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 פנים. סדנה להפרעות אכילה. יום .1
 פתיח וכותרות על רקע הסצינה הזו.

אנשים יושבת על כריות, בחצי עיגול, בתוך חדר לא גדול בעל חזות של שבעה  הקבוצ
, אדם מבוגרלידה יושב , כבת חמישים, עם חזות וגינונים של מורה. המדריכהמרכז מתנ"סית. ב
 והוא מעביר תחושה של שועל קרבות ותיק. מצחיש לו צלקת על הש ניתן לראותכבן שישים. 

 
 א' בחורה

זה מה שאני לא מצליחה להבין. לא משנה כמה 
אני אוכלת, אני תמיד רוצה עוד. זה משהו  קרואסונים

 שהוא כמעט... לא כמעט. חזק ממני.
 

 מדריכה
במוח שלנו יש כימיקלים שונים, שמפקחים על 

התיאבון שלנו. אחד מהם נקרא סרוטונין, והוא יוצר 
תחושת שלווה ועוזר להפיג דיכאון. עכשיו, 

 עידית? –הפחמימות, שהן 
 

 עידית
 ב מספר אחת.אוי

 
 מדריכה

בדיוק, הפחמימות מייצרות המון סרוטונין במוח. 
ימות ככה במילים אחרות, ככל שתאכלו יותר פחמ

ככל אבל . מאושריםיותר שלווים ו כאילו,, תרגישו
מוח יתרגל ליותר ואז גם ידרוש ככה השתאכלו יותר, 

 יותר. זה בדיוק כמו התמכרות לאלכוהול.
 

 בחור א'
 .סמיםלאו 

 
 בחור ב' )דני(

 שאכטה... ההיה מתאים לי עכשיו איזוואיי 
 

היא מפנה את מבטה בחורה א' שיושבת לידו מכניסה לו מרפק לצלעות ועושה פרצוף מאיים. 
 .ואהבת אדם אופטימיותומבט מקרין למראה  שלוך, שמנמן, 66בן  נחמיה ברמן,לעבר 

 
 ברמן

 )בחיוך(
 זה בסדר, אני בטוח שדני לא לוקח לריאות. 

 
 .מחזיר מבט שואל לבחורה א' דני
 

 בחורה א'
 בלש מדופלם ממשטרת ישראל.ברמן. 

 
 ברמן

דניל'ה, אתה יודע כמה סיפורים היכרתי שהתחילו 
שלו הביפר )בתור צינגל'ה ונגמרו בתור גופה? 
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)קם(. גופה  דיברתי עלרק  , הוא מביט בו(מצפצף
 .סליחה חבר'ה, אני חייב לזוז

 
 מדריכה
 )בחיוך(
 נקרא על זה מחר בעיתון, ברמן?
 
 ברמן

 .נפטר מהרעלת פריכיותבטח. בלש זקן 
 

 קלוז אפ על הגבר המבוגר עם הצלקת.
 
 פנים. הרכב של ברמן. יום .1

גיע לרחוב . הוא מקשות וחזק ברמותת, רכב לא מ58וולוו כחול מטאלי מודל ברמן נוהג ברכבו, 
המזגן שיש בו כמה ניידות משטרה לצד אמבולנס וחונה לידם. הוא לא מרוכז, מנסה לכבות את 

 יוצא מהאוטו.הכפתורים והוא . עוד כמה שניות של הסתבכות עם מפעיל את הווישריםובטעות 
 
 פנים. דירה בשיכון ברחובות. יום .2

ברמן נכנס לתוך הדירה, שכבר הוכרזה כדירת רצח )מסומנת וכו'(. בדירה נמצאים כמה 
ליד כורסת . על השטיח בסלון , אחד מהם פרמדיקשוטרים, שאוספים ראיות ושני אנשי מד"א

, , לבושה בכותונת לילה מטריקואשה כבת שבעים, כגן שולמיתה של תגופ טלויזיה מוטלת
, נאה אך לא מטופחת, 85, בחורה בת ענת כגןבפינת הסלון יושבת  .שיערה הארוך והכסוף פזור

ברמן מתחיל ללכת  ליד שוטרת שמנחמת אותה.יושבת בוכיה בשיער אסוף ובטריינינג. היא 
  לעבר הגופה. אחד השוטרים מעדכן אותו.

 
 )זוטר בעליל( אחד השוטרים

כגן, בת שבעים. אנחנו מעריכים שהיא מתה  שולמית
אותה מצאנו  .מוות טבעי לגמרישעות. נראה  22לפני 

הבת שלה ככה והטלויזיה הייתה דלוקה כשבאנו. 
 דיווחה עליה )מחווה מבטו לכוון הבת(.

 
. בשלב מסוים הוא מרים את מבטו ומעביר אותו על הסלון. הסלון נועץ מבט בגופהברמן 

תה ולידה על שולחן קפה קטן עומד ספל  ת טלויזיהמסודר באופן כללי. הגופה מוטלת ליד כורס
 .כגן ניגש לעבר ענתברמן בתוך צלוחית.  ,חצי מלא קטן,

 
 ברמן

 .אני בלש במשטרהשלום. אני ברמן, 
 

 ענת
 (מבינהלא )

 שהיא מתה בנסיבות טבעיות. אומרים הם
 
 ברמן

כל פעם שמוצאים גופה, נציג . למדיזה עניין שגרתי 
לא יך להגיע למקום. אני מקווה ששל המשטרה צר

 צורך.בנו יהיה 
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 ענת
היא לא ענתה לטלפונים שלי אז הגעתי לכאן ומצאתי 

 אותה ככה.
 

 ברמן
 הטלויזיה הייתה דלוקה כשמצאת אותה?

 
 חיוב.ענת מהנהנת בראשה ל

 
 ברמן

שהיה רוצה לראות אותה את יכולה לחשוב על מישהו 
 ככה )מחווה בידו לעבר הגופה(?

 
 ענת

 לא, לא, מה פתאום? 
 

 ברמן ממנה חזרה לכוון אנשי מד"א. מהנהן בראשו להבנה, הולך
 
 ברמן

 ? מה יש לנו פה?אדון פרמדיקאז מה, 
 

 פרמדיק
 .שום דבר מיוחד. עושה רושם של התקף לב

 
 איות ובוחן את הגופה.ברמן ניגש אל הגופה, מרכיב משקפי קריאה חצ

 
 ברמן

 פעולותיה תוך שהוא מחקה בגמלוניות את)
 (ומדבר ספק לעצמו כגן שולמיתהאחרונות של 

להנאתה תוך שהיא  תהנראה שהגברת כגן שתתה 
אין סימנים למאבק או להפרעה  צופה בטלויזיה.
יט בענת מסודר. )תוך שהוא מבבשיגרה. הסלון 

 ?כגן במבט שואל( הכל במקום
 

 ענת כגן מנידה בראשה בחיוב.
 

 ברמן
 משהו חסר?

 
 ענת כגן מנידה בראשה לשלילה.

 
 ברמן

 את פעולותיה ממשיך לחקות)
 (ומדבר ספק לעצמוהמנוחה האחרונות של 

היא סבלה נראה שהיא לא נפטרה יושבת בכורסא. 
לקום  ה אותה לרצותשהכריחנוחות כלשהיא -מאי

או שהיא  תמוטטה. ביט.המהכורסא לפני שהיא 
 כופפה לפנים ואז נפלה על הריצפה.פשוט הת
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 ה של המנוחה.יברגלהבולטים מבחין בורידים ענקיים שב לבחון את הגופה. הוא ברמן 
 
 ברמן

 (לאנשי מד"א)
 הורידים הענקיים האלה ברגל, זה נראה לכם רגיל?

 
 איש מד"א שני

. אנשים בגיל כזה, ושבע שבעים בת שהיאתשמע, 
 .של זקניםלהם תופעות...כבר מתחילים להיות 

 
 ברמן מבחין בסימנים צהובים מוזרים על רגלי המנוחה.

 
 ברמן

 וב המשונה הזה ברגליים, זה גםהצההצבע הא. ו-אה
 זקנים?...של תופעה

 
 פרמדיק

 )בוחן את הסימנים(
נראה לי שזה לא .מעניין. אבל ..דבר כזה, האמת

 בנורמה. נראה לי עדייןנתיחה. זה  מצדיק
  
 בתוך תחנת המשטרה. יום שרדפנים. מ. 2

עגלגלה בת קרוב לשישים, שכבר ראתה מניה, יתאשה המזכירה, ציפק'ה, ברמן עומד ליד 
מחלק ל זהבי, מפקד י"סגן ניצב גמביט במשרד שדלתו סגורה וכתוב עליה ושמעה הכל. הוא 

 חקירות".
 
 ברמן

 מצב רוח?
 

 ציפק'ה
 .מעונן חלקית

 
 ברמן

 מצב עם הניצב...
 

 ציפק'ה
 .אביך

 
 ברמן

 והתחזית?
 

 ציפק'ה
 .ממטרים עזים. וכולם עליך

 
והרבה , לבוש אופנתי ומוקפד, עם ג'ל בשיער 83בן ומוצק  גבר נאה, גילי הדלת נפתחת ו

 ועצבני.צץ מאחוריה, נראה טרוד  -חשיבות עצמית 
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 גילי
דו"ח מאחר עם ה. אני , ברמןמקווה שזה באמת דחוף

 .משתולל עלייכבר  פרנקושעות נוספות, ו
 

 מאחורי גבו חזרה אצבעותיומשלב את הוא  השלובות למזל. אצבעותיהאת  לו מראהציפק'ה 
 לחדר של גילי. נכנסכיוון ציפק'ה, תוך שהוא ל
 
 פנים. המשרד של גילי. יום. 8

. גילי עם המפכ"ל, בסוף קורס קצינים בצבא, בתמונותוהמשרד נקי ומטופח, מלא בגביעים 
תמונה של גילי עם אשה, שני ילדים וזוג  –תמונה של דון ג'ונסון מ"מיאמי וייס". ובנוסף 

 ברמן. הואמבוגר, שהגבר 
 

 גילי
, אם להביא אותה לנתיחהאנ'לא מבין. בשביל מה 

 לב?מד"א אומרים שזה התקף 
 
 ברמן

 הרגשהפרמדיק לא בדק אותה בצורה רצינית. יש לי ה
 .לא טובה פה

 
 גילי

 )בחוסר סבלנות(
נתחיל אתה רוצה, שמה ברמן, תעשה לי טובה. 

)בהדגשה( לעשות פה ניתוחים אחרי המוות על סמך 
סימנים אשה זקנה מתה, אין ? יאללה, תחושות

 .בוא נסגור ענייןמחשידים, 
 
 ברמן

 (וכיס חולצתתמונות מ)שולף 
 .בוא, תסתכל על זה

 
 גילי

ברמן זה שאני נשוי לבת שלך זה לא אומר שאני יכול 
כמה פעמים  לתת לך לעשות פה מה שאתה רוצה.

אמרתי לך לתייק חומרים מהזירה בתוך התיק מז"פ, 
בחדר  פרנקו כבר העיר לי על הבלגאן כמו שצריך?

