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תוהההביטהוהיאקדמוניים.מסוקסים.עבים.ענק.כאנדרטאותהשיקמיסנראו
נגעלאהאוד :פתארסעתהשנדלקהתיאטרון"השמולבנודהיהמוארגבו 'לעבר
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 .מישהזפעtגהכיראולימקום.לשרם,הוליךשלאבכךחיתהשערמומיותו.רחוב
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נעמדהואזהב.שיניאיןכבדהקטנהלילדהאוליחשב.רiדואמדחוק. .העץיד
אותו.למלאשהחלהחרטהשלהמוiוםהדגש.נגמרגםאז .כה·רחיהרחובכאמצע
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 .כחריקהועצרה.מעטעודקרבההמכונית ..ממקומולמושמסוגלהיהלאאכל
- .מקיוסקשהגיחאדםעודשםהיiדגדולה.ר::;גיכו.מש"הכפרתנראתההפנסלאור
היה "הקיוסקשלאורועלים.שלככדהנשורתעמוסה.לס?כהמתחתחבוישהיה
הקיוסקמןשיצאהאדם 'המלחמה,תום 1עםהרסךשלאהשחורהצבעזםחמתמועם

עמושהביאחיוךהסתמןהאדםשפת.,.עלמשהו.ורשםועיפרוןפינקסכידוהחזיק

כמכוניתלסירוגיןהביטבועז .כחוץשהתרחשלמהשייך \היהולאהקיוסקמתוך
אותוהלהיב'הזההאיששלכידוהפנקסאבלהמכוניתאתלמעוךרצהובאדם.'

שנגמרווידעמירושליםירדבוהרגעמןלעשות .שרצהמהכלכאילו .מהבמידת

לצעוק.ו::יחלהמכוניתמןיצאהנהג :ועיפרון.פנקסעםדם_אלראותהיההקרבות
להךהרמסוגלהיהיכאילומעטמשוכותמפיו'ציאווהמליםעבה,נמוך.היהקולו

באמצעכאןעמדתלע.ד.מידהפךוהעיפרוןהפנקסעםהאדםכעס.בשעתאפילו
אבלאותו.שאללאגם .אישכעוסה.באדישות;צייןה,'לתנועוהפרעתאדוניהכביש

להתדייiןהאנש'םלשניהרשההואאותןלבזבזחששהמליםעלשחסבועז
כאלהאנשיםאמר,והעיפרוןהפנקסעםהאדם .וחיכ:זהקיטבגאתהניח :ביניהם
אמר,רהנהגהתונעה,אתויע-צדוהרחובכאמצעעמדו\"לאכבראזלדרוס.צירך
 .ילה.המהמכ{(ית.לפניממקומוז~שלא 'בבועזוהביטמתהיהעצרתי tלאאילו
נראהוהעיפרוןהפנקסעםוה~דםסתום.חשש'אותהשאמרבנהג,הדליקה"מת"
לקבלשאפשרשריטהבבירורנראהתאפול_עי..מדימוגזםבהידורלבושעכשיו
עירו(יות.גררמכו~יות.של.חוקיבלתיכציידאולביאהעםאהבהעשייתבשעת

 .את .מדברבכללהואאם .האלהלאנשיםבכללקשורהואאם.ידעולא '.בועז\חשב
והעיפרוןהפנקסעםם.האדשלנעליוומדועאומריםהםה ?.7מביןהואאםשפתם.

הפנקםשתק.שהוא riמשואוליבעירנות.זהעםזהדיברו .הם .שרוכיםנטוליהיו
החזקותבידיותפסבועז,קר~ואזלנסו~רצהכבר '(הנהגרעד,האדםשלשכידו

זהצימרםנדהמים, ' rכשהtכ 'לרגעהחזיקםהראש"ים,שני ת\?כל-כךעדינוrךהנראות .
 'הצלילשנשמעברגע .בזה .זה .הראשים~תהטיחואזמראש .ראשחיקם_הרלזה,

משםושמאלהדרכהלתמרןהמנסה.מכוניתנראתה;י:ןגולגלות ·שתישלהמרסק
אט.אטלפה riלמכוניתבבוגרווהעגלה,גבכפוףעגלון .ישבשעליהעגלהנראתה
מלכהחיתה ;שרהוא .ביידיש .שירזימדםוהעגלוןועייפהזקנהחיתההסוסה

i •נוצץ .נוצץהיה·שכתרה i הראשיזכשני .נוצץנוצץהיהשקברה,מלכהיתה

העגלהתמונת.אתכלאהדלוקיםעודם-יה mשאורהמכונית.מזה;זהככרהתרחקו

~ארץעלנשרהפנקסוהמכונית,העגלהנעלמודומ~;כהרףואחריחשביה,והמכונית·

לתוךהקיטבגאתירות·במ::זזרקמרחק.הלוכדיםהאורותלמראהנדלקובועז
עלבועזראההמתנגןהאיטיבקולו'אדוני,עושה'אתהמהצעק.וכשהנהגהמכונית

בשיט-כוודאיאבלהגיוןבחוס~להדהים .שהצ.ליח ·משהושלמ~וכההבעהפניו

עללשכבהיהשרציתי.מהבועז.אמר.האוטואתממךלוקחאנימסויימת.חיות

 'זעם, h:;נחמלהכות.החלו ·ייייאבלשלכם.הנעלייםמןסליחהולבקשהכביש
 _בו,המם pהזעאותה,שיזכ;ררוצהמינה!הזאת.השלווהממרפסת,נושרתהילדה

השם :צעקהמנוני::ילתוךלכשדילג :אמרר·מצטע 'אניטבעת,למינהשהורידזעם
שםעמדהנדהםהנהגלנהוג.והחלהנתיעבועז,שמי·לומרצריךאבלבועז,שלי

הפנקסעםהאיששקיבל.זזמכחמןמעוכותפניוועיפרון, ·פנקסעםאדםליד
ירד .,כמחירוףנהגובועזשנזכב~ה'זרועואתוכיווץנפלשאולי iהעיפירואתחיפש.

ביו:וליד.מצטופפיםאנשיםכמהראהנוודיה.-:1 :~'הצריפיםלעברדידינגוףבמורד
גדרלידהמכוניתאתעצרהואהלאה.והמשיךממכרבקעחדשות .קר~יןול ?jשקפה

מתוךמציץנראחברזלשל.ושלדה~קרעמביןבו.כיצעדייןשיחיםשכמהפרוצה

את .נטלהאורות.אתכיבההמכונית.אתתחנה.יציב,מבנהפעםכנראהשהיהמה
היההריiחהים.דם ·אתלהדיח-היהויכולרחובלאורך.פסעהוא .והלך .הקיטבג
 1 .,ועיקשות.מסירותוהפגין.נעיםהיה-הגליםורכימרגיע

ולא.שחזרושחייליםהקט'ןבמחנההים.שפת "עלבאוהלשדהבמיטתכששכב

אבלזוכר,כןהואובעצםמיכההיאמיזוכרשאינוחשבבו,שהכומדועלאןיד~ו
מי'שהו.עלמחפההואשמא .בדעתןעלהואז ,;ל_חשובהיהלאזה

הנחה"לחייליםשלטתלויהיהקירושעלקטןמלוןנית..פניעלחלףבבוקר .
מנומנם .היההפקידונכנס.בהנחהומהfרינםמהידעלא'הואחינם."ורחצה

הקבלהפקידרשםאוליהבדוייםשמותיהםשאתאנשים.גנחובחדר:םולמעלה
עצמואתומצא ·::יחינםאתביקשבועזותר..יטובים,ימיםידע.שהגדולבפנקס
משחת.האישמןביjושהואשבוררת.ומראותיומזוהמיםשקירותיורחצהבחדר

עטעלשיניםמשחתמרחבועז,לו.שיסרבמכדימידייעייףהיההפקידשינים.

