�
, הזע�, התסכול, שוט� החוצה את כל האימה, שעלה ופר� מתוכו כמו מוגלה
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לנוכח הבעת פניו השלווה והמיוסרת של , הכל שט� החוצה. חוסר האוני�
  . לעזאזל, רק חסר לו כתר של קוצי�. שלו�

, שאל בפה נפוח וכבד לשו�, "יואב, מה קורה. "קח את עיניו והביט בושלו� פ
  "?למה אתה צוחק"
  ".עברת טרומה. "צחוקו פסק". מחשבה חולפת. "אמר יואב, "כלו�"
  .מעק� את זווית שפתיו בחיו!, אמר שלו�, "אפשר לומר"
  .אמר יואב "?אתה עוד מחיי!"
  ".אתה צחקת"
  ".לי לא קיצצו אברי�"
גבו . אמר שלו� חלושות, "אבל אל תסתכל עלי כ!", אמר שלו�, "אתה צודק"

  ".זה לא כל כ! נורא", ות בחיקוחכפות ידיו הקצרות להחליא נ, אל הקיר
  ".לא נורא. לא נעי�", אמר יואב, "בטח"
אי� ל! מושג איזו חירות . 'שאבה, 'למשל. "אמר שלו�, "יש דברי� גרועי� יותר"

  ".יי� על הריצפה בזווית של תשעי� מעלות בלבדזו לשבת ע� הגב לקיר והרגל
  ".הרי ג� אני זכיתי לתענוג הזה", אמר יואב, "דווקא יש לי מושג"
  ".יש דברי� גרועי� יותר", גיח! שלו�, "נו אתה רואה"
  ".הייתי רוצה להימנע מהפחות גרוע הזה"אמר יואב , "א� לא איכפת ל!"
  ".בעניי� זה, די� להתנכל אלי!לא נראה שה� עומ", אמר שלו�, "אי� בעיה"
לי שא� אתה לא תת� כבר הודיעו . ה� כבר התנכלו", אמר יואב, "יש ל! טעות"

לא יכול היה למנוע ". ה� עומדי� לכרות ג� לי את האצבעות, לה� את הראיו�
א� שלו� היה קצת פחות עקש� על . לתו! קולו מההמאשי הנימהאת חדירת 

  . וב יותראי� ספק שמצב� היה ט, שטויות
  ".ה� אכזרי� כעמלק. "אמר שלו�, "זה לא טוב"
אלמלא האל ? אי! אמר יהודה עמיחי. ללא רחמי�. אכזרי�", אמר יואב, "כ�"

  ". מלא רחמי� היו הרחמי� בעול� ולא רק בו
  .אמר שלו� בפליאה "?אתה מאשי� את הקדוש ברו! הוא באכזריות"
  ".קצת מרחמיו בעול� אני מאשימו על שלא השאיר", אמר יואב, "לא"
ז� , מחייה. הש� מרח� על כל בריותיו. "אמר שלו� בפסקנות, "אתה טועה"

  ".ומפרנס אות� בכל רגע ורגע
  ". א� כי לא נראה לי שסעיד אוכל הרבה. "אמר יואב במרירות, "כ� בוודאי"
  ".מה הקשר"
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  ."משמע שמתאכזר לעול�, א� הוא מרח� עליו .כולל ג� את סעיד 'בריותיו'"
המרח� על אכזרי� מתאכזר 'לא תיארתי לעצמי שאני אשמע את האמת של "

  ".מפי איש כמו!', לרחמני�
  .שוב הפלפולי� האינסופיי� האלה. אמר יואב בעייפות, "שטויות"
אמר שלו� בתקיפות וניכר , "האכזריות והרחמי� בעול� ה� מעשי ידי אד�"

לפחות הוא דומה לי . כאבמשכיח ממנו את ה, היה שהדיו� מעורר אותו לחיי�
רק חבל שהאיטנלקט שלו . תמיד שש אל דיו� אינטלקטואלי, חשב יואב, בזה

  . יכול היה להיות אקדמאי מבריק. עקו� ונגוע בנגיעות אופיו� להמוני�
  .אמר שלו�, "יהודה עמיחי סיל� את העיקר בטריק הכפרני החמוד שלו"
  ".ראה כמה רחמי� יש בעול�תסתכל על עצמ! ות. "אמר יואב, "לא נראה לי"
איש בשר וד� . אלה אד� בחירי", אמר שלו�, "לא אלוהי� עשה לי את זה"

  ". האכזריות אינה באה מאלוהי� אלא מהאד�. שבחר להכאיב לי ולאיי� עלי
  .אמר יואב בסרקסטיות, "חשבתי שהוא מארג� כא� את הכל"
  ". נו�והוא אל רחו� וח, הוא אדו� הכל", אמר שלו�, "בוודאי"
  .אמר יואב, "הוא שאמרתי"
יש ל! דימוי . אתה שוכח את תפקיד האד�", אמר שלו�, "אתה טועה"

, ומאחר ויש תקלות, אינפנטילי של האל כמי שיושב בשמי� ומוש! בחוטי�
  ". הרי בעל המריונטות פישל

 ".רק בלי העלבות בבקשה", אמר יואב, "תיאור קולע"

התכוונתי לומר . התכוונתי להעליב אות! לא. "אמר שלו� במבוכה, "מחילה"
אמונה שכל אחד מאיתנו עובר בשלב כלשהו , שזו מדרגה של אמונה טבעית

  ".וא� הוא לא מפתח את הבנתו הוא נשאר בה, בחיי�
  ".זה נשמע עוד יותר מעליב, איכשהו"
למרות שג� כלפי עצמי אני אומר את . שוב סליחה", אמר שלו�, "טוב"

אי� , מצד קצרות השגתנו, וא הנקודה המרכזית שמבחיתנוהעיקר ה. הדברי�
מבחינתנו הקדוש ברו! . אנו יכולי� לתפוס את משמעות� של רחמי שמיא

  ".הוא האידיאל הקורא לנו ללכת בדרכיו, מלא רחמי� האל, הוא
שהוא אד� , הא� סבור אד� זה. יואב מצא את עצמו מקשיב בעל כורחו

של התיאודיציה המתפתלת לעד ע� שאלת לצאת מהדילמה הקלאסית , מאמי�
  . השאלה שתמיד מביאה לאותו מבוי סתו� של צידוקי� נפתלי�. הרוע בעול�
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אתה , וא� אתה שוכח את זה", אמר שלו�, "זו הנקודה המרכזית של היהדות"
חזיו� . מה הוא רחו� א� אתה רחו�. נופל במרירותו הנוגה של יהודה עמיחי

ביא גוויות מ� הגבעות ומתריס כלפי שמייא על המוות המריר של עמיחי המ
אינו מבי� שהכנסת , ומתייאש מ� הרחמי� כא� עכשיו ומייד, הקבר הפתוח

אלא שלו , ולו רק של עמו, היא בדיוק המפעל של הע� שלו, הרחמי� לעול�
  ".עצמו

  .קטע אותו יואב, "לא נראה לי שעמיחי היה מסכי� אית!"
כמו כל הדור שהשלי! את קודשי ישראל . לעצמו כי אינו מודע, הוא לא יסכי�"

הרי מה א� לא הרחמי� הביאו . אי� הוא מודע למי שהוא באמת. מאחורי גבו
מה א� לא רחמיו שנכמרו על מתיו הביאו אותו אל , אותו לכפור ברחמי האל

הוא לא הבי� שיש , אלא שהוא לא הבי� שהתפקיד מוטל עליו –מרירותו 
וה� נושאי� דגל נורא של רחמנות על , ישראל בעול� רחמי� בעול� כי יש ע�

  ".מתו! דבקות� בקדוש ברו! הוא ונחישות� ללכת בפועל בדרכיו, העול�
מצטער תו! כדי דיבור , אמר יואב, "א� ע� ישראל הוא שליח של רחמי�"

, אבל לא יכול להתאפק, שהוא מתנפל בציניות כזאת על הפצוע האומלל הזה
  ".הכיבושאי! אתה מסביר את "

א! הבעת פניו חזרה . כאילו התבלבל מההתקפה. שלו� השתתק לרגע
מאחר ולמדת להכיר . היא הנותנת: "והוא אמר, לשלוותה הקודמת כעבור שניה

ודאי אתה מכיר בצור! העמוק של ע� , את אכזריות� של הפלשתיני� מקרוב
  ".ישראל להילח� באכזריות זו

. נו אשמי� באכזריות� של הפלשתיני�אנח", אמר יואב, "זו בדיוק טענתי"
  ".אנחנו דיכאנו אות� ועוררנו את המפלצת

אתה הרי . לא מתאימה ל! הדמגוגיה הזאת. "בשקט, אמר שלו�, "אתה טועה"
ושאכזריות זו החלה הרבה לפני , יודע שהתרבות המוסלמית מולידה אכזריות

67'."  
  . יואב שתק

דוש היה שה� לא הבינו שהק", אמר שלו�, "הפספוס הנורא של דור עמיחי"
ה� לא הבינו שנשמת� היא , והאחריות מוטלת עליה�, נמצא בתוכ� ברו! הוא

ובזה , להיות רחמני�, וה� צריכי� להיות נאמני� לנשמת�, חלק אלוה ממעל
ופועלי� את פועלו האמיתי להביא רחמי�  ה� מתדמי� לקדוש ברו! הוא
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ישראל מתדבק בו ומתמלא  אלמלא האל מלא רחמי� לא היה ע�. לעול�
  ".אלמלא ע� ישראל מלא רחמי� לא היו הרחמי� בעול�, רחמי�

". היו לו פחות גוויות לספור, אפשר לחשוב שא� היה עמיחי מתמלא רחמי�"
  ". לא עצרה את סעיד, הרחמנות של!", והוסי� כמעט בלחש, אמר יואב

, עול� ולא רק בואבל יש רחמי� ב. היא לא עצרה",  מתנש�, אמר שלו�, "לא"
כי האידיאל של הרחמי� היה , ואלמלא האל מלא רחמי� לא היו הרחמי� כלל
  ".נמחק בידי תרבויות אכזריות החיות על חרב�

  ".עמיחי ודאי מתהפ! בקברו. "אמר יואב, "יפה מאוד"
  . אמר שלו� בשלווה, "הוא כבר יודע את האמת בעול� האמת"
ותעשה לה� את הסרט . תרח� על עצמ! אולי. "אמר יואב ברו!, "אוי שלו�"

  ".ג� אתה יהודי. ג� עלי! מגיע לרח�. הארור הזה
והעש� של , בחו� נשמעו הצפצופי� של איזה מוניטור. שלו� שתק שעה ארוכה

  . נביל המשי! להסתלסל מתחת לדלת
אבל מה לעשות . מ� הראוי שארח� על עצמי. "אמר שלו�, "אתה צודק"

מתבטאת בכ! שאני חייב למסור את עצמי אפילו  שבמקרה הזה היהדות שלי
  ".לייסורי� שאי� לה� קיצבה

  ".אבל זה נראה לי פשוט מטור�", אמר יואב, "אני לא מבי� על מה אתה מדבר"
  ".זה שיא השפיות. זה לא מטור�", אמר שלו�, "לא"
  . אמר יואב במרירות, "אמר המעונה במרתפי החמאס"
כבר . "אמר שלו� ופקח עיניו לרווחה, "פקוחות בעיניי�, אני בוחר בעינויי�"

אבל יש דברי� יותר חשובי� . יכולתי מזמ� להיכנע והיו מחסלי� אותי וזהו
  ".דברי� יותר עמוקי� מהחיי� שלי, מהחיי� שלי

  ".קדושת החיי� היא מעל לכל. "אמר יואב, "שטויות"
 ".החיי�קדושת החיי� יונקת ממה שמעבר לקדושת ", אמר שלו�, "שטויות"

שוב פע� האיש הזה מתעקש לדו� במה . התרגז יואב, "אל תבלבל את המוח"
  .שמוב� לכל בר דעת

כי ה� חשובי� ל! יותר , יש דברי� שאתה מעדי� למסור את החיי� עבור�"
חיילי� כדי לשמור על , הורי� מוסרי� את נפש� למע� ילדיה�. מהחיי� עצמ�

מלעבוד עבודה זרה , ו! דמו של אחרויהודי� מעדיפי� להיהרג מלשפ, המולדת
היית . תגיד לי אתה. אני שואל אות! יואב. יהרג ואל יעבור. ומלגלות עריות

  "?מוכ� לעבור על שלוש העברות הללו כדי לחיות
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הא� יהיה מוכ� לרצוח מישהו כדי . באמת שאלה טובה. יואב היסס לרגע
. ו דברי� אלוא! אנשי� עש. הוא הצטמרר למחשבה? לגלות עריות? לחיות

רק . "אמר לבסו�, "לא. "לעזאזל הוא צודק. שת החיי�ובאמת ה� הפרו את קדו
  ".עבודה זרה לא נראית לי בעייתית כל כ!

