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שוראםף

ספציפיםיפור

לירושלים,מעפילהכביש,מן
הלוויהשיירתאתלראותאפשר
חושב:ואני

ארוכה·ארוכהבשורהגמדים

בהרפולשים
הטחובההמנהרהובסוף

הדרקון.זהב

הולכים.הםלשם

עודזמןכמהמנוולת!שפה
תחצצי

דרקוןאיזה

זהבואיזה

המתהאישואיפה

 ,כברבאדמה(עכשיו
הריחיתחיליום-יומייםעוד

לעלות)

1 

מהעבורהבצהריים,הילריםמצעקות Iהמאווררשלמהרעשהזה,החוםמןהתעייףאהרן

בחצר.

מסמריםבדפיקתאוהדקל,בעץמסמריםבדפיקתהטעםמהיורעלאכברהוא

נוערושלאדבריםישזה?כלשלגדולפירוקיהיהשלאלידויתקעמיהריבכלל.

לכןמהם.אחרהואהדקלעץאםלתהותאלאנותרלאולאהרןלזה,זהמחוזקיםלהיות

מחכהמישהונהרסים,בתיםכותבים:משהםיותרשמוחקיםשלו,אחכמוכאלה,יש

מפתחותמהוהה,פרחוניתבשמלהמסתובבתאחרתאוזוסבתאבמחסום,שעותבחום

לומהבעלה.עלבמחנההפילוהחרשאתגםשנה,חמישיםכבראוליצווארהעלהבית

יוםמתנתבשמש.דהושהצבעיםערבמרפסתשכחממילאדרוויששלהספראתולהם?

עורלקבלעדיףכבר .סופומהידועאכזרים,עלשמרחםומימחורבנת,הכיההולדת

מספיקהרע.עיןבלישלו'ההתחסדותאתלוישאלדדאבלפעם,אףישמעשלאריסק

זהביניהן,מבדילבעצמוהוא(איךשלוהרזותהבחורותאתלהביאכריהביתהיהטוב
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גדול).חזהאותושטוחה,בטןאותהחלק,חוםשיערעםכולןלדעת:רוצההיהשהואמה

עקרונותלתפוסבעיהאיןכבראבא,שלמהשולחןלאכולבליכסףלקחתרקכשאפשר

מהתחת.

ראשישלטלאי .העץבבשרהמסמרהתחפרותשלהעמוםלצלילמקשיבאהרן

עכשיורץיד'בכףאפילולכסותאי·אפשרכבררוחבושאתבגטו'כמוצפופיםמסמרים

והקבלןשלוהמסורעםעכשיואחיויבואגלים·גלים.הכתפיים.גובהעדכמעטמהקרקע

רצועהעודיגמורהזהבקצבהמצח.אתמנגבהואמזה.לותצמחתועלתכמהונראהשלו,

חוליםבביתהמיטהלידישבזהבשבילהכל.שיישרףמגרש,חציהלילה.שלהחדשותעד

בלונדיניתלעצמושמוצאמיוישחקקה,אתלנגבשנשארמיישמגרש?חצייום?כל

אתצועקתבשבילו,הרגלייםאתזאתפתחהאיךלעצמולתאריכולכברהואבגרמניה.

החייםשלהמלוכלךבחומרהמרפקעדהידייםאתשדוחףמיישבגרמנית.שלוהשם

מאחור,באהבלונדה,שלהישבניםבהררישמחזיקמיוישמהבוקר,כברמסמריםודופק

שלה.הגרמנייםהאשםרגשותועלעליהיחד,גםשלווהדוקטורטהוא

לקדםיותראנושיהגדול;לאסוןלהמתיןכברנמאסלעשן.מפסיקהיהלארקאילו

קלהבדאגהלהתבדחואזהביתה,לאהשתחזורעדוכךלמשל,במסמרים,הקטן,את

בהיסחלשחקלהלתתהטלוויזיה,מולהמיטה,עללהתפרשכךואחריומומלאכתעל

מההלילה,באמצעיתעוררואםתינוקי.כמואהובשיירדם,עדעורפובשערותהדעת

אלבחושךמבטולצודדהחצראליחףלצאתהבושה,למרבהיכול,היהעוד(פעםבכך

אומעלה·מטה,מנתרזאתשלהגדולהחזהאתלפעמיםלראותואזאלדד'שלהחלון

שלוהזיןאתיותרטובלהרגישכדיהגבאתמקמרתכשהיאלמבטיפההכימתגלה

מתחתהרבהחולאתפעםהרגישבחצרכךוגונחת.הזיעהמןכולהבורקתבתוכה,

לאבשקט,אבלשוב,בסוףכאןשישתררוהאדישהגדולהמדברעלוחשבלמרצפות,

בלעג).

שיפוצים,עלנדל"ן,עלוחושבמסמריםדופקהואבינתייםלאה.כברשתחזוררק

לעשותגםואוליהמטבחשלהקיראתלהרוסשבאוהתאומיםועזיז,ח'לילעלובעיקר

שלהם,הלבנות-לבנותבשינייםוגמישים,כהיםלפניו,עמדוהםבחצר.עבודותקצת

כברחופריםשהפליטיםהגדולההארץעלארוכותלווסיפרורבות,בהןדוברשכבר

למערותונפתחותלמחילותהזורמותמחילותלאדמה,מתחתשנהחמישיםאיזה

מתחתביעותיםארמונותשלשלמהתת-קרקעיתארץההרוסים,לבתיםמתחתענק

לעצמו.חושבהואיחד,גםמרציאנווסעדיההםשיישרפושלו.המדינהלאושיות

עיניאתנועציםשלהם:הלבנות-לבנותבשינייםהאפידרמיסאתלשניאחדשיקרעו

כמונאורהיהלאואםחושבים,הםמהעליודעהריוהואבלאה,שלהםהשחורותהלילה

שלהם,מהידייםהקרים,שלו,המיםאתאחתאדירהבסטירהומעיףמזנקהיהשהוא,
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עודהואשלוהארץאתלאדמה.מתחתשלהםהאחיםשלהראשעלשתןכמושיזלגו

ולבנוןועזהמיריחושרצותלמנהרותהכלשיתמוטטהכלשיקרוסלפניבאוויר,יבנה

יחזיק.אזיחזיקאםהדקל.בעץמסמריםדופקהואבינתייםהנה.ועד

2 

 ,ה;;נשלמראשהשנגזזובקופסה,אפורותצמותשתיבביתההיוילדה,לאהכשחיתה

אחת·בתחיתהלאה,שלאמהשרחל,בעתמותה,לפנישנתייםשלה,ציפורהסבתא

ומנוצקות.נפוחותרגליהבמיטה,בובהעשתהחייהשלהסוגרותהשניםשתיאתעשרה.