שיערוואתפניו'אתהרטיבאfזר""כך .שיניואת.וצחצחהקיטבגמן~הוציאנובע

מושגשוםלונתנהלאהשבורה .והמראהלאחור ,שיערואתסרקובאצבעותיו
 .שאלונועדותקווהמלחמהעלמשהוהפקיראמרכשיצאנראה.הואאיךמדוייק
משחתאת'מ~ששהפקידערבים.שלזהבישינילקנותמעוניין ·הואאםאותו

תיקןל(יזבועזה.,האלהבריחיםאחדעםכלדי.וי.ואמר,לוהחזירשבועזהשינים

מןלבנהחיתהידומתפורר,לח-טיחוראהבקיואגרוףהטיחיצא,אלאאותו

תלתהאשה .בתיומביזמבליח.נראהשהיםהירקוןרחובורך t:~ל'וצעדהמכה

 / ..שלה .הגבריםשלהבגדיםאתלהתשרוף,שהשמשרצהוהואלייבושכבסים
היחידותאתעזבו.שחייליםשלמצבםלקביעתמשרד ;שלטראהלמשרדכשהגיע
 .בשורהעומדיםחיילים·וראהמצחינותבמדריגותעלההוא .באשמתםשלאשלהם
כשקטחיכהבועזדפיקה.גרושעשרהשלוש.ברחוברומניהישאמר.,מהםאחד

מסתיק.בליפהלהםהראההואאבלמסתייגרצוהחיילים .מדומייןמסתיקולעס
לבהלהנצטעפוועיניונאיםבמדיםלכדשלמשעי.מסורקקציןשיבבמשרד

עגההזאת.הלאומיתהסמכותאתהעריךברעדכהלכה.מתופקדלזיזיוךשנתייפתה
 .לו ·אמרהקצין·.לקציןאותםוהראההניירותאתשלףבשלווההק~יןשןלש~לות

 /חיילתובכנסהדקותכמהדיברו .הנשקאיפהעוד,לךמגיעשם.גם-הייתאה.
להביןרצהשחתםאחרי .וורודדקמגיירקטןפתקעלמשהושכתבהפגיםזעופת

ואמרה,גבהאת·הפנתההיאאבלהחיילתשלהענקיות ciהשדיימגעיתולאן·עד
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כאלהשדייםעםעליה,ריזiםאוליכלדב;אותה,הביןוהואאחד,כלאחד,כל

מסמא.ואורהשמשזרחההחוצהוכשיצאהאלו.האפלות'המזימות'אתלפגוש
ללכת.רוצהאויו'.צרהוא,לאןידעולאהחלל 'אתמילאי

הגיעהלאין tשעדיידעאבל'סבתא.אללמושבה.לנסועשעליו _במעומעםזכרהר~
היכן~דע .לאגםהואימים..כמהעודיחכהחודש,.כברמסתובבהואהשעה.

מהזכרלאהוא .כןלפכינגמרוהקרבותלכאן.שהגיעעדימיםחודשהסתובב

ירעשלאאלאנגמרשזi.זטובלמישהו,שאמרזכרהןאאבלהאחרוןהקרבהיה
לעברבשורהפסעוקודם._יוםשראהמאלואחרותנמלים .לכךהתכווןבאמתאם

בצינורהעץאתחישקה.מישהו .גדולעציץבתוךעץניצ:בו'בטבורהv.יכחפ;והגרמה
חצרלראותהיהניתןמשם .כתיבהלמכשיריחנותשללסוכךמתחתועמדארוך
כסארתשכריגובבובחצר .אופנתיקפהביתפעם·היהשאוליביתמאחוריגדולה

,גבר.עלגג.הקיטאתהעמיסבועזשבורים.פנסיםתלוךיםהיושעליהםעומודים
לעברופסעחבל,עלכמהלךי"דיואתפשטמשקלשירוי ,לושרחיה-כדיהתכופף
 )שבורבכיסאהתיישבהואיבה.יללומתלמדיםכבמריםמסומריםשחת'וליםהחצר

מתובאמתשהח~ריםאותהיווהחיפושיותהנמליםלחשוב.ניסהושוב 'בחצר.
כיורןשאלות.עורהקצ:ןאתעכשיו ,לשאולהיהיכוללואאבלחדר,באמתושהוא

את ivמישמחרא .הלךלאלמעלה,(לעלותלשובהזההמאמץעללוחבלה.שה~
עברייzכ·כאותיותכתובהיההכסףהזה.·הכסףאתהכירלאהואלו.שנתנוהכסף
פנםלעברמאולפתבפראותדילג·וחתולרם \בקולאמרמרינהכבריש,הדהלכסף
עוגהקפה.-והזמיןמשםרחוקלאקפהלביתהלךלכןטלפיו.אתבוובעץשבור

בתימהון.בוהביטוהמלצרהכסףכלאתלמלצרגתןלשלםכשביקשסודה.וס_רכ
אדוניהכסף.רובאתלומחזירשהואתוךואמר,הנחוצות,עות"ב,המטאתספר

 .מםחיק.אמרהואחירם.מצחיק
 .אתמולשלקחהמכוניתאתלראותעליומסחיקאומצחיקאדםשבתורחשבבועז
המכוניתרהלאכך.סתםכלשהן,ל~קוiכלחדורתירוץרקשזהידע.הואאבל

אתראהכש.הגיעללכת."צריךהואלאןל;עתרצההוא :שםתהיהלא .בוודאי
כדיהחוצהשיצאהקכולתמןהאישאותה.שחחנהבמקוםחנתההיאית.'המכוג
אתהאמר, tלמררכהזרקוחורקבלויטנדרשלשנהגהמרגרינהת Kלחנותלחכגיס
היאהזאת.המכוניתאמר,בועזמפתח.בדמילמעלה,כאןיש ?-רירהכאןמחפש

ארגזאתהריםבועזהמרגרינה.אזר bלהריוהתכרפףמעטהרהרהאיש !גנובה
ממכר.כגסוהואאסקימולבועזכתןהאישפגימה.אות;וסחבבשבילוהמרגרינה

שהיוואמרמשהוהמהםחחגווגי .שלהם .נכתיםלישוןצריכותמכוניותאמ:י.ברעד
הדוכןמעלוהולכים.באים 'הזמןכלאמרז'ובו~הלכו.חםאבלאגשים,בלילהכאן.

אמר,החכוונרבעיון.אותהקראונועזמזוןותלרשימזוןקיצובעלז?;רעהתלתה
דילגהואהנהג,אתמרחוקראההחכותמןכשיצאהיום.מעלותשלושיםיהיו

שנראהואדםהמ:כוכ"תאתבורקיםאיךוראההביטהוא .העץעללטיפםלחצר
עלאותר,הצחיקזההידית.עלאצבעותטביעותלברוקניסה'מ,יידםבלאכשוטו
לאוהלים,":כגיעהוא .ו riא;ואזלאאףהםללכת.והחלאטאטירדןהואהעץ.
שערתשישםאחריויצא.מקומטתאבלנקייהחולצהלבשהק"טבג.את .הניח

הואמוכספים.נראוהיםוגליהחוצהבקעההמוסיקה .לפילץהלךבים.והביט
ניגנואחר-כךבאקורדיון.ישכיםשיריםניגןבהרברמ~שקחספיטפייריםשנישתה

עללהגןכיסתהידיוביןיותר .מאוחר ·גילהשבועז.בחררהרקדו.והכלרומנה

נשקשבועזנשיקהקיבלההיאאבל ·.פגיועליושבתשנראתהמהלדמהמפכיעצמה
עיניולתוךלהביטוניסתהנעלבההיא .מעצמוומנותקותריקותבשפתייםארחה