עבודה זרה פירושה לקדש . כי אתה לא מבי� מה זאת עבודה זרה. "שלו� צחק
להעביר , לקחת את בנ! בכור! ולשרו� אותו, לבשל גדי בחלב אימו. את הרוע

לקחת את כל הצדדי� היותר שפלי� של האד� , ת! לזנות ממוסדתאת ב
  ".להתפלש בה�, לסגוד לה�. ולהפו! אות� למרכז

אבל לא בזה ", אמר יואב, "אני מניח שלא הייתי רוצה בדברי� האלה, טוב"
בס! הכל רוצי� שתעשה , א� אחד לא מבקש ממ! לאכול גדי בחלב אמו. מדובר
  ".סרט

  .לו�אמר ש, "אתה לא מבי�"
  ".זה טירו�", אמר יואב" באמת אני לא מבי�"

קיבל . יואב התקשה להסתכל עליו. נשמתו כבדה, שלו� שקע בהרהורי�
. המונחות לה� בתחבושות בחיקו. תחושת ורטיגו כל פע� שהביט בידיי� האלה

  . אי! אפשר, אי! אפשר
  . לפתע אמר שלו�, "ואני צרי! לבקש ממ! סליחה, אני יודע למה אתה לא מבי�"
  ". לא עשית לי כלו�? על מה"
ולא , ראיתי אות! כסטריאוטיפ. ולכ� לא הסברתי ל! את עצמי, שפטתי אות!"

  ".א� מי שמסביר עוי� אות!, אי אפשר להבי�. התייחסתי אלי! כמות שאתה
   "?אתה עוי� אותי"
אבל כל הזמ� הייתי צרי! לדו� אות! לכ� , חס וחלילה", אמר שלו�, "לא. לא"

, מטביעי אלטלנה, עוקרי הדת, עשיתי ממ! נציג של עוקרי גוש קטי�. ותזכ
ישראלי שתקוע . חבר לצרה. בלא להתייחס אלי! כמו שאתה,  שונאי מתנחלי�
  ".בלא קשר לאמונה שלו, איתי באותו בו�

ג� אני מתייחס אלי! . לא צרי! להתנצל על זה. "אמר יואב במבוכה, "טוב"
אנחנו משתייכי� לקטגוריות סוציולוגיות מסויימות  .זה טבעי. כמנתחל טיפוסי

  ".ואי אפשר להתעל� מזה
  "?מה הקטגוריה הסוציולוגית שלנו לפי סעיד. "אמר שלו� בקדרות, "אפשר"
  ".נכו�. כ�"
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וא� המוסוליני הזה ישיג , אנחנו באותה קלחת רותחת", אמר שלו�". בדיוק"
  ".לוגית תהיהזה ממש לא משנה באיזה קטגוריה סוציו, את שלו

  .מה יש לומר. יואב שתק
  . אמר שלו�, "אני רוצה שתעשה לי טובה"
  "?מה"
  ".לא נראה לי שאצא מזה חי, לפי מגמת הדברי� הנוכחית"
רק לשמוח , אתה זה שמאמי� שאסור להתייאש"אמר יואב , "אל תדבר שטויות"

  ". יש
וא� , ל הנסאי� לסמו! ע. אני רק ריאליסט", אמר שלו�, "אני לא מתייאש"

  ".אל אני לא סומ! על הנס. אני אודה לו כל חיי. הקדוש ברו! הוא יעשה לי נס
  . רוצה להגיב א! לא יודע אי!. יואב הביט בו

, ותגיד לה, שתבקר אצל בלהה אשתי", אמר שלו�, "אני רוצה לבקש ממ!"
 ואחר. 'העתיד בידי!. לשו� עתיד. אשת חיל מי ימצא, 'בעל! אמר לי לומר ל!'

בעל! אמר לי 'ואחר כ! תאמר לה , ועל מותי, כ! תספר לה על מה שקרה כא�
והוא סומ! עלי! , לומר ל! שאמונת! נתנה לו כח ג� ברגעי� הקשי� ביותר

 ".ככה תגיד לה. 'שתמשיכי את המפעל ג� בהעדרו ויפעל למענ! בשמי�

  ".אני לא עומד בכל הדרמה הזאת", אמר יואב, "תעשה לי טובה, שלו�"
אתה ", חיי! שלו� חיו! עקו� והני� את ידו המקוצרת, "א� לא עכשיו אימתי"

  ".מכיר נסיבות יותר טובות לדרמה
  ".ה� יכולי� לשחרר אותנו בכל רגע", אמר יואב, "תחזיק מעמד"
  .אמר שלו�, "כ�"
  .אמר יואב, "ה� יכולי�. באמת"
אני מייחל ו, החיי� ימשיכו ג� בלעדינו", אמר שלו�, "זה לא משנה יואב"

  ".להתעוררות של ע� ישראל
  ".לא נראה לי שמישהו יש�"
  ".א� אתה לא חי נכו� אתה יש�. הרבה ישני�", התעקש שלו�, "ישני�"
  "?מי יגדיר את הנכו�"
  ".התורה מגדירה את הנכו�", אמר שלו�, "התורה"
  ".א� אתה מאמי� בה"
  ".�לא צרי! להאמי� בתורה כדי לדעת שמי שמאמי� בה חי נכו"
  ".'נכו�'תלוי מה אתה מכנה "
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, להקי� משפחות. זה לחיות את החיי� עצמ� במלוא�", אמר שלו�, "נכו�"
להיות איש חופשי באר� . לגור באר� ישראל, לקיי� מצוות, להוליד ילדי�
ע� אנשי� יראי , יחד ע� אשה אשר אהבת על האדמה הטובה, הטובה הזאת

י� כא� מחדש את הבית הלאומי שעובדי� יחד אית! להק, צדיקי�, שמי�
מההתחנפויות בפני , מהפחד מפני הגויי�, לחזור סו� סו� מהגלות, היהודי

, לגדל כא� ילדי� זקופי קומה. מהיניקה המתמדת מתרבות זרה, מעצמות
, שיש לה� תרבות עצומה ואדירת מימדי� לינוק ממנה, בטוחי� וחופשיי�

רת שיש לה פוטנציאל להיות אור ומדינה נהד, מעשי� טובי� להישיר את דרכ�
ילדי� שהאידיאל שלה� הוא אנשי� חכמי� . המדינה המתוקנת בעול�, לגויי�

ובשביל . זוהי הליבה של החיי�. זהו הנכו�. צדיקי� וצדיקות, ובעלי מידות
  ".אני מוכ� לכל מחיר, להקי� את השכינה הזאת מעפרה, ליצור את זה

אבל לא נראה לי שה� כל כ! ". בעצב אמר יואב, "יש ל! הרבה אידיאלי�"
  ". יאותיי�מצ

לקו� בבוקר . "אמר שלו�, "אני מדבר אית! על המציאות הפרוזאית ביותר"
הקירות של הקארוו� . וליטול ידיי� במי הקרח של הרי ירושלי� באישו� בוקר

אני יוצא לארג� את הטנדר . עדיי� קפואי� והילדי� מכורבלי� בתו! השמיכות
, סידורי�. מדברי� בשקט על היו� שיבוא. שתי מכינה לנו כוס תהוא, לנסיעה
, סידורי�, עבודה, אחר כ! תפילה. דיבורי� פרוזאי�. מה צרי! לעשות, הילדי�
עד שבסופו אנחנו שוב על , יו� מלא, ריצה למצוות, עיתי� לתורה, ילדי�

זרעו של , הנדנדה מחו� לקארוו� מתנדנדי� מול הכוכבי� שנמשלנו בה�
הוא מימוש של , כל מעשה שאנו עושי�, וכל יו� ויו� שלנו, ברה� אבינוא

. זה משהו יומיומי. חלו� שובה של האומה לארצה, חלו� ב� אלפי� שנה
  ".מוחשי לחלוטי�

אר�  ,סיפור של היֹה היה, זה נשמע כמו סיפור אגדה על אר� זהובה. יואב שתק
נשגבי� ומעשי� עטורי אר� של ערכי� . שכל אנשיה חיי� בשלווה ובגדלות

  . תהילה
, נגד כל החישובי� הפוליטיי�. וזה נגד כל הסיכויי�. "אמר שלו�, "זה אמיתי"

ה כא� שמעני� 'וזה ג� מה שהחבר. הכלכליי� ואני לא יודע מה, הבינלאומיי�
ואני לא עוזר לה� . את זה ה� רוצי� להשמיד. אותנו רוצי� להשמיד

כי הדבר שאני נאבק עליו הוא . נשמתי באפי אני אאבק בה� כל עוד. במילימטר
  ".הדבר החשוב ביותר שקיי� בעול�
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  .צועק. יואב זיהה את קולו של סעיד. מבחו� נשמעו צעקות וקולות של מכות
ושריטה מדממת , והיה לו פנס בעי�, בידיו היה חבל. רגע אחר כ! נכנס נביל

דח� , ירות לשלו�הוא ניגש יש. חט� כנראה מכות מאדונו. לאור! לחי שמאל
  .והחל להצלי� בגבו בחבל, על צידו, אותו ברגלו

. לתי נסבל שהחיה הזאת מכה את האיש המיוחד הזהב. צעק עליו יואב, "די"
הוא גרר את עצמו לעבר נביל בכוחות שלא ידע שיש בו וכר! את . בלתי נסבל

  . מנסה למשו! אותו מעל שלו�, זרועו הבריאה סביב רגליו
א! יואב הסיט את משקלו , מני� את חבלו על יואב, אליו בזע� נביל הסתובב

הוא חזר וק� על . הוא החל לקלל קללות מסמרות שיער. לאחור ונביל נפל עליו
  . רגליו תו! כשהוא תוקע ביואב אגרופי�

 ".אתה לא רואה שהוא גמור. "צעק עליו יואב, "מה אתה רוצה ממנו"

וחזר לבעוט בשלו� שגנח , בעברית צעק נביל, "הוא צרי! לעשות את הסרט"
  .והשתתק מייד

תפסיק ע� . תדבר יה מתנחל מסריח שכמו!", צעק עליו נביל, "תדבר"
  . שלו� הביט בו ללא אומר". העקשנות המטומטמת של!