 .ראיות
 
 ברמן

 .הרגל שלה אתרגע. זצודק, צודק. אבל תסתכל 
 
 גילי

 )מביט בעיון(
)ברמן  ?באמת צבע משונה. איך זה ביחס לשאר הגוף

נשלח אותה  .)מהסס( הממממוסר לו עוד צילום(. 
עכשיו תשאיר  יאללה,. חוות דעתלאבו כביר, ונחכה ל

פונה ללכת( נוספות. )ברמן עם השעות פה, אותי 
  מה קורה!תעדכן אותי ו

 



 6 

 הפתולוג המשטרתי. יום עבדת. פנים. מ6
 ., ליד הגופה, מדבריםשל ברמן בגילו מדובלל איש, אייזנמןברמן והפתולוג, 

 
 ברמן

 (תוך שהוא מתקין את משקפיו על חטמו)
 ?עליה אז מה אתה אומר

 
 אייזנמן

 .תסרוקת מזעזעת
 

? הפתולוג מכחכח מבט של "אתה חושב שאתה מצחיק"בו ברמן שולח דרך משקפי החצי שלו, 
 .לצאת מהפאדיחהבגרונו בניסיון 

 
 אייזנמן

כל המערכות בגוף שלה פשוט קרסו, ואני לא מוצא 
 .שיכול להסביר את זה דברשום 

 
 ברמן

 אין שום סימן של התערבות חיצונית, משהו?
 
 ןנמאייז
ש 'מאמזה  (.על הגופההנה, תסתכל כאן )מראה לו 

 הזו?רואה את הנקודה מעל מותן ימין. 
 
 ברמן

 (ורוכן קדימה רכיב את משקפי הקריאה)מ
 נו, נגיד. מה זה?

 
 אייזנמן

יכול להיות דקירה. יכול להיות. בקושי רואים את זה, 
כי זה בחלק שומני. אולי זה גם סתם מום בעור, 

לא יכול לחתום לך . תשמע...אני למרות שלא נראה לי
 .ודאישום דבר על 

 
 יום. פנים. המשרד של גילי. 3

 ברמן
בדקתי גם את  .שזאת היתה דקירה בטוח הפתולוג

ההסטוריה הרפואית שלה. האשה היתה בריאה כמו 
 . אין רקע של מחלות לב, מחלות קשות, שומדבר. שור

 
 גילי

 יש לך את הדו"ח שלו?
 
 ברמן

 )מחפש בכיסים(
 כן, אה... לא. בטח השארתי את זה באוטו.

 
 גילי
 שלה, נכון? אבל אין שום חומר רעלי בגוף
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 ברמן
 נכון, אבל...

 
 גילי

ומדובר באשה בת כמעט שמונים, שמתה מקריסת 
 מערכות, נכון?

 
 ברמן

 בסדר, אבל...
 
 גילי

תיק ני כבר רואה מה כתוב על הכריכה. אוקצור, א
סגור. יש עוד משהו שחשוב לך להגיד לי, באמצע של 

 האמצע של ההיסטריה של השעות נוספות?
 

 מבט מיואש.ברמן נועץ בו 
 
 ברמן

 (כבדרך אגב)
 .החנות שלך פתוחה 

 
 מסתובב ויוצא.ברמן  גילי בבהלה מסתובב ובודק את רוכסנו.

 
 רחובותי. יום כביש. חוץ. 5

ומעביר תחנות ברדיו. הוא לא מוצא כלום, עד שלפתע נשמע קולו של רנטה שלו נוסע בטברמן 
 .חוזר חלילהאותו. ושמעון פרס. ברמן מקשיב קצת, מחליש, ומנסה לחקות 

 
 פנים. חדר מדרגות. יום. 11

עליה כתוב הוא מגיע לדלת  .פניואת  תמעווונוגס בה שולף פריכית אורז, ברמן עולה במדרגות 
 פותחת את הדלת. ענת. ונוקש עליה "ענת ותומר כגן"

 
 ברמן

 שלום, גברת כגן. 
 

 .רצון בולט-באי ענת מכניסה אותו
 
 ברמן

 נקודות מאד מעניינות בחקירהעלו, פשוט, כמה 
 תך.ישרציתי לבדוק א

 
 ענת

 אמרת שזה רק עניין פרוצדורלי.חקירה?  האיז
 

 ברמן
 .גברת כגןאז זהו, שזה לא בטוח. 

 
 ענת

 מה זאת אומרת לא בטוח?
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 ברמן
זאת אומרת, שהפתולוג שלנו גילה סימני דקירה על 

 –הגופה, צבע מוזר מאד של העור ובאופן כללי 
 .נראית לעיןקריסת מערכות שאין לה שום סיבה 

 
 ענת

 )בהחלטיות(
 .אמא שלי לא הזיקה לאף אחד בעולם

 
 ברמן

אולי בכל אני יודע שהיא היתה אשה טובה. אבל היו 
אותה? )הבת שותקת(. מה עם  אנשים שלא אהבו זאת

 גברת כגן? בעלך
 
 ענת

 )עווית קלה עוברת בפניה(
 .. התגרשנו לפני שנתייםלשעבר

 
 ברמן

 ואיך היו היחסים שלו עם אמא שלך? .אה
 
 ענת

לא... אני לא חושבת שאני מסוגלת לענות על אני 
 השאלות האלה כרגע.

 
ממתקים במטבח. ענת ניגשת אליו כבן שש, הזולל שמנמן ילד , תומר קולט לפתע את ברמן

 ומנערת משהו מחולצתו.
 
 ענת

 , תומר, כמה שערות יש לך על הבגדים!יאו
 

ברמן מתקרב אליהם ומתחיל להתעטש, לכחכח בגרונו, למחות דמעות ולגרד באוזנו הימנית. 
 תומר מביט בו ומתחיל לצחוק. 

 
 ברמן

 זה מחתול או מכלב?
 
 ענת
וכל פעם שהוא חוזר חתול. לאבא שלו יש חתולים, 

 .ממנו, זה אותו סיפור
 
 ברמן

 .זה יותר גרוע מדיאטה...שערות האלהאני אלרגי ל
 
 ענת

 .סבתא שלו היתה הבנאדם הכי קרוב אליו, חוץ ממני
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 תומר
 )בפה מלא שוקולד(

 .ומאבא
 
 ברמן

 בן כמה אתה, תומר?
 
 תומר

 .בן שש. לפני שבועיים היה לי יומולדת
 

 ברמן
 .ילד גדולוואוו, איזה מזל טוב. 

 
 תומר

וסבתא הביאה לי קלפים  ,בגן עשו לי יומולדתכן, ו
של יוגי הו! וגם הכינו לי עוגה, אבל מישהו כבר אכל 

 .ממנה
 

 ברמן  מביט בענת, מנסה להבין ממנה במה מדובר.
 

 ענת
 (בביטול)

משהו מוזר. כשבאנו לאכול את העוגה ...םסתאא
)ביט, היא  חתיכה.אכל ממנה כבר ראינו שמישהו 

 ממך, ועכשיו, אדון ברמן, אני מבקשתמרצינה( 
 .הדלת( אל ענת מלווה אותו. )תעזוב אותנו במנוחה

. אם תגיע לאבא שלו, אל תזכיר שהיית משהוועוד 
 פה, בסדר?

 
 .מביט בה ארוכות ברמן

 
 פנים. הלשכה של גילי. לילה. 11

 גילי
לא זה שהיה מועמד לפרס נובל? אליעזר גולן? 

 רוצהנורמלי אתה, תאמין לי. אתה קולט את מי אתה 
עולמי מומחה לחקור? מדען בכיר במכון וייצמן, 

 .ללייזר
 
 ברמן

 , אנשים חשובים לא מבצעים פשעים?נו
 
 גילי

, קודקודים למעלהאת ה אנשים חשובים מלחיצים
 .אינדיקציה מינימלית לרצח שוםלנו  במיוחד כשאין

  
 ברמן

את גרושתו, כשהזכרתי את השם היית צריך לראות 
 .שלו
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 גילי
 )בפאתוס(

אה, או קיי. יש לנו הרשעה בטוחה. גרושתו מפחדת 
ממנו. עשה לי טובה, ברמן. למה בכלל הלכת אליה? 

 .אני לא זוכר שאישרתי לך לחקור
 
 ברמן

 ..כל הסיפור פה משונה מההתחלה.
 

 גילי
 )קוטע אותו(

ברמן, עשה לי טובה ורד מזה. טובה גם לעצמך, דרך 
אגב. הדיון שלך אצל פרנקו מתקרב, והטרדה של 
 אישיות בכירה לא בדיוק תעלה את הסיכויים שלך

יה. )מתקרב אליו לקבל הארכת שירות אחרי גיל פנס
אתה חייב לשחק לפי הכללים, ברמן ומרכך את קולו( 

 עליך. ברמן. יש גבול לכמה שאני יכול לכסות
  

 יוםברמן.  משפחתפנים. בית . 12
, מטופחת וחייכנית, שיערה צבוע כתום, והיא משרה 68בת  מלכהבמטבח.  מלכהברמן ואשתו 

 היא מגישה לו אוכל דיאטטי, ירקות וקרקרים. אווירה של בית, עוגן. 
 

 מלכה
על ברמן, אני לא צריכה להזכיר לך מה הרופא אמר 

 .שלךכולסטרול ה
 
 ברמן

 , תני לחיות.ל'ההלכמדי, 
 

 מלכה
מה שמעתי ממיכלי? אתה וגילי שוב פעם לא 

 מה קרה? מסתדרים?
 

 ברמן
 )בביטול(

איזה חקירה שהוא לא רוצה  .אה, שומדבר מיוחד
 שאני יפתח.

 
 מלכה

 )נעמדת מולו(
תו עכשיו יברמן, אני מציעה לך לא להיכנס א

 למריבות מיותרות. הדיון על...
 

 ברמן
 אותה()קוטע 

  .ההארכת שירות יהיה או טו טו. אני יודע
 

 מלכה
 ובדצמבר אתה בן...
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 ברמן
 )קוטע שוב(

 שישים ושש.
 

 מלכה
 …אז צריך

 
 ברמן

 להגיד לכולם ללכת לעזאזל.
 

 מלכה
 לשחק לפי הכללים יקירי הבלש.
 

ברמן בוצע נתח גדול ומסתובבת להכין אוכל.  היא מנשקת אותו נשיקה קטנה על שפתיו
שהיא לפני אבל בקלקלתו קולטת אותו  מלכהמהחמאה שנשארה על השיש ומורח על הקרקר. 

 עושה פרצוף של "מה יהיה הסוף איתך?". מלכה בולע את הקרקר.מספיקה לעשות משהו הוא 
 

 . יוםפנים. מסדרון במכון וייצמן. 18
 .ברמן מהלך במסדרון. מבחין במזכירה ומתקרב אליה

 
 ברמן

חדר של פרופסור אליעזר האני מחפש את  .שלום
 .גולן

 
 מזכירה

אין לי מושג. תשאל אותה )מצביעה על מזכירה 
 .אחרת(

 
 כבת שלושים.עם מיני ושיער מחומצן, . פריחה, השנייה מזכירהברמן ניגש ל

 
 ברמן

 .שלום. אני מחפש את הפרופסור אליעזר גולן
 

 מזכירה
 מי מבקש?גולן? 

 
 ברמן

 מהמשטרה )מציג תעודה(.אני 
 

 מזכירה
 חדר ראשון מימין.

 
 ברמן מתחיל ללכת לכיוון עליו הצביעה המזכירה.

 
 מזכירה

 )בקול רם(
 מה הוא כבר עשה, הרג מישהו?