אותהעזב.סחרחרובראשבבטןספיטtכיירים.שגיעםהשכיחהנשיקהבאמצעאבל .
הואאותו.בלעהיםרשעש.משהרצעקההיא ...לונדוןכי;~רלכיו~ןוהלךפהפעוןת
הריקהכיסאת .מיששלכן .לדיןאותוותתבעכוכית'המג ryכשלבתושתהיהחיכה

לאשניצבבספסלוהביטסלעעלהתיישבאחר-כךזהב.שיניקודםמחזיקהיהבו

ראהלמשדר,כזt;זה?ךשבבוקר.מפכילישיבהכ;חבוודאיהיההספסל .ממ~ורחוק
היתהשהצעקהאועדיין.צעק:'!הבחורהמכגד.פרושהיה 6הימדחש.צבועוא_ה_ש

אורמעטדרההירחה.,החשיכמחמתכערלהיההיםכשמע.הדהרקועתהקודם

מלאיםבאורותחכתההתקלקלה,שאוליומכונית.וחרמשידקהיההואאבל
 /בתיםכשמאחוריוהסל~.עלוכרןובועזהיםשלנכוןהלאהקטעאת 'והאירה
קיימיםבלתיכשריםפקוחותבעינייםראההירח, ·שלהחיוורבאורובוהקיםל~נים

בועז .ר;חש~:;אתלחצילצריךמתו,הםצועק.ואישבהר,ושבילמזנקים~טיס..

היהשיכולהתי~וקעלחשבהואמקורה.מהיערשלאחרדהאפוףכ;:כעט.שםישב
בועזאולימשהו'שצועקת .פילץידעלאדישהנשיקהשנושקהאשה.היהלוללדת
את.הכירלאאוהכייפעםהלאמינה,זאתהיתהאףאוליהראש.עלכפלממזר
עררמעט.חכהבתוכו.שבטשלתינוקאמדחראהאלו,המינותולכללו.ומהמינ;ך

1 



ירדכךאחריסבים.רשכיאברתשלרשהאמהות,שiויעםאחד,יפהאותן.אוליד
הונחואוליהם .אליהםהגיעולאהמכוניתשאורותחיילבח~~יונתקלהטיילתאל
עללמלח~רתציפתהשתמידלתל-אביבקררבז:זחיתה.כשהמלחמהמכברלאכאך

עלכועסשהואידעכנראה .הואאבלבר,עלהמשאביםבזבוזעלכעסגבולה.
\' . . . ' .\ 

אחר.מהשר

 .השערעלדפקוהםנע~ל.שנראהקפהביתפתחליד-עמדובחורים. ;בחורים-שני .
 ~הקפהביתשבעללעצמולתארהיהיכולהואהשער.'אתלהםפתחלאאישאבל
קרעובתוךעמדהקצרהבישמלהכערהחזר.לאועדייךבסירה,ברחאותו,נטש

וקרבוציחקקוהבחוריםושנישמלתהאזימעטהפשילהלרגעהשער.לידמצולל
 .הסגעאבלרופא.ידיידיהחי~כאילוהשמלהאתהרימההיאאיטי.כבמחולאליה
בוזאיזהלראות 'היהיכולחולפתמכוניתשלאורותובגללמחוץחיישני,היה

מקו-חיתהשאוליהמכוניתשלהאורותכמעט.המאופללותבעיניהניצתעמוק
אופנייםעלשוטרהירח.בצליליחתוםרגוע,כסוף.ותד_נשובוהיםכבופכרלקלת

החש-עוביעליו.ישבט.כמעבועזשקודםהספסלאתכיסבפנסוהאירעתהחלף·
מןנדףמזוייפתוצינהטחבשלעתיקריחמרחש.כיאףמטריחהיהבמקוםדרת
 .הבחורים~ניעם;רל,גש~תפ~תלחושיכולשהואעלכמוסאושרחשלרגעהגן.

מן.פחדהכנראההנערהאבלהקפיציים.לצעדיהםהבחורהעםיחדולבוזהאלה
שובעמדוהסלה.ציפולאשאולי 'בגסותשמלתהאתש~בוהורידהסבההשוטר.

גדוליםכמהלהבחיןבועזהיהיכולעתהלבכות.החלמה~ואחדכעולשג.ירבפני
בוודאיהם .למושבהזקןרביןרואהשהיהברכשורילוונראוענקייםיאבריהם .היו

יה Jiהיאבל .חשב 1 •ילדותםאהו:בתשחיתהוסופךצמותעםענוגהילדהמחפשים
עקבהואכמוני.מיותריםיהםהרימתולאכאלהטמבליםשניואםמלחמה

ציפיותשלוהכיסבפנסשחיפשהאופנייםעלטר.לשו-לנושםולאריחם.אח
האדוםבביתהארוס.הביתלעברומשםהירקוןרחובלעברפסעורחםמוגזמות

אתבלחששרהנראתהלאשכלל.אשה .האינטרנציונלאתבמנדולינהמישהוניגן

עםחיילותושתיחיילגדרחיתההביתייעל .בוונבללוהיםלעברשנעוהמלים
הזיזו .ריסנכורנוגבעותרקהיוומאחוריה .חלודהחיתההגדר-;.עליה.שמרוניםסט
ועלפדחתכר~והאדוםהבית'בתוךפעם.פהעמדבאמתש~וליהתותחאתלהך

ודיברוהחיילותלמולעמדוהמגודליםיםיהבזךורגברים.שלשיעררעמותשתיידה-
מכךויותרלכעוסלארניסומזמן.עליהןשככפהסודימעטהטו·עהחיילותגסויות.
בועז,בדהשקודםהילדהלחייך.לאיותר)שמכהחיתה(הראשונההשכיחכיסתה

פכיעלעתהחלפה .תום'והמלאהעשרהיםשתבת .שתך:יהפרשיעררפך.הסעם
ביתבוודאי'שהיה ·ממולבביתהמ~יהפסותמאוחר. .פסנתרלשיעורבדרך .החיילות 1

וריחופרחיםעציציםעטורותהיו :פשוטחישובפיעל .להיותהיהצריךאוהוריה.
שהלכוהבחוריםשכיאתהמםהדלוח ·יפי .הושקומכברשלאמפרחיםעלהנעים

לוהצילההילדה .עליהםלחוס-ל~כיסוהחיילותושתי'בקולבכושובהסאחריה.
בצמוח.ח,חלוכברשאולישריםשלפתאומיתבשמחהצחקהכיצר.ראהובועזחרגעאת

החיילתאמרהנכון.דע,לךהזמך.כלובוכיםחיילים:בא'יסאמדההחיילותמשתיאחת
שחזרומידמעותשלאגסשםהיהאמר.ובועז·ןשםהיfזמהחזרו,בוכיםהונה .חשביה
אמוה,החיילתידעתן.ולאסודית.אוכךהעלכאךשמדתך'"אתךאבלהדמעותאתאתוהביא
לאכברתרתחשאיךמפכימה.אזאמרהוהיאתותח.איךאבל ·אמדובועזתותח,על

 .עתההפיfורמש.המחרהירחאבלשלה,ההגיוךאתלהביךה pכיהוא ?לזzןמורצריך
מעורבותלהיותוחששומ~ט;היהסלידהאפוףכמהערראווהךאורומלואת.א '

-~.הקשגנ;זןיהךאתאליווהפכודצ~יהחיתהלאשעדייןרגשיתהרפתקאהבאיזו
טובהתלמידהכנראהחיתה .השכיחאבלמאחוריותר-טובנראתההשמנהחים.
זהברגערצהשבועזספדפעםקראהכאילונראתההיא .העממיהספדבביתיותר
במרזבים:גשםשלסגריריבלילהמח~מסבחדדמכורהלאורלקרואממש

לקולעיניוא'fןפקחבבוקר .במיוחדחםהיהלאכיאףוהזיעבבגדיוישךבלילה
רזל..המקרכשיערוהאוהלאתכקורעמבטומנקודתונראהמעליו'שעמדאדם