אות! סעיד יחסל . לא יעזור ל!בי� כה זה . "צעק נביל, "אל תסתכל עלי ככה"
  ".ו�ואתה לא תוכל לעשות כלשל! המדינה ואת 

  .אמר שלו� בבוז, "כלב נובח אינו נוש!"
. האיש מטור�. ניכר היה שהוא משתאה לנוכח חוצפה זו. נביל בהה בו לרגע

  "!הוא ינש! לכ� את הראש. "צחק "?לא נוש!. "אבל אחר כ! החל לצחוק
  ".אני לא אדבר בסרט הזה. הוא יכול לנשו! כמה שהוא רוצה"
סעיד יחסל את . א משנה מה תעשהזה ל", אמר נביל, "אתה טיפש גדול"

  ".כולכ�
, אסד, נאצר, עראפת. גדולי� ממנו כבר איימו", אמר שלו� בבוז"! בטח"

  ".הרבה כלבי� נבחו. עבדאללה
, שעשה את מיטב יכולתו כדי להוציא את נביל מהכלי�, להפתעתו של שלו�

יונה  .הוא יונה", צחק נביל, "הכלב הזה הוא לא כלב. "נביל רק המשי! לצחוק
נביל פרש את ידיו ככנפיי� ונפנ� ". ה9, ה9. ה9, ה9, אי! עושה יונה. של שלו�

אתה , אבל כשיונה באה, אתה לוקח מקל, כשכלב נובח. "בה� נפנופי� איטיי�
  ".פותח לה את השוב!



253  

  

אתה מנסה למכור לי שסעיד עושה שלו� .  "אמר לו שלו�, "הסתובב ל! המוח"
  "?ע� ישראל

ששלו� ראה , פה בראשאצחק נביל והביא לו כזו כ, "המוח ל! הסתובב"
ע� , ע� ראש הממשלה. ונפגש ע� כל הגדולי�, סעיד עושה שלו�. "כוכבי�

הולכי� להיות יוני� צלויות על ", צחק, "את�, ואת�. נשיא ארצות הברית
, הוא יעשה שוב מלחמה,  כי אחרי שתעקרו עבורו את כל המתנחלי�. שולחנו

ותחזרו לגבולות ארבעי� ושמונה ותחזירו את כל , וב שלו�ואז יעשו ש
  ".ובסו� נדחו� אתכ� לי� וזהו, הפלשתיני� הביתה

  .שלו� החוויר
  ?מה זו המזימה הזו. יואב חש שליבו עומד מלכת

כי א� תדבר תחסו! ל! ", אמר לשלו�, "יהודי, אתה טיפש, לכ�. "נביל צחק
  ".צחסעיד בי� כה ינ, וא� לא תדבר, הרבה כאב

  .מבטו של שלו� נפגש במבטו של יואב
  . הדלת נפתחה וסעיד ניצב בפתח

  "?מה זה כל הדיבורי� האלה", אמר, "נביל"
  . הפחד ניכר בקולו. אמר נביל, "אני משכנע את השבוי לדבר למצלמה"
  ".זה נשמע כאילו סיפרת לה� את התוכניות שלי", אמר סעיד "?באמת"
  ".הרי אתה בי� כה שולט במצב. סיבה שישתוק ניסיתי לשכנע אותו שאי� שו�"
והא� הוא . "שאל סעיד וקולו קיבל לפתע גוו� חלקלק ומפחיד "?באמת"

להפיק , הא� שכנעו אותו כל הסודות שגילית הלו. "נביל לא ענה "?השתכנע
  "?עבורנו את הסרט

  . כנראה הכיר את הטו� הזה של אדונו. עיניו של נביל הביעו את אימתו
   "?הא� השתכנעת לדבר", ניגש סעיד לשלו� ובעט בו, "מתנחל"

  .שלו� רק הביט בו
ולפני שמישהו הספיק להבי� מה , אמר סעיד, "נראה לי שהוא לא השתכנע"

, האיש צנח על שלו�. של� את אקדחו וירה לנביל ישירות בי� עיניו, קורה
 הסוגרי� השתחררו. שצרח בכאב עת מע! כובד המשקל את ידיו הפצועות

  .סעיד אחז באפו ויצא מהחדר. וסרחו� עז הצי� את החדר, ברגע המוות
  ".זו ההזדמנות שלנו לקחת אותה. יש לו סכי� בכיס", שלו� ליואב לחש, "מהר"
רועד באופ� בלתי נשלט לנוכח המוות , שאל יואב "?על מה אתה מדבר"

  .והסרחו� העולה מהגוויה הטרייה
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לפני , מהר. בלי� בלילה ולברוח מכ�חאת ה אולי נוכל לחתו!. קח לו את הסכי�"
  ". להביא צוות ניקוי שיפנה מפה את הגוויה הוא בטח הל!. שסעיד חוזר

והחל למשמש את האזור שנראה לו מתאי� להחבאת , יואב זחל לעבר הגופה
לבסו� מצאה ידו גבשושית . הוא נגעל מהמגע הרטוב והסרחו� העז. סכיני�

הוא ביר! . א מש! את הסכי� הרטוב מתו! הכיסוהו, מוארכת בכיסו של נביל
הוא דח� אותו ? היכ� ישי� אותו. את הנד� שמנע ממנו לחתו! את אצבעותיו

  . בזהירות במנח אופקי לתו! תחתוניו
  .אמר שלו�, "הלילה אנחנו חייבי� לנסות לברוח"

  .לא� יש לברוח. שני נכי� עלובי�. על מה הוא מדבר. יואב הסתכל עליו
. מוכרחי� להזהיר את הממשלה שיש כא� מזימה", אמר שלו�, "�מוכרחי"

הוא פשוט . אלא פשוט לעקור את המתנחלי�, שסעיד לא מתכוו� לעשות שלו�
את ג� ראה כיצד עקרנו את גוש קטי� והחליט שישכנע אותנו לעקור 

  ".היישובי� ביהודה ובשומרו�
  ".זה נשמע קצת דמיוני"
. מוכרחי� להזהיר את הממשלה. וש קטי� היהג". אמר שלו�, "זה לא דמיוני"

  . "הרי ה� עלולי� באמת לתת לו הכל
הוא מבי� אי! . "לחש שלו�, "הוא הנפוליו� שלה�, סעיד הוא המפתח לכל זה

. והוא יביא עלינו חורב�, אנחנו עובדי� יותר טוב מאשר אנו מביני� את עצמנו
. אני מפחד יואב... עכשיואבל . עד שהוא הגיעו ה� לא יכלו לראות מטר קדימה

אני מפחד על כל היהודי� התמימי� הללו שרוצי� רק . הש�אני מפחד על ע� 
שכבר עייפי� מהגלות והרדיפות ומוכני� לתת הכל . שלו� ושיניחו לה� בשקט

, את עייפות�, שעומד לנצל את תמימות� יאני מפחד ממ. בשביל קצת שקט
  ".ולקרוע אותנו לגזרי�

  .אמר יואב ,"אני לא יודע"
  "?אתה מבי� למה הוא צרי! את הסרט הזה. "אמר שלו� בזע�, "אז תדע"
  .שאל יואב "?למה"
ומול ההתנגדות . "אמר שלו�, "כי כל התרגיל נועד כדי לעקור את המתנחלי�"

הוא צרי! עדות של מתנחל שאומר שכל מה שהמתנחלי� מאמיני� בו , שלה�
ית� לו מנו� אדיר מול הלח� של  זה. זה שטויות ושה� בעצמ� יודעי� זאת

  ". מוכרחי� לצאת מפה ולהזהיר. המתנחלי�
   "?אי! אצא מכא�", אמר יואב, "אני לא יכול אפילו לעמוד על הרגליי�"
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  ".נצא ביחד. "אמר שלו�, "תישע� עלי"
  .שאל יואב" ?לא� נל!? בלילה, בחוש!"
� לאסו� את שאל סעיד שחזר ע� שני גברתני� משופמי "?לא� תלכו, באמת"

  . גווייתו של נביל
  .יואב ושלו� השתתקו

  ".הרבה שכל אי� לכ�. "סעידצחק  "?מתכנני� בריחה"
. לעבר הדלת ההגברתני� העמיסו את גופת נביל על האנלוקה והחלו לנוע אית

  .סעיד התקרב אל שלו� בצעד מאיי�
 לא יהיו. אתה לא הול! לשו� מקו� לפני שתדבר למצלמה", אמר, "מתנחל"

  ".אית! חילופי שבויי� א� לא תעשה את הסרט
  . אמר שלו� בבוז, "כאילו שיהיו חליפי שבויי� א� כ� אעשה"
הממשלה של! עומדת לעשות ", אמר סעיד, "כפי שהבנת מהבוגד הקט�"

החזרת! הביתה יכולה להיות צעד בונה . ויתורי� מרחיקי לכת למע� השלו�
  ".אמו� שיקד� את התהלי!

הוא איש ", אמר, "כא�, אתה רואה את יואב", לעבר יואב סעיד נד בראשו
כדי שיהודי� , והוא רוצה שזה ייגמר, הוא חושב שהכיבוש משחית, שלו�

ולי זה . בלא כובש ונכבש, בלא עבד ואדו�, וערבי� יחיו פשוט יחד כבני אד�
. כי זה בדיוק מה שאני צרי! כדי לחבל במתנחלי� ולקד� את האסלא�. מתאי�
ה� , כדי לרפא את השחתת הכיבוש, כי מתו! רגישות עמוקה. שחשוב וזה מה

הכיבוש . יעקרו אתכ� עד המתנחל האחרו� ויגישו לנו את פלשתי� על צלחת
את� יורי� . הוא השחית לכ� את הרצו�. וטוב שכ!", צחק סעיד" משחית
אבל אנחנו לא בוכי� כי יש לנו מטרה שאנו מוכני� לסבול עבורה , ובוכי�

כ! אמונתנו , וככל שאנו סובלי� יותר תחת הכיבוש המשחית שלכ� ,הכל
  ". מתלבנת ומתלהטת

 סול�בראש ה. סול� מוסרי ברורלו יש ", הוא הסתובב כדי לבעוט ביואב, "לו"
שכואבי� את השחתת הכיבוש , נמצאי� הוא וחבריו השמאלני� הרגישי�

, תחת לה�מ. מוכני� לשל� כל מחיר למע� צל� האד�, ורוצי� בהעלמו
וכקורבנות ניטל מאיתנו , הקורבנות של הכיבוש, נמצאי� אנחנו הפלשתיני�

מתחת לנו . ואנחנו מונעי� כבובות על חוטי� בידי הכיבוש, חופש הבחירה
ג� ה�  –הממסד והמשטר , המילואימניקי�, הצבא, נמצא השלטו� הישראלי

א! יש . אות� ה� אלה שהכיבוש משחית: א! מהצד השני, קורבנות של הכיבוש
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. נית� לתק� את הממסד, א� רק יצעקו אנשי המצפו� חזק מספיק, לה� תיקו�
, לעארפת את יריחו ,זהו הממסד שיכול לתת לסאדאת את סיני, ואמנ�

, יש את המתנחלי�, מתחת לכול�, ובתחתית הסול�. ולחמאס את גוש קטי�
נאבקי� לשלוט ו, שלא רואי� בו כיבוש אלא שחרור, שרוצי� בכיבוש לכתחילה

עוד בעיטה , "אני ושלו� כא�, אז אתה מבי�. בפלשתינה לא פחות מאיתנו
כמו ילד , שאתה מרח� עלי, יש לי מזל, רק אני. רוצי� את אותו דבר", ליואב

עכשיו חילק , "ואתה, ואתה תעזור לי קבל את פלשתינה חזרה, מסכ� שסרח
א� אחד לא אוהב  כי. כי כול� נגד! –אתה אכלת אותה ", בעיטה לשלו�

לא היהודי� ולא המוסלמי� ואפילו לא . יהודי� שרוצי� את פלשתינה
אז בקרוב אנחנו ניקח את פלשתינה ואת� תהיו פליטי�  –הכופרי� הנוצרי� 

  ". ותגורו במעברות של קארווילות וכול� ישכחו מכ�, כמונו
  ".נצח ישראל לא ישקר. "מבעד לכאביו, סינ� שלו�, "תחלו�"

כתב ? אתה מכיר את הזמ� הצהוב", אמר, "אני אסביר ל! משהו. "חקסעיד צ
אני יודע חלקי� ממנו בעל . זה הספר הישראלי החביב עלי. אותו דוד גרוסמ�

ששחט כמה וכמה , בסו� הספר הוא כותב שהוא חוזר אל אבא של שאהיד. פה
פור זה הסי'הוא כותב ש', סיפורו עד תומו'כי הוא מתעקש לשמוע את , יהודי�
הסיפור הקשה והרע שאי� בו , החוזר על עצמו באל� ואחת וריאציות, האחד

' ורק מתי� והרס ואנשי� הרצועי� בקללה אל גורל�, ואי� בו צודקי�, מנצחי�
כי , גורל! לאת לא רצוע בקללה א. כי אתה הרע. אתה לא כלול בסיכו� הזה –

אבל אני . צודקהקללה של מי שרוצה לנצח וחושב שהוא , הקללה עצמהאתה 
הוא יעזור לי , ובזכות זה שהוא חושב שאני המסכ� ואתה הרע, יותר צודק ממ!

