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בו.··שהיה';במתח- .הרגיזlzוהאחרונה,הת~~פה.כלשלאורןשאמרו, וי[!]. ,
ריצךד .מיןואפילולעיניים,מתחתצלליםהפנים.עלמועקהכמ; .  .הפרשהלתח•לתך(סמן 1הט•עזך•ה'זההאחת.לח•ולאורך ,משונהה

הדיוקס:ו lחו 'לגבילו)~אפ(והגיחוךהפלא.שלמר?יJיאלאי '
לאחר ;שהעיןהראשוניםמבט,רגישיאותם_ךווקאהיו _,האנושיתות_שבהתרשמ'

פרח,עורבאלרם..שכידעומלכתחילהשהם,שהסתיים,י.כפהסתייםשהכ'ל יי ••• ._ 1

סימןבהניכרשלא'החיצוניתחזותובגללבעיקרוזאתכאמור), .המאוחרת(לדעתם
' . . \ ' 

אולם .אמרוכך-:-זאתכמוחוויהכשעובריםייתכןשלאדבר .כלשהוח.מת"של
בובוקרבאותוואילו ,היוכדיעבד ;הטוןנמוכותהללו,וההתרש~ויותהשיחות'כל

-הטלפוניותושיחותיויומווסדרחדרוותפארתומזכירתוהואנראוד,_הדבפרץ
שיצרהמחו~יכת,זאתועם .משהועצבניתערנותשלדוחיאות.ה .יל.כרגלגמריהכל
יהי-שאפילוגביה..למתבדחים(ושה"יתו._אוסובבים ryבזאצל!פע~תנית.תר nמתי
 • 1 • ' • ',' \ • .בהנגועיםטיו

אלאבה wהשתמשלאעניבתוקז?'יאתכהרגלווהסיט .הנמרץ-שקט "בצעדונכנס.
שללגבו(מעברהגדול .המשרי:זיםלבנייןמבוiרו )הנסיעהכגון ,רשמיותילשעות
כותרותיהiכעללפחותלעבורלהספיjו .ייב nשובעיתוניובו.במראהפהןהצהנהג
לכשעצמר .שונים_ולארו~י-חוץלפגישותוכןהעמוס), :יומובסדרשמתחיללפני
-יי.לגמדוריווחה!יעניבההסי~הפרטי,למבצרומשפכנסמיד;אלה,'בכגוןזלזל

צווארוןת·אופותח _,לחלוטיזמורידהאפילוהיהחמותקיץ.'בשערת'(ולפעמים
 _יק rועם .לסודי;מסרובזדיז~ת.~עילואתחסלך ,~הם)בימים .כמוהלבנה,חולצתו .

שמעו-·למישתחלק-העיתוניםחבילתועםלעיון,לביתואמששלקחהמסמכים
המעוגל,ישבנהעל·ומעריכהקלה.טפיחה·-בהחלקiך-ילדתי"'עבודה/ךלכיין.
אלמנטרי.משרדימוס~נפשוטזאת.-לאאפילו·ואולי,ית, )j~סלחיכה-אלאכחשאין
ת-'מא ..רישומיועלבחטףעוברהנ~ההעורבכורסתהרשולהבישיבתוכ''~חומיד

מצו-החדרדלתותאתסוגרת ,לידווסודישמתחיל.הטלפוני .ההבהובוכנר ,מול .
העבודהשעתמשרללפחות :והטרדהיןג.יש 'מפניכלשה; "ייי·כבי ·איהסקפות·

כלאגב.מכן>.ר nזעלאהיוםכל·למשךועייפותומצב-רוחו ,אתשתקבעהראזz.וונה.
הוא .אחרים'לגביוחשיבותאתהביןשכן :לו·הסכיםבלית-ברירהזה,חיצוניפאר
ובהתנהגותו,,ברבדיו _לכךברורטויךב:נתןואףאף-פעם;'זא-זi ·החשיבלא ';ת;איש
אירחעםאר-ו:פים,וויכוחיםאחרידקנכנעהפרטי,ו roבביגם .הוז:פרשכבד-כפ~

בiייקר .תה-לרע-מחייבת"היאומהציבוריתrג.דמיתפירוש"מה .עלאשתו
 6התפקידיכלעל'משלמתאני.שמה.'מספיק/זrzל'מאודדק 1חצמהטיעוןע.השתכ~
 .".מי-טע"ולפיבנוח'ותלפחותאזי ,_הזמןרובלבדלהיות 'ואםשלך,' .ים'ב iהחש

 ~מביתהחדרשלמדוייקהעתקה;הושחדך.ועל-כך'תוקףבכל.עמדת_עם-זא
ני.לפכקווהצנועהפשוטגם.הד :שולחן ,·ספהספרים,כוננית.אותה .הישןהריווח

ננית~ח ·בכניעהחייכה- .כתר?~פילומה-אותךיש'נה,לאחברשום- .הכל
שניהם.ימ.חייביבשלמות'אחתשבפגימההניגח·בעצמה .הגדולנצחונהשלאחר-

 , ( . . .ישן'הזם'להסוציאל:רס liלמיאלמנטריקורכן
לא ."כ nא\ .סיפיי /o .האחריםהסי"פיייםיכל .·כיג'ללפיכךהתחיל ·המיייי :חבוקי

 .הלם,חאתלהביןאפ-שרכךרק ,אגבי.דברבאמת,.זpקרהמהלבין _יהiכ'בינה?-ה
 .שית·i:ובלתי-אנוהעצמיתוהשליטהוק.האיפי'כולתאתולהעריזןלשקיבהאמיתי

אוכלישהתלחשוי riכ'רב,-זמן ·כברה.בזלמשהו" 'שחיכהלא,וזה .שגילהכמע~.
שקרהעליימת 1מסהקלה~הרגישאפילואמרו, ~בעצם .חבריוזpבין.מועדיםקורצא
ליא bמ ..כבר

1 
שפורץ·מאיתנו, 1חד.א ?בכ.חבוילאיד-~בשמחהחבויצורךאיזה

שלהמוחלק-דקבקרוםסנר_לר~קצליחיםלפניספונטאנו,באופןכאלהבמקרים
 ' /,י ,י .צ"בחכיוכל '.ודאגה,ורrדמיםבצעד.השiותפות·
 \.אומ-רמאויותמשטרת ·-רה. 1לחנו pכשנכנ'מידלסודינראהלא;בפניהtכמשהו .

עיייןהרגישולא .......:.העניין-במה-.-תבייי ·.הפנימילפיז-בטלושה nל ~יים
אלא .החיצוני .;ןאחרבט.לפוןהתנצל "- .ע i:רעוד-מיוחדתמתיtדותבשום
י· Rעסטרן~באוrיוךיהמש-יותרמאוחד-אצלצל .בחדרו-היוכבראלהששני
 .הבוקרלסוזיקורהמהתופסלא-=- 'רוגזשלהו'במשכברמ;יןולשהיה

 .שלהמוזריםפניה·לגביו.הגיוןמכלמנותקיה.ההבאים,ברגעיםשהתרחשמהכל
חורכמושנראהעד ·הדלת.שלהשקאיבתוךצה 1הלח'אצבעההנאמנה,'מזכירתו

להםשהתירהזהעלמשהולהסבירעודכסתה ....:...אני """'7 ••החיוורת-צפורנהסביב·
פיסתמתוך ,וקפואיפסדוריםמשפטיםאז.קרא~ברמהםשאחד-אלא 'ח,'ככלפךוץ 1

בילוךלה---'והחלגת;מסויכעדינותיבטן,ששלמרפקו.אלניגשוהשני,שביiזו,נייר
עד .עדייןמחוייך 'בביטחוןבתוכונאמר-טפשיתטעותשל.משהו-החוצה. /

 ,ובבטנושבראזbוהתדהמהחלליימאתור-כשםבכתובת,טעות. ~שזכר.כמה "
אימתאותהלמסקנה,הגיע ,"כ nא ·רבזמןורק .שאמרהוחבטוח-:-נברןמיד-;-י

רציתילא-:-'מפיו.הגהאףאזהוציאלאשבעצםשובו,לאחר qשי.חודסודיעם
עדרגעיםשליטרד b-שהבלמשוכנעהייתיממילא .חינם'להתווכח:.ניין.עלעשות

 .שיקר-במהירוrוולסייםלהישמעה~הפשוטהכי ....,לכןרה. 9בקשלהתנצלו~ \
דברהביןשלא ',האמת)מעמד.אותושלזכרואתמעליהלהקל 'כדי_אז,ל:ר

חזותעללשמור-אינסטינjלטיביתפעלנו.ו.שבתומט pהאוורק .ההםברגעים
קש.ביאטיתובשלווהממד.פקו,ההואש.לידואתת~מוחלבעדינותהזיזמכובדת.