 
  ברמן ממשיך ללכת ומניף את ידו לאות תודה.
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 פנים. חדרו של גולן. יום. 16
, 81גבר כבן  ,גולןאליעזר ב מבחיןמקיש עליה, שומע "כן" ונכנס. הוא . ברמן סגורהדלת החדר 

הוא מנומס ועדין, בצורה מעושה . , עומד לצד השולחןצנום, לבוש בצורה מסודרת, אך אפורה
 שתלויהברמן מציץ על כל חלקי החדר, ואז מבטו ננעץ על תמונתו הגדולה של תומר, משהו. 
  .על הקיר

 
 ברמן

 .ילד חמוד
 
 גולן

 הכי חמוד. עם מי יש לי את הכבוד?
 
 ברמן

 )שולף תעודה(
 כמה שוטר מרוויח?  קראת בעיתוןאיינע כבוד. לא 

 
 .ועונה, אגב עיון בתעודה ברמן מושיט יד ללחיצה, גולן לוחץ

 
 גולן

אז במה אני יכול לעזור לך, הבלש ברמן? זאת בטח 
. ידעתי 32 -החנייה הכפולה שלי בנס ציונה, מ

 .יישתגיעו אל
 
 ברמן

 כן. טחנות הצדק טוחנות לאט... )שניהם משתתקים
אני מבין (. כשכל אחד מחכה שהשני יצחק מהבדיחה

שאתה מתעסק בקרני לייזר, אבל תוכל אולי להסביר 
 לי קצת יותר? )מתעטש(.

 
 גולן

רי של אמולקולמחקר המבנה הלבריאות. אני עוסק ב
 .באמצעות קרני לייזר התא

 
 ברמן

 )בחיוך(
 משהו שיכול לעזור עם הדיאטה?זה 

 
 גולן

 .מעבדה-אלא אם כן אתה ארנבלא ממש.  לא,
 
 ברמן

תך כמה מילים על יאני בעצם פה, כי רציתי להחליף א
 .כגן, זכרה לברכה שולמיתהגברת 

 
 גולן

 )בפנים קפואות(
 .כן
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 ברמן
 מה היה הקשר ביניכם?

 
 גולן

חמותי. עד  היכרתי אותה... מתוקף זה שהיא היתה
 .לפני שנתיים, כשהתגרשתי

 
 ברמן

 ?מה שהיכרת אותהמאיזה מין טיפוס היא היתה, 
 
 גולן

לא היינו ממש קרובים אף פעם. אני חושב שהיא 
היתה אשה מאד דעתנית, חזקה. אבל מה, בעצם... אני 

 ?לא, בנסיבות טבעיותמתה מבין שהיא 
 
 ברמן

 .)משחק במכשיר על השולחן( כן, זו הסברה כרגע
 תגיד, המכשיר הזה, למה הוא משמש?

 
 גולן

 ?מעתש ירניעל איום הגרעין הא
 
 ברמן

 .כמובן
 
 גולן

 .אין לזה שום קשר
 
 ברמן

 אה, זה מין...
 
 גולן

 הומור כזה של מדענים.
 

 ברמן
 אישה, הגברת כגן. היא היתה כןאז איפה היינו? 

 ?הנחמד
 
 גולן

 .תלוי למי, אתה יודע
 
 ברמן

 .)מתעטש( אליך, למשל
 
 גולן

באופן טבעי, כמי שהתגרש מהבת לבריאות. לא. 
שלה, היא לא היתה נחמדה במיוחד אליי. אבל אפשר 

 .להבין אותה
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 ברמן
נשים שיכלו להיות מעוניינים אתה יודע אולי על א

 ?במוות שלה
 
 גולן

אין לי מושג. אני גם חייב לציין, הבלש ברמן, שמאז 
תה בכלל בקשר. אני למעשה יהגירושין לא הייתי א

 .מתקשה להיזכר מתי נפגשנו בפעם האחרונה
 
 ברמן

 בהלוויה שלה היית?)מתעטש( ברור, ברור. 
 

 גולן
בהלווייה? לא, לא. זה לא היה מתאים, אתה יכול 

בת אותי. לתאר לעצמך. המשפחה שם לא ממש מחב
 .כמו במרבית המקרים של גירושים, אני מניח

 
 ברמן

אם יצוץ לך ו... עזרת ליבהחלט , תודה על זמנך היקר
ו נגד משהו בראש, בקשר למישהו שהיה לו משה

)מושיט לו  אשמח אם תדבר אתיאני האשה הזאת, 
 כרטיס ביקור(.

 
 .לגולן מסתובבהוא כשלפתע  יוצא מהחדרכמעט ברמן גולן מהמהם. 

 
 ברמן

יש פה משהו בחדר שיכול לעורר אלרגיה?  דרך אגב,
 .האלה..העיטושים 

 גולן
 אלא אם כן יש לך אלרגיה למדענים.לא. 

 
 ויוצא. , מרים ידו לשלוםברמן מחייך

 
 . מסדרון במכון וייצמן. יום13

 .ריחהברמן חוזר אל המזכירה הפ
 

 מזכירה
 נו, אז מה הוא עשה באמת? העלים מס או משהו?

 
 ברמן

 עובדת אתו?כבר כמה זמן את 
 

 מזכירה
למה . , תאמין ליחצי שנה מה זה משעממתחצי שנה. 
בש כזה. בקושי מחייך, תמיד עסוק. רציני אהוא מין י
נראה לי כל הרגש שלו )מתלהבת( אבל מה, לאללה. 

מדבר  מתנות,ים ב. קונה לו הילד שלו הולך רק על
 .יותו בטלפון כל שעה. חולה עליא
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 ברמן

 ?יכרת את אשתוה
 

 מזכירה
)מתלהבת פתאום( אה, עכשיו אני קולטת! הוא  כן

 , נכון?יהאיים על
 
 ברמן

את ממש... גשש בלש )היא מרוצה מעצמה( למה את 
 חושבת שהוא יעשה דבר כזה?
 

 מזכירה
פון, צועק עליה בטלתה, מה זה בסרטים...יכי הוא א

 .אל תשאלנהיה עצבני אחרי כל שיחה...
 

 ברמן
 את יודעת איך היו הקשרים שלו עם אמא שלה?

 
 מזכירה
 )צועקת(

( אתה חושב שהוא רצח לוחשתמה, ההיא שמתה? )
 אותה?

 
 ברמן

 .את רואה יותר מדי טלויזיהאני חושב ש
 

 מזכירה
איזה קטע, גם בעלי אומר את זה )מתלהבת פתאום(. 

 ביט. !אבידןת'ה יודע עם מי כדאי לך לדבר? עם 
הוא גם חוקר לייזר, ומכיר את . אבידןפרופסור דוד 
 .גולן כבר שנים

 
 ברמן

 נו...
 

 מזכירה
"נו" )מחקה אותו( ובוא נגיד שהוא אוהב את הבוס 

הזאת שיש  ...ֶטַרסהשלי, בערך כמו שאתה אוהב את ה
 לך בבטן.

 
 ברמן
 )נבוך(

 את אומרת?!, אבידןדווקא הורדתי שלושה קי... 
 

 לילה. פנים. בית משפחת ברמן. 15
מתחיל לפרק בקבוק יין ליד גילי ם, כל אחד בעיסוקיו. יבינתיארוחת ליל שישי משפחתית. 

, נאה ומטופחת מאד, נראית צפונית, 82בחורה בת  – מלכהתם של ברמן ו, באשתומיכל השיש. 
בת  עלמהבן השש ו עידומשחקת על השטיח עם שני ילדיה.  –קולנית וכאילו בטוחה בעצמה 



 16 

קורא עיתון.  ,כפתורי חולצתו מאיימים להתפוצץנראה משלומפר, ספה, הברמן על השלוש. 
עם מראה פריקי של שיער ארוך אסוף בקוקו ושרוואל, יושב  86בחור בן  –הבן שלהם עופר, 

 מציץ לתוכו.ט פתאום באיזה עיתון אביו מעיין והוא קוללידו וצופה בטלויזיה. 
 

 עופר
 )ביאוש(

 על זה כל שבוע?בשביל מה אתה מסתכל 
 
 ברמן

אני לא אפסיק להסתכל, עד שהשם עופר ברמן יהיה 
 כתוב פה. ובמקום הראשון.

 
 עופר

אבא, זה כבר ספר שלישי שלי, ובחיים עוד לא הייתי 
ברשימת רבי המכר. אז חבל על הזמן שלך. אולי גם 

 שלי.
 

 לכוון שולחן האוכל שכבר ערוך. תויוהיא הולכת א ,מהמטבח, סיר בידה מלכהלפתע צצה 
 

 מלכה
 יאללה, משפוח'ה, כולם לשולחן!

 
 עופר

 )בוהה בטלוויזיה(
 .חמש דקותעוד 

 
 מלכה

 .חמש דקותלא יקרה כלום אם תפסיד 
 

 רמןב
 )בשמחה(

תוך שהוא מחבק את כתפו , די, תרדי מהילד )לעופר
 .אוכל אוכל( ומתרומם

 
 מרימה את עלמה ואוחזת בידו של עידו. הם הולכים לשולחן. מיכל

 
 מיכל

 גילי, בוא!
 
 גילי

אני בא, אני בא )מביא אתו את בקבוק היין, מתיישב 
הייתי רוצה לפתוח את חברים,  (.ממלא כוס בייןו

לחיי... )חושב, מביט סביב,  הערב בלהרים כוסית
החולצה המגוהצת שברמן מתמקד בברמן(... לחיי 

  עליו.שהיא יושבת  לאיךדפק, ובמיוחד 
 

מרימים כוס מיץ וצוחקים. עופר נראה מחקים אותה, צוחקת, מרימה כוס. שני הילדים  מיכל
 מרוגז.קצת 
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 מלכה
הוא באמת משתדל עם הדיאטה. די, גילי, זה לא יפה. 

 ., מה אתה חושבתהיה כרסגם לך בסוף 
 

 גילי
 )מבסוט מעצמו(

לא צוחק, אני פשוט מתרשם ממה שהוא הצליח 
, להכניס חולצה לעשות. זה מבצע הנדסי יוצא דופן

 קונסטרוקציה כזאת. למכנסיים עם...
 
 עופר

 עם היין? חלאסגילי, אולי 
 
 גילי

 )מניח יד על כתפו של עופר, כאילו הודף אותו(
, אנשים. המוח הגדול של מה יש, תנו לפרגן

סגור את כל , הצליח להמפצח ()בלעגהמשטרה, 
 .כבוד הכפתורים בחולצה.

 
 מיכל

 החולצה באמת קצת קטנה עליך., באא
 

 מלכה
 )ברוגז(

 לא נכון. היא יושבת עליו מקסים. פשוט מקסים.
 
 ברמן

 תוך שהואפונה לעידו )
 מחקה את אורי זוהר(

 ?אני יפה
 

 הנכד צוחק.
 

 עידו
 ?היום סבא, תפסת פושעים

 
 ברמן

 (בתיאטראליות)
 .פושעים תפסתי היום המוןבטאאאאאאח. 

 
 גילי

 (לתוך כוס היין שלו)
 .איזה פושעים ואיזה נעלים

 
 . לילה. פנים. חדר עבודה בבית משפחת ברמן11

 ., קצת מסטולברמן שרוע על כורסת טלויזיה נוחה, מעיין בעיתוני השבת. גילי נכנס לחדר
 

 גילי
 מה יש לך עוד לחפש בכל העיתונים האלה?
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 ברמן
 כל מיני סיפורים מעניינים, על אנשים שאנחנו מכירים

 )מציג לו את העיתון(.
 