ואנחנו , כי אתה חושב שאללה נת� לכ� את פלשתינה, להוכיח שאני ג� הצודק
  ".המאמיני�, יודעי� שאללה נתנה לנו

אני והמתנחל רוצי� את . אתה לקחת לנו את הכבוד", בעט שוב ביואב, "אתה"
. אבל אותו אתה שונא ועלי אתה מרח�, שנינו רוצי� את פלשתינה, דבראותו 

אבל לי לקחת את . כי אתה מכבד אותו כאויב –אתה נלח� בו בכל הכוחות 
  ". צעצוע של המתנחלי�. אני רק צעצוע של הכיבוש. הכבוד

  . צעק עליו שלו�, "ל! לעזאזל"
אתה . אלא אתה", קצע, "לא אני אל! לעזאזל. "פניו של סעיד האדימו מזע�

אני . כולכ� תלכו לעזאזל. וכל החברי� היהירי� של!, והילדי� של!, והבית של!
  ".אעקור את כולכ� כפי שאני אעקור אות!
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  .אמר לו שלו� בבוז, "כלב נובח ומיילל צרי! לטעו� טע� מקל"
זה הסו� של! . "שול� בחמת זעמו את האקדח, אמר סעיד, "אתה הכלב המיילל"

  "!אתה הול! ליללו, מתנחל
בכל , אתה לא מפחיד אותי רשע: "ואמר לו, שלו� הביט בשוויו� נפש בשונאו

  ".דור ודור קמי� עלינו לכלותינו והקדוש ברו! הוא מצילנו מיד�
  . אמר סעיד, "כופר, אללה גזר את מיתת!"
נוע� את עיניו בעיניו , אמר שלו�, "ואתה לא תקבל את הסרט של!, אני אמות"

  .הרושפות של סעיד, השחורות
אפשר לאכול מנה ", אמר סעיד בקול ניחר, "אני לא צרי! את הסרט של!"

  ".חומוס ג� בלי צנובר
, צעק לעבר סעיד, "אל תדאג. "התפר� יואב כלפי שלו�, "תפסיק להתגרות בו"
  ".אני אשכנע אותו לעשות את הסרט"
יואב הוע� . דחווהכה בו מכת גב יד בקת אק, נבח עליו סעיד" סתו� את הפה"

  . ראשו נחבט בקיר, לאחור
. ברור לי שלא תישבר", אמר סעיד לשלו�, "ורה שלו'אחרי שנביל פתח את הג"

אבל . מתנחל, ג� ככה היית צרי! למות מזמ�. אי� לי זמ� להתעסק אית! יותר
  ". אתה תמות לאט

ת ולח� בעדינו, סעיד כיוו� בזהירות את לוע האקדח לברכו הימנית של שלו�
ויואב צרח , שלו� צרח נוראות, היריה הדהדה בכל החדר. נוראה על ההדק

סעיד . לעצור את השחיטה הזאת, מנסה לדחו� את עצמו לעבר סעיד, עימו
אחר כ! תחב את . מרסק אותה לחתיכות, צחק וירה לשלו� בבר! השניה

 ארבע יריות שריסקו את. מצד שמאל וירה. האקדח למפרק היר! מצד ימי� וירה
  . מפרקיו של שלו� לאלפי רסיסי עצ�

  ".לא", צרח יואב, "לא"
הוא התכופ� להרי� את דלי הפלסטיק . אמר לו סעיד" ,יהודי, אתה הבא בתור"

מעיר אותו . ושפ! את תכולתו על ראשו של שלו�, המצחי� בו עשו את צרכיה�
  .מעלפונו

הד� שזר� . גותבהה בו שלו� בעיניי� מזוג, כשהשת� ניגר על פניו ולתו! זקנו
  . מפצעיו יצר כת� הלו! וגדל סביבו

  ".סו� הדר!. "אמר סעיד, "כלב, תוכל לראות את חיי! אוזלי�"
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, למה, למה, בתוכו התנג� קול בוכי� שחזר ושאל. הלו�. משותק. יואב בהה בו
מי� מנטרה כזאת . שוב ושוב ושוב? למה, למה, למה? למה, למה, למה? למה

  . נהשל תדהמה שאי� לה מע
א� היה עושה ", אמר ליואב, "טיפש החבר של!. "סעיד חזר ונירתק את אקדחו

  ".במקו� לגסוס, היה ממשי! לחיות, מה שאמרו לו
  ".לא", לחש יואב, "לא"
כל כ! רפוסי� . הוא בעט שוב ביואב בדרכו החוצה". לגמרי כ�", צחק סעיד, "כ�"

  .היהודי� האלה
  .יואב זחל אל שלו�

  . הד� המשי! לזרו� מפצעיו אל הריצפה. עפעפעועיניו של שלו� 
אצבעותיו מנסות . הדמעות זולגות על לחייו, בכה יואב "?למה לא נכנעת, למה"

, נחנק יואב מכאב וצער, "שלו�, שלו�. "למחות את השת� מפניו של שלו�
זה לא שווה . זה הכל צורות בענני�. אי� יד מכוונת להסטוריה, אי�? למה, למה"

, אלו בני אד�. אי� אלוהי� ששולח אות! למות כא� בייסורי�. ביל זהלמות בש
  ".ללא קדושת החיי�. בני אד� ללא ערכי�. בני אד� המתנהגי� כחיות

בקדושת ",  חרק שלו� בקול סדוק, "חיי קדושי� בקדושת מקדש החיי�"
  ".הקדוש ברו! הוא ששלחני לקדש את קדושתו במסירת נפשי למע� ע� ישראל

  !"לא, לא, לא", לחש לו יואב ..."לא"
  ".אדוני אלוהינו אדוני אחד. "אמר שלו�". שמע ישראל"
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        מורגנשטר�מורגנשטר�מורגנשטר�מורגנשטר�
, על כל חוויותיה הקשות ותקריותיה הכאוטיות, בכל הקריירה המקצועית שלו

לא זכר מורגנשטר� מקרה כה קיצוני של מחשבה כפייתית טורדנית הלוחשת לו 
נפלה , הפלשתיני" דסק"טח ובעל הכאיש המרכזי בש. להפר את פקודותיו

השיסוי וההסתה בשטחי� , החתירה, בחלקו האחריות על כל גורמי ההתססה
כאשר הגיעו . מגדר או השקפה פוליטית, גזע, ללא הבדל דת, ע"הכבושי� וביש

אל שולחנו שני הדוחות הפנימיי� המדווחי� על סיכוני התנקשות מידיי� 
גאה בו , לצד עצות לסיכול�, לשתיניתבחייו של הראיס החדש של הרשות הפ

ואחרי , לתייק את שני התיקי� הללו עמוק בתו! מגירה, פיתוי שאי� כמותו
לא היתה זו הפע� הראשונה שמחשבה . 'שכחתי, אופס, 'האירוע לומר פשוט

א! אי� ספק שהיתה זו הפע� הראשונה שלא הצליח , כזאת עוברת בדעתו
  .לסלקה במנוד ראש

האחת , האחת מונה שלושה אנשי� והשניה חמישה, רותשתי חוליות זעי
והשניה , שסעיד דר! לה� על כל היבלות, חבורת חמאסניקי� ממורמרי�
תהיה הראשונה , שהאחזות� נטולת הרשיו�, קבוצה של מתנחלי� נואשי�

ומורגשנטר� חשב , תכננו להתנקש בראיס החדש –שיעלו עליה הבולדוזרי� 
  .הלוואי, הלוואי, לעצמו שוב ושוב

איש אחד מפחיד ומוכשר שג� בולע , הוא כבר הבי� שזהו קרקס של איש אחד
וא� היו , ג� מפריח יוני� וג� חות! אנשי� לשניי�, חרבות וג� יורק אש

הא� לא היתה האנושות . מה טוב ומה נעי�, החוליות הללו מגיעות עד אליו
, את נרו�, זממונושמת לרווחה לו היה מישהו מחסל את קיסר בטר� הפיק את 

וכל מיני טיפוסי� אחרי� שלולא היו מבשילי� , את היטלר, את נפוליו�
היה העול� מקו� שקט וטוב , ומפעילי� את קסמיה� הקטלניי� על ההמו�

  . לא� הלכו הפרחי�, לא�, א� כי, מקו� שיש בו יותר פרחי� מקברי�. יותר
. לא מעל בתפקידו, יתלמרות ניצני ההפרעה האובססיב, כרגיל, אבל מורגנשרט�

וג� א� לעיתי� נדמה ל! . והוא היה איש המערכת, המערכת היתה הבסיס לכל
, אינ! יכול לרדת לסו� חיקרה של המערכת, שהמערכת החלה לאכול את עצמה

לסוד העמוק והמפחיד של מאות אלפי אנשי� העובדי� אלו ע� אלו בתיאו� 
 ע�בלא לדבר אלו , ו את אלובלא להכיר אל, מושל� על פני אינספור תחומי�

המנגנו� הרחב שעליו מושתתת . רק הודות למערכת ובאמצעותה, אלו
שפעל למעלה למעלה , השחור כמצודה, המנגנו� המאיי�, המציאות האנושית
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וג� כאשר השתלט עליו גור� זה או אחר , מכל מאמציה� של אנשי� פרטיי�
לנקות , לפעול, מנגנו� לשרתהמשי! ה, והניע אותו בכיוו� ראוי או בלתי ראוי

ג� א� חוות דעתו המקצועית , מורגנשטר� לא יבגוד במנגנו� הזה. ולסדר
. הברורה לחלוטי� היתה שאיש השלו� הפלשתיני זקוק לסיכול מיידי ממוקד

, וג� כאשר אמר אותה בלא שישאלו אותו, איש לא שאל אותו לחוות דעתו
  . איש לא הקשיב

והתכוונו ברוב , את פרס הנובל שלה� לשלו� כבר ארגנו השוודי�, עתה
הדר וחריקות גרו� להעניק לסעיד את זרי הדפנה הנהדרי� של , צלצולי�
מלא בוז ' אמרתי לכ�'או אולי נוחר , אי� ספק שאורוול מתהפ! בקברו. השלו�

והמחריב , המדכא נקרא מושיע. מכונת התעמולה עובדת היטב. מגנזי מרומי�
, ומי וחורש מזימות עומד לשי� בראשו את כתר השלו�לוח� ערמ, נקרא גואל