רמזאתכחטיפה'שקלט(תוךכסדר,עניבתואתשובוהתקיןולבשו,מעילו~ת
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אזןק,י >~חבר,.שלדוחה"המהירהעת-ראזiיר.r:ונו ·ואתהראשוןשלו oבכי~אזיקים
טעות"!'שלהפנימי~חוזרהלחש_תוך"ב ,שיוליכוהו.בהסמ.כההשנייםאלשובניגש

"עודשללהיות",יכוללא)'שלבידיעה .נחלוםצעידהשל'האבסןרדיiווההדגשה
חדשהחוויה·- ·:שררטדשמתדגדג,חיוךשלחכרכמוכ:גדבד·ו .ממי'לא"יחלוףרגע\

- ' , . , . .יהיהשלאאיך
אדם- ..בךjורךבאות 'ו.הגות.להתנקשר.באח"כ,אשתו·לאידההיו :טרוניותהרבה

לא-לעצמהשסיגלהני i::המטיף-יב .ןובטטוענתהי~ה .-במעמדךיבד~תן
לא:{יא- 'בבית? 'לי·לחודי~עםרמה .?לע:ו"ד ·להתקשרחובה'הכלשלפניזוכר

שהיהכליחזוראםאפילו .מכןשלאחר·השני.םמשךהבין-לשכוחלותיתן
בדרךאליו·כ~פנ~ההמצויידים 'פניה_אתלמעוךהיהמוכן .לפניכitיהיה'ויהיה
מופח,שאינומעונשהנה!האבסורדי 'ובאופןצדקתה,את _הביןזאתועם ..ז-את

תסרוקתה nופסוקלעומתוראשהאתבאקראיגופפתשחיתהערנקמתו,את·וחלם
רבה.על-למקורו· iו.בסמ_מצבעהחשוף 'שערהרות-שרביןאליו riנ~תחהחיוורת·

בה 'וכן.ומחב-" .שלינמרה<- ,פrןאוםברחמילעצמו .אןלוחשהיה ..2..שלי
 .ככהכילהסtוכלתפסיק-מהיריםבכתמיםמסמיקההיא' iישן,מבט";באותו

 •, . \ . / .מזה,תש;כח .הימיםעברו_

 .- ..ב
וואקוםהרגשתעד-כדי,ריקיוצפוימפתיעןבא;פ הי/-;-עבדובוהארוך;ן.פךוזדור
בולשתמרתפיכתוךותיתרספ-לדמות'עצמואת'הפךדעה,שללשביבלוחצת.
אלא .מעולםבתוכובקיומהחשד·שלא;ךהירואיתלאינפנטיליותוחיירiם.~אטךמ

הקודרהבניין' "שלי ·ה-פתחוקימור ,פנים ·בשינויההרגשהאליו·ה~חזרשבהמשך
משום-מהשהופך ,לו,הסמוךהרמזורלל'בג-יממרחק-היטבלומו:פרשהיה(

מסו-צמרמורתשובבו 'עודדצפוף)עירוניכבישבאותו .כשחולפים-תמיד ·לאדום.
אטי-מול ~'לשכנע·ה..?נשגח.אתלהכחידהיכולתסר.חד ·~יותרמאוחר"ויימת.
 .בךתלוילאהענייןשכלזהעלאדישהנ"ות'במונוטושחזרהקציןשלניו p .מות

וחה-ברירה. iאישבינתיים .החוקרכשיבוא ,ףירחר nמאול-התלובן .יהקישאפשר.
הסטנדרטיהחיפוששלהממש'יהעירוםלפניעודאצלהשהחחילההעירומהרגשה

רטינתואתקלט _ 1כזהחד'אלאבכל-זאתבעדינות.איתרת'נהג,-'.משפיל-
 iבחלף ~.המקולקלהדל:.קשעוןעלהג_לנ 1סורלזבהספיק.לא.(.הסוהר~להנמוכה

ישיבות(וכל'-דעת-לאי-אפשרהאלההעדיניםל-אצ-דווקא-פתאום).בבלהת.
אניז?ילעצמכםמתאריםיחם.חי ,לו-איך>.,יודעמי .חרלרחתצטרך.זו.ש ·הנוקד _

 !.ההידדמרווחיאתשמסדיו,סלחני-·המרוחק ..הרגילמבטואתניסה-באמת
הסרה-שלהיודעיםפניהםעלחלף ,מבטלחיוךשל .רמזמלים.ללאים?הנכוכיה

אנימימושגבכלל ·לכםאין--- .להבכתלצעוק,יבושהתעודד_ ·כהזדחףומין .וים·
שנלקחו_ים~המשקפללאמרדדות_שהתרחבבמבiכושנפע.רפתאומי .שבר'וכמו .-

 )שמאחוריהאוטומטפלט-?הודיע .עכשיו .ה'ביתהלהתקשריכולאתה __ממנו.

זיע pהמר 1:ול ?jהד-ה'כשעלבגרונגבקפצהבiפויה'א.לנושנה;צביטההקבלה.שולiדן
 "במעלהקה;;ומכהכמו :המעובההוואקוםלחכמתמעבר :__ ?קרהמה- .במכשיר
טעות-;-קולוקטעיביכ g ·קרחמסגרות-ה.קצר'"רהולחקקהאני- .סרעפתו
- •,-ישעררך-דיןכד~י-העולםם'לוךאקומעבר· ~ ?כנראה--כניר~ה

סביבאלסטיבביטחון,התהדקההמוצאחוסרטבעתךהסביר-ליכוללא-בעצמך
למהמוקדמתמודעותא:ו·הכנהכלובלי '-'תרגעי 'אידה.'טעות.רק .-קולו, .

ופה .התכוונתילא- ?מ.ה ....:.-אניתמיד'-לאאםותסלחי-לפרוץשעומד
 .מקפיאהבזחילהעיניולעכועכשיוטפסוהקרח ~מרובע- .שאסייםמבקשים

לפתעשובכדתעורדה ry ·המפותל-חשוך,בפרוזדור ,זהכלאחרישדכוקאאלא.
עכשיו ?מה-חיפשתאחרותחוויות-גיון 11החסרתמבודחת,סקרנותה.ות.א

אתשיבקשולפני .שתיגמרלפניהיטב 'תבונ-ן'שתכדאי '.האוטנטיתההזדמנות.'
הסרבל /בתוךהעורלהצטמררות .;:זצדמןצמך_לעלבשים .ייעלםוהכלסליחתך.