 גילי
 )מופתע(

 תו? )חוטף את העיתון(.יראיון א למה ישרונן פלד? 
 
 ברמן

 .מוסריהפיצוח של פרשת  לכבודזה 
 
 גילי

מניאק זה... איך הוא יודע לסדר לעצמו סססססה 
 אייטמים.

 
 ברמן

 .כתבה כזאתלך אני יכול לסדר גם 
 
 גילי

 )בזלזול מהול בעניין(
 כן?

 
 ברמן

 כגן. שולמיתשל  תיקהמ
 
 גילי

 )נאנח(
 ?מזה נכוןסיכמנו שאתה יורד  נו באמת.

 
 ברמן

סיכמת. אבל מאז הגיעו אליי כמה פרטים שמשנים את 
 .כל התמונה

 
 גילי

אתה פשוט ישבת פה על )בפאתוס( הגיעו אליך, אה? 
 פשוט הגיעו?! הכורסא והם

 
 ברמן

 ., גילייש חוקים משלו איש הזהל
 

 גילי
 (כלא מאמין)

 עם אליעזר גולן?)ברמן מהנהן לחיוב( דיברת אתו? 
 

 ברמן
אשתו מתנהג לוהוא  על הילד שלו יביאובססהבנאדם 

 .לשעבר בשנאה אמיתית
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 גילי
 נו...

 
 ברמן

 .המנוחה אף פעם לא סבלה אותוכגן  שולמיתנו, ו
 
 גילי

 פה?נו, אז מה יש לך 
 
 ברמן

מניע, גילינק'ה. מניע. הילד הוא כל עולמו. הסבתא 
 .הדומיננטית, החזקה, הפרידה אותו מהעולם הזה

 
 גילי

בסדר, הוא לא האבא הראשון שמתגרש ובקושי רואה 
 .את הילדים שלו. לא רוצחים בגלל זה

 
 ברמן

 הוא בנאדםהזה הוא לא איש רגיל.  תלוי מי. האיש
 איש מהיישוב.הוא לא אקצנטרי.  מאד

 
 גילי זז בחוסר שקט במקומו.

 
 ברמן

גילי, על כמה שוטרים שמעת שמבקשים להאריך את 
 השירות שלהם אחרי גיל הפנסיה?

 
 גילי

 באמת אף פעם לא הבנתי מה הקטע הזה.
 

 ברמן
לבזבז אינטואיציה של ארבעים שנה בעסק חבל 

 גילינק'ה.
 

 גילי
 (בהערכה משהו)

 שאתה עושה אה?אתה ממש אוהב את מה 
 

 ברמן ניגש אליו, מניח יד על כתפו. .מגרד את פדחתו, אנה ואנה הוא קם ומתחיל לפסוע
 

 ברמן
ושה פרנקו עתחשוב על זה. אם אנחנו מרשיעים אותו, 

ה המפקד מרחב הכי ממך אלוהים. תוך שנה אתה נהי
 צעיר בתולדות המשטרה.

 
 גילי

נחנו מפשלים, אתה יכול ואם א אתה יודע מה?
 .ארכת שירות שלךהלהיפרד מה
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  מביט בו בפנים חתומות. ברמן
 
 . פנים. המעבדה של גולן. יום22

גולן לא שם. באמצע החיטוט, גולן בוחן מכשיר כלשהו. ברמן נמצא בחדר הפתוח ומחטט. 
 .למראה הבלש אסוןמר על פשוהוא  נכנס.

 
 גולן
)עוצר  לפגוש בך שובשלום הבלש ברמן. כמה נחמד 

אני לא הייתי משחק עם זה במקומך. . אותו בידיים(
 ממולאלא אם כן אתה רוצה לשרוף את הבניין 

 .)מצביע לחלון(
 
 ברמן

אני  לא, מה פתאום. דווקא בניין סימפטי. ה, א
יני( סליחה. רציתי לשאול פשוט... )דופק עיטוש רצ

 .בביתהבנתי שיש לך חתולים )שוב מתעטש(. אותך...
 
 גולן

 (עושה פרצוף של הערכה)
כן, אני אוהב חתולים. הם יודעים בדיוק מה טוב להם 

אם מישהו לכן ( וואומר בנימה ידידותית )מסתובב
 .אותו תוקפיםמרגיז אותם, הם פשוט 

 
 ברמן

 (תוך שהוא מראה על אפודתו של גולן)
 כן, אני רואה את השערות.

 
 גולן

 (מבגדיו תוך שהוא מנער את השיערות)
 עוד משהו שרצית לשאול?ממ...יש א

 
 ברמן

)כאילו נזכר( ...אתה אמרת לי שאתה חוקר את הכן...
מבנה המולקולרי של התא באמצעות קרני לייזר. מה 

 כולל המחקר הזה בדיוק?
 
 גולן

 )מבליע גיחוך(
אתה תסלח  ,מר ברמןביט. . שנה של עבודהשלושים 
העניינים האלה קשה מאד להסביר את לי, אבל 

 מורכב. מאדזה  למישהו שהוא מחוץ לתחום.
 

 ברמן
ותגיד, בקשר )כאילו ניעור ממחשבה( ברור, ברור. 

 ...כגן שולמיתל
 

 גולן
 (תוך שהוא פונה לעיסוקיו)

 תה?ימה א
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 ברמן
אז הגירושין יצא לכם מתנסה להזכר, זה חשוב. 

 .? )עוד התעטשות(להיפגש
 
 גולן
, משפחתי כלשהוככל הזכור לי, לא. אולי באירוע 

ועכשיו, . ורח מקרי. אבל לא. לא היה כל קשרבא
 לעבודה. חזוראני חייב ל צטרך לסלוח לי שוב.ת

 
 ברמן

 .ברור, ברור
 

 הוא מתחיל לצאת, ואז נעצר, מסתובב וחוזר.
 
 ברמן

מציק לי... כשנפרדנו, בפעם קצת יש רק משהו קטן ש
יש משהו במעבדה שעלול לגרום  שעברה, שאלתי אם

 לאלרגיה. אמרת לי שלא.
 
 גולן

 נו...
 
 ברמן

 .את החתולים שיש לך מוזר שלא הזכרת
 
 גולן

 )מהרהר(
אני פשוט כל כך רגיל לשערות האלה, מהבית, שלא 

 חשבתי בכלל שהן יכולות להפריע למישהו.
 

 ברמן מנופף לו בידו לאות פרידה והולך.
 
 דוכן שווארמה. יוםשל ברמן/רכבו . /פנים. חוץ22

ברמן יושב ברכבו וצופה על דוכן שווארמה. בשלב מסוים הוא משחרר אנחה, יוצא מהאוטו 
 איש השווארמה מכין לברמן לאפה.וניגש לדוכן. 

 
 מוכר

 לשים גם את השומן, כמו שאתה אוהב?
 

 ברמן
 .שים עוד קצת שים…כן

 
 מוכר

 זהו?
 
 ברמן

שם( מה קורה, אתה תוסיף גם מהצ'יפס. )המוכר 
 .מוסיף( המוכרבקיצוצים היום? )
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 מוכר
 )מושיט לו את הלאפה(

 ., אדון ברמןלבריאות
 

 .עוצם את עיניו בהנאהו נוגס מהלאפהברמן 
 
 . פנים. סדנה לאוכלים כפייתיים. לילה28

 .מצחהגבר עם הצלקת בשוב קלוז אפ על ברמן יושב שוב באותו חצי עיגול. 
 

 מתחילת הסרט( בחורה)ה בחורה א'
לעומת  שווארמה בלאפהלא נורא, ברמן. מה זה 

צ'יפס, שנגמרת ד וקל'חבילה שלמה של עוגיות צ
 "?סקס והעיר הגדולהבפרק אחד של "

 
 ברמן

תודה, עידיתוצ'קה. עכשיו אני באמת מרגיש הרבה 
 .יותר טוב

 
 המדריכה

 )בטון של מורה(
ון לא ניקח את המפגש הזה לכו וחברים, חברים. בוא

של תבוסנות, בסדר? תזכרו. אנחנו הרבה יותר חזקים 
 ממה שנדמה לנו. נכון, ברמן?

 
 ברמן

 .זה לא מה שהשווארמה אמרה לי היום בצהרים
 

 קולות גיחוך נשמעים מסביב.
 

 מדריכה
תגיד לי היום רציתי לדבר אתכם על ילדות. ברמן, 

 בבקשה. כשהיית ילד, איזה ילד היית?
 
 ברמן

עגלגל כזה. לאבא שלי היתה ...ילד הייתיאיזה המממ, 
תמיד אה...  –כשהייתי עוזר לו  –מכולת, ובערבים 

. בסוף זה כבר נהיה הרגל. בדקתי את הסחורה
כשהייתי שמח, חגגתי  צופה.כשהייתי עצוב, אכלתי מ

 .עם קרמבו
 

 מדריכה
זאת בדיוק התשובה.  ?אתם שמעתם את זה, חברים

דבר שמתעצב כבר בילדות. ביט. זה  .הרגלי אכילה
והדבר הכי גרוע הוא להפוך את האכילה לסוג של 

בריחה. מפלט. כשאתם רואים ילדים קטנים 
שמחוברים לשוקולד, למשל, יש לזה סיבה. הם לא 

השוקולד, מבחינתם, הוא סוג של  .סתם אוהבים מתוק
פניו של ברמן )נחמה או פיצוי על מצוקה שהם חווים. 

 (.לט משהווק משתנים לפתע. הוא
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 . חוץ. גן משחקים ברחובות. יום26
ם קועה בשיחה עם אֶ ש הוא קולט, מרחוק, את תומר שעסוק במשחק. אמובגן.  הולךברמן 
 ניגש אליה.ברמן  .אחרת

 
 ברמן

 שכנה שלך אמרה לי שאני אוכל למצוא אותכם פה.
 
 ענת

 (בתקיפות)
 אין לי מה להוסיף על מה שכבר דיברנו.

 
 ברמן

 חשוב.ענת, זה 
 
 ענת

 אני מבקשת שתלך!
 

 החברה
 )תוך שהיא מחפשת ומוציאה טלפון מתיקה(

 .עכשיו למשטרה יקראאם הוא מפריע לך אני  ,ענתי
 

 .הולכתה בפניה שהכל בסדר. החברה חברענת מסמנת ל ענת וברמן מביטים אחד בשני.
 

 ברמן
 להחליף כמה מילים עם תומר.הייתי רוצה ברשותך, 

 
 ענת

 )בתקיפות(
! הילד כבר סבל מספיק מכל מה בשום אופן לא
 .לשגע אותו עוד יותר רוצהשקרה. אני לא 

 
 ברמן

זמן אותו לחקירה להחוקית ענת, יש לי את הסמכות 
 תו עכשיו תוכלישיחה שלי א. אצל חוקרת ילדים

 למנוע את כל הטררם.
 

ן בנאדם אתה". של "איזה מי ית, ונועצת בברמן מבטענת מניחה ידיה על מתניה בתנועה עצבנ
 ניגש אל הילד, שמשחק לבד בארגז החול.ברמן 

 
 ברמן

איזה מגדל ענקי, תומריקו. שלא ייגמר לך החול 
 .בארגז

 
 תומר

 )מזהה מיד את ברמן ומחייך(
 אני בונה את הצוק של מלך האריות! !תראה
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 ברמן
 )שר מתוך הסרט(

 "אה, סיוונגה!"
 