נטלהרחלהגדולהאמהלבן.בסינרלהולנדיתלאההתחפשהחודשיםושמונהחמשבת

המחופשת.לאהשלראשהאתבהןועטרהבצהוב,אותןוצבעההצמותאת

בצמותונזכרתילדותהשלפוריםבתמונותמתבוננתלאהכשחיתהכך,אחרשנים

מתוכתוכה.ששטףורךשחורנהרעלנישאותממנה,חומקותשיניההיוהרכות,

לאשהעליםכדיפעםמדילהשקותשישזעיר,ניצןכמוהואאמהעלהצער

ועדשתים·עשרהבתחיתהמאזאוהבת.אינההיסטוריים,בעיקררומנים,יסתמרטטו.

הסודאתלהסתירזה,גביעלזהתחתונים,זוגותשניעםתמידהלכהשבע·עשרהגיל

רגליה.שביןהשעיר

3 

מעבר,לאעבודה,לאבכלל.דברלשוםהיהלאזההראשונה,בפעםמשהלשםכשנסע

בפעםשם,כשהיהאבלטיול.הנחשבים.מןולאכנס,הכלבסךהשתקעות.לאבטח

האהוביםהאנשיםבשבילדבריםאחרברחובותנמשךהיהלבדו,ממשהראשונה

כוחשוםהיהלאפשוט .המלוןמןיוצאהיהלאאחרת .לחזורעמדשאליהםוהמוכרים

והואלהם.יאזיןשמישהוסיפוריםחן'ימצאושאולימקומותמתנות,חיפושרקאחר:

בראשנוטשיםהיוואהרןשהואהצעצועיםמןאחדכמוהזההריקהמשקלאחרנגרר

מזה,חוץדברשום .שבתוכוהמשקולתאחררודףבומתבונניםואזבילדות,שיפוע

נותרהיהשבלעדיוהכוחמןלבדהמוחלט,בשקטבושהתעוררהבעתהמאיזושהילבד

כפשפשיםהקב"הלפנימפזזותשמואותיותהיושאזחזרה,הנסיעהיוםעדבחדרוספון

הצורךביןנקרעריקים,כמעטהיוכשהרחובותבלילה,יצא,דווקאאחת(פעםבקרקס

כךאחרהבתים.בצללילחמוקעליושכפתההאימהלביןמלצרית,לעיניולולהיראות,

שמאלהפנההגדולברחובהמואריםהראווהחלונותאחרישבעה:כשישבובזהנזכר

הגדול.הקורלמרותוגרביוניםבמינינשים,שתיעמדוהבתיםאחדבפתחסמטה.באיזו

ביריעות·יריעותהמדרכהאתשטפוהרחובפנסיהאפורות,המדרכהאבניעלצעדיוקול

ושאלה,לוקרצהמהןאחתכימשם,לאבכללשהואניכרשהיהכנראהעכור.אורשל
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הועילוזאתבכלהאלההאופטומטריהלימודיכלאבלהכרסום?", Iפאןסאםחבטו"וונט

מצלמהקנהכמעטבוכה).אושקורצת,זוהיאהעיןבאמתשלאידעהריהואבמשהו,לו

מעיןבושעברומשוםבאוניברסיטה,שקיבלההסבריםעלמחשבהמתוך(בעיקראפילו

האפלה"),"הלשכההמליםבוועלוהעדשה,שלהאחוריהחלקעלכשחשבנעיםרטט

הדרכוניםביקורתאתעברוכברהתעופה,לשדהכשהגיערקהצליחבאמתלהירגע

להתבונןלשבת,הצליחהאלההאחרותלידייםהכלשהועבראחרי •השערלידוהמתין

בשלווה.שלווה.במעיןספרלקרואבמטוסים,

החלושהרגיש,בליכמעטמעט·מעט,מייקה.אתפגשאזאבלחשש,השנייהבפעם

שלטיפותכמוהגוף,ודמותגוףללבושאליה,להתאבךהחלהכלאליה.נודדיםחייו

המכונית.חלוןאלהנמשכותערפל

4 

בנימוס.והשתעלהקולבתיצאהשנולדלפנייוםארבעיםקשישים.זוגלמשל,נאו,

והיא,ליהנות,להנותןאינוהספקמןשאפילוכךכדיעדבהנאותיהצרהעינוהוא,

זה.בגללנעיםלאלהרגישלונותנתלאאפילוקמצנית,כזאת

אותוהשאירובחורףישן.אחד,שטיחבמרפסתשמוהםבצעירותם,שפעם,נגידאז

כשהתייבשלגמרי.ונרקבובשלוליתרבצושהשולייםגילוובקיץישן,שטיחסתםשם,

והחליטהתעצבן,אפילונחרד,והואסנטימטר,שלושיםבאורךאנכייםפסיםבובשסעו

חיבהשלבפרץוהיא,מאחורה,אותוהדביקוחזק,רחבסלוטייפקנהבזול).(אבללתקן

לנחש.אי·אפשרופשוטמצוין'ממשנראהשזהלואמרהברירה,

השטיחאתמנכדיהםאחדלקחהגדולה,הרכושחלוקתבמסגרתכך,אחרשניםאבל

גםישאבלנכמר,לביאישית,אני,הכספית).הבחינה(מןמאודגדולערכוכיוגילה

החובבניים.הדבקבפסייחדנותניםוהרסטורטורשהנכדהמזלזלהמבט

במניותמושקעהכסףאומן.מעשהמתוקןוהשטיחיד,כלאחרמושלכיםהדבקפסי

החיבהכלעכשיושוכנתאיפהאזכמובן.מתו,כברוהזקנההזקןואילויציבות,אךקרות

ההיא,]הנדירה

5 

אתלמשוךצריךהואהזמןוכלהכפכפים,בתוךלאהרןמגרדותהרגלייםאצבעות

אלאבפילנתקללאשמעולםאףפיל,שלעורלומזכירהגזעבסיסלמעלה.המכנסיים

דעתו,אתמסיחותהאלההמחשבותפיל?שלברגלמסמריםלתקועיעזמישהובמשל.