-חברסקי, t:סטניסלאסכולת ,לאפההיי,- 'השיניים-ק-להידוהמחוספס,
 ·אחרילעקוב 'מהדמות.ניכורמתבקשפה : i:כלע :-המ,rגוחכםבמשחקהמשיך

 'חדשה,~יפדו- .רגשית'מעודבוזוללא"יר:כם.בכקירן .בלבדצףני.יחזך.רחש ryהמ
-ץl!שות-ממים~עינזוגות .אורך_המתא)בכניסה"לעומתוהקולותדרצטרדו-~.כר'ה 1

מעובההכלכמונשבחריף.שתןריחהתמרדו.-;-שלנו?בדוחק.- ,עורואח
 .אתהזר.גוף-נמרציםהגנהי'לחשי,לעצ~ולחש- ''ים_לפרtכלבשים-בפניו.
חבר'הבולהתלכלך 1;שךןלא~-iהזמן.·יחסיותאתמעריךלרבדים.מחוץצופה

ח.אתפע~אולי .הפעםהטקסטים'את-,להפדךואולי- .מבוזהכהקלה.קלט'._ '
המזוהמים-בקירותלגעת .סופםעד'הדבריםאת.לחושלכדוח.לא ,בתוךלהיות

האמי-(המשמעות ;הקשההפיותבהבל .אליךשמחקרניםהפנים .בלהטדביקים.
 •נקייםמלצדים-בין-נלעגבח&ףבו.עבר-ך·שלטריהפודלהחינוךשל ,תית

שצמחוהמקומותבכל'שצמחולהאמיןקשה ~ .מאופקותצנועות 1נ~סיבות-גן
אתהנשאב-ממוח,ם~הלחיעוראתשמ~יףבפחד .שנוגעוiוהמצולקותבידיים )- ~

 '-י\להךגיש.בן-אדם.להתעלףלאשמתגבר.הרקותדופק .הלחותהידייםכפות
ב;דוסר-אוניםכתוכותייללשמחסכוני·הלחש-הבינו ·,אנימייודעיםלאאתם
 _. r ..מביש

. ,. 

,1, 

,. 
ז '

 zs ·מסו , 77עתון



י.

מה :שיכטן.מד ·פשוטותבשאלות :.__ .-כיה'סתכלל 'כךאחרת 'ייתכןלא-אוכייק-איכטדוספקטיכיתיכולתעלשנדאה,כפישמדבוהמסוייט.הטדאכסכתוך
מי.סינרהיומה .,,.... ?עםכמפגשדכדrךמה.על-- ?'כשעות- ?כתאריךעשיתוהסוהרהחלוד,כובדהלגברמזpוכהכפתאומיותהדלתכפתחה ~כמעטטיכית

 1אתהניע- ? hכשכ.כבנקהפרטיחשבונךסיכום .היהמה---:- ?לשניםהחשבונותשהפךהמתחאתאינטואיטיביתכמקצועיותאמדהמלבני,חללןןז.כמדכשעמד.

 . .מציעאני- .הקפואההיישיכה.כגללכהןשעלתההחולמתחושת 'להיפטרדגליוגמדעדבודדלתאאותך,מעכידאני-רגילה.אדישוזךלמסכתשכ'ות'תוך

החשובות.הכקוךותאתלעצמךשתרשום .- ·ת iאיכטוכציחסדשקול, ·קולאותו :--מהתכצ-משוחררלאכזכרן-עדותלשינוילחץלמנועכדי ,_סיכן- .החקירה
לשחזרכד. iלהי ·מתחכליכסהכוטה)ימעודכת'טיות.קודק(איזולכדאותךאש~ידקותדוהדפות ?jהצעאותוליוו-מניאק .לכןבצק-האחדים.כלזזללדת

היהלאככךמתאו.ירחו "·"אנושיהיהעצמו,חחדד ..-שאפשרכמ;:דעדכמדוייק r , *.שנטרקההדלתדגי.וכסוכקידות
זI?מהלהiוייל ·חוטעלאפודה.ציפור .מסויימתכרגיעהסכינוהתפוכןק.'ספלוכתמיאותם .כמובןמוקטנותכמידותדז.נו.נןקשל'ק~מדויהעתק/;:זיההאחד·התא
עסקלאפעםאףמאוד..דיקניישב ·.כאזלאכאילו :שקטהאפ'דודית,חצרהחלון. ;מדוקדקת riהיכדוערוך.לכיסהמחניק.ושתןכלודשלהעבשהדיחוכעיקרלחות

יכוללו .לכתיבהה.מגדפדון;העוחודחלקהיה.הנייד .קטניםחשבונות .כרישוםשונתהשל.אאי-הכוחות,כלשעםוהכין .המדוייקים·הנתוניםאתלדעת .איתר

אלא ·לו.נרזגזה .אוטומטיכאופןולה·עהשארהיהאחד,·כזכראחז.לחי ·הי;;עלהתי:ש:::גכזהירות .יחסימש,קטלפחותפההכה'יאלה,·שלמבחינתםכמאום
- . iכל-כ·ול.חסדה.שלילההשכתכגללאוליחש.וף.-'חללוהתמלאהלךשראשו,לכצלוהחל~ט 'כולו,כרעד-שרציםיהיו 'לאשרק ...::המוכתםהמזרןקצה

א.תשחולפותבדקותהרגיש .דבריםקרעילאאפילו' ~חשב _.אבודעסק'' 'כגללשנדחוהדחופותהמשימותרשימתאfרולערוךברוכה,בדידותשלזועובדה
 ' .לוחצכי .דקככאברקו~יו 1 •שובשיצטרךלעצמותאר ·~עליו 'שכפומיותר-.-מטופש ._המשטרתיהתרגיל

לעצמו-:-מלמל,ככר?-החוזר.קולו,-חבלמה? :ן ?tשי~מר'דכר םוש__:--שעבאחריםדכי:יםשוכ·תכין,והיאמתמשך..ערבשללמשימותוזי,~~תלהזמין.
כאמתזקוקלאפעםאף- .-ידעfוי,.כע";ב.הרי-שחלףהזמןעלכתמיהההפיגוריםכלעללהתגבריהיהחשוב .כשבילםראשולאן'זמלואיךכאמ~שיו

-מחניפהכגאווהכמשרד.שהקטנותלפקידותלוחשתסודיחיתה-הזהללוחלהתרכז Jמאוד 'לוהיהקשהועם-זאת, ,עצמותוךולחשחזר ;-:--מסודרתכצורה

ענייד.ק~זה-חרוט.במחשבכמו .אצלויוםכלשים. jה~ ·את .הבrכייכיםאתחיאתל.רשוםכמעטהכפייתיוהרגלו .כתיבהימכשירחוסרכגללכעיקרתקין.כאורח

התפשטאדכמו· .ויםיi-שליהמ'צפיםכיו'פאל.לחש·.-המורהשאזכר,ן·זמשלחיתהוכנוסף.·אגבית-מרושלת. ,כדרך.פילירא 1בועוליםהם.ש-כדי iתותכנוניו,'
 )~'אזבוכשהסתכלהכפניושהתפשטקותושכמושמולו.האיששלפניוכחריציהפרעהוהפריעההמיטה,·שלהברזלוממסגרתהקירותמןשעכרההצמודהתיהלחו
 ,הגירפרודי .חור.חשלקיר .ע;הטוריםכיןהדרךאורך.-ללוחשבטן.עמוס 'מקיר~מעט.ספרותיתמסורתית,-לעצמוחייך-בהליכהאולי ~ .ממששל

עוד- .הממושקפותשכעיניההמt;גך .המתעוותותהנוסחאותמאותיותשניתזיםצעידתותוך-כדיהחליט-הענייןעלהדין _אתייתןמישהוי:י- .אצליח ·-לקיר 1

זמן ·יש r- ..מחוק .קפוא"ריק. .ידיעהרססשום .דברשום-המורהרגעלבזבוזרקאלא .הנפשית .הפיזיתלאי-הנעימותלהתייחסכליואפילו .__הקצ_וכה