כגדיורטיבותאתוחשהתעוררשכברלבועזחדשהיוםפקודתלבועזקראהאיש
מחפשותנראוהצהובותשיניוחביב.להיותכיסההאישטיפש.משוחרראנימד,·א

הביט .בועזאותי?זוכרלאאתהבועז.שלךההלםזה ,אמרהאישיותר,ם'הרלפה
להתלבשצררךלוחיהשלאווןי'כאבלכלךטוב.אמר.הואזכר.ולאמטושטשבו

אנשיםב~ן.צעדואחר-כךבחול.ופניוצווארואתושפשףחוללקחהחוצ:;ד,ציא
קפה .לביתכנכסוהם .אילםןגסרטמשחקיםוי'הכאילונחפזיםמהמדשםשנראו\

והאיש.משהר,צעק·לאיש.אמרהואשמיעתו.אתאיבדשמאחששובועזקטן
שעהטט'רחילארזךאצבעהכניסואזסוף.רות.אותךשמעתיאמר..ובועז ',צעק
 "טוב.לייהיהשככהשומע.הוא .אמדהאיש .שומעאניואמדקלה

הכירהכךבגללוכאילוהואמקומטכמהראתההיא .בבועזהביטההמקוםבעלת
אבלאותם.לךאנקה·ואניהנגריםאתפשו~אמדה.היאשלו.הכאבאתאישית

פשטהואבעצמך."בתחריחדשים.גבדיםליוהביאיכסףקחיטעם.איןאמר.הוא
!יואשלה.הציות )מרוחנהנהגסהואובתחתונים.שחודהבגופיהוכותרבגדיואת
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עמויושבהיהלאאחרתר.ןהכלאשבוודאיאישעםוגופיהתחתוניםלבושישב
קרה,מהושאלוובתחתוכיtכבגופיה·אישראו,פנימהשהציצוים tvראכ .הקפהבבית
רמעמיד"פכיםאמי.אתאנסהזההאיש ..הבגדיםאתליהרגהאוייבעצק:'ובועז
אטאטישמרחלחמכיה ·ואכלקפהשתההוא .לאבועז-וצחקהאישאב;,שהוא

לפכיזההיה'שמאארהחנותאלהמדרכהמןקךדםסחבאםידע'שלאבמרגרינה
 ?גלבועהקבלןשלבתוהיאלי 1אמיכה.היאמילעדתבאמתרצה 'ופתאוםשרבע.
ספליאתלספרדכיסהבתחילהקפה.ערדרשתההצלוחיתמןהריבהאתליקקב~עז

ופרמהרחדשיr;ככקייםבגריסשלחב~להעםחזרההאשה .חדלאחרכןהקפה.
נולד,תינוקרא'הכאילומה.הרתגשותחשים.השרוולכשכשרוהחולצה.מןסיכ~ת
והניחהישנים.הבגדיםחבילתאתהחוצההוציאהחרשים.הנגריםאתמדדהוא

שלהםהשכורהחדר.מןשהציצוחדשיםשערליםבגהיםחבילתידעל·אות-ה
הםלמעלה.אותםלהעלותכדיכושרלשעתחיכושמאאולמטה,שכחולמעלה,

אמד.אתרשישבהאישלהם.שנתכוהחדשיםבעצצייםלעשרתמהידעולא ,גם
שאתהאמרהארתך.לחפזiיאמדהמירי ,הביתהלחזורבועז,לשכוחצדיךאתה
סבתאלךישכך.כללךדואגיםהםמדועיודעלאאני ·ימים.חודשמסתובבכבר
וליקקבועז,אמדלא,אני ?עזרהצדיךאתהמהכסף.לךוישוכרמיםרסיס.פרעם
 \ .דיבה..שלצלוחיתערד

 .הראהוהאישכתוב.איפהשאלןברעקשים.הירשהקרבותהאיש.אמר ,כאןכתוב.
בועז .הראל .הרביעיהגדוד .שכיאררסוןבועזכתובהיההניירדףעל .כיירדףלו

- nשה .יושבעבארבעיםשהתגייסתכתוב .~:~זמרוהאיש ?שםכתובערדמה .אמד
ה_מכהוא iב-שהשתתפתכאןכתובירושלים.ואחד-כךבקיסריהבסירותאמנת.

נקלעת .ה:וס'ףהאישלהקשיב.וחדלהשתעמםשבועז ·עדזהאחדבזהקרבה
לעברירו 'והםששכבת .למתשהתחפשתכאןכתוב .ניצלתאתה ?מהאזלאמבוש.
אולירע~טיס.עורביםגסשםהיומס.לאא-בלשתמותידעתרגערכלהמתים
היהשזהלעצמילתאריכולאנישם.שכבת ?כשירסאולי.?בזיםאולי ?ניצים

שקמושנייםערדוהיוקמתכך iשאחראן·ככתוב.הגרויות,לעבדהידיותנורא. '
לא·זהאוליבועז.אמר \זוכר'לאאני .וניצלתםבכס.פגעולאורצת~.רגענאותר
 . . . . ·א?יהייתי
פצצתחיתהשליהודיםמפכיההרוגיםעםלבקעהידדולאהםואמר,חייךהאיש
וחמישיםידיות.שבעכלמתפוצץדרידקה.שלפגזשם.חיתהרהפצצהאטוס.
אמרענקיים.היובאמתהפגזיםמתפוצצים.אינם.שלההענקייםהפגזיםשלאחוז
 ' .אטוםפצצתשלצררהלהםחיתהבועז.

ציירתםואתם :iדערביםאזאמרו .צירך.מזקניאט;מירתפצצותקיבלוהיהודים
לפחותיתפוצצולאשאסכדיהפגזיםעלמסתורייםמספריםוכתבתםשערכים
ה~אערב~חייל.אליהקרבאםהערבים,אמדו.הריח·לפיפעלההפצצה~~חיוו.

למשל.האיש.אמדכגדה,מחוסכיםהיהודים ;ערביt;נוהורגתהדיחמןמתפוצצת
 .ניצלתלכן .בועזלואמרמוחלט.היה~ ..ההיגירן .יהודיאףכהרגלאבהירושימה

והצילהתהיליםאמדההזקנה .הוסיףאבל .בועזאמרזוכרלא'אני .האישאמד
אמר.להשתקם.לך·מפריעזה .זוכרלאשאניחזההקרבמןגסאוiרי.
זהותזנכ;ך,הביתהסעאמרוהאיש.טעות,זאתבועז.אמדשם.הייתילאאני-אבל
לאהאלה.הקרבותמןיצאבאמת·מילבררצריךערד ·אניאמד.בועז .לךיעזור
אמר,הואלזl:'לס,ו.רצהקםבועזאבלמתיםשלשמרתמכה·האיש .אנישזהבטוח

לונדקפתוהשיעדדב~קאיךראהובועזאשלם.אניאמר.·האישאותם.זוכרלאאני
m תמידשהיההגילוחובסכין ,עתידיתהמצאהלשיער.אכטיטוקסיןאולישב

המילהבויתאתלחתוךרצהומק;מטת.ישנהיגרירת 6קופסאתבתוךבכיסומחזיק
עודר'ממובןהלאשהזיכרוןהמרירהזעםאתהדה,איש.ה~שלהשיעראתוגס ,שלו'
 .בו .