בופועםהכאבומקלל.לפיואותהתוחבואזשמאלידאצבעעלבפטישמכהוהוא

פתאומי.פחדאחוזחושב,הואלאה,כברשתחזוררקחום.שלבגלים
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אתלמתוחהכיתהמןיוצאהיהאיומים:דבריםלוקרובאוניברסיטההיהכשאהרן

עלשהשאירהמעילכיסלתוךירקכשהמרצהצחקוכולםובהעדרולמשל,הרגליים,

כולםלכיתהכשחזראבלבארנק,אושלובתיקמאלהגרועיםמעשיםעשהאוהכיסא,

קרה.לאכלוםכאילומתנהגיםהיו

לכאביהסיבהגםשהואמראות,כלפיללאהשישהמוחלטהאמוןלחוסרדומהזה

מישהואםאלאעקיפה,כללפניהראשאתומסובבתנוהגתשהיאאחרישלההצוואר

בשבילמדינבוכההיאואזקטן,היהכשעודאלדדאפילוזהויהיהבאוטו,איתהנמצא

קורהלארעדברכששוםמתפלאתואפילומאודמודאגתשנימצדאבלזה,אתלעשות

דבר.שלבסופו

חושבתחיתהרק"אילואומר:היהכזה,אחדלהיותשיכולכאילוהחוץ'מןוהמשקיף

תנילמשל,לי,אמרלאשם.שלבעבותותאליואהרןאותיקשרלאשמעולםטוב'כמה

ואתמנחםאביךשםואתציפורהאמהשםואתרחלאמךשםאתליתניאו:שמך'אתלי

והיאאיל,כמולהקוראפשוטהיהאילודור'.איןעדוכךצבי·הרשללפניואביושם

טוב."היהוכךאליו,באהחיתה

שמותעלהרבהיודעשאינומשוםהןמעולם,כךעלחשבלאהואשגםאהרן,ואילו

והיההלוואיממש),אלהבמליםלאאם(גםעבותותעלמעטלאיודעשהואמשוםוהן

השניהעברמןמישהויעמודמוותהפעורההתהוםשלבלועהייבלעשכאשררוצה

אבלדבר.שללאמיתוהיהכךשלאאףחסד,שלרגעיםרקהיוחייושכלעליוויאמר

הביתתוךאלממהרוהואבשם,לולקרואשאיןהדברמפניהפחדשובבואוחזבינתיים

האדמה.בקיעתשלגדולבקולהשקופההדלתאתמאחוריווטורק

6 

לחדראחד'מוקדםלילהנכנס,כאשרבושאחזההאימהאתלעולםישכחלאאלדד

ואמו.אביושל

מנורתאורלימין.משמאלספרקוראתהמיטה,שלהמרוחקבצדהשכבהלאה

שהחרידווהןהישן,אהרןשלפניועלנשפךהאדום,העורלאהילמבעדשלה,הקריאה

פיומזוויתשנמתחהרירחוטלמחצה,הפשוקותשפתיואביו'שלהרפויותפניואותו:

כשחזרודרסשאהרןהתןכמובמקומו'קפאאלדד .אמושלבמיטתהשכבזרהכרית.אל

הדרךכלבוכההיהלבדו'נסעואילולמכה,עדבוהבחיןלא(הואשבתבמוצאיהצפוןמן

המביכההבוזתחושתאתזכרהשלאלאהשללמבוכתהונמלט,הסתובבאזהביתה).

באותולפחותוחיתה,לכן,קודםשניםבסלון,הספהעלהרפויאביהלנוכחבהשעלתה

המשתקת.האימהמןלחלוטיןשונהדבררגע,

להחליטבניסיוןהשק"םשלהראווהחלוןמולועמדאנשים,לשנישהפךחלםאהרן
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בקלותלהריםהצליחהואלרוחב.-מישלגופוואתלגובהלטפחמישלגופואת

ריחואתלזהותוניסההשני,אפואלואזאפואלזרועותיומארבעאחתכלמפליאה

חליפות.ונחתמבוכהלושהסברבדהערות,בשעותגםעליואהובשהיה

כשנמלטבושזינבההנחירהאתאו ,אביושלבעצבנותהמרטטאפואתזכרלאאלדד

נבעתמדועלומרידעולאמאוד,שאהבממישהינפרדמכןלאחרשניםאבלמשם,

המתעוותבאפהבשנתה,בהוהתבונןלצדהכששכבאחד,לילהאחריפתאוםמפניה

קלות.

7 

לנשוםשלאכדיולאטעמוקנושםוהוא ,אהרןאתאופפתמאודחלקיתהקלהתחושת

כשהעבירותיכףלמה.לוברורולאהמשתולללבואתלהאטכדיגםאבלומהר,רדוד

שעשוכמובבית,דבריםכמהלשנותלאהרצתהכברבעצמםשםלגורועברואמאאת

ולפתוחלמשל,המטבח,לביןהצרהאוכלחדרביןהחוצץהקיראתלהורידהרוזנוולטים:

העתידיתהשמחהואתשבדברההיגיוןאתהביןאמנםאהרןהשביל.אלגדולחלון

אפילושהם,כמולדבריםרגילהיהאבלפתאום,הפתוחיםוהאורהמרחבשיעוררו

 ,ימיביניימימבוךדרךהמטבחאלשהלךפעםבכלאותושתקפההפתאומיתלחולשה
משקוף.שישמזלהמשקוף.עללרגעלהישעןמודעתלאידושלח