 תומר
 מכיר את זה? אתה זקן!יאוו, מאיפה אתה 

 
 ברמן

 .נכון, אבל יש לי נכדים. יש לי אפילו נכד בגיל שלך
 

 תומר
 איך קוראים לו?

 
 ברמן

 .עידו. עידודי
 
 תומר
 והוא גם אוהב את מלך האריות?
 
 ברמן

תומר, אני רציתי לדבר )ביט( בטח. במיוחד את טימון. 
 , שקשור לסבתא.אתך על משהו חשוב

 
 תומר

 כעוסות()בפנים 
 שהיא עלתה לשמיים וכל זה?אוףףף, על איך 

 
 ברמן

לא, חמוד. רציתי שתיזכר, אם שמעת פעם משהו רע 
 .שאבא שלך אמר על סבתא

 
 תומר

 .לא. אבא לא מדבר אתי לא על אמא ולא על סבתא
 
 ברמן

 וסבתא? היא היתה אומרת עליו דברים רעים?
 

 תומר מרכין את ראשו ומהנהן בחיוב.
 

 ברמן
 היא אמרה?מה 

 
 תומר

שלא תיתן לאבא לאמא פעם היא אמרה כל מיני...
לאמא שלא תכניס ביט. היא גם אמרה  .לראות אותי
 פסיכ...פסיכ...יותר את ה...

 
 ברמן

 פסיכופט.
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 תומר
 .הזה, ככה היא קראה לאבא...פסיככן, ה

 
 ברמן

 ואתה סיפרת על זה לאבא?
 
 תומר

 ...פסיכפסיכ...כי רציתי לדעת מה זה כן 
 
 ברמן

 פסיכופט.
 
 תומר

 .אני שונא שאומרים מילים שאני לא מבין כן, זה.
 
 ברמן

 ומה הוא אמר?
 
 תומר

כלום. הוא ישר התחיל להתעצבן ולצעוק, ונהיה קצת 
מפחיד כזה. זה קורה לאבא שלי לפעמים. אבל הוא 

ונותן  נרגע. ותמיד אחרי שזה קורה, הוא מחבק אותי
היי, הוא ביט.  .שוקולד לבןלי איזה פסק זמן, או...

 אמא, איפה אבא?מו( )לאצריך לקחת אותי עכשיו! 
 
 ענת

 )מציצה בשעון(
 הוא כבר היה אמור לבוא...

 
 תומר

 , מזהה וצועק(הכביש )מסתכל לכוון
 אבא!!! 

 
תומר רץ, חוטף תיק קטן שנמצא בצד, עוצר אצל אמא שלו לנשיקה חטופה ואז דופק ספרינט 

כמה עשרות מטר משם. ענת וברמן מחליפים מבטים. הם צופים וון גולן, הניצב ליד רכבו, לכ
בתומר המזנק בשמחה גדולה על אביו, שמצידו נראה קורן. איש אחר. לבבי, מחבק אותו בחום, 

גולן מכניס את תומר לרכבו, ולפני שהוא עצמו נכנס  מניף אותו באוויר ומרעיף עליו נשיקות.
 ועץ מבט ממושך בברמן ובענת. לרכב, הוא נ

 
 יום .חוץ. מדשאה במכון וייצמן. 23

 בעל מבנה גוף ממוצע.חייכן, מרושל בלבושו ומסביר פנים.  .אבידןעם  פוסע לאיטוברמן 
 

 אבידן
 )מחייך(

 אליעזר גולן. איש המסתורין.
 

 ברמן
 כמה שנים אתה כבר מכיר אותו?
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 אבידן
אתה מדבר עם האיש שצבר אולי הכי הרבה  או הו

תואר . אני מכיר אותו עוד מאקדמיהשעות גולן ב
 .שנה משלושים, כלומר יותר ראשון

 
 ברמן

 באיזה יחסים אתה עם פרופסור גולן? אבידןפרופסור 
 

 אבידן
אדון ברמן, אתה בטח לא הגעת אליי סתם. איזו ציפור 

גדול, לחשה  חימצוןמיני קטן וקטנה, להערכתי עם 
 .חבריםבדיוק לך שאנחנו לא 

 
 ברמן

 .זה נכון. אבל היא לא ידעה להסביר לי למה
 

 אבידן
עוסקים בתחום דומה מאד,  אליעזרבוא נאמר שאני ו

הגנטי  מבנההשל שימוש בקרני לייזר כדי לשנות את 
 .של התא

 
 ברמן
 ? עם לייזר אפשר לשנות מבנה גנטי של תא
 

 אבידן
מגיע מהמלחמה בסרטן. הניסיון הוא הצורך המקורי 

להפוך תאים ממאירים לבריאים באמצעות הלייזר. 
 .הקרן יוצרת מוטציה בתא ומשנה אותו לגמרי

 
 ברמן

 ושניכם עובדים על אותו דבר?מוטציה, אה? )ביט( 
 

 אבידן
החליט  גולןזהו. שבשלב מסויים דרכינו נפרדו. 

שהיכולת לשנות את מבנה התא לא צריכה להצטמצם 
רק לצרכים רפואיים, והיא יכולה להיות גם מאד... 

 .למת, בוא נאמרתמש
 

 ברמן
 שזה אומר...

 
 אבידן

. הרבה גופים לשמש, למשל, כסוג של נשק ביולוגי
 .הנות מהמצאה כזויבעולם היו שמחים ל

 
 ברמן

 במסגרת המכון? זה הוא עובד על
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 אבידן
בשלב מסויים, לפני שנה בערך, כל עבד. עד ש

אתה צריך הפרוייקט הוקפא. אף אחד לא יודע למה. 
אולי הוא  .את השאלה הזאת מנהל המכוןלשאול את 

 יידע להסביר לך.
 
 ברמן

 ?הזאתאתה מכיר את הטכנולוגיה 
 

 אבידן
הבנאדם לא גולן הוא איש דיסקרטי. , לא. לא ממש

 עושה.מדבר על דברים שהוא 
 
 ברמן

, משטרת ישראל כולה מצדיעה לך. אבידן פרופסור
לם דרך אגב, יש מכשיר לייזר שיכול לשרוף בניין ש

 ?וממולשנמצא 
 

 אבידן
 )בכובד ראש(

 .זה תלוי
 
 ברמן

 במה?
 

 אבידן
בכמה כוסות שתית, לפני שהתחלת לראות את ההזיות 

 .המטופשות האלה
 

 את הבדיחה.ברמן מחייך ומחווה בידו לאות שהבין 
 

 . פנים. חדר המתנה מהודר במכון וייצמן. יום21
בפיו ומנסה לגרד כתם שומני  פריכית מחזיקתוך כדי הוא  ."מידעון מכון וייצמן"במעיין  ברמן

 .מזכירה. לפתע נכנסת מחולצתו
 

 מזכירה
 מנהל המכון יקבל אותך עכשיו.

 
 ברמן קם, ומנער מעצמו את הפירורים.

 
 מנהל מכון וייצמן. יום. פנים. לשכת 81

ברמן נכנס, בהליכה שלוכית טיפוסית, ולוחץ את ידי המנהל. פירור פריכית קטן נשאר למנהל 
 .וומנגב אותה במכנסיהמנהל מנער את ידו,  על היד.

 
 ברמן

 .קודם כל, רציתי להחמיא לך
 

 מנהל
 או, מחמאות זה תמיד טוב. במה זכיתי?
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 ברמן
על המחקר המדהים הזה, של איתור די.אנ.איי מתוך 

סוחף את זה ממש...קראתי בעיתון. עצמות עתיקות. 
 .הדימיון

 
 וניגש אליו. קולט איזה דגם שברירי למראההוא 

 
 מנהל

אה, תודה רבה. לא ידעתי ששוטרים מתעניינים 
 .בתחומים כאלה

 
 ברמן

 (תוך שהוא ממש דגם שברירי)
על ארכיאולוגיה.  שוגעגם מ, אני עסץ אמייוחוכן,

התקופה הניאוליתית תמיד העסיקה אותי. ועכשיו, 
מטען הגנטי מתוך שרידים היכולת הזו לבודד את ה

 .מדהים. פשוט מדהיםישנים...
 
 מנהל

 )מתחיל להיות קצר רוח(
 הבלש... איך אני יכול לעזור לך. אבל...תודהכן כן 

 ברמן
 .ברמן

 
 מנהל

אני מניח שבאת אלי בעניין אליעזר גולן. נו... ברמן. כן
 שמעתי שדיברת איתו.

 
 ברמן

, שלפי ומשהו על המחקר שלממך  לשמועהייתי שמח 
 .הוקפא מה שאני מבין

 
 מנהל

 )מנסה לאמץ פוקר פייס(
 .אין לי מושג על מה אתה מדבר

 
 ברמן

שינוי המבנה הגנטי של התא, לצרכי מלחמה 
ביולוגית, למשל? אתה מבין, אני מאד מתעניין 

 בדי.אנ.איי. עוד כילד, זה היה נושא ש...
 
 מנהל

 )מאבד סבלנות ומתפרץ(
עניין במדע ובקשר בנתי שיש לך ה בסדר.בסדר, 

למחקר שאתה מדבר עליו, אני מצטער, אבל אני לא 
 .אוכל לעזור לך

 
 ברמן

 לא?
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 מנהל

 שנוגע לביטחון המדינה.מדובר בנושא לא, 
 
 ברמן

 ך(בחצי חיו)
 .אתה מדבר פה עם שוטר ממשטרת ישראל

 
 מנהל

אני מדבר פה על סיווגים מר ברמן, , עם כל הכבוד
 .מייןיכול לדברמות הרבה יותר גבוהות ממה שאתה 

 
 ברמן

התפקיד שלך )קם(.  סמייאה חוטוף ביט.  .אני מבין
הוא לשמור על שמו הטוב של מכון וייצמן, והתפקיד 

התפקיד . כל אחד יעשה את האמת לגלות אתשלי הוא 
 .שלו

 
 לילהברמן.  בית משפחתפנים. . 81

ברמן מגיע לדלת ביתו, מחפש שעה את המפתחות. בסוף הוא מוצא אותן, תוחב למנעול ומגלה 
מוציא בגדים שהדלת פתוחה. הוא נכנס בחשדנות ובזהירות לסלון, ומגלה שם את עופר, בנו, 

 . ברור שהוא קשור אליו.בראשו. ברמן ניגש לעברו, רוכן ונושק מתיק גדול ומקפל אותם
 

 ברמן
 ?הביתה חזרת ,מהאז 
 

 עופר פורש ידיו לצדדים בתנועה של "מה אני יעשה?!".
 

 ברמן
 (כמשתתף בצערו)

)מסתכל לצדדים( אמא  לא פשוט להיות סופר בימינו.
 איננה אה?

 
 ברמן הולך למטבח.

 
 ברמן

 )פותח את המקרר( 
להשלים פחמימות )שולף חמאה ומורח הזדמנות 

 .אותה על לחם(
 
 עופר

 הסיפור הזה, של מכון וייצמן?תגיד, מה קורה עם 
 
 ברמן

 (תוך שהוא בולס פרוסה)
 הביס?ברוך. למה באמצע אאוי 
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 עופר
לפני כמה ימים על איזה באינטרנט  ראיתיבדיוק 

 בדיוק בנושא הזה. פיתוח גרמני
 

 ברמן
 (עוצר מבליסתו)

 באמת?
 