  .ולכבוש עימו את הממלכה
, תפקיד הוא תפקיד. מורגנשרט� הורה בלב כבד לבלו� את המתנקשי�

  .לא מהזרוע המבצעת, והישועה צריכה לבוא ממקבלי ההחלטות
מורגנשטר� . הדלי� לעיתונות, מישהו בחוליית מחסלי המחסלי�, כרגיל, כמוב�
� לדאוג לכ! שהאיש יוצב במהירות לתפקיד חדש ושולי לחלוטי� התכוו

סוכלה התנקשות בחייו של "כותרות . א! הנזק כבר נעשה, במורדות החרמו�
המחיי! , וסעיד, מילאו את דפי העיתונות ומרקעי התקשורת" ראיס השלו�

גורמי� , אות� כינה, עשה מעשה מהטמה גנדי של ברכת אויביו, בענווה
אינ� מסוגלי� להסתגל לאור המסנוור , מרוב שגדלו ונרקבו בחוש!אומללי� ש
  .של השלו�

י� ושתה כוסות קפה שחור בלילות של 'ככל שמורגנשטר� תקע סנדוויצי
כמו בובת , סופח אליו הערצה ורצו� טוב, כ! עלה סעיד מעלה מעלה, תסכול

  . פוקימו� חדשה
ח מהסוכ� "טר� דוקיבל מורגנש, אחרי שחזר סעיד ממסעו לדמשק ולטהר�

אוכל את , איש השתול בצמידות לאסד, הבכיר ביותר שלו בתו! הממשל הסורי
לא היה . שצותת לפגישות בי� סעיד לנשיא הסורי, לחמו ושותה את מימיו

בחדרי . והרבה כדי לייאש אותו, ח שו� דבר שהפתיע את מורגנשטר�"בדו
כיצד , לנשיא סוריההסביר סעיד בדיוק ובפרוטרוט , בסודי סודות, חדרי�

מתנהלת תוכנית השלבי� שלו לעקירת הישות היהודית ממרחב המזרח 
. א! לא נס ליחה ולא עששו שיניה, התוכנית היתה ישנה כימי הציונות. התיכו�
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שכלו של ', לא'ולמרות שליבו זעק ". זה יפעל", הבטיח סעיד לאסד, "הפע�"
, עומד האיש הזה, רו אותוא� לא יעצ. מורגנשטר� נאל� להודות שסעיד צודק

  .לקפו� בכל כוחו על המנו� הארכימדי שיעקור את מדינת ישראל, לבדו
סו� סו� היתה . נטע בו המידע של המרגל בסוריה תקווה מחודשת, ובכל זאת

הוא שלח . לכוונתיו האמיתיות של סעיד, ממקור אמי�, בידו הוכחה מוחשית
א! , מאכר�( ריטי לגבי סעיד אלשיש לו מידע ק, הודעה בהולה לראש הממשלה

ל "שאמנ� היה רמטכ, מזכירו של ראש הממשלה הפנה אותו לשר הבטחו�
לשעבר ולכ� אמור היה להכיר את הסכנות האמיתיות המרחפות מעל למדינת 

. מאכר�( א! היה בפועל אחד ממעריציו הבולטי� והקולניי� של אל, ישראל
סטורי הממשמש ובא של ממשלת האחדות הלאומית שהוקמה לרגל הרגע הה

לא רק שימשה מנו� להשתקתו , שלו� ע� הע� הפלשתיני ושלו� על ישראל
אלא ג� הציפה לתפקידי מפתח אנשי� שמבחינת , של כל דיו� אופוזיציוני

  .מספר המנדנטי� שלה� היו רק בשולי הקונצנזוס הלאומי
צינורות ואלה היו ה, ח להגיש"היה לו דו. אלא שלמורגנשרט� לא היתה ברירה

ומצא עצמו תקוע , הוא נכנס לצינור הצר ע� כל כרסו המורחבת. המקובלי�
מוסר בעל פה את החדשות המרעישות של חשיפת , בלשכתו של שר הבטחו�

  .מזימת סעיד בידי הסוכ� הבכיר בסוריה
הקלאסי של אנשי הסברת ההסברה אלא ששר הבטחו� נקט עימו מייד את קו 

ייחס חשיבות רבה מדי להצהרותיה� הציבוריות של והסביר לו שאי� ל, השמאל
מה אתה מצפה שהוא ", אמר לו שר הבטחו�, "באמת צבי. "אישי� פלשתיני�

  ".וזכה בגיבוי שלו, הוא מכר לו את מה שהוא רוצה לשמוע? יאמר לאסד
כבר הגשתי מספר דוחות המצביעי� על כוונות ", אמר מורגנשטר�, "כבוד השר"

  ".ח של יוני שטר� רק מאשש את החשדות"הדו. כגו� אלה מצד סעיד
אתה סובל מפרנויה של אנשי . "פסק שר הביטחו�, "שטויות במי� עגבניות"

זה הכל . תקרא שוב את הדוחות האחרוני� שהגשת. באמת צבי. ביו�
ועכשיו אתה לוקח את ההצהרה הפומבית הזאת של סעיד והופ! . ספקולציות

  ".אותה להוכחה ניצחת
ה� דיברו בארבע . "אמר מורגנשרט� בשקט, "יתה הצהרה פומביתזו לא ה"

  ".עיניי�
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הא� היית מצפה שסעיד ", ביטל אותו שר הבטחו� בהינ� יד, "מה זה משנה"
הוא אמר לו את מה שהוא צרי! לשמוע כדי לזכות ? יאמר לו משהו אחר
  ".בשיתו� הפעולה שלו

שמוע כדי לזכות הוא אומר את מה שאתה צרי! ל, חשב מורגנשרט�, ול!
כיוונית ( מעול� לא הבי� מדוע הערמומיות היא תמיד חד. בשיתו� הפעולה של!

כאשר האויב אומר שלו� הוא מתכוו� אליו וכאשר . בניתוחי� המבריקי� הללו
רק תרגיל בתעמולה ? הוא אומר מלחמה זה רק כדי להרגיע את הציבור שלו

  .ת שבידומה יועילו העובדו, מול פלפולי� כאלה? פנימית
שתה בקבוק מירנדה , אכל שתי מנות שווארמה, מורגנשרט� חזר ללשכתו

זה לא גר� לו להרגיש . וקינח בשלוש כוסות קפה שחור, דה שני ליטר'אורנג
. א! תחושת הסיאוב הגופנית התאימה היטב למצב רוחו העגמומי. יותר טוב

ו לשמירתה של ימיו ולילותי, יותר משלושי� שנה שהוא מכוו� את כל מאמציו
ועכשיו עולה , הממשיכה להתקיי� כנגד כל הסיכויי�, המדינה הקטנטונת הזאת

  .לו איזה דמגוג גאוני ומאיי� להרוס את מפעל חייו
לגייס את חות� האמת הכוזב , מאז ומעול� היתה זו מלאכת� של הדמגוגי�

וד ע ( כמו אנטישמיות בסגנו� שטרייכר . של ההסכמה הציבורית עבור שקריה�
ועוד אמירות מרושעות ההולכות ומחלחלות לתודעה ציבורית וכ! קונות לה� 

הוא , ידע מורגנשרט�, והגרוע מכל. משכ� אית� מעצ� ריבוי המחזיקי� בה�
. כ! היה בגרמניה.  הוא ד� אד�, שהנוזל היחיד המסוגל לשטו� את הנגע הזה
שי� ביותר לא ג� מכחישיה הנחו. איש לא יכול היה לעמוד נגד האנטישמיות

בשקרי� , כ! נלכדת בה�, ככל שהכחשת את מזימות שנאתה, להיפ!. יכלו לה
אנשי� . בדיווחי� מעוותי� וכוזבי�, בשכתובי הסטוריה ללא רח�, על שקרי�

השאירו מקו� , השאירו מקו� לספק אינטליגנטי, ג� הנאורי� שבה�. האמינו
וול המוסרי הזועק השמימה והע, ורק מליוני נרצחי�. לעוד דעה בריבוי הדעות

כזר� , יכלו לחשו� את השקר ולשטו� מ� העול� את האנטישמיות כשיטה
א� כי לא לעקור את שורשיו המשפחתיי�  ( וכתודעה תרבותית , מרכזי

מזהירי� ילדי� , בלחשי שנאה הנמסרי� מהורה לצאצא מדור לדור, העמוקי�
  . פעורי פה ואחוזי אימה מהשדוני� המזוקני�

הולכת ממשלת ישראל , באופ� פרדוקסאלי המביא אותו לידי דמעות ,ועתה
מרוב רצו� לרחוק מכל אפליה ומכל מחשבה . לאבדו� בדיוק מהקוטב השני

עומק של לקחי העוולות שחוללו הנאצי� בדמוניזציה ( מרוב הפנמת, מלחמתית
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בעל 'ומכנה , מסרבת היא להכיר בכל מציאות מזימתית, 'אחר'שעשו ל
שוב הולכי� יהודי� כצא� . את מי שמביא לה הוכחות' קונספירציהתיאוריית 

מתו! אמונה שבאמת עובדי� ש� . מתו! אמונה שבתו! הרע יש טוב, לטבח
, כאנשי חסד, כבני תרבות נאורי�. ושהעבודה באמת משחררת, במחנות הה�

יכול , ה� נחושי� להאמי� שג� מי שדיבר כל חייו על השמדת� של יהודי�
ע� . השלו� משחרר. העבודה משחררת. עורו ולרצות בטובת� להפו! את

ע� . עייפות הגלות ,עייפות. שוחר חופש מתנער מייעודו ומפקיר עצמו לגורלו
  .זק� ועיי�. כמו מורגנשטר� עצמו, ישראל הוא ע� זק� ועיי�

, הופיע אדרי ממבצעי� בלשכתו, כמה שעות אחר שיחתו ע� שר הבטחו�
שלוש זעיר שהיה ( פי( תור שהיתה מחוברת להתק� א�והושיט לו אוזניית כפ

ג� בתו! המערכת יש חברי� יותר . מורגנשטר� לא שאל שאלות. מונח בכ� ידו
הוא תקע את האוזנית עמוק לתו! . אדרי היה חבר יותר. ויש חברי� פחות

  .   וזיהה מייד את קולותיה� של ראש הממשלה ושר הבטחו�, אוזנו
  .אמר ראש הממשלה, "לכתאתה מבי� שהוא יצטר! ל"
  .הסכי� שר הבטחו�, "אי� ברירה"
אבל הוא לא יכול להתמודד ע� . "אמר ראש הממשלה, "הוא איש מצויי�"

  ".המצב החדש
הוא היה , כל זמ� שהיתה כא� מלחמת גרילה. "הסכי� שר הבטחו�, "כ�"

  ".מעולה
  ".אבל כל המפה השתנתה", אמר ראש הממשלה, "ללא ספק"
  ".אי� ספק שצריכי� כא� כישורי� אחרי�", שר הבטחו� הסכי�, "כ�"
  ".יעיל ומפחיד עד שנופל מטאור. "סיכ� ראש הממשלה, "הוא כמו דינוזאור"
  ".השלו� הזה באמת נפל עלינו כמטאור", הסכי� שר הבטחו�, "כ�"
  .אמר ראש הממשלה, "וטוב שכ!"
  .הסכי� שר הבטחו�". כ�"
  .שאל ראש הממשלה "?אתה תודיע לו"
   "?לא� אתה רוצה להעביר אותו. כ�"
אולי . משהו אמיתי אבל רחוק", אמר ראש הממשלה, "תציע לו תפקיד במוסד"