העלטהביןשכבזרג .בון.ת;כוכ.הבועז .שפיסלאיששםישבם.;הילשפתירובערב
פסליםמפסלאנייש.מהאמר.הפסללצד.מ~דוהתהפך 'הכורנכרגבעתלבין

בןאתחיל.גיבורכימרודאתמשה.אתיהושע.אתמפסלאניבמים.נצחיים
השואה.קדושירחובשלהאחרונות·הווילותאתלבכותהחלוכבר-למעלהגוריון.
סררי"'בידונשאילד .פתוחמחלוןבקעהומוסיקהמסיבההתקיימההבתיםבאחד

השקיעה.לתוךשנמוגועורביםשכינראוהטיילתמעקהיועללמסיבה.ובירהכים.
אשכמו.מתחקההזאתקיעה,השלפסל.אמרובועזעליוקרסוכדאיםבלתיקירות
לזוגשמתחתבחולקינאובועזצעקות,כולאי~איךלרעתצדיךלו.אמר.והפסל

חיוורבאורזרחהים .שעצרעדהטיילתשלהמעקהלאורךפסע 'הוא .הנאהבים
ידרעלחלודיםהיוהמעקהשלהברזלים .יםקסםהאירפנסבתים.מחוקתעירשל

הואאףוחביטממכה 'רחוקלאעמדבועזלים.והביטהצעירהאשהעמדההמעקה
חשבהואכך.עלחשבלאבוודאימקוםמכלעומדת.שהיאידעלאאףאולי .לים
נעה,לאהיא :בההביטהאשה,אתכשגילהטבעת.ממכהתלשומדועמינה.על

וחרוץלאהמבטזרויהיהפניהעל .באאיכרמזמןשכברלמישהוחיכתהכאילו.
שכצטורדועיניהסימטריות.לאולחייהס'ולדהיה'אפהשכבתה.פראיתדממהשל

יכולאיך :חיתהרואההלאבמבטהלושהעבידההשאלהאותו.יראולאלעברו
הואואזזואלזהקרבוכך .שכיסאלפישלושתבכותעינייםבעללהיותצעיראיש
אבלחבוקים .בומצ~יהשחיתתידעולאלהשהגיעהשחשבעדינותאותהנישק

לחייליםההנחהעםהקטןהמלוןביתלעברבשבילעלולעצמו.אישאישבודדים,
כיסתהאחר-כךבדויים.שמות.כתבוכולםוכ-מוההנחהאתקיבלוהסחינם.ורחצה
ארתהשאלתישלאחבלי .אחר-כךעליוט'שתתחרדברשוםלומרולאלבכות
י 1שלהילדיהיה.זהאמרווהםעריסהשם 'חיתהרבים.ימיםאחריחשבלשמה
עלסימני"°לוהראתה"ורע,היהשמהואמרה.עילגתעבריתדיברההיאאבל

אהובה·חיתההיאכיצחקווהם-מה.ידעולאמשהור.לספניסהוהואהידיים
שנבעהחום ,אבלאכזריותואחלשערהיהיכוללאשבועזאדםשלדמיוניתכמעט

ראו;הםיפההייחיאמרה.בוקרלפכותובשלושאותהשהמסהזההלהטממכה,'~.
אבלעירומה,במיטה,עכשיויפההיאכמהלהלומררצהוהואשלי.הגבאתרק
 6חודריאיךלהביןרצה .שתקול~ןשכיםלפכיעליהןשחלםמאזכשיםלוהיולא

ששאף.הוא ,נסבלתבלתינחיתהשלווהמצוקהשאלותשואליםלאאיךלתוכה,
לולחשהואז ,דיברוכמעטעצמוועלעליהלרחם.החלבאהבה.תל~יבלתילהיות
ואחריאותולחכךשהחלהעלהרתגזוהואיעז,שלאאוהב.אנייאמרשלא

י 1
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 .עלירדוהואכלב.כמוליקלקהמידיו,שתתהוהיאם.מילהח:פיאשהתקוטטו_
 .בל·איודעלא .עבירתאניתראהאןברה.והיאאוהב,לאאוהב.לאואמר,ארבע

רוחובעיניראה.והואיהודיות ·לכבודמז,דקףשזההדבראתהגוףלגיגוךלייכניס
שמאלתהותוהחלתל-אביבחוףעלאחרלמישהומחכהבוררהשםעמדהכציד

 ·ולפניבהלעלוב.אותה,לסבכ;תחייבהיהואזגברבחזהווהלחץ .שם,היההואאף

טובאמרוהואהולכת.אניואמרה,ופזה'בחתלבשה.הזקמהמהלולומרשהספיקה
מפסידהואמה.הב~ןעיניו,אתלעצוםוניסהכשעה·ששכבאחריכן.אחירורק
 'העצי-ידעלהפשתןשיערעםהילדהעלחשבהוא .מידיימאוחרהיהכבראבל

ציבורילטלפוןוירדסרן.שניאורבועזאניואמד}כולםקורהמה.להביןורצהצים·

הזדוניבצחוקחוש.להיהריכולארוכהשעהאתהודיברבמושבהלסבתווטילפן
 1 • • • •• ., ~הטלפון.דרךשלה

מאחוריו .גרבימרבבכינו:;נלחמניה .נקניקיהאכלגרביבמוזקלט iJ 'אתשראהאחרי

 .שגיחהלואמר.י'קירתהנקב;מוכראוליביה,לרוכסשלמעוותתתמונההתנוססה.

כ.כונההלאהשעהאחהראההשעוןמתוחכם.יותראלים.פחותמשייiקספיר,גדול
הטל-בתאגדודפגישת-תתקיים.יגמרשהבלשאחר;אמרושבמלחמהנזכרובועז

אתהשב;לההצעירההאשהאתשות'בנואלחפשהחלהואמוגרבי.ידעלפונים

פרטים.מתבהריםהחלוהדבריםמבין .מקוםבשוםחיתהלאהיאאבלהליל~את
צחק.ובועזשיהקה,בו,נתקלה~ולו,חלפהאשה.וקולנוע~ופתלעברצלעאיש

אתפתחהאותווכשהרימהכובע.ה~ילההיאוקטנות,אכזריותשינייםלהחייו

מרחההרחוב,פנסלא~רואחר-כך.לחייהאתומרחהפודרההוציאהשלה,הארנק

הפה.פעירתאתלראותהיהיכוללפינהדבוקשהיהכיוון ..שפתיהעלליפסתיק

אiרליטפהואזבהן,נונקאודם'שמעטהשינייםאתחעיניים,הצטמצמותאת

 ...ידועלשככחבקיךשמנחםזכרהואבמתים,להיזכרניסהבועזבממחטה.האודם

חבקיך.מנחםכיקולבלשבורבועזרצהלכןבו,דבקשלווהדםמתהיההואאבל

מנחםאמרבילדותוקולביםשוברהיהמפניהם) 'עליוגן·ה(ובועזלובזושכולם
 . . . ' .לבועזחבקיך

אתלולגהץחדשים.בגדיםלכןקודםיוםלושקנתההאשהרצתההקפהבבית
ולבי-קציצותוכל~הזמןמת,בעליאמרה,בודדה.אניבינתייםמטה.ק_שנתהחולצה

היהיכולשלאסרטשלשכיחהצגהלראותר.הלכןאחרילחיילים. ryוקפכרת
המקרהלואירעאז·,עוד. riיברד.ולאם.הדרכילונגמרוכאילו(חששמואתלזכור

לקרואה oיניקיוסקלייעמדבועזהאלה.בטייפיםמספראניבעצםשעלייהמוזר
עמדלרכסמנורתידעללדוכן,יותרוסמוךת" iאחרונ"ידעיותשלהכותרתאת

ראשוהקפה.בנניתהאישלוסיפרעליוהקרבמןשיצאבטוחהיהשבועז.בחור

עליו.לוסיפרשהאישבועזשללפניודומותהיוופניואורשלהילהעטורהיה
אמר,הבחור ?למלחמהישרהלכתהאוניהמןאזהאחר,לבחוראמרקאי'הקיוס

שלבידוהביטכשבועזהבחור,היהמובכדכך(כל,חיפהבנמלהייתיקודםלא,
ועתהלשתות ,סייםהבחורהוא.מכתפוזזהשהיאראההלוכסמנורתלאורהבחור

לבירהפרסומתתלויהחיתהראשוומעלהעתוןשלות·הכותראתלבועזהסתיר
תציל .לאקנאהששדםהבין ם:~לכןמהלתקופתיגמרודכתךהבגחשב.בועזגשר.