 עופר
הם  .לספר שיש ליחדש  רעיוןאיזה ל כן, עשיתי תחקיר

כדי  לייזרבאמצעות מנסים להשתיל תא שעבר מוטציה 
לראות אם כל התאים שמסביבו יעברו את אותה 

 .מוטציה
 
 ברמן

 ?…ו ?מה אתה אומר !מה אתה אומר
 

 עופר
היה כתוב עוד לא הצליחו להוכיח את זה, אבל הם 

 .שבמכון וייצמן עובדים על אותו דבר בדיוק
 
 ברמן

 (עיניו אורו)
רגע. נניח שכבר יש את הטכנולוגיה בינגו! )חושב( 

, של לשנות המון תאים עם תא אחד שעבר אתהז
מוטציה. ונניח שהרוצח השתמש בה כדי להרוג את 

 . מה הוא בעצם היה צריך בשביל זה?כגן שולמית
 

 עופר
תא מהגוף שלה. זה יכול להיות שערה, רוק, ציפורן. 

אותו  אתה מחדירשה לתא הזה מוטציה, ואז וע אתה
 שלה. חזרה לגוף

 
 ברמן

 להרוג?וזה יכול 
 
 עופר

כמה ימים אמור לקחת כן, אבל זה שהבנתי עד כמה 
מהרגע שהתא הוחדר מחדש לגוף. בכל מקרה, עד 

 .עכשיו עשו את הניסויים האלה רק על חיות
 
 ברמן

חיות, אה? )חושב, ואז מתחיל להתגרד בטירוף 
 יש לי הרגשה טובה. .(, כמה שניותבאוזן, כמו קודם

 
 עופר

 בקשר לחקירה?
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 ברמן
 בקשר לספר הבא שלך. אני מריח בסט סלר.

 
 יום. המכונית של ברמןפנים. . 88

 . הצד השני עונה )אנחנו לא שומעים(.תוך כדי נהיגהברמן מחייג למישהו בטלפון, 
 

 ברמן
 שתבדוק לי משהו.תשמע, אני צריך 

 
 יום נים. מסדרון בתחנת המשטרה.. פ82

 .ברמן מפטפט עם ציפק'ה
 

 ברמן
 אז מה התחזית להיום?

 
 ציפק'ה

 , ברמן.הוריקןסופת 
 

 .בסערה הדלת של גילי נפתחת
 
 גילי

 )בעצבים ניכרים(
 .ברמן

 
 של גילי. יום המשרדפנים. . 88

 ברמן
 )קורא בקול(

פרופסור "אבקשך לא לנהל כל חקירה בעניינו של 
דובר בנושאים הנוגעים לביטחון אליעזר גולן, שכן מ

 ".נהנים מהסיווג הבטחוני הגבוה ביותרוהמדינה, 
 מה שלום עידודי?ביט. 

 
 גילי

 (מופתע משהו)
 אה?

 
 ברמן

 .עידודי. היה לו חום אתמול בערב
 

 גילי
 (בפיזור דעת)

 . תשמע...לא אמרה לי כלום מיכלאה. באתי מאוחר. 
 
 ברמן

 , תוך שהוא מרים)קוטע אותו
 (שפורפרת הטלפוןאת 

 ...יתקשר אליהי אנאולי 
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 גילי
 לגמרי.ברמן, הפעם עברת את הגבול, 
 
 ברמן

 שיחה מקומית. בסך הכל מה העניין?
 
 גילי

 (אבד את זה וצועק)מ
 ! אתה יורד מהחקירה הזודי עם השטויות שלך כבר

 . ברור?פית-סו
 
 ברמן

 (שבידו תוך שהוא מראה את המכתב)
גילי, אין כאן שום קשר לביטחון המדינה. מנהל מכון 
וייצמן נלחץ מזה שהמוסד שלו יתלכלך, אז הוא רץ 

 .למשרד הביטחון כדי לעצור אותנו. זה הכל
 
 גילי

 אתה יודע מה ההבדל בינינו, ברמן?
 
 ברמן

 ?קילו , חמישיםארבעים
 
 גילי

ההבדל הוא, שאני ידעתי לא לדרוך במקומות שאתה 
 אני הגעתי לאן שאני הגעתי, ואתה... רומס. ככה

 
 ברמן

 . )קם(מפה חייב לצאת
 
 גילי

 )צועק אחריו(
 .שובברמן, רד מהחקירה. אני לא אגיד לך את זה 

 
 . פנים. סלון משפחת ברמן. לילה86

עיפה ממקפלת כביסה,  מלכהברמן יושב על ספת הטלויזיה, אפילו לא מביט במסך, נראה כבוי. 
 עד שנמאס לה. מבטים חטופים בו
 

 מלכה
 ברמן, מה קורה?

 
 ברמן

 (בפיזור דעת)
 .עייףהכל בסדר. אני פשוט 

 
 מלכה

אל תגיד לי שהכל  התקרבת למקרר.ערב לא כל ה
 גילי?זה מה? ביט.  בסדר.
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 ברמן
קיבל איזה מכתב הוא  .הוא מוריד אותי מהחקירה

, וישר עבר במשרד הביטחון גרוייסה קודקוד-א מאיזה
בפיקוד לא ירצו  אומר שלמעלהביט. הוא  .לדום

 .אתהחקירה הז אתמני אם אני אמשיך לשמוע מ
 

 מלכה
 ולא יאריכו לך את השירות?!

 
 ברמן
 .צריך לשחק לפי הכללים אמרת  
 

 מלכה
 (בשקט)
להמשיך נחמיה למה ביט. לא במחיר של הלב שלך. 

נמצא עם מי שלא יודע להעריך את ולשרת אם אתה 
 מה שיש לך לתת?

 
 ברמן מביט בה בפנים חתומות.

 
 חקירות ילדים. יום פנים. חדר. 83

 .מול הילד תומר -מתוקה למראה , שלושיםכבת  חוקרת נוער - אורנהברמן יושב ליד 
 

 ברמן
 ?תומריקואז מה היה עוד ביומולדת, 

 
 תומר

לכל הילדים,  עשיתי הצגה של צבי הנינג'האה... 
ואיתמר הפחדן הזה התחיל לבכות שעשיתי קול 

 מפחיד של שרדר...
 

 אורנה
 אמא, סבתא, אבא? ?תומר, מי מהמשפחה היה שם
 
 תומר

 ...כולם ניסו להרגיע אותו, אבל הוא כזה בכייני
 
 ברמן

 ?מי היה שם מהמשפחה שלך תומריקו,
 
 תומר

כולם היו שם. אבל אבא איחר, כי הוא היה צריך 
 .להאכיל את הארנבים

 
 ברמן

 )מביט בחוקרת(
 את הארנבים? אין לו חתולים?
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 תומר
 (עוצר, כמי שנתפס בקלקלתו, ואומר בהיסוס)

 …אבא אמר לי לא לדבר עם אף אחד על הארנבים
 שכחתי.

 
 ברמן

 איפה יש לו ארנבים?
 

 לא עונה.ותומר מביט בו 
 

 אורנה
 ארנבים.תומר זה מאד חשוב שנדע איפה יש לאבא 

 
 תומר

 מושפל( במבט)
 .יערשב בצריף

 
 ברמן

 היית בצריף הזה פעם?
 
 תומר

 כן.
 

 ברמן
 מה יש בצריף הזה תומר?

 
 תומר

ארנבים, ועוד כל מיני מלא בקבוקים וכל מיני 
 דברים.

 
 ברמן

 ואתה זוכר איך מגיעים?
 
 תומר

שאנחנו תמיד  יש את החנות ממתקים אבל לא.
עוצרים בה לפני שנכנסים ליער. אבא קונה לי שם 
שקית מלאה שוקולד, בשביל שאני לא יפריע לו, 

 כשהוא עם הארנבים.
 

 ברמן
 איך נראית החנות, תומריקו?

 
 תומר

 (מתרגז)
קי של פו -נ-)מתלהב( יש שם ציור עחנות ממתקים...

 .(אורנה)ברמן מביט ב !הדוב, על כל הקיר
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 פנים. מסדרון מחוץ לחדר חקירות ילדים. יום. 85
היא  בלשכשהיא מבחינה בברמן יוצא מהחדר וניגש אל ענת, האמא, שיושבת על הספסל. 

 .במבט מלא ציפייה וחרדה ומביטה ב
 

 ברמן
תומר סיפר . תנסי להזכרענת,  .ביט. הוא בסדר גמור

 שביומולדת שלו בגן היו גם גולן וגם אמא שלך.
 
 ענת

 מנסה להבין( )חושבת,
 נכון...

 
 ברמן

 מתי זה היה בדיוק?
 
 ענת

 ...שבועיים לפני שהיא...מממא
 

 ברמן
. במהלך היומולדת, היה , וזה חשובאו קיי. עכשיו

איזשהו מפגש פיזי בין שניהם? הם נתקלו בטעות 
 אחד בשני, לחצו יד, משהו?

 
 ענת

 )מגחכת(
הדבר לחצו יד בטח שלא...אני גם לא זוכרת שום...

אחד עמדו  היחידי שאני יכולה לחשוב עליו זה שהם
 .כשהרימו את תומר על הכיסא ליד השני,

 
 ברמן מביט בענת בפנים חתומות.

 
 . חוץ. סמטה צדדית. יום81

נכנס בחטף לאחת המכוניות  הואבשלב מסוים  .בידוקטנה שקית נייר הולך בסמטה. ברמן 
שראינו במפגשי  עם צלקת במצחאותו גבר מבוגר )מהשב"כ  "שין". ברכב יושב החונות

 .(האכלנים הכפייתיים, מבלי שדיבר
 

 ברמן
 .שין)בפאתוס( שולם עליכם, 

 
 שין

עשרים שנה אני  מאס לך לקרוא לי ככה תגיד?ילא י
במשרד הביטחון ועשרים שנה אתה טוחן את הבדיחה 

 הזאת.
 

 ברמן צוחק ופותח את שקית הנייר שיש עימו.
 

 שין
 די, אותך למדריכה!מה יש לך שם? )קולט עוגיות( 
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 הוא מוציא עוגיה ונותן בה ביס קטן.
 

 ברמן
המלצה אישית של עידית. ומה יש לנו צ'וקלט צ'יפס. 

יר דומה, שיש לשין בין פה? )מחטט בשקית ני
 הרגליים(.

 
 שין

 )מרצין, עוצר אותו בידו(
מוציא מהשקית משהו דמוי ) זה עדין. ,תזהר, רגע

זה המזרק. כשאתה סביבון, עם כספית בתחתיתו(. 
מצמיד את החלק הזה )מראה על החלק העליון, הצר 

 .יותר( לגוף, בכוח ממוצע, המחט נשלפת
 

צצה חודה . נשמע "קליק" קטן ומצידה השני של העוגיה שבידו שין מצמיד את המזרק לעוגיה
 מחט. של
 

 ברמן
 למה הכספית?

