
 מאת ניר גלילי  בחלקים קצר (גיאולוגי) רסיפו – "העתק ישראלי"

עמוס בשקיות אוכל ישנות וקבלות שהדיו  השולחן כולו היה גיורא חיפש בין ערימת הניירות.

שכח שלמולו ממתין  שהוא בכללכך עמוק בחיפוש -הוא היה שקוע כל. מזמןהן כבר נמחק מ

 להרשות לעצמו להפסיד.  היה שגיורא במצבו, לא יכול לקוח. לקוח בסבלנות

 "מה אתה מחפש שם? אולי אני יכול לעזור לך..."

  "אני רק מנסה לזכור היכן הנחתי את המשקפיים  שלי.. . אין שום צורך.לא ,"לא

 דקות נוספות חלפו להן. מספר

 מילא, אני אשתמש בזוג של רחל לבינתיים" נו"

שנראה כאילו היא נמצאת היא ממלאת את התפקיד זמן כה רב  .רחל היא העוזרת של גיורא

 . שם מאז ומתמיד

ע את משקפיה של רחל על אפו השמנמן והסתכל לעבר הלקוח. ממש לא הפרי הרכיבגיורא 

 ענייני אופנה אף פעם לא העסיקו אותו.  ,נצנציםלו שלמשקפיים גוון וורוד זוהר משולב עם 

עם אדון  פנה אל הלקוח שהיה"אז תאמר לי בחור צעיר, במה אני יכול לעזור לך?" גיורא 

 . צתהוגומלחייו הלבוש בחליפה מחוייטת הארבעים בשנות  מראה מרשים

כסף הוא לא . ""נקלעתי לצרה. אני זקוק לעזרה ואני פה כי שמעתי שאתה הטוב ביותר

לחייו לא השאירה שום " גיורא ניסה להסתיר זאת אך ההסמקה שהחלה לגדול על מגבלה

הוא נהנה לשמוע את הדברים. הוא זז לרגע באי נוחות על כסא העור הגדול  ,מקום לספק

 .שבמשרדו

גיורא צחק  עכשיו זה זמן טוב מאי פעם, כל עוד אני בחיים..." ?בחור צעיר "על מה מדובר 

  ת.ופניו נעשו עגלגלו

קטרוני. העסק שלנו הוא קניית ציוד ישן "קוראים לי תומר, אני הבעלים של חברה לציוד אל

עולם. מרבית העבודה שלנו מרוכזת באפריקה. במשך רחבי הבמגופים ממשלתיים ומכירתו 

 ...ן"ונדלחקלאות, מכרות  :ההצלחה הביאה עימה תחומים נוספיםהשנים החברה גדלה ו

 גרשיים מיותרים, כי אתה ממשיך לצטט אותו בשורה הבאה 

עתק ולסמל את שעתיד היה לפי כל הערכות להרוויח עבורנו הון  ,לפני כחודשיים קנינו מכרה

שאתה בטח  כפי .מכרה ליהלומים –מדובר במכרה קימברליטי של חברתנו.  יהעתיד כיוונו

ועל פי כל  ,לערך מפיק יהלומים באיכות ראויהקימברליטים  מאתייםמתוך אחד יודע רק 

החלו  אך לפתעבהתחלה הכל הלך חלק  ההערכות זכינו בכל הקופה עם המכרה הנוכחי.



מפולות בחלקים שונים של מקרים של לקרות דברים מוזרים שאין להם כל הסבר הגיוני. 

קדיש ה, גדי, ו להן. הגיאולוג שלנו, ריח חריף ועשן סמיך הם רק חלק מהתופעות שצצהמכרה

וגדי הוא  – לפני הרכישה הוא דאג לסגור את כל הפינות ,שנים בחיפוש אחר מכרה מתאים

  לא אחד שעושה טעויות."

 "אם כבר יש לכם גיאולוג, למה אתה צריך אותי?" תהה גיורא.

כעת העובדים עקבותיו נעלמו. נכנס אל המכרה ולא שב.  גדי יומיים לפני ."זה בדיוק העניין

 ."לא מוכנים לעבוד. הם טוענים שהמכרה מקולל

בי עוד כוח  קייםאיני חושב כי "אני מבין.. אני מבין... אבל בחורי, אני כבר סוס זקן ולדאבוני 

 למסע נוסף.." 

 "בבקשה אתה.." 

 .גיורא התפרץ לדבריו של תומר

 ."ת שלי שאני חותם עבור כל אחד מהםני יכול להפנות אותך לכמה קולגוא"

זוג  אחרש שב לחפ, מצידוגיורא  –במבט בוחן  לעבר גיוראהביט  בחדר ותומרשקט שרר 

 המשקפיים שלו. 