העלבוןהמגז:דכום.הטוריםכיןכסאו .שעדהדרךורך·לא ..זאש·מאבוד._;_עמוסלא-שחלמת?ההזדמכוfועםומה .יקרותשעותשלכזההפסדהנפשע.הזמן

 ._ 'הזהדהנדוכפחדפעם..עודככהאותויראולאלעולםהםעיניו.אrזשמציף 'הסטריאוטיפ--אירהלימכינה,שאתהאלהבית-הסוהרtדייכל._לעצמושכח

כלת-דין.קשלכהבעהניירותיואתואסףמכסאוזהקם-ימחרשוב .ככסה .מפגשיםלא .שקטלפחות. ·.כאמיתיי .ששםאלא :--בערבי wשייוםשלהקבוע
 . :· ' .שלוהדיןקבל~כאילו .ככיכול .; "כאלה'ככדיםקירותמאחורי ·ימ~םלכמהרק .היהאפשראםהוכית.לא
 ....:-ך·כעצםממה-לתאו.החוזרתכדרךשבטןא'תתקפהמכזרהעייפותמיןוהלחץממשי.קודשל-תחושהללבושהטחבריחהחל:·'שנככסה,האפלוליתעם
 .~עט D "יומיים ·משך .כחוץיםרדב ,;"מזיזיםלאשהםייתכןלא-עצמות'אשאלשלכסופך ,אותו'הכריחוהולכות,מתחדדותכדקירותבטנוכשיפוליתפשט hש

 .הזאתהמסו~יטתמהטעותאותולשחרר.'מ;עעולמות""מרעישיםשאינם'סבירלאואזהנעולה,לאסלהכקשרלסוהר.לקרוא ~ככךרוכה(הכהנעימות-אי-למרותדבר,

דווקא• ,החקירהשנמשכת.זמןכל ,רהי'כראין.כוודאית_פורמלי.מכחינהי.אם-כ.אתלקבורומוכןהאבסורדאתתופסשהואתוך ;שטותאותה,ממנו,כפלטהגם
 " .ספקותיהירשלאהסוף._עדהחהקעםהליכהלהפגיןמוכרחיםשלוכמו=!מקרים . .- ?כלילה'קצתפה'מח~מיםלא'אתם-בושהמרו~עצ~ו

-מחרעדרק _. '.עצמואת,שאל.:......: ?ממה- .פתאום 'מ:ןזרהעייפותמין .עלעצמוהניח .לגדרמעבךככביש.שיגעוןכמוהמכוניות~ורו'תזרמובחשכה

המשפט~בבית·שם. .הארכהלצויובלרת nשלמ ..לושכמסרהכידיעהככוחנאחז .אוכשערוכמזרןלגעתשלאמעלהכלפיצווארונושוליאתמושךכשהואהמיטה.
 ( . .אולי .משiדוידעסוףוסר~כולםאת.כטח·יראה .רפת-כפייתית,.המטרחשכה pהכתוכולהתפרעהחלה.ך-כדי.ותו' .החשוףכעורפו

כאמת-ידו· .מבט.העיףאוטומטיתהזאת.כשעהאמשכמולתאלחדורהחלהקור ' \ .,לכרוח.שכים,לפכיאז,כמו.

אפשר--חשב-'--:-התצפיתכמגדלהסוהראתלזהותהיהיכוללומשעון.;חדיקה ,האטומות .ג:השלעינימעברלגדר.מעבראז,ככביששיגעוןכמוהמכוניותאודות
תחילתשעםא'לאהמשמרות.חילופיי'עפ' ·~זמןמהותכדבר 'הר.משלשעךןה~ה .כידיעהושובהלוך .להיכנע·פשוט .לעשותמהשאין .שדחוכידיעהושובהלוך-

גיששוורקומטה,"ואז;;ה ·שלוימפנאךרם_אתשהודלקוזךזרקוריםכיוונוהחשכה.כחכךאנחנו .המפקד ,-"סבון"זה-מפה.לצ!י\ת·מוכרחהואאיך.חשובשלא

חשוכותהנסוגותהחצר .פינותואתלופים ?iההבלוקיםקירות'אתאטי'תות·זורי.כמח 'מדילו'לחשה-פהאלהכלכמולא .עדיןלד:.יטוב.אתה--המפקד. ~אות
הסורגיםדרךאליי-מתקרבתהבiללים.ימת,כש _היתההאור,חלוףעם .עצמן·תוךאל-ידיוןיכ-טרםאתה- .ל·התיישלהאחדעכרו·מלהםשמצאהכפירצה-ערב

כווץיושבן i:חתוהסוהרמצאושלו,חצותכביקורתמאיימת.:םרחישההצפופי'ם .הסובביםהשומריםפחדמול 1החושךכתוך.והניםהליה tvכמ~תמי'עלהמהססות
אתמש~יקדתמה._כל-כךמוזריש-ן-כרכיו.·כין ·הדוקראשו .החדרכפינתהלכן-שעיר-סולידי, riהש-טיעלשכי-ם,ואחרי __,:.אצלימישהותהיהעודאתה-

 .-פתאומית ,כמהירותאל'יוניתז-טעותהענייןכל ..:._ .שיודכליושרטטופנסו 'כ;ןכיצובiותמכיםם;והפטיש ?נכון-כשהי:פרכובתולהיית .-החדשכסלון

תגיד .מחדזהחנוכ.אלילאזח ~ .-מה ·יודעלאא~ילואגי ?שוטרמביןאתהלעוד.מתחתוהיםכמשיםהגועשת.מהרעמהשכשארמה .המצטלבותעיניהם

 : "קולואתשמע- .שיכטןמפלטאין_- .ממנוהאזרבזק,~כשמטוככר-לחת-_ע~שיו.לצאת ··היהיכוללו· .לושבחרןכלאואחר.כלהקרכי-י~ש.השפתיים

אפילולאמת.שנגיעעדכחכה.שצריך ·כמה .ודש-זiשבוע.שעות.-ודר nהחקרכי-אלוהיס.-:-- .מכווץ ·קורמשכתקפוככת-אחת--שהואכפי "מחדשעכשיוחלי

המודלקתהסי~ריהרשף ",;.ל"חיוךכדל- .מקודםחשכת.שלאידעת.שלאזאת_ 1המיטהעלמאוששת,אפרקדן'שלהזדקפותוהזדקףכעצמונזף-שחזרתלאן

 'החליט-rככוח .עכשיולהירדםחשוב- .זמןיוכהה .וזמןסכלנות rיש.לנו- .לכן-אדםות tbלעיכולהאחתסימפטיתכלתישטעוןומ;:ןיאומןלא-המזדעזעת

מכחינה ·-סה":;כרו. iז nשההכדוריםכגלל .כפירושיותרקליהיהוהלילה-שעות,'מספרלישון.יכסהקפיים. wמלא .עטלא-שכלית-כדידההחל,יtכ-

נאוםשלךמו.;ס _אתלעצמוסימן-לטעוןהמאין :כהגינותןנתכהגיםפורמלית,'ואפילו ,הזדמנותזאתאיך-שלא-יהיה, .עליוהכלתי-מקוכליiנהתנאים.למרות
 .הישנה ·המרוצהכתנועהסנטרו' ·והחליקהכלשלאחר~מסיכותשישאהסיכום .ע 1כציפרטי ,'כלתי-גמורותמשימותבנרבר ·מצפידייסוריללאלשכבמציניות,נקייה .