כשהואאותומציפהמתוקהחטאתחושתיפות.פניםבסבראותומקדםהמקרראור

שלובכסףהזההבקבוקאתקנההואבעצם?לא,ולמהמהבקבוק.ישרקריםמיםשותה

זיכרוןבחינם.הםכאילוכזאת,בחירותהברזמןשיוצאיםהמיםעלאפילומשלםוהוא

שנחבטהזבובכמולאפניו,עלהעדינותבכנפיומרפרףבילדותוהזההמטבחמןחטוף

מיםבצייתנותומוזגהישןהמקררלידעומדהואהחלון.זגוגיתאלושוב,שובעכשיו,

מצליחלאהואאבל ,בוומתבוננתהכיורלידעומדתוסבתאהכוס,אלהבקבוקמן

אתתירגםאילובמושיק,עזהקנאהכעתבועולהמהמשוםעיניה.מראהאתלזכור

להתאהבשלאהעולם,רובשלכמומשה,שלהחופשהיהעיקרהלמלים,התחושה

במגע.במקרהאיתרשבאמיבכלנואשות

 ,וחיצוניומוחלטסדורהיהשלאהיחידהדברבאמת,שלואמאשלשהיההיחידהדבר

ששלחשלההיחידהדברזההגידול.כנראההיהאחד,אףשלדברלשוםדמהולא

המים,אתסוגרהבקבוק,אתממלאהואנדירהפנימיתבנחישותרצה.שרקלאןזרועות

לחדרהבקבוקעםוהולך ,שיזרמופתוח,משאירובסוףושוב,שובהמים,אתפותח

במיוחד.גורלינראההכלפתאוםשובלא.אולסגוראםותוהההדלתלידקופאהשינה,

 .בידוהנטויהבקבוקמןהזורמיםבמיםמבחיןולאהדלת,לידעומדאהרן

 2מטעם
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8 

פנימה,פעםכרסו:אתובוחןבפרופיל,הפעםהמלון,בביתהמראהמולעומרמשה

והמאפירותהמדובללותהשערותעלשנהשלושיםלפנילוסיפרואילוהחוצה.פעם

 .איכשהו ,טבעינראהזהעכשיו .מאמיןהיהלא ,פטמותיועלשיצמחו

משום·ושמאלה.ימינההאמצעקואתצולחות ,בטנועלהשערותגםטבעיות

השנימשהאתוכןמזמן·מזמן,בטירונות,האוהלברזנטאתרעתועלמעלותהןמה

ושיחקכלשהיזונהעלדיברמוסטת,שיריעתוהסמוךבאוהלגבועלששכב(מ~שון),

מזרחי).שהיהמשוםלא(אבלקנזשלבספרכמוממשכל,לעיןושמאלהימינהבאברו

שלההלילהכתונתאתפושטתהיאועכשיוהנוחיות,מןמייקהחזרה ,שהבחיןבלי

בפטמותיהמתחילזהאלמנה.להיותעכשיוכברלהמתאיםהמבוכה,למרבהמאחוריו.

ברכותהוממשיךחביבות),דווקאהן(עליההטבעכדרךשלאוהגדולותהחיוורות

הואלמהיודעאלוהיםלמטה.שםשערהשלהיגעהובהאפרתובטנהשלהבצקית

הואאשמהמרובערווה.בכינילהגותבליהראי,דרךאפילובה,להתבונןמסוגללא

שכפאר("כמיבמקצתכפוינראהודאישלובחיוךמשהואבלאליה,ומחייךמסתובב

בחזרה.לחייךשוכחתלאאבלמתבלבלת,והיא ,)"דש

אותך?מגעילהאני(בגרמנית:)-

ליבשיין?כזאת,מצחיקהמחשבהלךבאהמאיפהפתאום.מה(בגרמנית:)-

 .חייוכלהיאכיבעיקראותה.אוהבשהואמשוםכל·כךלאאותה.לחבקבאוהוא

9 

בדברעסוקכשהואאולמשל,ישן,כשהואלעולםישכחלאשאלדדהזיכרוןהולךלאן

אחר?

וצמתיםסינפסותעלמשהובפרוטרוט,לאאךבאריכותמסביר,ודאיהיהמשה

 Iמזה,צומחתחיתהלאתועלתשךםאבלעצביים,

שהיורחובותבקרעיפוסעהואבחלומואחר.בדברעסוקוגםישןגםאלדדבינתיים

דעתו).באחוריחושבהואהארנב",עםהחלוםלאזה("לפחותעצומהאחתלשדרה

 ,גדוללבןמפרשכולוהיהכאילומגבואותושהודפתגדולהרוחבדמותקםשלוהעבר
מחר.שלאלדדאלהשינהדרךמפליג

לרגליושטוחוהעתידלדעת,שצריךמהכליודעכברשהואלונדמהפנים,כלעל
הדרך.והואה~ידההואארוכה.מתנהכמו

זיכרונות,עםדבראותוולבוא.לצאתשתוכלפשפש,לפחותאומשלה,שעריהיהדמותשלכלצריך . 1

חרך).או ,הצר(;!(אפילודמויותשלזיכרונותוגם

 2מטעם
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10 

"אתהתהתהלאעליה?",חושב"אתהלדעתביקשהלאשאלה.אותך?",מגעילה"אני

ילד."כשהייתחיתהאיךשל,ךאמאעללי"ספראמרהולאמתגעגע,"?

ישכאילואחרת,זהאיתראבללרגע.הפסיקולאהכל,עלדיברודווקאבמשפחתה

כאילובהם.לדושלשובצורךואיןידועים,הדבריםשהריכזה.בדיבורמהוגןלאמשהו

לטחוןלמההלאה.וכןאחתרקישאמאזאתבכל ,הטלפוןלאחרעצובשיהיהמובןלא

שבפנים.מהזהשבחוץמהאחד.אףשלעניינולאעיתון.קראבמטוסמים.

אוהבלאהואגםבסוף?חיתההיאאיךאהרןאתלשאוללעשות?יכולהואעודמה

כאלה.דבריםעללדבר

11 

כפהמוטלת,חיתההשנייהידהחולים.ביתסדיןעלאוניםאיןפשוטהחיתההאחתידה

חיתההאחרונותבשעותסרטני).גידוללאתינוק,(כאילובטנהעלמעלה,כלפיפתוחה

שנפרםבשרבלוןתכלכלה.לשפתיים,מבעדשמאלהנשמטהלשונהבכלל;הכרהבלי

המעטה.בלשוןעליה,קשהחיתההנשימהדלף.העתידוכלזוקן,מרוב

מצולקהבשרכאילומכך.להימנעמאודובכלשניסהאףאהרן,דרךזרמוהמלים

השרוכים,אתלושקשרוהידייםהןהאלההרופסותוהידיים ,שלואמאהואהזההוורידים

מעט).מתביישוהוא ,בואוחזתקלהקבס(תחושתלבית·הספרהפרוסהאתלומרחואו

בכתפיואוחזתלפניו,כורעתואמובפתח,שעומדהקטןאהרןעלחושבוהוא

עלחושבוהוא .גבועלהתרמילאתלהיטיבשתוכלכדיהדלת,אלאותוומסובבת

והואיאבד.אםהתרמיל,גבעלביתםכתובתואתשמואתורקמהישבהשבוהערב

(אלדדשנזכראלדדזההיהכאילודהוי,חוםבגונישנצבעהזיכרוןמגוחךכמהחושב

בשחור·לבן,"היהוהכלקטניםכשהייתםהרמזוריםאתלהביןידעתם"איךפעםששאל

התמוגגה).ולאה

יתאיםאולישלם.יתום"אנילעצמו,חשבהחדר,מןאותווהוציאוהרופאיםוכשבאו

זקן,"לי

אםתמההואשם,היואחריםאנשיםוגםהואילזה?בשלבבמסדרוןממתיניםאיך

מלאכתםבעתברופאיםלהציץבידיו,פניואתולכבושלשבתושוב,הלוךלצעודראוי

לעצמו.ובזאצבעותיו,אתולפכורהקירעללהישעןאושבדלת,העגולהחלוןדרך

מרשים.לאבטחהםזהאתאבלבידה,ולאחוזהחדראלשובלהיכנסלבקשיוכלאולי

12 

עברההיאניתוחיםשהרינחמה,זווגםהמוות,שלאחרבניתוחצורךהיהלאלפחות

 2מטעם
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מהרעיון,לסלודלאהרןשגורמתלפרטיותהמתכתיתהחדירהרקלאזוהרע.עיןבלי