 .שהנחרךאובה,לחםשהואמלחמהמעמקילושiנאותתיםידעהואאבל.אותו

מןצבועים 'רביםפנסיםהיוועדייןהבזיקומכוניותשלאורותלמענו.בהלחםהזה
הגיעושלאמחשבותמאירים.משהיויותרנמלטיםנראווהאורותהמלחמה

b מקi יונקזהואמר,.האישהקיוסק.גגעלקןבנתה(ציפורבמוחונתקעומסוייםם

 .שאלוהבחורהגג.עלשלוהקןאתמקי~;כ iבאהואשנהכלקטן.כךכלהדבש,

התשובהאתשידעובועזציפור 'אותהאינוהזההזעירשהיונק ryלהיו.·יכול·לאאם
מאופל,מוצל,בצד;עמדלדבר,היהיכוללאמדומיינת,לונראתהשעתהמילדות

הואדם.שזלגהמינהשללאצבעהגע:ג.ועים .אותומילאהבחורשלעורפוחרד.
-עטיםשםגונבשחראחשבהשסבתאבחפציבהטבעתלהקנהמתי ,לזכורכיסה

אוצלט,הוסכאילוהיהבראההבחור'כשזז ·לחזנו.היהיכול'לאאבלומחקים,
לכךגרםאורצלשלתעלולפצע.כמו-פעורהיההקיוסקווילון;נפרששמא

 .שלעסאיש .אי-גוףשלתוואיאלאואינואוי;רשלהילהבתוךמהלךנראהשהבחור •

 .ומתוקמענההיהוהריחריחניתלעגהשל.עלהבידוהחזיקסודה,ושתהום bסומ

איש 1: .בושכססגאבאיזהוכיבתה~פתאומיתחיתההעירוניברחובהמדברפארות

משוםדידההואאחריו,מדדהעצמואתמצאובועזללכתהחלוהבחורישלם
 'כסומאמהלך.היהאבל p 1דברילסגור 1להיעצררצהבועז .ברוjג i:כאחששעתה
מחופשבדם.זאמהבלמינה.טבעתהורידכזהבחוראמר,ואזהבחור.אחרי

 .,.,צעקואחרימהלךאנימדברית.לע.נהעםבתל-אביבסומסוםאוכליםלעורב.

מכוניות,גנבמשורר?איזהאני,מהלי,קורהמהאבללעצמו,אמר·באה,שמתוכי

כמגננההיתה,בועזשלישותומשלווה.אותימוציאההזאתהדממהלמלחמה,רעב

 .הו.אהיה 'שאולי.מיאתהאחרבחור.בלאתרמנסהעצמו,אחרימהלךעצמו,ל.ע

מת.היההעץעבות.ץ,עצמחשמתוכוביתלעברוסטזדחשוךלרחובפנה.הבחור
חיפש.הבחור .בחשיבהנראתהלאהעץרצמרתנrדרבלאהעץסביב.הביתאך

הגדרשם.כתובהיהלגיזהרחובשםאפילומצא.ולאהקירגביעלביתשלמספו

 'אבלהמצברחאמרותאתמtותההעלטה ~מצבותנראולביתומעברנמוכהחיתה

אוליוברור,בולטנראהעליההחקוק.הכתב.ואפילובבירורנראתהאחת _מצבה

שלבדהתברראחר-כךאותו..כיבהלאשבורשתריסמחלוןשנפלאורמחמת

למכוניותקברות·ביתזההיה.קברות,לביתלעקור.מr-זכהכאןששכבההמצבה.

לוהיוחתולים. 'ומחפשבחצרותמחלךהיהאדםמלחמה.שללאפילוא~לי·מתות,

באו-בורקיםנראוהחתוליםהאבנים.אתבהןליידותחתוליםוחיפשבכיסאבנים

צמרות.להםהיולאכאילושנראועציםגזענידעלצנופיםחולפות,מכתירתרות

עללסיפורכסיוםשניםלאחריאמרלשוברציתיבדעתו.כחוכךנראההבחור
 .נכנסאליה 'בחצרמזמן'שנוגןניגוןכמולשוברציתי ,·לעצמםמחופשיםאב'שים

אתע'ולשמוהבקבוקיםובשברי 'החלודים ?tרי.במסמ.להרגישהיהאפשרהבחור

מזנראההביתמתוךשבקעהעץהכרותים.הגזעיםלעברהמדלגיםהחתוליםלפי.ט

קופסא'אלאהיה .לאותניח 1חומץבתוךכמשומרבועזעמדבההפינה

iכיםבזירמתחשולפתעוהמסמריםהבקבוקיםשבריביןשבילחיפשבחור.ה

יכולובדמיונורדיוקולנשמערדודבוהאירשהאורבחלוןסמוכה.מחצרשזלגו

וקטערחובבאמצעשעמדלביתמעבראףמתמשךהרחובאת~י wלבועזהיה ,

-1981יכאור-,-בפראfר

,! 

המשפט 'ביתולידויווניהיכלדמויבניין.היהמשםהלאהוהלא .'באמצעאותו
החתן-ופרדתהמיםלזירמתמבעדאףעתהנשמעשדבירהיםכןואחריהעירוני

נחשיםנגדאו?יצבאי,כמתחםברזלארוגתלבים.,צסבוכתקטנהמרפסת-עללים.

באשבוודאיהחריףוריחוג'ירניוםשיחצמחחלודפחבתוךאחרים,טבעפגעיאו

אחריהלךעתה .בועזשלנחיריואתמילאמכברלאאותושהץדיקוהמיםמחמתלו

" ry ללאעירומהנורהשםתלתההבית,שלהקדמיהצדלעברימינה 1ופנה.בז:רור

הצ'יפורציפור.-עמדההקרסעלכקרס.שנראהוועלתלהאשהשלוחלוקאהיל.

אפילוהרדיו.מןשבקעההמוסיקהמקןראחריתרהיהומקורההעתכלזעה

 'לאובועזאדוםהיהאוליהמקור.שלהכתוםבצבעולהבחיןהיהניתןבעלטה

יש\ועכשיובמושבה iהגורלנוהיתהחשב,הואההבדל.בדקותלהבחיןהיהיכול

 . ' • 1 • . . •ח;רבןשם

במושבה,הכיתהמולעומדחדוחלקהמורהחייך.והואבמוחותמונהניצנצהואז

בגללתפוחכיסו :מכנסיוחנותידעללהסתמןמתח~לכההכתם ..נרגשהוא

רהב-ת,מצחקקווהבנוrך .ככיסווהחביארעייתו,לחווהבצהר'יםשקנההצמר-גפן

יעקבסולםעלבהתלהבותמדברחדוחלקוהמורהצחוקשלדמעותזולגיםנים

הסולםאבינו,שלהכראבן Mתמקופלת,.ישראלארץכל , fאר.ה.עלמוצב ...
כפניהןהסומקאתעתהזוכרובועזאמר,;נשגבאומללעםאיזה".הרמעלהפונה

ואתפרותעלמטפסיםפריםאחתלאאו.שרהאיכריםשלהנחמדותבנותיהםשל

הגיע,לאזe,ל~לםלחתןומחכהלאומייםדגליםליךעומדתצ'חטטנובקהגברת.

הר,האומרמתרטביםמכנסיםעםוותיקעברימורהלראותות·רגילהיולאהןאבל.