הזרקוראורכתוכו. ·טת.תפש_שמהכדור"_כיכוזת~את ?zז"עליו,שגהרהחכזvךכתוךכלחזור'אלח.כלמולמאוששrיכצורהלעמודיהיהצדיךשמהיוו..מה-ער ;·שכשכחו
עיני .התפוחותכשמורותיומר.שזרהאבקהגרגריכידצרימותיואתהחדירהסובב ..השגעיכיתחעשייהלקלחתכמוכןסקה.הפכלללאאח"כ,

אלי~סותך;כת ·מתפצליז;נ bרקי nאישוני ..כטוחכשיוטלאט.קרבוכמגךלהשומר .אופי _שלעכידגזה .האחתכידועורפועד.ה nה,;קינ'ת-להשמיכהאת ·כשמשך
 "אין-נאלחת-רטובה.קח.כינילעורוכצמדות.כוגעות-כ?ות. ..חלכוכירמ-דכיקותרצףת'אכיסה- .מצנככלדרכואתלjלכועיכולכהחלטאדםאז.החליט

החשוךהחדר .ריקותד- .שתאמרעדחרושים. 'לי'אפשערת. .שיכטןמפלטילמקוםמשכים.האו~ומטיכהרגלוהשכייה..יייאת ·דחק~ידועות>הקלישאות
היא ,_:__ ..המחניקים,החוםי·גלכתוךיםי-עינ'מדכי-לכדאתה-מאחוריו .. '.ה;ךיזכרותבוחיכתהרגעשכאותו·אלא .הקבועה ,התרופהאתלקחתכדיהכיס,

מהאין :רגעיםזz?לין_עכייד..תמכמו ..מו iעאתלהרגיעמכסה-ט'מעערדתחזור?פכיממנופרץ .-שוטר-בככיסה. .ככגדיושםכשאר :הכל- .המקפיאה
 ;אחך :שניים-.נזי'י .לאטככים-~שמולהיח.ידהכיתתריסי .אפילוכשערךלהסתכל 1לאזהמה?)-אופישלשאלה,-שכתוכו.הצי~י(והעוקב.להשתלטשהס~~ק

 .·תמידכמוכסי'מtכהמתקרבתעכשיוככראולי .שמעברכחורשההת~יםיללת ..סוף.בוטיפס-רזהכלעלישלמוערךהם .מחלהשלכיין'ע-זה .יותרמשחקלא .צחוק
סוגר ..לצאת'ת-שורטוצרודה·משרוקית-ל wבכות: .~ו~כגד.מתכווץ nקי'שגומיכמוכיסה~.-:- 'הכל _החיטויריחכגלל _ .כאלה,להזדמנויותבושאורבהצפוי,החנק

 ..)עיניה __..: ?קרהמהעמוס- .אמאאירה. .אמא .אמיץילדאיזהבכוח.שפתיוו !ר·שוט-התרופה.אתלהשיגמוכרחעליו.·להשתלטלזהן·ייתלאהוא .להירגע

החלוםהמזlzךרק(זה ..:.... i;איר .1-האפור'םההשחסורגי'בהבצקיות-מבוהלות-'ג'וקפשוט ,-אדם.ן·כקורלא י,T l- .הלחים·מהקירותעורועלחלךקוד-
- ·לבואלינתכוסוףסוף-הפתאומית-חריפה>הערותכתוךעצמועלפקדכשפתייםכתוכוסיכן.-תשלמועודזהעל- .מהמיטהאחתכקפיצה ?נרתע

פניואתכחנה ~מודרהשעהוכאיזו-- .הצפופהלרשתמכעדלעומתו'התרגהש .הנאטמיםכנחיריושורקכיתכשמהפחדשלחיהכמו .נושפות

 ..עיניה';__הזה .המקוםכשבילככהלהצטכע,.צריכההייתלא :- .החדיםכמבטיה .עיוניים .זים-יןחוקר .פכיכספרים. 'כמוףקרחשוףהיההבוקר,שלהחקירותחדו.

לחשה.-להביאחשכתילאא;כלדווקא-המרושתiךפתr;דחורידרך.ות'ה~ודק .טיפוח .כימינוכולוגיתי'פסספרותמדייותריעבוד. 'לאזהעליחבר'ה,(תראו,
רקזה-בדעתי.על;ולאפשוט-המסוגףפניו-למראהכאובהכתמיהה • ).ישואתדצ-חתילאאני .המערביתהחכרהשלהאשםרגשי

לצה 1החשוליאנךועודה 1ב.מהירות .משך '-לך.כדמהגיי .שלקחוהחגורהלך ~לקלקלרוצה 'ה~יתילאלהערצה.ראוי·שיכטן. "שלך:השחצניה~יטחון-
ללכתיל nלהת ·מוכרח .אתה "יקיר-יגשיכטדהרחבים.למכנסייםמעל .והוציאםעמישמי ;מכידאתהשכידינו.כדות_שהעואלא-יכש_קורקטי-טון-כעכי:ד

סוזדשלקולהאתשמע-פ:יתרוןלאזה .·למעלההחולצהלקאוכטרי-קלאכ.ועדיין-lושכתיכולאתה- .מסוייגכנימוסאליוכשהככיסוהומידפחח- ,-

"כואחהקרחת, 1מגיע_הי"כואח iיש.-מתחתשישמה-שלפכיכבוקרהקטנההרגיזz;י 1לרגעהרחב.השולחןלהח~עללפניוהפרושמה"חומר"עיניואתהריםלא

 ' )-מהיודעאתההזגוגיוiועיניואתההואהריםשאזאלאכאכאלי,מחזהשללדףשכככסכמי'"שוכ
 ..מאוזנצתמחשכהחשב ;מכובדתבצורהלדלתעד ·החדראתלחדצתאיך'הגעייה,פניולעורמתחתחשמלזרימתכמו-משהןדiיים 1י lהם ;-בועכרומידאליו,

~כי-;-י.הכוקכ-שודקבקולה- ?עמוסילילות,שכיאחרי ,ככהrוהיהשאתה-

יההישלאמ;:דשאתה.כמו.הייתכחקירהחות bשלמקווה
1

את·כמהירותהורידה-
- .תשכח ·אלגבית.ילדות/ישעשית.שלאהיה.שלא_מה-.בהול.ללחשהטון
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דאגזו,התרשמותפייעכ ~ונו~בדמ'רקי.ואולהיה.באמתשכןאחייבהיהנ~.ווחלאזובנקודה
 .מסויים 'בסימן-שאלהתמידלצייו
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ןלדתינראהערד. lה"יעדו-מה' ת~(לאד~בעיניר.מבעדעיניהדקירות
הפנטסט~ת-מקסימה-בחוצפהמיייית.זירה nה-מתי?-יביה.מיניהלסחי

הפךלחשה-ככהלהישברתעיד" .לאאתה-הזה.)האחדהךרושלתונ-ימה
אתהרכיכה ....:.זהכלאתלשלםאותנולהשאיר ·קליםחיים-בוטה-צורר
באוראליוהבריקשערהבפסוקתהחירורהעררשבילחשודה.במהירותואשה
-גמר-לרגעבהלגעתהיהיכוללו-אלרקאירה,- .ה~לביהיסקו

קור.ביגמר- .-שתדברלפנילעורך-וידחכה- .הסוהרשלהמתכתיקולר .
-מהרשכגמרטוב-:-כשהלכהבךחלפהתמוהההקלההוגשת-גבירתי
שערלותבדמעותוהרגישכך.על;:כעצמרונזףבקולה,ובחלשתחזור,רצוה,חשב.
 . 'י' 1 •הסמוךלחייועררעלל.אטומט.פטפות-מתוכו

 .מעולם .מעצרולהארכת Jiלבית-המשפאותוהוליכובוקר.באותו.ירחומאוחד
אתרגיש·ה .בניידנאותרשמתמשכיםהפרוזדוריםלפיתולילב 1שםלאקררם

רכתואעלשמחועם-זאת.:כfווכר.שתופחתהתמצאותחוסר .שלהזרההמובכה
מיכלאתלעצמובהלתאושהספיק ~זןמחוהדדךבשללושניתנההתכנון
-שהציפה ·רעךשמרחוק.עיניהםבתמיכתבפועל.שחשעדשם.כברלושמחכה

הדלתלידבמהרה.הצפוי,הפיתררןשלהבטוחה-תמימה'ה"סרף-סוףגהרגשתאותר
לפתעבוהתעורר ..כפרצהברהקירלגרבהביחסדרמאנמוכהשנראתההאחרונה.