הבשרלחשכתבאשרממנולהרפותיכולהשאינההמחשבהבעיקר,ואפילוגם,אלא

האבריםמתכווציםהפתאומיהאורלנוכחשאוליהידיעה;חוסרעלוהמחשבההפנימית,

מיטיפשתקנה.לזהאיןועכשיובתכלית,קודםשונהחיתהבכללוצורתם Iאישוןכמו

בעצמו.נוזףהואכזה,דברשחושב

כיסובל,לאשאהרןספרמאודרבזמןזהשוכבלאהשלבצדלמיטה.נכנסאהרן

בחושךשם,להסתתריכולכברמהואנטישמים.ריכוזמחנותעללחשובלוגורםהוא

שטות.איזוחתול?הפנימי?

(הואסמ"ק 185,000בערךהואוהכל,הבטןכוללאהרן,שלנפחומהיר:חישובוהנה

כמהומורידלאחור,פנים 32לרוחב, 35לגובה,ס"מ 172תיבה:היהכאילוזהאתמחשב

 18,980שהןשנים, 52חייו,במשךהלאה).וכןהשוקייםשלהיחסיתבצרותבהתחשב

פעםבממוצעכולו,אוחלקולמקום,ממקוםנעהואדקות,מיליון 70כמעטשהםימים,

מיליוןשבעהלפחותזהכלנותןזעום,נפחתפסשבילדותונזכוראםגםדקות.בעשר

הזמן.במשךבחללשוניםאהרןנפחי

עכשיומצומצםהזההעושרוכלבעולם,נתפסואהרןסמ"ק 1,295,000,000,000

זזלאוהואחזהואלמשוכותשברכיובכךבהתחשברבע,אוליזוגית,מיטהלשליש

שעה.חציכמעט

 2מתפעם,כךאחרנאנח,כךאחרמתפעם,אהרן

13 

עשו(מהמירושליםבחזרההנסיעהאתלעולםישכחלאאהרןאבלשכח,ודאימשה

זוכר).אינושם

ואהרןמעשנים,שלפניהם,במושבישבוואמואביולצדו.משההחלון,לידישבהוא

פתאוםדבר.שוםנשארלאשלמשהעדמאבאקיבלמהןהרבהשכל·כךפניו,עםישב

אני"תן,אמרה,ואמאחתול,"אבא."תראה,ואמר,הדר,ךלצדדרוסבמשהוהבחין

כאן?""קוף?אמרה,ואמאקוף",זהלא,"לאואמר,כיחכחואבאחושבת",

'ששנאאהרןלמעטהבחיןלאאישאבלהמת,הקוףעללבכותמשההתחילבינתיים

באוהנהועצוב,רגישהואגםוהרילזכור,שיכולהראשונהבפעםכל·כ,ךעכשיואותו

לעצמו.הרגישותתהילתאתוקוצרמשה

היאהאם-כןואםהדלת,מאחורילוממתינהאמואםותמההסגורהבגדיםבארוןמתבונןגםהוא . 2

שבתחילתוזערורי,זמןבפרקמורטים.הריגוריסאוהרקב,בהניכריםהאם-כןואםבגופה,זאתעושה

מהלמעשה.שהיוכפיחייהלביןלהיותשרצתהמישביןהתהוםבאחתנטרקהמתה,ובסופוחיהחיתה

לעשות.

 2מטעם
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ואמאוצחק.לעץ,"מעץקופץבג'ונגל,היהעודיומייםיוםלפניכן,"כןאמד,ואבא

מטפחת.עםאליווהסתובבהנחנק,כמעטמתנשף,משהאתפתאוםשמעה

כושים.""עםשוב,אבאצחקבאפריקה,""ג'ונגל

עכשיו."אותותדאה"אבלמשה.שלדמעותיואתמוחהאמדה,אמא ",ןכ"

1 
ו
1 
'f 

14 

ועלמירושלים,אולירושלים,הזאתהנסיעהעלחושבמשה Iבמלון Iעכשיופתאום

אזקינאכמההואזוכרובעיקרבמטפחת,וגםבבכי,נזכרהואהדרך.בצדהמתהקוף

 •קטןילדכמוהוא,דווקאוהנהבכה,ולאשהתאפק Iאותוהעריץכמעטאפילו Iבאהדן

15 

וכנפיהעולם,סוףאתשתביאהלבנההציפורכמואהדןעלהבדידותניחתתבמיטה

מתכנסהואהשמיכה.אתלהיטיבהבאהאמוחיתהכאילואותועוטפותשלההאש

סואנת,דוחחשכה,דוב,פרוות Iבולהתכרבלערסלים,רחם,חיק,חיתהמשלבבדידות

אביו.שלהשחורמעילורך,זהבשלגשם

להתקשראנשיםהמביאהזוכמוובולעניתגדולהבדידותממנו.גדולההבדידות

בדדיו.לתכניות

עדייןהזורמיםהמיםלקולומאזין Iיכולתוכמיטבלחזהוברכיואתאוסףאהדן

במטבח.

ונקמה:גבורהשלונאצליםנוראיםחזיונותדעתועלמעלההוא

שלאשמוכר.בלתיחשו,דברחובלאהאתלוכדיםערבים,ודאיכהים,גבריםחבורת

(לועו)מפיומתמלטתזעםשלגדולהצעקהלרווחה,הקרועותעיניומאחודיבוערתזעם

אביר.סוסהיהכאילוהכביש,באספלטהולמותדגליואליה,רץוהוא

אליו.קרביםאחדיםושנייםבזרועותיו,אותולוכדהמשופם,הגברים,אחדאבל

ושבדידםשלאיומהבתערובתממנופורצתונשימתוושוב,שובבבטנוהולםהאחד

ממנהנודדהימנית,עינואלומתקרבההולךבחודצופהואהרןסכין,שולףהשנישיניים.