רק שלא יסתובב לנו . שמעתי שהתחילו לפתח ש� את המדבריות. במערב סי�
  ".כא� בי� הרגליי� ע� תסביכי הרדיפה שלו

  ".וא�'הוא יהיה האיש החדש שלנו בסיצ. "אמר שר הבטחו�, "בסדר"
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  . אמר בהשתתפות, "מצטער צבי. "אדרי לח� על כפתור המחיקה של ההתק�
מזכיר לו ברמז את חמש השני� בה� עבדו יחד , אמר מורגנשרט�, "ֶסה ָלה ִוי"

  .בפריז
  .שאל אדרי "?אתה באמת חושב שהאיש עוי�"
  ".נחש מתחת לקש. "אמר לו מורגנשטר� ברצינות תהומית, "עוי� שבעויני�"

  . לא פקפק לרגע בדבריו, מורגנשטר�שהכיר היטב את , אדרי
  .אמר בלחש, "אוי אוי אוי"
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  יואביואביואביואב
חובש . כמו עמי בכלובה של המכשפה. תנאי הכליאה של יואב השתפרו פלאי�

החל לערו! אצלו ביקורי בית כדי לחטא את פצעיו ולחבוש אות� בתחבושות 
מנ� לא נראתה נקייה א! מה עירקית שא'ופיז, הובאו לו מזרו� וכרית. רעננות

  . לא הסריחה
, לא הטרידו אותו כלל, שני השומרי� החדשי� והמשועממי� שהציב לו סעיד

בהייה בטלוויזיה מתו! מס! , אלא בילו את ימיה� במשחקי ששבש נצחיי�
שתיית קפה שחור ועישו� שרשרת אינסופית של , שחור לב�' חמישה אינ�

  . סיגריות מסריחות
והראיונות ע� , שרטטו עבורו התמונות על המרקע, רביתג� בלא להבי� ע

הנורמליות של העול� שנדפה מ� המס! . את מהלכיו של סעיד, אישי� שוני�
הכתבי� הנלהבי� והנסערי� המדווחי� . הקט� היתה רוויה סוריאליז� עבורו

לא היו אלא תפאורה הוליוודית , באינטנסיביות על אירועי� מאירועי� שוני�
התגולל לו , והוא יואב, לפני הבורקס של יצרני גודזילה ודומיה�זולה מאו

  . בינות שבבי ע� מטונפי� ושאריות קרטו�, בעול� האמיתי, מאחורי הקלעי�
לא היה סעיד ע� , לא היה סעיד המענה, סעיד על המרקע לא היה סעיד החוט�

זה היה . יריה אחר יריה, יורה בשלו�, מחסל את נביל בד� קר, האקדח ביד
והחיו! , ע� המבט העמוק והאפל, סעיד זוהר כקלרק גייבל בשיאו, סעיד אחר

, אכ� בכה תבכה מחר, ומעולפת בזרועותיו. הקורצני מתחת לשפ� המשומ�
  . ישראל הנמהרה, סקרלט אוהרה

  .היו ימיו של יואב ריקי� וָחל9מי�, כואב בכאבי פצעיו המחלימי�
פתוח את החבילות הקטנות היה לו זמ� ל. הרבה חשב על שלו� עתה

והדחוסות של אמרותיו היותר מרגיזות ולפענח את תוכנ� ממקו� של זמ� 
שיש בו רק המתנה למה שאפשר שלא יגיע , אינסופי שאי� בו כל הסחת דעת

מדמיי� עצמו עומד על קברו הפתוח , הוא חיבר לו הספדי� בראשו. לעול�
מי שנדמה שכל אי! אפשר לדבר על . ואומר לעול� מי היה שלו�

דוד ע� קובע הנחושת על . הסטריאוטיפי� נוצקו עבורו כשריו� אבירי� נוקשה
כיצד אפשר לחל� . שאינו יכול ללכת צעד אחד משלו, ראשו והשריו� על גופו

אי . שלו� המעונה מתו! הסטריאוטיפ של המתנחל העז, את שלו� האיש
נאחז באר� . יותרו ושלו� היה כל הסטריאוטיפי� הלל. פשוט אי אפשר. אפשר

ע� , ע� דובו�, מזוק�, קיצוני, דתי, ימני. בשיניי�, בצפרני�. ישראל בכל מחיר
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ע� שמונה ילדי� ואהבה חסרת פשרות , ע� קארוו� על גבעה, סנדלי שורש
שבא להפו! , אטביז� נורא שבא לרדו� את החברה המודרנית. לקברי האבות
לאר� קודש מסתורית , התיכו�טק שלחופיו הזהובי� של הי� ( את אר� ההי

. שסודות העבר מלחכי� את הרריה בהבטחות שנכרתו בד� ומתקיימות בד�
שלו� איש , שלו� הפילוסו� של, שלו�אלא קצהו של כל זה לא היה , ובכל זאת
, שהפרטיות שלו היתה ציבורית, שלו�, שלו� החרד לגורל עמו, האמונה

שאי אפשר היה לנהל איתו שו� , שלו�. והתודעה האישית שלו היתה מדינית
אלא כדר! , שלא עטה הל! רוח פילוסופי כגלימה חיצונית, שיחת חולי� רגילה

שלו� . שלו� הסרב�. שלו� העקש�. הכי גרוע, והכי גרוע. התבטאותו הטבעית
שהמחשבה שלו היא מיטת , שאמונתו היא הגחלי� הלוחשות עליה� הוא מהל!

שלו� ע� .  ות שלו עמוקה מחייו עצמ�וההג, העינויי� הפורקת את פרקיו
. הרעיו� המוזר הזה שהדטרמיניז� היחיד הוא זה שמכריח אות! להיות חופשי

  .מכריח אות! לקבל אחריות אישית על החיי�
שלו� לימד אותי שלהיות יהודי זה , היה אומר לה� על הקבר הפתוח, שלו�

להוציא את  א! רק הבחירה האישית יכולה, משהו עמוק מהבחירה האישית
  . היהודי אל הפועל

  . חיית כיהודי ומתת כיהודי. שלו� ל! שלו�
  .יהי זכר! ברו!

  . כ! היה אומר לה�. לו יכול היה להספידו, כ! היה אומר לה�
משהו , בעמידה העיקשת הזאת עד המוות, בעמידה הזאת היה משהו אנרכיסטי

להזיז לשלו� ארצית לא יכלה  סמכותשו� . שיורק לכל כוח כפייה בפני�
שו� דבר . לא השחתה גופנית, לא עינויי�, לא איומי�, לא פחד. כמלוא הנימה

שיואב הכיר בו , מאד�ומנחישותו למנוע  לא יכול היה להזיז אותו מאמונתו
מעי� בל� אחרו� בפני . להוציא לפועל את זממו, באימה כהתגלמות הרוע

עד שבסו� הוא נפגש , ודלהתגבר עוד וע, הֶרשע יכול להתגבר בעול�. הֶרשע
  .יו� לא יכול לכפות עליו את דעתובמישהו כמו שלו� ששו� בר

פשוט סילק את שלו� הרי . הרי כפה ג� כפה, אלא שאיזה שטויות הוא מהרהר
הרי נשאר . בידי האיש הרע הזהגורלו שלו עצמו נתו� ו. הצידה והמשי! הלאה

, והקול הליברליהרוע צח שוב מנ. בחדרו האחורי של מנגלהיחיד תאו� כ, כא�
( שחרב הד� עוברת תחילה על הבלתיבכ! ואי� כל נחמה . קשתמו, הנאור

היו אוספי�  .הרי כבר היה כ! בעבר. חסרי המודעותעל האומללי� , מוארי�
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ע� הפיאות והציציות והזקני� המדובללי� , לטרנספורטי� אדוקי�את ה
הרשע ערער את אמונתו  נצחו�ש ,ייגוצו. כמו עגלי�". טטה, טטה"והבכיות 

רצו� חופשי ובהכרה "מתו! גרמניה ורצח את עצמו ואת אשתו ברח מ ,באד�
היטלר המשי! בשופי לטפל ביהודי� שהיו פחות נבוני� ואדיבי� בעוד , "צלולה

כל אות� אומללי� שנשרפו , נגדו שהורמוכל הקולות הליברלי� . ייגוצוסטפ� מ
, כול� נכנעו בפניו ושתקו –ופ� עצמו ספריה� ואחר כ! מטלטליה� ואחר כ! ג

הרשע הוא תמיד . אילמי� בנאורות� ומשותקי� מול עומק הרשע הבלתי יאמ�
עוד יהודי ליברלי שקול ונאור מתגולל לו באיזה גטו , והנה הוא כא�. בלתי יאמ�

בצד שמתעב חלומות ביעותי� כשל , השלו� של המתרס( בצד שוחרורשה 
פנה עור� איש שה, הזה' ע ואלי� היה האנילבי�פרואיש  –' רדכי אנילבי�מ

צחק יואב , גנדי .למע� איזו התנגדות שווא פראית לדרכי התרבות המתונות
כיצד זה אתה  – מניד בראשו בתוכחה עדינהודאי היה  ,לעצמו במרירות

  ?האינ! יודע שהאלימות משחיתה את האלי� ?מתדמה לאויב
של הקאה , לה וחמיצות קיבהכמו גל שמנוני ונורא של בחי, אלא שעתה

אחווה הנפלאי� השלו� וה, נראו לו כל דברי האהבה, קועה בבית הבליעהשת
הרי את היטלר לא עצרו הפרחי� אלא . צקצוק שפתיי� שדוני ומזוויעכ, הללו

של ר העצבניי� "וכוחות החי ,יל'רצ'של צהמפציצי� , הטנקי� של שרמ�
הנחוש ומלא , המזויי�, האלי�, כוח� המאוחד – אייזנהאואר ומונטגומרי
כי יש רוע , בנות הברית שיצאו למגר את הרוע בעול�. השנאה של בנות הברית

וכפי שהאינטלקטואלי� המתורבתי� מאוד של  .בעול� וצרי! למגר אותו
וכפי שהחרוזי� הלבני� היפהפיי� , רפובליקת ויימר לא יכלו לעצור את היטלר

� של לא מנעו את הקמת, מעמד של אד�הקנו ליהודי סו� סו� ש ,סינגלשל 
ברגע זה , כא�, כ! א� הוא, משוכללי� כדי להפיק מאד� זה סבו� ומי�מטורירק

להטביע את לא הצליח . נכשל, נכשלהוא . אצל סעידבעפר מתפלש , ממש
כי כשמחלקי� לרוע . כי לא ש� את הגבול לרוע הגדול, ערכיו על העול�

הול! , הוא רק הול! וגובר, הלחי השניהכשנותני� לו כל הזמ� את , פרחי�
  .וגובר

הנה שוב מכניסי� את כל היהודי� . צחוק מחרחר ומבהיל, הוא צחק לעצמו
שוב ק� אחד כריזמטי ורשע ומזמי� אותנו להשתחרר במקומות עבודה , לגטו

אולי משורר , איש הגות מעמיק, כמו דגנרט, כמו אידיוט, ואני, מוסדרי�
יושב , איזה צווייג או שטקל אובדני, גדות הריינוס ת עלהפוסע מעדנו, רומנטי
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בזמ� שסעיד הול! , כא� והוגג לי על אפסות היקו� ועל הטבע האנושי המר
נטיית� של אנשי�  מתקד� הלאה ומנצל את. מש את מטרותיו בנחישותמומ

רק אז , להאמי� שדברי� כאלה פשוט חולפי�, נאורי� להכחיש את המציק
יפה ונאה כל זמ� שמטפלי� ב! הורי� שזה , הזבל הזה יעבורתתנו לישו� וכל 