בכתמיםשפושט-חיוורוןותחושתבלתי-נשלטקצר,רטטכמו .אחדמסר~ריגוש
לפכיערדחשיהם_לאתשמעהקטן.לאולםכשנכנספניו.עודככלמתוחבים

הר~ילהעניבהמקוםאת .המזדקףסנטרואתהחליקמשיםבליעיניו.אתשחרים
 .בתוכוהתחייך-חבח'הואתשאםתיועדאניך
במבטעינייהריםהשופט.של-הולםק nהמרוקולר- .·שיכטזעמוסמר-

מרוצהמש"רפםאישדולרגלייםצלובתאירה·ריק.ריק.אולם-סוקר-מהיד
 .לו,שזכורכמהערההתבגרות,גבילפעם. ..שמים.דרתיכוןגערישלר~המעצמו.

התראה,כלבלי .ממנו~צמיםוהתרחקותהקטנהשלכזאתמשוגהמתופעהסבל
שלתוצאה.שזר.אזהסבירושנים.כמהלאורךכאלה,רגעיםעליונאיםהיו

חתבדלותכמובמצב.מאודמשךנחמרגישהיההאישונים.שלאלרגיתהתרחבות •
המרחקשכןלגעת.יד.להושיטאזמנסחהיהמתרחקים.זרמיםבתרךמאולצת

אתהפךמתרח-מוזר ryמבטוורקהשתנה, 1לאהדברים rלבבינוהאובייקטיבי
 .;הארועתוך-כדי.הדברלוקרההראשונהבפעם .'מושג .כלתילמצומצם.העולם
כשעודהחשופה,החוליתכקצחכהיותומה"צריף",כמרחקעוד ..כתנועהההוא
מתרחקיםמולוהעץסת.שכמרפפניהםהחלוכמארםחשדולאדברשמע'לא

יחו ?tהבההמשוכה;מהמופרשותשמיד.אלא_ ..כזדתחלחנבהלדיפגיו.מלווקטנים
איפוקותוךשבא.כפיעזבזקוף. ,-:-'מתריס_כצוואר-והואהדברים.אתכר

אתשכח·הנעולה,לדלתמעבראללחדרו,שהגיע+ייככוחבלומותודמעותק;ישח
שוב.אליושחזרהעדמבזה,מעמדאותו,'לכלשצרפהאוהמוזרה.הראייהתקירת

אכזריתהגיון-בהצלפתלעצמואמד-זהלאזהשעכשיורקמכן."לאחרושרב,
האפשרותאליו-חד~ההמעצר,מאזהראשונהוכפעםהחזייה.מסךאתשפרצה
 .קרהבאמתמשהו-כל-כךהדעתעלומתקבלתומוחשיתחשופה-האחרת

 .;....יהיהשלאאיך .הכשילו~כרונהואולי .כלשחי~שמה ?מידזאתהביןלאאיך
 .מכווץבטוןשלידולשוטרלחש-מיםוס-·כטעות.לאזרוכולם. ·יודעים.האחידם .

ההואכנערכשחשעורראתהציפומיוזעיםבחילrהגליחדש?)(האם !מארדחדש
ב.הזדמנותחבוב.להתאוששהשתדל-הרחוקות.השניםמנבכיכרשעולה
-תוכלשם~ולי .כמשרדךקצרור Rביבעדרךיצאנו.כשכבר<גיחוך)אזת.חגיגית
ונרגעהכשימתוחזרה .זחו-במשקפיים.אדיבפוחלץו riאו.-'!היזכרבמשהו

עכייזעצבניתבידעצמם.אתהטריחולאלכןכולם.מחכיםשם-ת·אחת i:ב
קבלתאתלאכזבשלאהישן.המסרקאתבכיסוחיפשונשלטת),הולכת(אולם
 .בוודאיהמתארגנתהפנים

כביוםחלול _,ריק•חיהלמשרדו,מהמעליתשמובילח;שר-רחבפרדחנד.ה
התיקים-בענייךחיוורות-מתוחותבפכיםמשהוגמגמהאחרתפקידהמשם.הרצאתו

מז~שמרנחים-:מוכגים-על-השרלחן-רהמגחל-חכללי-שבישיבה-חשובח-במקרם-אחר.

-מכםאחדאףצריךלאאני.-שכפרם.נעלושדרךעלכמחידותרכןמוכרכיו
להעווייתשפתיואתופילגהלגדרן,הסרעפת .בידהלחוצההיבבהברהתקפלה

כלעלתתחרטועודאתם-היזbןהתנועהבצריף-.אזכמושחצנית-מגחכת
שלעיניובחלבוני.הסבלני ·חלונן-:-שיבטןפשוטה.שאלהשואלאני-הז.

אזהיומה-קפואבשקטביקש-כיירפיסת".- .- .פניישמולהחוקר
"איוב"בספרההיא'ה"סימכיה"על ..שנ'םלפנילעצמו.שדשםהסעיפים

ל"בגררת"?
 .ךלכישלוןחבירםתבגרנותלשנים

אם-כי :--הרעיוןשלפט_ציה 1אב.להירז:ר.יכוללא(הפתעה).- ?חראדווקאא.
מראששמדחיקההצדקהג.-כמוהו .טיפוס ,שכייה.,במחשבהו..לתאהיהאפשר.

-מצפונייםלבטיםשמץד.קצתלומגיע-ו.אפילכעצם-אפשרייםאשםרגשי
סדקיםשערק-ברירה"'"כלית'שתרוןפי ) 1 ( .ד .שהר:איכלעזורהיהצריךאולי
-המתאימיםבמוסדותבזהלעסוקשצריךמי- .אידיאיפתרון ) 2 (ד.כך.כל

מהבכלל-כריאהפנימית'השתחררותה.להתערב.זכרתכלאידלנרעיסוק.
בע~ייןהיה 1ששאלתי 'מהכלשיבטן.מסתבךאתה- ?למה ?לרחייביםאנחנו
 .המביךהחוקרחיוךשליטה.ללא ,שרבאותוששוטפתהזיעה-שקיבלתצה'ק

בכלל'תחיל.האיך ?אמרמי ?אמרתי'מה ?כרישוםן ?אומראתהדייקתילא-
 1כרסףלילהלקראתלתאוהמאוחרותהצהרייםבשעותאותרכשהחזירו- ?הכל

 'באותןבתוכושנבטהאחרבקולביקשערנ~לקראזןבפניו.והשנתהמשחרלהך
עכשיו.מתוכווחצטפצף :למשרדכדרכםשרבבוונבלעכבית-המשפט.בוקרי

עםלחלוטיןשבלעולפכיועוד ·כלשהו;שיכ;וכדררביקש-שפולהתכחינה
החשוךבבלבולשקעלו,שניתך.הפלסטדקמספלכסלידהשינקגדולהמיםכמרת

כדיתוךלעצמואמר ..:...מ~'הכדור"-סכינו.שתפחרחוש '-מייזנע-
שטייזעמוס-באבריושהולמותההתפוקקויותעםבבירורשמעוכבדהתרחקות,

דןהחבריםמשפטביתבמחתרת. 'שפעלתנאשםאתה-כל-כךצלולממרחק-
הריאתם ?למהאבללי).קורהמהירגישושלאידאו,שלא(רק- .א;תך
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 .שוויםלא _,:.. 'אתםממילאלעזוב.רציתיממילאככוך.) .לאזהשכללא.
תגידורק ..הגרון .שהעינייםלפכילזוזליח'יצרק . g(אשן;ים.לא