אחת.באבחהאותהוחודדהימניתאלחוזרואזהשמאלית,אל

והםהקרקעעללאהאתהטילוהאחדיםכידואהכשהואשוב,וזועקזועק,אהדן

אליהכשחודדחצאיות).לובשתאינהלעולםהממש(בעולםחצאיתהאתמפשילים

אהדןבלאה,ואחודה,קדימהבוטש,כולווהואאהדןאלמופנההשעירועכוזו Iהראשון

ומתחילחלודמסודמאיפה,בדודלאמוציא,כשהמשופםהכרתואתמאבדואזשוב,זועק

לפרק.מעלממשאהדן,שלהשמאליתידוכףאתלנסר

אתממלאדםהכביש,עלמתההמוטלתלאהאלממהרהואלהכרהחוזרכשאהרן

 2מטעם



 81ספציפיסיפור

אילמים.שמיםאלזועקהואחצאיתה.

אחד·אחד.אותםמוצאהואיותרמאוחר

אתוקורעאותםמבתרוהואנורא,קרסהתקיןידוגדםעלוארצות.ימיםגומאהוא

זוועה.האומרותעיניהםלנגדהחוצהמעיהם

ואכזריקרצדקמשליטהואשחור.אופנועגםמשיגהואממשיך.הנוקםאהרן

אחוזהואלזה,פנאילואיןאבלבו,מתאהבותנשיםהביתה.שבאינוולעולםברחובות,

ומתכת.וצדקמשפטשלבדיבוקכולו

עלזורמיםדםשלנהרותחזהו.אלמכונסותכשרגליובמיטהאהרןנרדםבחלומואחוז

חששהואהרטיבותזולאאבלדרך.בתוכםמפלסהשחורהאופנועוצמיגהאספלט,

לאכזהדברלהם.נשמעתושלפוחיתובאוזניו,מפכההמטבחמןהמיםקולשכןכעת,

מחלחלתבמיטה,סביבומתפשטתשתןשלחמימהשלוליתחמש.בןהיהמאזלוקרה

במזרן.ונספגתלסדיןמבעד

1 

1 

.1 

ו
1 

1 

1 

1 

1 

1 

16 

שלךשהמדינהמהכלאתולהקיאאסלהבתוךשניםשלושלשבתהולךלא"אני

הפה."לתוךלימחרבנת

כמותפקידלאלדדלסדרכדימגדרושיצאאהרן,אבלשנים,חמשלפניהיהזהכל

כליפה·יפהוהקיאצה"לבדוברשניםשלושיפהשישבואלדד,היום,עדזועםשצריך,

מתבייש.עדייןהפה,לתוךלוחירבנהשהמדינהמה

בביתשליהשולחןלידשליהאוכלאתאוכל"כשאתההאדימו.ופניוהשתנקאהרן

מהפה."לךיוצאותמליםמיןאיזהטוב·טובלבתשים"אתהאמר' ",שלי

השולחן,צדיבשניואחזנפל,כמעטהכיסאהשולחן,שבראשממקומובחטףקםהוא

שישידעהוארעדו.ידיוהאומה.מצבעלנאוםשלבעיצומואמריקאינשיאהיהכאילו

לחוצפהסוףולתמידאחתלשיםכדילומרצריךשהואמלה,רקאולימשפט,משהו,

לדברשלאלאה,עודכללאבייחודדעתו,עלעלהלאפשוטהמדויקהדבראבלהזאת,

תעזובשעכשיורוצה"אנילעמוד.הצליחלאפשרםשעלמבטיםבונועצותאמו,על

טוב·טוב.""ותחשובמזו,טובהחלופהבהעדראמרשלך,"לחדרותלךהשולחןאת

זהעמדולרגעאביו.רגלישלמזופחותהלאבתנופההתיישרואלדדשלרגליו

סמוקיםושניהםוהצלחות,הכוסותרוטטותביניהםבמצח,נוגעכמעטמצחזה,מול

לאההפילהאלמלאלטובה,ואולימתגלגל,היהזהכללאןיודעמיזעם.מרובורועדים

המזלג.את

שחש.העצומהההקלהאתלהסוותמנסההתיישב,אהרן
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בליהשולחןאתתעזובלא"אתהצעקכמעט(ואהרןבסערההשולחןאתעזבאלדד

משוםויותרעצמיריסוןבזכותפחותממש,האחרוןברגעבעצמועצראבלרשותי!",

למה,שובכשתההלרגעהוסחהודעתושבחצר,בעץלחלון,מבעדרגע,באותושהבחין

שנה,כמעטכברכאןגריםוהםהזהבגיללביתכבודלאחרהועברהכברואמאהואיל

הזאת).התפלצתאתכברויכרותיגיעשמישהודואגהואאין

בגרונה.כיחכחהאהרןשלאמא

 .אהרןאתלפייסלנסותאו Iאלדדאחרילצאתאםבדעתהחככהלאה
לאכול.המשיכהדברשלבסופו

משהוהראשון:בערוץסרטולאה,הוא Iראוואזבחזרה,אמאאתהסיעכךאחר

המזוודהעםהנחמדההזקנהוביניהםהנוסעיםכלכוללבאוויר,שהתפוצץמטוסעם

לאשהיא,דבריםשלהלבתשיהיוכדירקהחייםכלקשהכל·כךשעבדההפרחונית,

שרקמילכללכולם,ומספרתשלההטובההילדהשללחתונהטסההיאוהנהלה,היו

הילדעםלבלונדיניתוגםלידה,שיושבהשחורלאישוגםלדיילותגםלהקשיב,מוכן

שמחה.היאכמהעד Iהקטן

17 

ומייקהלמעלהמשהמסעיר,מאודולאמנחםמשהולאט,אהבהעושיםומייקהמשה

אלויורדיםחיפזון,בליאבלבמהירותמתלבשיםהםכךאחרדבר.איןאבלגומרת,לא

הפגישהלפנייעלו,אוליחשבה(מייקהמוקדמתצהרייםלארוחתהמלוןשלהמסעדה

שטיחלמצואגםואוליהקברכנסייתאתלראותהעתיקה,לעירבערב,המשפחתית

הכניסה).חדרשללקירנחמד

ומביאבאנגליתאותםמברךפלסטיני,צעיר,ומלצרהשולחנות,לאחדמתיישביםהם

מולישראלי,להיותבועולהמבוכהלשניהם,להזמיןלמייקהמניחמשהתפריטים.להם

המבטא.אותויסגירשמאחוששוהוא Iהולדתובעירבמלון Iפלסטינימלצר

בהיסחמאזיןמשההמלצר.עםשיחהקושרתמייקהלאכול,מסיימיםשהםלאחר

הואלרובתיירים.""כשישהמלצר,מסבירטובה,"עבודה"זאתמחייך.אבלהדעת,

משפטים.לימודי-האוניברסיטהמןבחופשהואעכשיואבלבערבים,דווקאעובד

הואכן,""כןמחייכת.מייקהמשלי."משרדלי"יהיהלמייקה,אומרהואאחד,""יום

עורך·דין,"שדשא,"חילמיהדלת.עלשיתנוססהשלטאתבאצבעותיוומתווהאומר,

"הילמי"),באנגלית,זהאתמבטא(הואאומרהוא

לאאבלראשו,באחוריקטנהבצלקתמבחיניםהםהמטבחאלוחוזרמסתובבכשהוא

עניין.מזהעושים
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18 

שבכלהיאהידועותמןאבלדקל,עציעםגםקורההדבראותואםפעםלבדדצדיך

מעץ,חיבורבזיזידהיינוכשגם,להשתמשצדיךלדוגמה,אלון,מעץלפרגולותהנוגע

ועו~ד,שנכרתלאחרגםלחיותממשיךהעץכיבברגים,אומתכת,במסמריולא

שהבלעדשנתיים,אושנהלאטה,מתאכלתשהמתכתכךהזר,הגוףאתתוקףוהוא

מתמוטט.