בגורלו.(אלהיועםשלנצחי.מאבק !ישראל !אלעםשרהונשגב,אומללעםאיזה

בעדבעד.מרדגםשהואנגדמרדהיהודיהגורלנגדמרדהיאהציונות~ארצן,

n וגםשניםאלפייםשלהטראגילגורלמנוכררלגיוזית.גםשהיאחדשהיל;ניות
ומתרחב. .הולך.הכתםהבנות.קקות.מצחיהן ...יגירללשון .יאוץעם ...להןהמשך

שבנוהזקןגר~נשפן_אצלקרנך_,עיניהבמוראתהשמרגליתבצמר-גפןאולינוגע

 ·חדליםלאאב?נכזביםגורליים'מאבקיםנאבקיםעורף,קשיאמר,והואהתאבד.
להפסידמנתעלואמר.חדוחלקהמורהסיף.הרואז !ל:נפסידכדי"".אולילהאמין

 .איןזהאת.רחל~בסוףמנוצחותלהיותכדיעיקשiנאבקהנאבקותנשיםכמו

הםמיידעולאשכללמרעיתובצאןהביטוהוא !כללמביניםהחדישיtכהסופרים
 .כדילאצווח,כמעטלהפסידכיימאבקמתכ;ונים.הםולמההחדשיםהסופרים

על ·כתמיםעלוחושבשם.עומדאניאוליבחור.עומדבועזחושבופהלנצח.
הג'~רניוםיייחיייי nבאיילכודהמסמריםגינתלעברית.מוריםשלמכנסיים
אפילומתגעגעים,פה(הכלהזההביתאתבודהוהעץמתפוררתתאבןוגדרמשכר

 . ' ...שנfדשלושיםלפניהיותרלכלשנבנוהאלההתבים

ברגעיזכוואזיותרמאוחרמישהויאמריהודיבמערבוןמשחקיםכולנווהלא

לאשזהידעהואבועז.אתרואהבועזפניו.מצודדהוא,זהשאוליהבחורההוא.

ב~לאהואמסוייגת.למהותכאןמתערב.הכלהגעגועים,הג'ירניום.אפשיר.

האוייב.אבלעצמו.נגדלאוכמהכמהאחתעלחדשהמלחמהלחפשלתל:-יאביב

אניאחת,ובעונהבעתומשםמכאןהיהכאילו ·.נפתליןשלריחעטוף~לו,שדמה

הואבועז.שלבמוחו~כוז::זמשהונצנץהבחוראליוכשפנהבועז.חשב ..אניולא

שאינוידעהואא~לעליו,לוסיפרהקפהבביתשהאישבקרבהיהשפעםנזכר

שלושים .ממנויצאלאכללהקרבאלשנ~נסשהנועז'אז ,חשב.הואאותו,זוכר

מישהוציאמזקם,יצאתילאאניאבלשם.נהרגחבקיךמנחםגםהרוגרם.ושניים

ראשושהוסטשברגעכזאתחיתההאפלהלו.ברורהיהעכשיולי.מחופשאחר

מחלוןלרגעשנשפךסעדהאור iמלרגעסומאאליווסבהמרפסתמןהבחורשל
לכןלברוח,שעלדוידעסתוםחששמתוךבוודאי.ניאוןאורעתה.בונדלקשהאור

 ·בחלוןהאורבלתי-משוער,זמןונמשךכל-כךלים·אלבחורבועזביןהמאבקהיה

ברחובדוהרתצופרת.אשמכבימכוניתשלקולהונשמעהנדלקאחרראורכבה

בועז.חשבכזהמקרבמנצחלצאתיכוללאאי'שקשוח,לוחםהיההבחור .סמ,ך

הג'ירניוםשיחקרעים,בגופוקרעוהשמדותהזכוכיותברגליו,נתקעוהמסמרים

שלדמואודמוזחאםידעלאוהואזב,;םהקשוח,הקרבבריחנשכחריחונעזב,

רק .לושמעו-כלאהמליםאבללדברנוסהובועזונהםנאקרקדיברלאהבחור

לאכברבועזאבליודעיםאתםמהחארה,כולכםבנאקה,הבחוראמראחר:כך

מאויב;,פחותלאמונההיההואהאלה,הדבריםאתשמעשאכןבטוח.היה

עליולחשובבועזהיהשיכולביותרהמגוחךהדברחיתהשניהםשלה 9הןננו

זכוכיתשבריועלמסמרים'עלדרךהואשעה.באותהשנינונו 9כ---איךיותר.מאוחר

לדעתניתןהיהלאכבראבל 1כןגםנאקוחראונןאקמשםגסאחרגבאח.רדונס

 .השניהבחוראיננוי·רמלא,הואמילדעת,שרצהמהשזהשיערעז iו:ג 1מיהוא ·מי

ידב:בהלה,נעלםוועלתלהשקודםהחלוקעפה,הכתוםהמקורבעלתה~יפור

קולותוכבו,נדלקואורותאותו,קרעהואוליככוחהחל{קאתמושכתתה.בראאשה

מויסקtדמלחמה,שלהישלמצחיקהלתכניתלהאזיןניסואולישבהםמדירותעלו

משםיצאמהםאחדשרקהיהלבועזשהובררמה'אבלמרחוק,נשמעהידית ~;tח

שאוליפיעלאף·בלכד.אחד'יצאמשםגםוחשב,ההואבקרבבמעורפלנזכרושוב

וכך-ידע.ולאהוא,אואני.עכש..,ו,יוצאמיהוא,אואנייצא.מיבו,היינושנינו

עללחמוללענייו,להראותהחלוואנשיםברחובכבר iעמכאשרלרגע,ד~היכול

זריקתשקיבלנזכראבלפצעיו,אתניקה ..וחדלבעצמוסלד 'מידאבלעצמו.
שלאבטוחלהיותרצההואהאלהזיקים.הממפנימוגןוהואמהזמןלפניטטנוס

יותר.רוחואתמירררקהדבראבלכלבתיחטוף

מקפל 'אחריתרוממנוצמחשעץהביתלב~ןהגדרביןנחבאיםשנראוהחתולים

הביתאת :באחת.הםגםנסוופתא;םהמתותהמכוניותשלהקברותבביתהאבנים

לעברדידהלתוכו,חילחלהכאבמנצח.מימובס,מי-.לראותניתן'היהלאכבר

חיגיבורלהיות.לסבתא,למושבה,רלנסועלקוםרוצההיםשפתשעלהאוהלים

חזר,שכןאפרוחחווה.לךהנהחדוחלק.המורהובעלה,חווההגננתאלהחוזר 1

בבוקרקםהוא ~אבללשכוח.המצבות.אתלראותשם.נותרוהאחרים ...אפרוחיך

אומדיםהחזירואושים.חד ·מדיםשקיבלוחייליםהמההמשרדהעיר.לקציןוהלך

להעלותנ'יסה .אתושהיו'מישלכתובותהעירבקציןקיבלהוא .העברותביקשו

לרוכסהסרטים.הקרב,במוחו,התבלבלוהכלאמששניטשהקרבאתבמוחו
~ 
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כלליהשאהב·הבחורהשייקספירעל lעידף "גיחההמלט;אתמשחק.ארליביה ~ חולםשאניחושבאניחייכלהלאאבלהאלה,הדבריםאתחלמתיאולימה,.ונעל עםהלךהואחלרמרת..שלהדיםלא.והםההדיםבאיםואחר-כךשליהחייםאת
עצצייםתלובמרפסת :שנייהבקרמהדירהוראהברחובעמדהואבכיסו.הרשימה לופתחהאשההדלזi.עלודפקלמעלהעלההשמש.מפניאותהכיסהענקוסוכך עיניהבדשמברישותשנראודמעותכמהלמחרתוניסתהב'רהביטההיאהדלת.את