כשהפנימיהצוואראתמזקיףבתוכו.שצומחמתוחמיתויכמופתאום~)מה ?למה
לכםאראה-הפרומים 'ככיסיםמיוזעיםאגרופים _,:..עודאני-מאווירמתרוקן

חישוקמו·כ.פחדך.)עכשיו.תראה .עלוב(פחדךפניהםעלעובררות.במהי-
- :::::לאאני ?אתםבאבניםלמה-קרח. .קטןילדסביבו.הגרידותנסגרת
לךיעזורלאאחדאף--הפרועיtכהפכיםמעגל-גברתהיה-·כ:r-הלתחזיר

לי~וראירה,הצפופות.שלך(המסי;נוrו ..שיבטןעכשיו,יעזורלא:אחדאף-
-הצבועבראשההפסוקת-עמוס .יומייםק"רהספיקו.לא'עוד- ·;·קשרים
"להתאזר-'ל:מהמככבש:בילךפתקלייש .שכחתיכמעט--שלי i:מסככ

 . ' )!·תלכיעכשיותלכי- "-כולנואח"כבסבלנות.
הבהקכזכושובברחלף-הזהמה"כדור"וודאי-כולואתשטפהזיעחצחנת

עודדחוס.-ה 'החושךמולהסגור-מחניקהיחי;זרוגם .ליכתנוה'מיודע~י-שבור.
כמוהלבדבתוכו.מתפוקקיםנתקים-אמא-אורעודשממול.בביתכבה~וו
 ) !(רופאהדופקמהירות .בחזהלחץאיזהבגרונו.מiורחב-מתכווץ 1קשיחגומי

(רופא!).המעוגליםבפרוזדוריםלרוץלצאת. ,.בתוכוהאבריםפקיעתשוקעגלכמו.
מכלנחרציםהקרבים,צעדיהם .הקמוריםהפלדהבקירותם.-כמחקי.שמשתקפיםפניו

אף-פעםסוהר.'אף-פעם,אני-ידע.מראש' .לעולםתצליחלא--:-הכיוונים
- !לא

הלוח--בלשונותיהםהרירוריח ,הכלבים'וכשיפותהיציאות,כלאתסוגריםוכבר
 .כןמתמיד.מכלביםפוחדאני ..בסדר .אירההזה,הכלבאתסובללאאני-:- (טוח.

אותםקחורקמרדה. .אשם .קייאו.יו.,עלכשיזכתםקולות )'.פוחד ...פחדךפוחד.
כעת.פרטיםזוכרלאלגמרי.ברור .הלבזההפעםרופא.ותביאו .בכלכן.' .מפה
שום .שיבטך-מפלטאין,- .ממילא_האמתאלזורםהכלהפרטים.חשוב'יםלא

 '- \ .דעתי-,מראש-מפלט.
השמייםשהתבהרולפכיקצרהלשעהלי jואלרגעים,רק .ככהסריהתיקר.הבועד

פתאוםבהבלתהמיטהעלהתיישבאח"כומידאחת,כבדהבשינהשקע 1לחלוטין
 ' .'.מאודרגועהככנעתבידיעהעצמואלכפףכלכךותיכףמכווצת,
בכפותשקט.גלירעדרקכשארמוקדמת,הודעהכלללאאליועורך-הדיךכשכככס

טרך,בהדבריםעלבפניוחזר- .י-קי ·.או- .ברשהיהסער.המכלהרפויותידיו
 'המרו-אצבעותיו)ביןפורשוההוא .חוגיותעיניומול-קובלתי- 'כמוך-צרוך

ראיותחוסרש-בשלמוחלטתבאפא~יותמתוכה 'וקוראהמודפסתההודעהאת~רת

 .מעטעוד-לואמר- ·תתכונן .::.... .ה'זקרגעמשוחרראתהוכדו',מספיקות
הסל~דה 'בכל .הבולטותבעיניורו.סקאמירהותוך-כדי 1אותךלקחתה~שהתבוא

 ' 'האפשריים.המזועזעמרך'ואי-האוהאכזבה
אiו .שבבגדיוהמל.יחותכתמיאתקלט .צורבתחשמלכבמכתבעלבוןחשלרגע

שלזכרבוהתקומ.ם ?שתשפוטאתהמי- .לדמועשממשיכיםריסיו .גופוצחנת'
שכתפסהמלהאותהעללאטחזר- ?משוחרר- .מידושקעלרגע,רבדי

בתנועהעי'ניועלהחליק . ..:... .למה?-ההואשלהארוכה.מקריאתובאוזניו

שכה.חיהנקמנות·בדלאחרישעקבעם ,לאסלהעדהמרחקאתואמד ,כבוכה
רגע,בעוד 'חזה'עורך-הריךשלהמלוקקיםפניואתכשמדמהבתוכושמתעבה
 1 _/אלי;ך.לכשיגיע

ג.
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שלעניין-הכלשעכשיוהבין .מאודכיסה 1הביתהמדיהקצרהבדרך ,במכונית
לעצמה,האשהאמרה-קצתעוד _ ..בנתקיםעצמואתהקיף .מהירהחזרה'

באמתהמעבר-שיצרהחיוורתהסגירותלחומתמעבר ,תה·הביהקצרהכדדך
 . ?"כנסהלוקרהמהאם-כי .~דיי_קיצוכ
-להחליףצריך-משופשף.גומישלשווקניבקצבבמגביםכr:זרשהגשם
ן-בו.נרשם

 '.המוזרההקטיעות .לשז.?עלרגעכברךמבטהלפתע.כזכר'- ?"היוםיוםאיזה
אותךהשאירו.שלאלפחותטוב-עיניהעלהשתלטה-ששייום-שבקולו.
נדהמה-בחייךמוסיק- .----:-הערבלדברמהעללחבר'השיהיה-לשבת.

 'הרגילה.מהתנהגות;משהוכברהיההזאתבציניותשהרימידית,והתנחמהשוב
כמעטי.כפייתדחף .כלשהינ:ירפיסתבכיסו.העטאתחיפשפתאומיתבהתכערות

רשם- .ושלב :מאזהידידים""סעיפישלהמשכםאתלהעלותבושעלה
לא- ?שמעתם- .הוותיקיםהרעיםבבית 1ש.ישייוםשלבסלון-בחופזה
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היה?זאתבכלמהאבל-הישנה.הסנסציהשלמלאכותיתהחייאה-אשם
מחרקצiו-ח. i:של-השתנהשלאואיך-שלבז.·-היהמוכרחמשהר
אנשים- .-ככל-זאתאכלאמנם.רגעיםשלענייזבהתחלה.להיפגשיהיה

קטע-דבר.שרם-נבהלה- ?מה-פלט.-איוברעימארדגמישים
איזה ....:.הגשומההדרךלאורךכתמונהלשחקהמשיךשכתוכואלאנחב-אחת.

 Qשרגיכולם-שלהם.הידידותיות-מטיפותהנחמותממפלתו.וודאיצברוכוח

הלחי ·וסטירת-לוששלחהמשומןבפתקהמנכ"לשלקולר-שיבטןם.·לפעמי
ל"אחר-כך"רמזשרםכסיפורשאיןחבלדבר.של 'כסופרר j~קיכהמצלצלת

טיפות- ciהאחררניכפרקיםשרבלעייזמוכרחהוא ?זהעםהסתדרואיךשלהם.
עדהגי~הכטנרנירת-ככדרתכטפיחותיווהיםהמכונית,כגגחדרתהיכרהגשם

החזיקהכוחהבכלחרק.-:-שחרורמסיכתליתעשי'לאשרק-כמעט.הכביש
לפנות-בוקרליםנסחפהאר"משל"משאיתהקשה.הצדדיתהרוחמולההגה.את-

המר-הצרהלדרךכפנייהמאתמול.הערבעתרןככותרתנזכהר-הרוח"גבלל
אתלפתוחירדכתמיד,ג'נטלמניתחד.כחתךכמרלפתעהגשםפסקלביתם,כילה
אבא.-לקראתוהקטנהפרצההרטוב,לדשאמעבררגעובאותוהחנייה,שער

הנת"כיבסיפורהיל:דים.קטעלוהציקתמידפתאומית.מבטבהשפלתונעצרה
האכזרי-הנסירןעבורהבלתי-חתרהתשלוםהםלהיותם.צריכיהיומדועההוא.