 
 ןשי

ממשרד הביטחון כשיט שלך, ממכון וייצמן, דרש -הת
שיהיה סוג של בקרת חום בתוך המזרק. הוא אמר 

סופר רגיש, הוא שהתא, אחרי שהוא עובר מוטציה, 
טמפרטורה. )נאנח( אתה בונהרס מכל שינוי מינימלי 

על הדרעק  הוצאנולא מתאר לעצמך, ברמן, כמה כסף 
 הזה.

 
 ברמן

 ?דרעקלמה 
 

 שין
את וסיפקנו לו יום בהיר אחד, אחרי שכבר פיתחנו 

הוא הודיע לנו שהוא מקפיא את המחקר.  ,המזרק
אני אומר לך. "מבוי סתום, בעיות לא צפויות". 

. אבל מרימים אותו על טילבמדינה אחרת כבר היו 
 הכל פה קומבינות.פה, עם הקשרים שיש לו במוסד...

 
 ברמן

 ן()משיק את העוגייה שלו לזו של שי
 לחיי הקומבינה שבדרך.

 
 . פנים. ביתו של גולן. יום21

אליעזר גולן מתארגן ליציאה מהבית. תוחב כל מיני מסמכים לתיק העור שלו, מחפש את 
המפתחות וכו'. לפתע נשמע צלצול בדלת. הוא מתעלם, ממשיך להתארגן. הצלצול נשמע שוב. 

נשבר ופותח. פרצופו המחייך של ברמן גולן מציץ בעינית ושב להתארגן. בצלצול הרביעי הוא 
 מתגלה מעבר לדלת.
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 ברמן
 לן. אני מקווה שאני לא מפריע לך.שלום מר גו

 
 גולן

 .בלש מדופלם בטח שמת לב שאני בדרכי החוצהכ
 
 ברמן

כן כן. זה יהיה קצר מאד )מנסה להציץ לתוך הבית( 
 אפשר להיכנס?

 
 גולן

 )מתחיל לאבד סבלנות(
 .ממהרלא ממש. אני מאד 

 
 ברמן

 )תוך שהוא נכנס(
שתיים שלוש שאלות, ואתה משוחרר להילחם 

 אפשר לקבל אולי כוס מים?ביט.  באיראנים.
 

וציא בקבוק ומוזג לכוס. הוא מגיש את הכוס לברמן, שמעווה מניגש אל המקרר,  , קצר רוח,גולן
 את פניו.

 
 ברמן
)תוך שהוא מניח ידו אוי, קרים? זה ממש לא טוב לי. 

שקל  אלפיים. לפני שבוע עשו לי כתרבדיוק על לחיו( 
 .יילסהנב לקחו

 
 גולן

 .בא תשחרר אותי מר ברמן, אני חייב לצאת.
 
 ברמן

תגיד, על סמך הידע המקצועי שלך, אתה חושב 
שאפשר להרוג מישהו באמצעות השתלה של תא 

 שעבר מוטציה?
 

 גולן
 )מגחך(

אתה דוחס פה מחקרים של עשרים שנה לשורה אחת, 
 .ועוד מבלבל הכל

 
 ברמן

 .אני לא ממהראז תסביר לי. 
 
 גולן

 . אז בבקשה...אני כןאבל 
 
 ברמן

לא, כי אני מבין שעל בעלי חיים כבר ניסו את זה. על 
 עכברים. אולי גם על ארנבים?



 38 

 גולן
 )ניצב כשגבו לברמן וקופא לרגע(

אתה צריך להפנות למשרד את כל השאלות האלה 
 .הביטחון

 
 ברמן

למה להטריד אותם, כשיש לי את המדען בכבודו 
 ובעצמו?

 
 גולן
האלה, פורמציות אינהכי רק הם יקבעו אם לחשוף את 

 .בפני שוטר שאין לו שמץ של מושג על מה הוא מדבר
 
 ברמן

 מר גולן, למה להעליב? אתה יודע שבתיכון קרית
 ?כימיהחיים אני הייתי נחשב לאלוף ב

 
 גולן

 )בהחלטיות(
אני חשוד, אז תעצור אותי. אם לא, תן אם מר ברמן, 
  לי ללכת.

 ברמן
 )מתרצה(

  .כן... אני יוצא, אני יוצא
 

 מתחיל לצאת ואז נעצר ומסתובב לגולן.ברמן  ,גולן פותח הדלת
 

 ברמן
 החתולים שלך?שלושת תגיד, איפה 

 
 גולן

 שהוא חולף על פניו()תוך 
 .נפטרתי מהם

 
 . פנים. גן ילדים ברחובות. יום21

 ש עם הגננת השמנה )באופן מובחן(.ונפג ילדיםלגן  נכנסברמן 
 

 ברמן
שלום, אני ברמן, בלש מהמשטרה. את הגננת של 

 ?כגן תומר
 

 גננת
 כן, שלום.

 
את פגישתם מבחוץ, מחצר  עוברים לראותהם עומדים בתוך גן הילדים ומנהלים שיחה. אנחנו 

הגן תוך שהיא מסבירה . הגננת הולכת בתוך שיחתםולא שומעים  ,גן הילדים, דרך חלון המבנה
 משהו בידיה.
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 פנים. המעבדה של גולן במכון וייצמן. יום. 22
 גולן רכון על המבחנות, כשברמן נכנס לחדר בחיוך הקבוע. 

 
 גולן

 )אפילו לא מביט בו(
 .מפתיעאו, איזה אורח 

 
 ברמן

מה שלומך, פרופסור גולן? עדיין שוקד על ביטחון 
 המדינה?

 
 גולן

 ברמן?אדון מה הפעם 
 

ברמן ממהר  נוגע באחת המבחנות בעל השולחן ובטעות נשפך קצת מהנוזל שבתוכה.ברמן 
 לנסות ולהעלים ראיות.

 
 ברמן

 .שזה נורא ,אופס, סליחה. אני כזה ליימך לפעמים
 
 גולן

 עדיין לא מביט בו(באגביות, )
 .ברמן, אני מבקש ממך

 
 ברמן

אומרים שלעסוק בדברים טכניים זה כשרון. לא ידע. 
 או שיש לך את זה או שאין לך. ולי ברור שאין את זה
)מגחך. גולן לא מגיב(. מצד שני, לך יש אותו בשפע, 

מר גולן )גולן מביט בו, סוף סוף(. וזה קצת קשור 
לסיבה שאני פה. בתור מי שייעץ לי כל כך הרבה 

שתף במהלך החקירה, חשבתי שתשמח אם אני א
 .הגעתי אליהןמסקנות שאותך ב

 
 גולן

 )עדיין נון שלנטי, ציני(
אתה אוהב להרגיש כמו בספר של אגאתה כריסטי. 

 נכון, מר ברמן?
 
 ברמן

וסימן  גופתה של שולמית כגן עלשהסימנים המוזרים 
. ההזרקה שהשארת עליה היו נקודת ההתחלה

גם מחוקר נוסף פה במכון וגם  –הבנתי  בהמשך,
שאתה עוסק  –מדבריו של מנהל מכון וייצמן 

ת קרני לייזר. במוטציות גנטיות של התא באמצעו
של ארנבים, לא  –ההמשך היה לקחת שיערות לבנות 

)מוציא שקית  מהבגדים שלך ושל תומר –חתולים  של
בדיקת המעבדה  .ניילון מקוטלגת ובתוכה שיערות(

העלתה שמדובר בתאים שעברו מוטציה גנטית 
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ק יקיצונית. מה שהתקשר לי עם הארנבייה שאתה מחז
 .חורשה ליד נס ציונהצריף, בב

 
 גולן

 )המום(
 מאיפה אתה יודע על זה?

 
 ברמן

י.אנ.איי לקחנו דגימה מהד( מהשאלה)מתעלם 
סט שיניים תותבות שהיא המקורי של המנוחה, מ

בתוך  יםמקוטלג הם, גם השיניים)מראה לו את שמרה 
טיפול הרעיון עלה לי בזמן שעברתי  )מגחך( .ניילון(

בכל אופן כר? סיפרתי לך. ושיניים לפני כמה ימים ז
למבנה התאים שהתגלו את הדגימה שלקחנו השווינו 

בגופה. נחש מה גילינו? שהתאים עברו שינוי גנטי. 
תא גוף שלה. אני מניח  שהשגתזה התחיל בזה ביט. 

שזה היה השיער שלה, שנמצא על הבגדים של תומר 
)מראים בפלאשבק את גולן מוצא על הבגדים של 

ז לקחת את השערה ואתומר שערות לבנות ארוכות(. 
השערה נמצאת מתחת למשהו  –למעבדה )פלאשבק 

שנראה כמו מיקרוסקופ משונה(, והעברת אותה שינוי 
רואים את גולן  -גנטי באמצעות לייזר )פלאשבק 

מפעיל את המכשיר(. ברגע שהיה לך את התא 
המעוות, כל מה שהיית זקוק לו הוא להחדיר את התא 

ותך להיות לידה. מה לגופה של המנוחה. זה הצריך א
 –שמוביל אותנו ליום ההולדת של תומר )פלאשבק 

מראות שמחים מיום ההולדת(. לא במקרה עמדת ליד 
 –המנוחה כשהרמתם את תומר על הכיסא )פלאשבק 

עמד ליד ירואים את גולן מתמרן בתוך הבלגאן כדי לה
שהרמתם את  (. איפשהו בתוך השבע פעמיםשולמית

, לקחת את המזרק הזעיר, שכבר הכנת מראש תומר
רואים את המזרק המוכן  –)פלאשבק  שמאלביד 

 –)פלאשבק  מעל המותןלפעולה(, והזרקת לה אותו 
ההזרקה(. היא אפילו לא שמה לב. לקח שבוע עד 

רואים  –בבת אחת )פלאשבק  .שהמערכות שלה קרסו
יושבת בכורסא מול הטלויזיה, לוקחת לגימה אותה 
בכאב תה, מניחה אתה הכוס ולפתע מתעוותת מכוס 

, מתכופפת קדימה ונופלת מהכורסא אל בבת אחת
 שלה. סלוןב(. היא מתה, לבדה, חסרת הכרה הריצפה

 
 גולן
 (ובקול רגוע )בפנים חתומות

שאי אפשר  אתה יודע טוב מאדסיפור מקסים. 
ברצח רק עם ראיות נסיבתיות. אדם להרשיע 

  .וקלושות, אני חייב לציין
 
 ברמן

אמת כל זה היה הולך לפח אם אתה צודק לגמרי. וב
אם לא היה לי עד לרצח )גולן מביט בו, בפנים לא...
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חשבת על הכל, )פאוזה( חתומות( או יותר נכון, עדה. 
 מר גולן, אבל לא ספרת את הגננת של תומר. הגננת

ממש מאחוריכם. מאחוריך ומאחורי המנוחה  ישבה
ביצעת את בזמן שהרמתם את הילד. היא ראתה איך 

)פלאשבק  מותן, ממש ליד הכגן שולמיתלההזרקה 
)תוך שהוא מוציא את  גננת(. p.o.vשל ההזרקה, 

היא אפילו ידעה לתאר  המזרק מכיסו ומראה לגולן(
 היא לא הבינה מה זה הסביבון הזה. לי את המזרק.

 
 .בכבדותכיסא לן מתישב על גו
 

 גולן
 (ובשקטברוגע )
עשיתי הכל רק בשבילו. הזקנה הוא כל העולם שלי. 