זהו , א! כשהקלגס שובר ל! את הדלת, מסורי� ואחיות פסיכיאטריות רחמניות
ההתכנסות המצטנעת בתו! דלת אמות של פציפיז� . הכרטיס למחיקה הסופית

  . הופכת לקבורה בדלת אמות של עפר
היתה על הרי הכתובת . מטו�איזה ט. רבותי ההסטוריה חוזרת. כל כ! נדוש

א! כתובת . מילי� מסתוריות בארמית המתנבאות על גורלו של בלשצר. הקיר
עת היה רע� קולו , החיפאי�לילות הקי� זו הרי הדהדה באוויר הלח והכבד של 

שמיכה , מתגלגל על פני כל השכונות הסובבות בארבע לפנות בוקרהמואזי�  של
וכל , המפירה בעזות את דממת הלילה, תמאיימ, עבה של מזרחיות מסתלסלת

נאנחי� ברוחב , היהודי� היו מתהפכי� על מיטת� בחשיכה שלפני עלות השחר
את עוצמת הקול שמזמ� הייתה מביאה  רושמיה ליב� המתיר לתושבי ואדי

אתה מפחד , כשאתה מפחד שיכנו אות! גזעני וחשו!. ניידות לכל אירוע אחר
הכל מותר . שאחדה מתפשטת כמרעו� אובוה, לבקש שיחלישו את הווליו�

ואחר כ! לוקחי� , קוד� שוברי� ל! את כל החלונות .זה עובד ככה. למי שמעז
 – עושי� ממ! הר של אפרובסו� , ואחר כ! לוקחי� אות!, ל! את הסחורה

ואת כול� , כול� יפי�, כול� עדיני�, כי כול� טובי� –ואיש לא עוצר את זה 
  . כבר נשא האור

שנבנה על פי סטנדרטי� , עיד מכנס לו את היהודי� הללו לגטו משוכללס, והנה
 ,ללא מרפסות, ארכיטקטוניי� חדישי� של בניה מהירה וקומפקטית

  .בטירו� חוזרת, איכשהו בטירו�, איכשהואכ� וההסטוריה 
כיצד ? היכ� היה כשכל זה הל! וגאה? היכ� היה. דמעות של תסכול עלו בעיניו

במקו� להג� על מי שהתרח� , ת� נחשלי� בלתי רחוצי�ריח� באדנות על או
. מי שבנה מערכות סוציאליות וטיפח את ילדיו על, ולימד עצמו קרוא וכתוב

היתה לו כתה הטרוגנית והוא זרק את הנער המוכשר והרגיש ורומ� את המפגר 
, המייאשת, זו היתה האמת הנוראה. משו� שריח� על נחשלותו, הגס והכבד

  . ה אליו מאוחר מדי ומעט מדישבא, השחורה
הסוסי� כבר ברחו אחרי ש, כמה נפלא לזכות בהארה אחרי שהכל נגמר

איזה זמ� טוב להבי� שהפוליטיקה של הרחמי� . והטובי� כבר כול� נשחטו
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גנדי הצליח . גנדי טעה וטעה בגדול. מובילה באופ� בלתי נמנע לנצחו� הרוע
מצפונ� של האנגלי� כמו גרפ� השואה רבצה על רק מפני ש לשחרר את הודו

אבל סעיד אינו . לא היתה לה� ברירה אלא לשחרר. מחניק אחרי ארוחה דשנה
וסו� הרשע לנצח את , חרב( אל( ולא היתה לו כל כוונה לוותר על דאר, אנגלי

, כמה התחנ� בפני שלו� לוותר. ג� א� היא מתוקה כמו חתלול קט�, החולשה
כי שלו� היה ההתנגדות , אבל הכל הפו!, לוותר על ההתנגדות שלו ולחיות

פתוחה , פתוחה הדר! למימוש, וברגע שסעיד טאטא אותו הצידה, האחרונה
שע הרֶ  ,כשהטוב מוותר. שיודע את אשר לפניו, לכיבוש האמיתי. הדר! לכיבוש

  .שע ערהרָ , כשהצדיק הול! לישו� .גובר
, למאחורי כל זה מסתתרת המחשבה הנוראית והאסורה מכ, ואיכשהו

שיש . שאולי בכל זה יש כוח עלו� המכוו� את ההסטוריההמחשבה האיומה 
, מהות מסתורית מיסטית . גוי קדוש, בעמי� נקראת ישראלהכזאת ישות 

נבחרה מתו! ההסטוריה לגורל ייחודי המפגיש , שנבחרה על פני כל המהויות
וכבמבי עיוור ומקרטע היא חוזרת , אותה פע� אחר פע� ע� אותה מפלצת

ע� אחד מפוזר . חוזרת ונופלת באות� טעויות של שכחה עצמית, וכושלת
להשמיד : ומפורד שחוזר וקורא מידי שנה את גורלו מתו! גווילי� של קל�

שמעול� לא היתה , יואב ,ג� הואש, האפילה, המחשבה הנוראית. להרוג ולאבד
חלקו שנפל במקרה גורל , יהדותו אלא מעי� עובדה חיצונית וטפלה לאישיותו

חלק מהדבר המפחיד , הוא חלק מזהג� , לונדו�להיוולד כא� ולא בשנחאי או ב
המקו� האיו� התובעני . צומח מתו! התביעה האלוהית כלפי היהודי�ההזה 
א! הוא חוזר ומגיח , והפכחו� יפה לו, והנאורות יפה לו, שהשכחה יפה לו, הזה

ומרעי� על , מותותובע את של, כמפלצת אפילה ממעמקי� ותובע את עלבונו
כי א� החרש תחרישי בעת , בנפש! להמלט בית המל! יאל תדמ :היחיד בקולו

ומי , הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודי� ממקו� אחר ואת ובית אבי! תאבדו
רווח בכל זאת אלא ששלו� לא החריש ו –יודע א� לעת כזאת הגעת למלכות 

נבואות חרב , נחושהונבואות שמי הברזל ואר� ה, והצלה לא עמד ליהודי�
נוקמת נק� ברית עומדות להתממש ונתתי את עריכ� חורבה והיתה ארצכ� 

איכשהו שהוא קשור , זהכל ל המחשבה הנוראה שהוא קשור איכשהו – שממה
, בצד האפלאליו קשור , נצמד אליו בלהט כזהלאותו נצח ישראל ששלו� 

ב להבדלה מכל ע� הג, העומד ע� הגב לבחירההצד , תי של הנצח הזההתחתי
ובעצ� נחישות מתנכרת זו להוויתו הלאומית הריהו מובדל מכל , העמי�
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להמשי! לחיי! ו, לנגב את הרוק מעל פניו, בהמוניו, העמי� בנכונותו הגורפת
מותר האד� מהבהמה ג� כאשר מליו� רסיסי קריסטלנכט ניתכי� ולהאמי� ב

, בייעודו, אמי� בייחודולההוא א! מסרב , כ� בזה הוא מאמי� בעצ� חייו, סביבו
  . בגורלוו

מחשבות הדמדומי� . מטור�. בלתי רציונאלי. זה הרי דמיוני, זה הרי לא אפשרי
מוש! ועמיד בפני כל משל איש שעבר מספיק טראומות בשביל הל� קרב 

שמצא את המפלצת מתחת  מיוכ זה היה ש�, איכשהו, א! איכשהו. התערבות
שאלפי שנות הסטוריה הדביקו , ד מכל זאתהבי� שהוא באמת אינו נפר, למיטה
 – את האצבע, עמו, תרבותו, ושמו עליו ועל כל חברתו, את יואב צימרמ�, אותו

  .והפע� שו� רווח והצלה לא יעמוד ליהודי�
  . הוא צחק. פניו התעוותו במרירות

, והוא, והעול� בחו� עומד להחרב כפי שנחרב העול� בפני�, הצדיק כבר נספה
  . עוד יהודי אחד. בשבי החאמס אימפוטנט הכל חתיכתבס! , יואב

  .והֶרשע חי וקיי� ושולח לו תחבושות נקיות בכל יו�. שלו� מת
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  סעידסעידסעידסעיד
פסע , בענווה שיש בה משו� הכרה בגדולת המעמד, נושא ראשו בגאו� אצילי

אנשי� בחליפות מעונבות . סעיד על פני השטיח הר! לעבר מלכת שוודיה
, סעיד חיי! לעצמו. � מחאו לו כפיי� בהתהלבותונשי� בשמלות מחשו

, על מלא! של שלו�, על פני� מפיקות טוב, והכתבי� דיברו על חיו! בנבולנטי
  .תיאורי� מופלגי�ועוד כהנה והכנה 

ולא רצו , אבל זו היתה העונה, השוודי� קצת קפצו לפני העגלה ע� הפרס הזה
שבוע לפני , � הנכונותלכ� העניקו לו את הפרס על עצ, לחכות שנה שלמה

ההכנות לחתימת הסכ� השלו� קיבלו . החתימה המתוכננת על הסכ� השלו�
הוחלט שהטקס יער! באצטדיו� טדי . מימדי� בינלאומיי� חסרי תקדי�

ובמה אדירה הוקמה על פני מגרש , כאות לאחווה בי� העמי�, בירושלי�
כולל , ע מכל העול�ובה מקומות לאלפי הנכבדי� העתידי� להגי, הכדורגל כולו

  . ואינספור שרי� ונשואי פני� אחרי�, ראשיה� של יותר מחמישי� מדינות
. ג� ההכנות לביצוע ההסכ� נכנסו להילו! גבוהה, לצד ההכנות לטקס החגיגי

מנהט� "קונסורטיו� גדול של קבלני� ישראלי� וזרי� זכה במכרז להקמת 
השחקי� שהלכה ונבנתה כפי שכונתה בפי העתונות שכונת גורדי , "הקטנה

( בשכונות פלורנטי� ושפירא בדרו� תל, עבור מפוני ההתנחלויות העתידיי�
, עובדי� זרי� ממדינות שונות, שכונות אלו נבחרו מפני שרוב תושביה�. אביב

  . היו נוחי� יותר לעקירה ויישוב מחדש באזורי פריפריה כמו דרו� בת י�
היתה מדינת ישראל נחושה , הודהלמרות הזעזוע הקשה שיצרה הקמת מדינת י
ולכ� החלה לגייס כוחות מילואי� , לממש סו� סו� את השלו� המיוחל ויהי מה

סיבו! נוס� צמח . ולהכשיר� לקראת האתגרי� המיוחדי� שיהיו כרוכי� בפינוי
כאשר הודיעו יותר משישי� אחוז , מתו! החשש לעריקת הכיפות הסרוגות

שה� יסרבו , רו בשטחי יהודה ושומרו�שמשפחותיה� התגור, ל"ממפקדי צה
. מפני שאי אפשר שהשלו� יבוא על חשבו� אזרחי המדינה, לעקור יישובי�

השלו� נועד להג� על . אינו מושג מופשט", אמר דובר הקציני�, "השלו�"
  ". איזה שלו� יכול להיות כאשר עוקרי� אזרחי�. אזרחי�

חזו� שיועציו הציבו  ראש הממשלה התגלה כאיש נטול פשרות ובעל, אול�
והצביעו על הנאמנות הממלכתית של , בפניו את המודל של פינוי גוש קטי�

. ג� א� ה� משמיעי� כל מיני קולות של מחאה, דתיי�( ל הציוני�"קציני צה
נעצרו , כאשר סירבו עשרי� קציני� להכשיר את חייליה� לקראת הפינוי, לכ�
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ראש הממשלה . עד לחקירת� כול� על ידי המשטרה הצבאית והושמו במעצר
הכריז על מדיניות של יד קשה כנגד סרבני� ומשתמטי� וחזר והדגיש שישראל 