מטופש?

קומתהכלאתכהתרסהכמרמשכה"כואח .הדרךשאריתאrיעברהאיטירס oכהי
כעיניםשפתיהאתהושיטה-אבא .-אליהשבכפפופניולערמתהקטנה

בוגרות.

ועודנקבאפילו.רזהכל-כךשלאלכשםהנוחים.הכיתכגדיאת _שרבכשלבש

המדוייק.הגתלחתכראילונראהלאבפניושמשהואלאהחגורה.כמרווחקצת
האדאתלנקותמשקפיו. .אתהסירכמהירותהאישונים.כתנועתאי-שקטכמר

חזרכאילוהמוגז~:פ.ברוךאליו.שבהתייחסותםבמבוכהמאודהרגישהמערות.
הסברדורש~הפסקה.לי i i:אחריש~ודףמבטםרעם-זאת, ..מהארמבית-תולים

 .שלידוהקריאהמנורתאתלכברתשהספיק.לפניערדמיידית.נרדםבלילהמפורש.
 .הטחוניםהתאקירות-מתחילתוהסיוטחזר .לאחר-מכןקלהשעהואולם

 'המסווגותלדלתותמעבר /ת'חייםלךגומראני-המשתקהפחדהאסלה.ריח
משחתמתוךאליושנקרעותאידהעיני- !סוהר- .-ארתךחונק 'אני ~

נכון-פסיכולוגי-כפייתיכרוךלוחשת-לספרכשiררצח-הלכנההלילה
כוער.לא-

"לסגור .מחרשוותוכמהלעבודהיחזוראםיה'יהשטובהחליטוהשבתלמחרת
רחום.כלעגלעצמוחייך-ופרחיםפניםקבלתתהיהכוודאיהפעם-עניין".

כפו-כטלפוןלוהוקראשככד.שזוכה,נאשםכתורזכויותיואתשמאשדוהמכתב
עבור'והביטוחהמשכורתוקבלתלתפקידוחזרתודננד-טקסיתומליות
ומשפטמתנצל.חיוךוכעיןרגעית-מושפלת.מכוכהותהיה-נעדרבההתקרפן·

 ,המסוך-הטפיחהלפנישממשאלאסודי",בגמד"החופש-:-שלוהראשוןהתצוגה .

ו-משום-מהידותעצדתית,

הזרק-אתיכיןוהואהקטנות,.הפקידות 'תתלחשנה-ואיך-שלא-השתנה-ככלל
כהןתצץושלאעיניו,אתויכריחחיה.שלאמה-כוחולתדועתהעצומהקרתן

-,שיכטןעתונאים-.וכמוכן ;המוזרההאישוניםהתרוצצותעכשיודווקא
הנוקד .שלחוסר-אוניםכאותולמנועיכו?ז:ילא-שגרדהמקצועיבקולה
 .ההואהאחד

 ?שיבטןלומדלךישו-מה
 ?שיכטןהדבריםאתי(~כשדואהאתהאיך.ו-

 . ?שיכטן'מעכשיושתנהיגהביקורתסידורייהיוו-מה
-מפלטאין·שיכטן.מפלטאין-מקולםשבוקעהאחרוהקול

המצלמותהבזקימתרחקת.הנפרדת,עצמיותוסכינו.שמתרווחתחלולהולבדות
כצווארו.כלתי-נשלטשדיר-מקפיץהטלפוןצלצול ..הכנריםעפעפיואתשחוצים

 (שלשרידערדבושנ'שאראלאהשנת.לאחרשניהםהחליטו-להתחילהזמןזה
הקרא,הראשון·ככוקרכראשושסימןהרישומיםזכריאתלהעלותהראשוני.הדחף

רצוןסתםזההיהואוליפשר.חסדאחדכאובלתוכיךויהפכושיטושטשולפני
למדי'ה;כהידהובקראורלמרותקצת.לערדההתמודדותאתלדחותמברקדבלתי

המשרדותמת h (הישןשולחנושעלהנידדפימעלהמחופההנורהאתהדליק
 , '-הפתיחהלגבימאודותההתלת-מרוית)כאשליה.כראשםבלטההמצעוצעת

הכללית,הקונספציהאתיקבעראשיתואולינוטה,דיאליסטיתבצודהלפרטהאם
המסר?עיקר

כעלחזק.אישמשטרתית.לחקירהכטעות.כנראה'-ניסה'-נעצר"איש
שכנותכלחפותו.;גטחונותיו.-פקעולילותושלושהימיםשלושהתוךעמדה.
הראשוני."גרעינואתשהיווההעלוב-דהוי-חלושהילדפניאתשכיסוהמסכה

מתנחלותהשוררתאתמשדאהעצמו,אתשאל- ?המיוחדתהעלילהמהוככן.

 'עלמנגן,ורלףוידג'יניה-מאזשנימחזהכלדיל.ביגחולשתו.אתגילהאדםמולו.
 .הנפוחהבלוןשכתחתיתהפiויעהצלילעל .העכברישבענקשקדיותמיתריאותם
כמה'עד .-שבוהכתיבהצורךאתלהצדיקנ~סה-הנקודהזאתשארןיאלא

איך-שלא-יהיההמבושם.מהענקשנולדהשרץמאוסכמהעדההתפוצצות.גדולה
למדי.משעמם;אפילומיותרים.רחמיםללאעצמוא,תשפט-כאנאליסיפור-

עצבניתמעלעלהחלכהתחלה,לפחותמשים.ובליולרעיוןהניחגדולהכהקלה
המשיך :מעשהומשמעותאתמשתפסמאז.שולחנועלהמונחהשחורתבנ"ך

ויהי-נשכחספדאותושללסופרשהגיעעדרכה.וכסקרנותוככוונהכמהירות

כדךואדוני-לחושהשפתייםכתנועתקרא-האלההדבריםאת ,,רדבאחר
גמלים'אלפיםוששתצאן "אלףעשר-ארבעהלוויהי-יתר tvמדאאיובאחריתאת
 'כרקותיופועלהחלמטורףמטרונוםכמר ..:..כנרת .רשל~שכניםשנעהלוויהי-

-הצורכיםמעיועומקאלפניזכהמעיניוזדםנוקב-אטיוכאבוהולך.גוברכקצב
מטומטם-הנחתכת;נטנומעלגווהתקפלותעםלחש-שליים bתוחב.כ

 .מרושעת.בארסיותשפתיוחישקךשכמרן .
משןאליווהמבהיקהיזz,דרתיםחדדשלפניהמרצפתעלריצדהשלווהשמשבהרת
ת;ךהתחייך--הכיתהלחזורתענוגזו,מכחינהלפחותגדולים.כייסוריםעצמו
הדקהזרימתולאורךכאבר
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שלהמשנהמכותרותככמההשערות,ככל-זאתהופיעווהחלוףהחדוש.כמשך
 .שיבטןשלהמהיררוחושחעלשהשפיעומגבוה" '"לחציםבדברהיומייםהעתרנים

ידוברעודוודאיהמוחלטת.חפותולגבינעיםלא-סימן-שאלההוצבששובכך
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