אותוולשבורכאצבע,שעוביוהבורג,אתלשלוףאפשרבזמןזהאתתופסיםאם

הקלות.בשיאלארבעהאולשניים

במשפט.למליםקורהבדיוקהדברשאותוהיאהבעיה

19 

הלילהלשידתמתחתשרובצתחיההואמכליותרכמעטעדייןממנופוחדשאהרןמה

הלכווהםלבוידעם,אותםהעבירכבר(הואהגדוליםהתמונותאלבומיפעםהיושבה

בעקבושינייםותנעץמשםתזנקהכושרשעתובהזדמןהדוד),שלהפיצוץעםיחד

אהרן!".אהרן!"אהרן!ותצעק

אפילואותלחש,ורקתזנקאושיניים,לנעוץבלי"אהרן!"ותצעקתזנקמזה:גרועאו

לא.זה

i 
1 

.1 

j 

20 

המזיעהממיטתםלה,עונההואנשמע,מהאהרןאתושואלתמתקשרתכשלאה

וזיקיתיפנינינג'השלהכלאההואלהסתתר.יודעאהרןבסדר.שהבלשתן,מרוב

שהואבכךדווקאנעוצהאינהשלוהבעיהלחשוב,שאפשרלמהובניגודארצישראלית.

לאיןעצוםיצורשלהגדוליםפיותיוהןהכלל,מןיוצאללאהדלתות,כלכימאמין

כשעודבמכונית,ישבשבובאופןובעיקרהרדיו,בתחוםיותרהיאשלוהבעיהשיעור.

מפהעםשעתיים,אושעהבינעירונית,נסיעהלפניערבכלמהעבודה,כזאתלוחיתה

לתחנהמתחנהלעבורשיוכלכךהרדיו·טייפתחנותאתבקפידהוכיווןמשדרים,ולוח

לפני(הסיבובמראשידועיםדרךלסימניבהתאםהקליטה,ואזוריהתוכןמגבלותלפי

למשל).התעופה,נמל

21 

הגב,עלשוכביםהםגומריםשהםאחריפעם.עודזהאתעושיםומייקהמשהבמפתיע,

לבכותאפשרכמעטהדעת.בהיסחחזהואתמלטפתהיאשבוהאופןעלמתענגוהוא

כזה.מדבר
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ביןמייקהעםיעבורהואלבקר.יקפצוואזאהרן,אלטלפוןיריםאולימעטעוד

עלו"כאןקטנים,"כשהיינוושליאהרןשלהחדרהיהכאן"הנה,לה,ויגידהחדרים

סיפוריםועודספר,"לביתסנדוויצ'יםלנומשאירהחיתהאמאוכאן,כאןהשולחן,

ששיחקווהמשחקיםאמא,עלסיפוראפילוסוף·סוףייצאאולימזה,לצאתשיכולים

שקברהסודיתוהקופסהאבא,שלהעבודהלשולחןמתחתשלוהסודיהמקוםאובחצר,

הדקל.מןמזרחהצעדיםשלושה

 .הזמןמןלחלקלפחותאליהם.יצטרףאהרןגםאולי

כמוכולםישבוואזיהיה,אלדדגםאולילאכול.ישבוואוליתחזור,לאהבערב

פתאוםמתגעגעשהואכמהאלוהים,הישנים.התמונותבאלבומיויתבוננומשפחה

הבטןעלתצחקוהיאמייקה,שלעיניהדרךלראשונהאותןיראהוהואהאלה.לתמונות

המוןראהלאבאמתאלדדואתבחיבה,מותניהאתיחבקוהואכילד,לושחיתההקטנה

השולחןאתיחפשהואובבוקרלישון.להישאראותםתזמיןלאהאולייודע?מיזמן.

ביחד.בוקרארוחתיאכלווהםלדקל,מתחתאותוויפתחהמתקפל,

22 

ניסעאזהקטן?האלוהיםיקבלהמתיםתחייתאתאםהרטובה,במיטתואהרןחולםומה,

והמתיםברגליים,שלפוחיותכמוהקבריםיתבקעוומעלינולירושלים,העולהבכביש

המצבהנפל.פעםמדיכהלכה,עוטףאינוהבשררגל,נעדרתושםפהחסרים.מהםיצאו

בעצם?אז,תהיהזושמיםמלכותמיןאיזותקומה.לזהאיןאבלפעור,והקברנקועה

תילחוטישמייצרתחברהשלבמניותנאמר,להשקיע,עכשיוכברלהתחילכדאיאולי

טובים.אורתופדייםומסמרים

מעכוזינו,כמומעכוזו,להשתומם:מהואיןבערות.גםחושבהואדבריםמיןכאלה

מיוחדיםזהבמספריהיופעםכבלון.השניבקצהוקשורומותוכסףשלחוטנמשך

יודע.לדעתשצריךומיבשואהאותםהחביאוהנאציםאבלהחוט,אתלגזור

23 

בתכשחיתהחמש.בתבקושיחיתהוהיאקטנטןגורכשהיהלאהשללביתהגיעפ;;גי

אחיה .לחלוטיןמסובבכשראשוהאחוריתבחצרצפורשוכבאותומצאההיאשמונה

יותר,מאוחרשניםכמהולמהאיךלהלספרהתכווןבהחלטמאוד,אותושאהבמוני,

שהספיק.לפנינדרסאבל

24 

לשולחן.מתחתאוכללוהגניבבלילה,אתוישןהמטומטם.הפודלאתאהבבאמתוהוא
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הימיםשברבותכל·כך,שלוהכלבאתשאהבאישעלנוראמרגשסיפורפעםקרא