  .ולהוציא לפועל את השלו�, תנקוט בכל הצעדי� כדי לשמר את שלטו� החוק
התקשורת התמלאה בסיפורי� מלאי רגש של מתנחלי� בוכי� המלטפי� את 

, התקשורת נהגה באחריות. גפניה� ותאנותיה� ומתני� על מרירות השלו�
ומתו! מודעות לתפקידה החיוני בקידו� תהלי! השלו� העניקה מצד אחד 
, העדפה מיוחדת לסיפוריה� הנוגי� א! אמיצי� של הנכוני� להתפנות מרצו�
, ומצד שני הביאה כמה וכמה תיאורי� של אכזריות� של מתנחלי� כלפי ערבי�

שהשתחרר זה לא , "יהושע הפרוע" בכינוי עובמיוחד את מעלליו של אחד שנוד
מכבר מאברבנל ודיבר בהרחבה על הפיגועי� שהוא עתיד לפגע בה� ועל 

  . הזדהותו העמוקה ע� ברו! הגבר
הצליחה הממשלה למנוע את הדלפת העובדה , הודות לאחריותה של התקשורת

בעקבות , כאשר, "מרי הקציני�"שיועצי ראש הממשלה הופתעו לחלוטי� מ
, קמו אות� קציני� שדיברו קוד� לכ� בגנות השלו�, עשרי�מעצר� של ה

. ושרפו את תעודות הזהות הכחולות שלה�, כמעט אל� קציני� בכל הדרגי�
הקציני� המורדי� הודיעו שה� מוותרי� על אזרחות במדינת ישראל ומעתה 
יהיו אזרחי מדינת יהודה שקמה על פני כל השטח המיועד למסירה לממשלת 

יהודה הפרוביזורית הודיעה שהיא מושיטה יד לשלו� לע�  ממשלת. החמאס
הנקרא לגור במדינת יהודה בשקט ובשלווה כל זמ� שיכירו בריבונות , הפלשתיני
ארצי ( אמר שמשו� זו, "אי� לנו שו� בעיות ע� הפלשתיני�. "היהודית

  ". כל זמ� שה� מכירי� בריבונות שלנו", לעיתונאי� זרי�
נפיק תעודות זהות חדשות במצוות הממשלה בית דפוס גדול הזדרז לה

תעודות שצבע� תכלת בהיר וה� נושאות הטבעה של מג� דוד  –הפרוביזורית 
  .מצד אחד וארי שואג מצד שני
וראש הממשלה , הוכרז על מצב חירו� לאומי, לנוכח מרי אזרחי רחב היק� זה

לבסו� הוחלט לשלוח כוח . פנה לידידותיה הגדולות של ישראל לעזרה
שנקרא , במאמ� מיוחד. ל"של צה ותבינלאומי שיעבה את שורותיו המדולדל

ב והאיחוד האירופי למתנדבי� שיעבו את שורות "קראו ארה, "תנו יד לשלו�"
סוכ� שכדי למנוע מצב בו נראה . וזכו להיענות יוצאת דופ�, �"כוחות האו

, י�כאילו הביאה מדינת ישראל שכירי חרב כדי לעקור את אזרחיה הסרבנ



273  

  

תו! עיבוי מער! הפיקוד בכוחות , � תחת מפקדי� ישראלי�"ישרתו כוחות האו
  . מילואי� מאוכלוסיות שאינ� יושבות בשטחי�

אקדמאי� רבי� שהיו , הפתיעו לעשות ובמידה רבה א� הצילו את המצב
שהחלו , ידועי� יותר ויודעי� פחות, רוב� אנשי שמאל, קציני� במילואי�

כדי לעמוד לימינה של ממשלת , שונות ברחבי העול� להגיע מאוניברסיטאות
הפזורה ", העיתונות החלה לקרוא לה� בהומור. ישראל בשעה קשה זו

כדי לעמוד מתו! הכרה ציונית עמוקה , ה� באו מכל קצוות תבל". האקדמית
ה� הרבו . שסו� סו� עושה את הדבר הנכו�, לצד מדינת� החוזרת בתשובה

על שלטו� החוק ועל פרי הביאושי� של מלחמת להתראיי� בתקשורת ולדבר 
מדינה ששו� . האזרחי� שמחוללי� המתנחלי� בהקמתה של מדינת יהודה

  .מדגסקר, ולמרבה ההפתעה, חו� מסמואה, מדינה אחרת לא הכירה בה
בנהלי פינוי הומני של  ה� התאמנו תחת מפקדי� אל"חטיבות של חיילי או

  .נצבר בפינוי גוש קטי�תו! הפקת לקחי� מהנסיו� ש, מתנחלי�
לא הפסיק , שהקרע האזרחי בתו! ישראל איי� לבלו� את המהל! שלו, סעיד

לעודד ולשבח את ממשלת ישראל על נכונותה להגיע לשלו� הסטורי נשגב ע� 
  . הע� הפלשתיני

חטיבות , עת שכנו כל המדינאי� בעלי הש� במלונותיה�, ערב חתימת ההסכ�
והמתנחלי� בנקיקי הסלע שלה� במדינת יהודה , � בקסרקטיניה�"חיילי האו

שונית , העניק סעיד ראיו� לעורכת הטוק שואו הידועה, הפיקטיבית שלה�
בו עומד , מחר, וחלק עימה את התרגשותו לקראת היו� הגדול, ביר�( יוני�

ואת צערו שהמתנחלי� אינ� מוכני� לקבל , להתחיל עיד� חדש במזרח התיכו�
  . את היד המושטת לשלו�

, שהרייטינג של אמרות שפר וכנ� מסוג זה לא עורר בה כל רגשי כבוד, יונית
רבי� "והודיעה לו ש, פנתה אליו בסגנו� המתריס והנוקב שבגינו נודעה לתהילה

  ".אינ� אלא דיבורי�, בישראל חוששי� שהדיבורי� על שלו�
, הכל השני� רצו הכר. "אמר, "אני לא מבי� את הציבור הישראלי. "סעיד צחק

ה� אומרי� , עכשיו יש הכרה. ובגלל שלא היתה הכרה לא רצו לעשות שלו�
  ".שהכל זה דיבורי�

  ".ה� רוצי� ערבויות יותר מוצקות"
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אנחנו רוצי� . "שאל סעיד בכבדות "?אלו ערבויות אנחנו יכולי� לתת לכ�"
את� שולטי� בנו לא אנחנו , כל השאר הוא בידכ�. נותני� לכ� שלו�. שלו�
  "?אנחנו יכולי� לתת לכ� חו� משלו� והכרה מה, בכ�

והעדשה התמקדה על מבטה , אמרה יונית בחריפות "?אולי את השבויי�"
  . ליבה החסיר פעימה. זה יהיה מחר בכותרות מאה אחוז. הניצי

אנחנו . "והוא הישיר אליה מבט חודר ובעל חזו�, המצלמה חזרה אל סעיד
ובכוונתו לשחרר את כל ", אמר, "קיימא( עומדי� לחתו� על חוזה שלו� בר
אבל אני רוצה לעשות מחווה מיוחד של . השבויי� במסגרת הסכ� שלו� זה

מחווה של רצו� טוב מתו! ההליכה המשותפת , הע� הפלשתיני לע� הישראלי
עוד , ללא תמורה וללא תנאי� מוקדמי�, ולשחרר ללא תנאי, שלנו אל השלו�

  ". הנמצא בידינו' יואב צימרמ�'וי את השב, עוד לפני חתימת החוזה, היו�
כל אנשי האולפ� החלו "! איזו מחווה נפלאה", צווחה שונית בהתרגשות, "יו, יו"

איש לא שאל על גלעד שליט או על שלו� . למחוא כפיי� באופ� ספונטני
מוטב לא לבדוק יותר מדי מקרוב את שיניה� של סוסי� המתקבלי� . עוזיאל
את המצברוח ערב היו� הגדול בתולדותיה של ולמה לקלקל לכול� , במתנה

  .מדינת ישראל מאז הכרזת העצמאות
, הודות לנחישות ודבקות במשימה. סעיד היה מרוצה מאוד ממהל! הענייני�

עלה בידו להביא את מדינת ישראל למצב ששו� מנהיג ערבי לא הצליח 
שנפלו למרות הצבאות הרבי� שהתסערו עליה ואינספור טילי� . להביאה לפניו

, מאכר� שהצליח להביא את ישראל סו� סו�( סעיד אל, היה זה הוא, עליה
  . למקו� בו נית� יהיה לפרקה מנשקה ולהשיב לע� הפלשתיני את מכורתו

, הכוחות הבינלאומיי� שבאו לעקר� מוכני�, המתנחלי� מבודדי� ושנואי�
צדק , אכ�. אביב( ומגדלי המגורי� החדשי� שלה� מוכני� לקלוט אות� בתל

השיי! חאסי� הזק� כאשר אמר לו שאד� נחוש אחד יכול להפו! את העול� 
  . ומנה על אצבעותיו אנשי ש� שכוח אישיות� שינה עולמות

זכה סעיד להוכיח את חכמת רבו והוא עומד לאכול , שלושי� שנה מאוחר יותר
מתוקה . ומתוקה. קרה מאוד, את מתיקות נקמתו של שיי! חאסי� כשהיא קרה

  . כמו גלידה איטלקית קלילה ביו� שרב .מאוד
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        אפילוגאפילוגאפילוגאפילוג
  . מעי� אפטייזר קט�, היה שחרורו של יואב כמעי� מתאב�, יו� לפני החתימה

מצלמות הכתבי� הרבי� שסיקרו את האירוע תקתקו וצפצפו צפצופי� 
  . דיגטליי�

  .לבייתו הצחורה ניצב ע� חיו! זוהר ביניה�'לבוש בג, סעיד
יצא יואב לקראת שוביו , של שמש יריחו, הזוהר, ממצמ� לתו! האור הלב�

  .ומשחרריו
מתיז נהורות שחורות . מותו של שלו� בער תחת עורו כאבוקה של זפת

  . בנשמתו
  � קלי�יעדשות הזו� המתמקדות השמיעו רעשי� מכני. הוא הובל אל הראיס

  . פנה אל האיש עדוי המדי� ועטור המדליות, "סעיד"
   "?יואב, כ�"
  ".על היחס ההומאני של! כלפי, �"כא� בנוכחות נציגי האו,  ודות ל!רציתי לה"

רק צרי! לדעת להני� כראוי את . הכלב למד היטב את שיעורו. סעיד חיי!
  .  המקל

חיוכו של . אמר יואב בחיו! אווילי ומתרפס, "הא� תרשה לי ללחו� את יד!"
  .וחיי! אליו בסיפוק, סעיד זיהה את המבט. אד� שאול� מחדש

קרא בקול ר� לצלמי� , "אל תחמיצו את הרגע הזה". "למה לא", אמר, "ברצו�"
שבוי של החמאס מודה באופ� ספונטאני ", המתגודדי� סביב בטבעת הדוקה

  ". בעת שחרורו
  . הוא חיי! למצלמות והושיט ליואב את ידו

מעופ� בכל כוחו ותסכולו ישירות לתו! , יואב דחק את עקבו הימני בקרקע
נצ� הסכי� , לרגע אחד. ידו השמאלית שלוחה קדימה כח�, סעיד תחומו של

כבר , בטר� הספיק מי מהעומדי� ש� להגיב, ומייד אחר כ!, בשמש הבוהקת
  . של סעיד ,לתו! מוחו, ננע� בכל כובד משקלו של יואב עמוק לתו! עינו

  ".ארקתה דמסנא", קורס תחת הגופה המפרפרת, לחש, "ארקתה דמסנא"
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