 והתקדם לעבר דלת הכניסה. תודה לך על זמנך" אמר תומר "טוב, אם אתה כה נחרץ.

 ?"12"אהה רק לפני שאני הולך אולי אתה יודע היכן נמצא רחוב ביאליק  

 גיורא זינק מכסאו.  

 התשובה."מה יש לך לחפש בביאליק?". שאל גיורא אך  בליבו כבר ידע את 

בראשותו  ,חבורה של כימאים שהוקמה על ידיחברת "כימיקל". חברה ברחוב ביאליק ישבה 

יחד בוועדת ההוראה יבו המושבע של גיורא עוד מהתקופה שישבו של ניסים רמון, אוי

 באוניברסיטה. 

ל אדון בשם ניסים, אומרים אם אתה לא יכול לעזור לי שמעתי ע ."זאת התחנה הבאה שלי

 שהוא מצויין"... 

 "תגיד לי, אתה תיקח אינסטלטור לתקן לך את המכונית?" רטן גיורא ... 

 "לא, אבל אומרים שיש להם ניסיון בתחום ה..."



אני אצטרך שיהיה לי את כל  ,ואני לא אומר שאני אבחר ,"אם אבחר לקחת את העבודה

כדי קון החומצה, הלופה וכמובן תצטרך לסדר את כל האישורים בקבו -הציוד שלי זמין עבורי 

 להעביר את פטיש הגיאולוגים שלי בשדה התעופה..." שאפשר יהיה

  "עכשיו דואג לזה  , ברור. אני כברבטח"

אישתו  –בעודו חושב איך לבשר על כך לאורנה  ,"אם כך, נצא מחר בבוקר" אמר גיורא

 י לאבד את ראשו במהלך המעשה.מבל האהובה,

. אין זה מפתיע ןת משונים למראה העננים מבעד לחלובטנו של גיורא החלה לעשות קולו

 .שנה האחרונות 00-בהיבשות והסלעים היו בניו ובנותיו בכך שבהתחשב 

מים?" זיעה ניגרה מרקותיו "סליחה מיידלע" פנה אל הדיילת. "אפשר לקבל בבקשה כוס 

 ניסה להשתלט על המצב בעזרת מטפחת בד שתמיד נמצאת אצלו בכיס.  והוא

צוות המלון , 20/2 נהג דובר עברית שיהיה זמין עבורךלך רכב עם "גיורא, עם הנחיתה ימתין 

 כבר תודרך ותקבל טיפול של חמישה כוכבים".

  ."מתי הכי מוקדם שנוכל להגיע למכרה?" חתר גיורא אל המטרה

 אם אתה חפץ בכך..." ,"אחר הצהריים כבר נוכל להיות בשטח

 

ידע. למכרה חושיו של גיורא התחדדו ושוב חזר להיות גיאולוג צעיר מלא בתאווה ל בהגיעם

לא היה מסוגל לשים את האצבע על אך  ,ריח שכבר הריח בעבר ,ח ריח מוכר באווירהוא הרי

 כעת... מקורו

עיניי האנשים ולהתקרב למקום  פתח המכרה היה חסום למחצה על ידי בולדרים. גיורא החל

  שמסביבו מביטות רק בו.

 התחילו לפני כמה זמן?" שאל. שהמפולות"אתה אומר כי 

 "מספר שבועות לכל היותר..."  

 "ואלו הם סלעים שנפלו במהלך אחת מאותן המפולות..." 

 הכניסה החלה להיחסם..." במפולת האחרונה -"כן, לפי מה שהעובדים אומרים 

גיורא לא אמר שום מילה. רק הוציא מתיקו את הלופה )זכוכית מגדלת קטנה שגיאולוגים 

משתמשים בה בשטח( שלו ווידא את אשר ליבו כבר ניחש... על פי צורת הסדקים ושימוש 



הן  –ו בשום מפולת טבעית בתיאורית הבלוקים הוא הבין כי הסלעים הללו לא התמוטט

 תוצאה של פעילות אדם. אבל זה בכלל לא מה שעורר את סקרנותו. 

 –)כפי שמתבקש בחיפוש אחר יהלומים(  מגמתייםסלעים קלסטים ולא ה בכלל במדובר הי

יהלומים זה לא. הוא בחר לנצור לשונו.   –הוא לא ידע מה הם מחפשים אבל דבר אחד בטוח 

 החבורה נסעה לעבר בית המלון....החושך החל לרדת וכל 

 