שיעשהבעצמו,זהאתלולסייםהתעקש-משותקוחציואומללחולההכלבכשהיה-

ואומלללבדיהיהשלאגדולים,ברחמיםזהאתושיעשהאותושאוהבמישהוזהאת

העצובים.הרגעיםבסוף

זריםעםלעולםאותויעזובשלאשלו.השעירהבאוזןזהאתלומבטיחהיהבלילה

להתאפק.הצליחלאכברורחמים,אהבהמרובבסוף,הלאה.וכן

25 

למשל?התאומים,במגדלימתואנשיםכמההמיטה.שלהיבשלצדהמתגלגלאהרן

שסופרים.אלהלאבאמת.מתואבל

אתניצלוודאיאלףלפחותשמאמינים.ממהפחותשהרבהלהישבעמוכןאהרן

שניםבושעבדהמשרדאתורואהלמטהברחובמסתובבאחדקודםונעלמו.ההזדמנות

בלהבות.עולההמייגעים,והילדיםהעייפההאשהתמונותעםדחוקהבקובייהשנים,על

הואהדיווחים,כשמתחיליםואז,עמוסה.הסלולרורשתכמובן,תפוס,הציבוריהטלפון

באמת.לא,למהעצמואתשואל

יזוההלבלוהשבים,העובריםממבטינמנעהיהתחילהככה.עושההיהאהרןגם

שלאכדיבטבעיות,אבלעומרם,עלשנותרוהגבוהיםהבנייניםבצלהולךבטעות.

בטלוויזיהלצפותכדיכאילולמכולתנכנסהיהבלוקיםכמהאחרילב.תשומתלמשוך

כסףחוץ.תוצרתסיגריותחפיסתקונההיהאגבכבדרךאבללקופה,משמאלהתלויה

מקבץהיהשבוע·שבועייםאולילהסתדר.אפשראבלזה,בשלבבעיהלהיותיכול

ואוכלכבודועלמוחלפניו,אתגםשיסתירובסחבותהיטבעטוףהרחוב,בפינתנדבות

זה.מעיןמשהואוטיסה,לכרטיסכסףדיחוסךשהיהעדמסעדות,שלמפחיםשאריות

בכלעבות.שפםשםומגדלואחרים,עצמייםמרחמיםפטור ,לאוזבקיסטןנוסעהיהאז

להתבודדגםאפשרתרנגולות.ולגדלקטןבכפרלגוראפשרשםהמקום.מנהגזהזאת

ברכהבעבורמצרכיםולקבלהסמוךהכפראללרדתפעםומדיקדוש,כמובמערה,

יכולהיהשניםכמהכעבורככה.להתבססאפשרודאיזמןכמהאחריימים.לאריכות

אבלוחזרהכניסהלשקולהגעגוע,אתולפרנסלחלוןמבעדשובלהציץהביתה,לחזור

פריים,באותואמוושלשלותצלוםאמנם,לו,יהיהלאכזהבמצבהאחרון.ברגעלוותר

כזה.דברישבכלללמיאבל

26 

שרכשצלקותגופועלנושא ,ילדותוברחובותאדםלומסתובבהזה.הענייןנעים,לא

ממששלסיפורפעםמדיזוכרשהואואףחדים,במכשיריםוהיתקלותעמלשלבשנים

 2מטעם



אסףשור 86

הביתאלהדרךכךאוכךאבלדרכו.אתמאבדפשוטהואאחר,אוזהלבנייןשקשור

אזלטלפון'ענהלאהואוממילאארוכה,להיותאמורהלאאהרןשלהואשעכשיו

לוכדיםשלךהיושפעםשהרחובותאףשנזכרים,עדלהסתובבלהמשיךאפשרבהחלט

עלחולףאתהפעםאחרפעםעקבותיך'עללחזורושובשובאותךומטיליםאותך

קפהבשולחןלפחותהמיליוןבפעםמתבונןאוטובוס,כמוממשבניינים,אותםפני

בכללתהותבכללולמההמכסעםומההביתה,אותולשלוחאפשראםותוההמתצוגה,

משהו,ולשתותקפהבביתלעצוריכולאינושאוטובוסאלאכעור,כזהלשולחןהנוגע

ושתיגבינהעםאחדסנדוויץ'קר'קפהשנימזמיניםוהםכן'דווקאומייקהומשה

אתלךליטףשתמידשואהניצולבקיוסק,המוכרעלסיפורבינתייםלימונדה.כוסות

השכונה,בכלהיחידהקמעונאיהיהודאיקנית,מהמשנהולאעצובותבעינייםהראש

כנחשים,סביבםהרחובותנכרכיםכךגםאבלבעודף.דייקשתמידהעיר'בכללאאם

הבתיםעלאופעם,בושיחקתשאוליהשדהעלשנבנוהחדשיםהבנייניםכלבגללבטח

זומזיעותהידייםוכפותאופטימית.עירוניתהתחדשותשלבפרץהרסושהבולדוזרים

 .הקיץשלהלחותאתשוכחיםמהרשכל·כךמאמיןהיהמיבזו'

 ה;י~~ iJר 1דידי,;לךשמע):לאאיש(מבחוץבשנתועצמואתשאלהקיוסקובעל

 3זהן?טורהורהפטיגהדיזידולןזהן?טורהורהפטיגהדיזידולןן? ryד.טז.ךה

27 

מלאשהמוותידועלכלשהרילשווא,השמיכהתחתמתכנסאהרןתקנה:לזהאין

חזרהדרכםאתעושיםוהםומייקה,משהאתהתישהחוםישן.אדמהתפוחכמועיניים

ויאמר:דקחיוךיחייךכובעו,אתמשהיריםואזהדרך,באמצעייפגשואוליהמלון.אל

פרזום?".אייליווינגסטון'"מיסטר

28 

שכולווכלבילדשניםכברמשחקיםעצמו,בן·הינוםבגיאכמולחצר,שמתחתבחצר

סביבסחור·סחוררציםואהרןמשהשנה,ארבעיםאולילפנישבממשות,בחצראבלצל,

ולאצהריים.ישנהאמאכיהשקטעללשמורומשתדליםומתנשפיםצוחקיםלדקל,

מסוחרריםנופליםששניהםעדוכךהאלה,במעגליםמיאחרירודףמיבדיוקברור

מןזעופהדלתטריקתכשנשמעתקופאיםהםרגענשימה.חסריכמעטשמחה,מרוב

מסתחררכולווהעולםולצחוק,לצחוקממשיכיםהםאזאבלהתעוררה),(אמאהבית

ממש.שמחהמאותהזאתעושהודאיסביבם,

האמתיות?הדלתותאתלראותתרצוגרמנית: . 3
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