הזאת הייתה מרעילה את הילד ואת הבת שלה בכל 
מיני הפחדות וסיפורים שאני יהרוס את הילד, שתוציא 

הילד ותיסע לחיות איתו  נגדי צו הרחקה, שתיקח את
היא פשוט הפכה לאיום גדול מדי על היחסים בחו"ל...

הזו במילא היתה  תשמע, ברמן. האשהביט. שלי אתו. 
חמש שנים. אבל אלה בדיוק השנים מתה עוד נגיד...

הקריטיות ביחסים ביני ובין תומר. היא היתה יכולה 
להרוס אותם לתמיד, וזה בדיוק מה שהיא ניסתה 

 .לעשות. לא יכולתי להסכים לזה
 

של שוטרים, ביניהם גילי, נכנסת לחדר. אחד השוטרים מצמיד לגולן אזיקים. גילי ניגש קבוצה 
 לברמן ונותן בו מבט ממושך.

 
 גילי

עליך להארכת שירות, אדון ברמן.  אני חושב להמליץ
 י)ברמן מחייך( אז מה, נתראה אצלכם ביום שיש
 .בערב? עידו כבר מרגיש טוב, נבוא בהרכב מלא

 
הן בראשו. גילי יוצא, וכך גם כל השוטרים וגולן. נשאר רק שוטר אחד שאוסף ברמן מחייך ומהנ
 מכשירים כראיות.

 
 שוטר

, י העדות שלהאיזה מזל שהיתה הגננת הזו, אה? בל
 .כל הסיפור הזה היה הולך פייפן
 
 ברמן

 (אומר ספק לעצמוומלטף את כרסו )
כילה. זה לא בושה. אתה יודע, יש אנשים עם בעיות א

הייתה מאד נחמדה וסיפרה לי שגם לה יש הגננת 
. בק ברמן מדבר עם הגננת בגן()פלאש בעיית אכילה

)פלאשבק כשהיא ראתה את העוגת יומולדת של תומר 
היא לא בעוגת היומולדת( עורג הגננת נועצת מבט 

 יכלה להתאפק והייתה חייבת לגנוב ממנה חתיכה
. אז כשכולם בק הגננת לוקחת חתיכה מהעוגה()פלאש

היו עסוקים בלהרים את הילד שבע פעמים, היא 
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הייתה עסוקה בלגנוב חתיכה מהעוגה ולאכול 
  .בשירותים)מפנה מבטו אל השוטר( אותה...

 
 השוטר מביט אחריו המום משהו. .והולך קורץ לשוטרברמן 

 
 ברמן. לילה בית משפחתפנים. . 28

 רוח מרומם. ברמן ומשפחתו ישובים לארוחת ערב. כולם במצב
 

 גילי
 (תוך שהוא מביט לעבר ברמן)

הוא הצליח אני אומר לכם יש לכם פה בלש אלף אלף. 
פרנקו לתפוס רוצח מתוחכם שהולך למאסר עולם, 

מפקד המחוז אישור לו הארכת שירות ואני אישית 
 .כמו שהייתי צריךרוצה להתנצל שלא הקשבתי לך 

 (ואומר בפאתוס מעושה )תוך שהוא מרים את כוסו
 דוגמא ומופת לכולנו......ואתה נר לרגלינו  ,ברמן

 או...משהו כזה.
 

 לחיים ושותים.מרימים את כוסותיהם כולם צוחקים, 
 

 עידו
 ?היום סבא, תפסת פושעים

 
 ברמן

 (בתיאטראליות)
 בטאאאאאאח. המון פושעים תפסתי היום.

 
מחזיר לה מביטה בברמן בחום ובחיוך ולוקחת בנחת לגימה מספל הקפה שבידה. ברמן  מלכה
הוא קופץ להפתעת כל הנוכחים כשלפתע משתנה הבעת פניו. הוא קולט משהו.  אוהב מבט

 ומחייג. השפורפרת, מרים את לעבר הטלפוןממקומו 
 
 . פנים. מעבדת הפתולוג המשטרתי. לילה22

 כגן מונחת על השולחן. ברמן והפתולוג עומדים מעליה. שולמיתגופתה של 
 

 פתולוג
אמנם בדיקת כן ברמן, צדקת. עשיתי 

סיקולוגיה כשהיא הגיעה אבל זה לא משהו טוק
ביט. אפשר לעלות עליו בבדיקה שיגרתית. ש

צריך לעשות את הרעל הזה לגלות פרוליקסין. כדי 
זה לא משהו שבנאדם  .בלבד דיקה שמיוחדת לוב

באופן נורמלי לכן לא היה מהיישוב ייחשף לו 
כגן  שולמיתטעם בחיפוש אחריו. אבל כן...הגברת 

. ביט. איך באמצעות פרוליקסין מתה מהרעלה
שמאד קשה זה רעל  ?פרוליקסיןאליה הגיע 

כל מיני יחידות מיוחדות משתמשים רק להשיג. 
ו כשניסאומרים שהשתמשו בפרוליקסין  בו.

 בחאלד משעל. להתנקש
 

 



 43 

 . פנים. בית סוהר. יום28
 .תוך שהוא עובר שערים ודלתות כבדות בדרכו ברמן הולך במסדרונות בית הסוהר בליווי סוהר

החצר ריקה . מגודרת, מאובטחת ומוקפת בחומה ובגדרות תיל יוצאים לחצרבסופו של דבר הם 
שקוע בתוך עצמו. ברמן מתקרב אליו מאדם למעט אליעזר גולן שעומד באחת מפינות החצר 

 שקט. לבסוף... מביטים האחד בשני. תוך שהסוהר נועל אחריו את השער. ברמן מגיע לגולן. הם
 

 ברמן
 לא אתה הרגת את גברת כגן.

 
 עיניו של אליעזר גולן נדלקות.

 
 ברמן

 (כמשתתף בצערו)
 אתה רוצה להשתחרר?חף מפשע. ביט.  אתה

 
הם  ברמן מביט בו בפנים כבדות. שו לשלילה.מניד בראמביט בברמן ועיניו כלות. הוא גולן 

 מתחילים לצעוד.
 
 גולן

הזקנה הייתה מסיטה את הבת שלה, ענת, נגדי 
את  והילד היה שומע את דברי הבלע האלה.

הדברים האלה אמרתי לך כבר כשעצרו אותי. לגבי 
הזקנה הזאת הדברים האלה אמרתי את האמת. 

הייתה מרעילה את הילד ואת הבת שלה בכל מיני 
איש רע, שאני משוגע,  הפחדות וסיפורים שאני

. היא לחצה על ממני כמו מאש רלהיזהשצריך 
. הילד פשוט שתוציא נגדי צו הרחקה הבת שלה

לא היה יכול לשמוע שמדברים ככה על אבא שלו. 
הייתי ביט.  .שהוא לא יראה אותי יותר הוא פחד

וקח אותו איתי לפעמים למעבדה שלי, הייתי ל
את הניסויים לצורך הפרוייקט שעליו שם עושה 

 ארנביםדתי עבור משרד הביטחון. השתמשתי בעב
שהייתי רואה תוצאות הייתי אחרי . לניסויים שלי
רעל  בעזרת , כדי שלא יסבלו,מרדים אותם

 ,שקיבלתי ממשרד הביטחון. כשתומר היה שואל
 שהארנבות ישנות. נרדמו.הייתי אומר לו 

 
 גולן נחנק מדמעות.

 
 גולן

הוא היה אצלה. אספתי אותו ביום שהיא מתה 
מהבית שלה. זה היה משהו שיגרתי. הייתי מחכה 

ספתי לו בחוץ, באוטו, והוא היה יוצא אליי. א
הוא סיפר לי שהוא אותו ונסענו משם. ביט. בדרך...

הרדים את סבתא. ביט. הוא ילד חכם תומר. הוא 
כנראה ראה אותי שם לארנבות את הרעל והבין 

שזה מה שגורם להם להירדם. הוא סיפר לי שהוא 
לקח קצת מהחומר הזה ושם לה בתה שהיא שתתה 
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הוא רצה רק להרדים הוא אמר לי ש באותו יום.
 ן.שתיש אותה שלא תדבר ככה על אבא שלו.

 
 גולן מתאושש קמעה ולוקח אויר.

 
 גולן

מהר אני אוכל ליצור הטעיה. ידעתי שאם אני י
חומר רדיואקטיבי  קחתינסענו אליי למעבדה, ל

ידעתי  .ואת המזרק שמשמש אותי בעבודה רגיש
של הסבתא  פהאצליח להחדיר אותו לגושאם אני 

 לריאקציה מסויימת הוא עדיין יגרוםמספיק מהר, 
 למרות שהגוף למעשה כבר הפסיק את פעילותו.

 
 ברמן

כלומר לא היה פה עניין של תא שעבר מוטציה 
 ?!בעצם אלא חומר רדיואקטיביבלייזר 

 
 גולן

עדיין לא הגענו לטכנולוגיה שתאפשר לנו  כן.
 ליצור מוטציה רב תאית עם קרן לייזר.

 
 ברמן

 (נאנח)
לי אל תגיד את זה לבוסים שלי. הם עכשיו נתנו 

 הארכת שירות.
 

 גולן
אי אפשר להאשים אותך. הלכת על הקו המתבקש. 

... מבריקהאני חייב לומר שעשית עבודת בילוש 
 .בהתחשב בנתונים

 ברמן
ם אפשר ...אמת הניתוח הצליח אבל החולה

 להתבטא כך.
 

 גולן
 איך עלית על זה בסוף?
 

 ברמן
 לא יכול להיות שהסבתא תשב בנחתהבנתי ש

שינוי  עוברותשתה כוס תה אם הגוף שלה היה 
גנטי. היא הייתה סובלת סבל רב לפני שהייתה 

לא יכול להיות שהסדר בדירה היה נשמר  נפטרת.
המוות שלה וכוס התה הייתה נשארת במקומה. 

בצורה היה חייב לקרות כמו שמצאנו אותה, 
 הפסקתי אותך. תמשיך.ביט.  .ת ובשניותפתאומי

 
 גולן

הסבתא, השארתי את חזרנו לבית של בכל אופן, 
עדיין הייתה  הגופהתומר באוטו ונכנסתי אליה. 
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החומר  .הרדיואקטיבי חומראת ההזרקתי לה חמה. 
שינויים גנטיים בתאי הגוף פעל במהירות וייצר 

סימנים ברגליים שלה שאתה ל שלה מה שהביא
אני ..שתחרר יתלבשו עליו.אם אני א. פאוזה ראית.
זה יסבול כל החיים שלו. הוא  אתן לזה לקרות.לא 

ביט.  סבול.מוכן שהוא יאני לא נטל גדול מדי. 
אתה מבין אדון ברמן, הניתוח הצליח. הניתוח 

 תן לו להמשיך לחיות.ביט. הצליח והחולה חי. 
 

 ברמן מביט בגולן בעיניים כבויות.
 
 . לילהברמןמשפחת בית  .פנים. 26

סביבם מפוזרים צעצועים והם משחקים ביחד. עידו, נכדו  שני נכדיו.ברמן יושב על השטיח עם 
 בן השש של ברמן פונה אליו.

 
 עידו

 ?היום סבא, תפסת פושעים
 

 .בעיניים רכות ברמן מביט בנכדו באריכות
 

 ברמן
 (תוך שהוא מלטף את ראשו)

 לא היום עידודי. לא היום.
 

 
 - וףס -