פנימהאוחרהכניסההאשהג'רהני.עםלחמתיבועזאניאמר,בועזהשמאלית. וישבקפה'לבית.הלךאחר-כך .מש.םציאולכןידעלאהוא ?בועזכאןמחפש . ,אתהמה"אמרה,היאהיה.יכלולאאבללדבר,וניסה-שתה'הוא .תה'לווהגישה קפהמולהעץעלהבריסטולאתתלה !מת'םמכיראני :ת.גדרלררתירת,באעליו . ..גכתב_ענקבריסטולדףקנההוא .שםאותריגלוהרריםשאיזהוחיכהימיםשלרשה ובועזאהררכרביץמכשקהאת ·הכירהואאםושאלאליופנהאחדאישרקאבל .מסחר:ובקצבלצאתכברשהחלושירה.וספריתערוכותעלמודעותביןנסית. קרועה ,אצבעעםהופיעהומיכהצחקואותרשהכירואנשיםאותוהכירשלאאמר שולחן.לידשםישבהואאליו.לקרובהעזהלאאבלהראשעלכפלבועזואמרה אב' ,'ראמועדריותלמסורחיכהנר,שצצהחדשהחדורהמלא ,עצמועםלבדר בירהלוהגישוהמלצרים .טיפש~םהואיים nבשכותרמיכללא ·אבלושלםבריא לאהעץ'מןהבריסטולאתלהורידשניסהוהשוטר .והלךאזלהכסףקפה.או אשהעםישב ''ימיםשלושהאחרי· .עדות ·למסורזכותועללחםבועזכיהצליח האשההמלון.בבית~תהששכבהאשהכראתfדאיךלהלהסבירסה.וכיהכירשלא דיברהכי,אףכלל,אותוהסינהולאאהבהזאתחיתהשבוודאיחשבההכירשלא אי-אהבהיזאתלה,לומררצההוא .בהשמתיםמלחמהזאתכאילואהבהעל
מנחםשלביתולעברלפסועהחלבסוףורק .אותהמחפשאניאבלמושלמת, עלחגןהואחיבב,לאאבלה'טב,הכירמנr:יםאתבעייה,חיתהכברכאן .חבקיך נמחקאחר-כךבסדר.חיהכןשאוליאמרושמתאחריאבלהאחריםמפני.מנחם רחובלחצותאלץ.~אשר"וככצלהלךבועזאגלאורמוצףהיההרחובה"אולי". , ידו.עלושהוכחהיכה wהבחוראתשימצאהאמיןהוא .בדילוגזאת.עושההיח אתבלעוחצרותמצאם.לאאבלבמלוןלאהובהצליחשכמעטהאשהעםחבוק תוכןולחפשלצאתהחלוכבראנשיםשים.~אדלהראותשכיסווהטוביםחיפים  ,צ?ע.עלוהכריזהלמזוןתלושיםלהםשףילקה _שלהם,.החדשהבמדינהחדש
הים,דיעלהושע,הךחוב,שםאתךאהבעמוםאורראהז,חנקישללביתוכשהגיע ךחגיגיים.ינתרכאי"םחיו-שפעםבעלילוכי;ואהלכפול..מטיםעלובים, _קטנים,בתים,

בא,לאומדוערלוחיכהקפחננסיתישב'ימים .ששלושזילחנקןלומררצה.חרא 1 בעיכיםמובס,וגםנוקםגסלונראהכךשחוטים.ברווזיםשלוואלס .חיתהממכר ' 1שנבעהזןמוסיקהאחר,עשורבתמגבעתוכהה,היהלבושו .מיקום.האתחולם ~נראהחבקיך .מתקקיוןעץלמולצמו.'ע,אתמייבשאיששלדחלילראההואאבל . ארתחכיסושחרוליםבגדרבנואתחבקיךהמורהחיפשעצובהערומהמלאות וקופיפיחלודה,ריקה,שם,~מרהזבלשלקטנה-עגלהועזובה.עלובהכברוחיתה שמץאתבלעה ·השמיםשלהעזההתכלתהשמש.באורמדייבוהקיםנראו;דכiנל עלסוכךלאחבקיךכלבד. \עצמםעלסוככוהבתים .היםלביןביכוהמרחק ;רעשףאחרידבר.אמרולאבכהביטוחבקיךוחיכהתקועשםעמדבועזשומרנו.' המשיךבועז .החוצה-וחצ~ץהתריסלרוחיאתמעטפתחחביתה,חבקיךכככס
שתהלאבועז :·קריםמיםכוסלבועזוהגישהחוצהיצאקלהשעהאחרילעמוד. יכולהייתימהוחשבבגינהמשחקם nמכאתראההוא ',לחבקיךםחזכ·אתוהחזיר וראההעזהאורבגללבועזשלפניואתלזהותהיהיכוללאחבקיך ·,לולומר

 ?אתה 'מי ·שאל,הואלש.אול,ה+יזאחר-כךחצהריlבשלמהאורחמומהסילואטה 1
 ·.בועזאמרסםת,

 ?מהסםת'

 . . .כאן.עומדסתם .
ארכוןשלחושה.תא;תהספקנות,אותה 'בו ·כתגנבהכבר~בללשאול,רצהחבקיך לקחחרא .משםרחלןכאןהאלחהחייםכלעללחוסהחלואזבועזאמריליחוה ?שםהצעירלאדוני-ואיןואמר,משהומלמל lהוא .לויענולא.וכהכהשכין כרטיסילוהיול'אוטובוס.ועלההמרכזיתלתחנהרגליהלךהאוהל.מןהקיטבגאת . הואפנימה.ונכנסדקותכמהחיכהחבקיךמחר.יתחילהשחרורחינם.ונסעחייל יושבחנjליןהמורה .חלפווחןהשנים.רי·אחמספראני 1:האלהדברים .אתוהלא . .היהיכוללאאךהבחור .שלבפניוהזכרלוכיסחחדלתאiרכעל אלאבאצטבאותיהםניצביםרקלאשהספריםקידותארבעהסביבו .עבוךrךודר.נח גבעול .תריסלרוחידרךמסנתןהאורכקרעים. .וברציםדחוקים,זה,עלזהשוכבים ל~מאז .בווהביטבחץועמדשניםשלפכידךבחעלשחושבחבקיך'שלשולחנו 1עלעומדהאגרטל .אגרטלךךבתתקעוהגבעולשמש.קרןידיעללרגעמואריבש האבקציון.'שעררחובפינתהושע.ברחובהזההביתיד-על .אישכאןעצר אני,מיליםבדםמבוסס .זהלידזהניצביםהקונטרסים ,האצטבאותאל-מצטבר -. 'המפהחוצצתאשתו'לביןביכו .'אפונהמרקעתהמכינהואשתוחבקיך.חשב לפ(ישכיס,עשרהחמש-לפכימרה_כגהיאה..השני'העולםמלחמתשלהענקית
 \אתןומביאחיהבכומכחrכדגלו,ים,בהנעוציםלספרר.חדלכברהואעשרים.

זיתות.חלבססהגרמנים.אתלכצחאזהיהיכלוכךי.הספרבביתשעשההדגלוכים עםלהיכגס,החזית.קואתלייצבכדיטקטיותנסיגותלסגתבאויב,;הלוםחדשות. המפוארותהדירוזיות'אתשםלמחץובכוומכדי;ד.לעריםחבריתבכותשל-הצבא מתקלפים.קירותהים.שפתעלאיסטרטאגיחורבןעלמין.אלידעלמחץשקודם בבית.בקירות.בגינה,היםרוחשעשתההטבח .חבקיךחושבלסבל,שלהםהבוז נזכר'הנואחלפו,השכיםוהלך.שובהיהכברבועז ,ועוגיה.קפהלותביאחסית הואהניירות.מונחיםן nהשלועלשכים.וחמשיום.עשלפכיכאזשעמדבבחור מיעזובה,ממטרהעליושבתצפור·האחרון.היהודיעלiילי.ז_נחקרואiוכותב
 ?מספרשאניבסי~וראניהייתי

הסמאשה,חסיהיבינו~לאהםלאדקחו.אמרחבקיךוהמורהרוחלכשובהחלהואז לאהיא-אבל ...הנח tגורלרתשלמעורערתמערכתכאןישיביכו,לא לקרוא.צרתה
• 
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