
ז"לרץויודע
"יעדו."-

נתחרה."נר, ,א"-

ררצה.""לא-
"להמז"-
כדורגל.""אז-
לי."מתחשק"לא-
 ".לךהתחשקלאאתמול"גם-
"מחר."-
 ".אתמולשאמרתהמזה"אבל-
 "קרלהי.מארד."צמטער-
 "· .•נוראכזהאתהאבללהצטער,צריךלא"נר,-
ז"קרלהיאני,איזה"כזה-

באדמה.להיבלעמבקשמתכופף,הייתיאףולעתים ,כתפי
עלהי.מאשריותרים mבטנראולאדמהמתחתהחיים

עדילאמלבדישאשיתת·קרקעירת,עריםבניתיבדמיוני
בהרי·ארדרכיםבצידיהמגרף,פרודיםאבריםמבואותיהן.

דע-כבהקץיבחלום-לנגידצפיםהיובתים,סרת
בנפר,דאותהרוהאהייתיידו,אדםליבהושיטשלפעמים,

גפיעלשחלמתיישמחוברת.היאאליולגרףשייכתבלתי
לאח.דאחדומלקטםדרכןואניבשדהמפוזריםכשהםאני,
הפחדים.שיבתמפניפחד :עליהשתלטחדשממידפחד
ממוש·התברגןמלכת,עצרלקרלהי,כךעלכשסיפרתיפעם,
 :הפטירולבסוףמשהר,בהןמחפשותכשעיניובפני,כרת
שנתחרהמוטב !משרגעשאתהבחיי !משרגע"אתה-

 "· ••כזה"נר,-
קרלהי."תגדי,"תגיד;-
 "· ••סתםכךאני .••הבליםבאמת ••.הבלים"נר,-

והחללרתיעתודווקאאךבי,מלפגוענרתעכמרקלרהי
מילארנימדעת,הוהססניםהמבורריםמשפטיובישהותירו
ברגעבעינישנחשבתבעולםדעהישאםחרהד.סקרנות

בןבר,מחררהוא,וחזקיפהכמההיא.קרלהישלזה,
ההרפתקאותלגיבורהערצהשלתערובתהואאלייחסרבית.

חומלת,נית 1פטרושלמעיניו,ניטלשציבעןהשחורות
ובמקצת , 1~מעיניאתליחלחשסיפוריליחית nבלשמקורה

קרחו·ביהמיסההמפנקת,הוותרנית,חמלתועיניו.אתגם
היהממילאכזר,עלבה.ניתר 1פטראבלהלב,בסביבתנים

מוזר,הדרם.לששמאהבתילאואניההדום,עלמקרמי
אםכיסאו.אתבעיניהגבהיהואדווקאלבר,טובאבל
מזכריותליהנותשרצהמפניראםעמילהיטיבשביקשבגלל
חרב·לעגלתותרםעצמימצאתיתמידרבן·המקרם, mמא

בהתלהבותותמיד-לחבריומספרהיהכשהציגני,ביותיו.
בברהרבצבעימושחםבי,היוולאשהיומעשים-יתהר
 1וסיפורילשמעברכושו.כבעל·ביתבימתפארכךואגב

אכחשי,אםאשקראךעלי,נכמריםרחמיהיומפיר,שקלח
נאבקיםהיוחבריוקרבן.שבהירתמוזהרהנאההפקתישלא
אלאבא,שמקרובובחדשבזרלהתחלקזכרתםעלעימר

גםשאל,לאלרצוניקנינו.עללשמורהיטיבשקרליה
לשער,ישאז,גםכן,אפילואךמשלי,רצונותביהיולא
מזכירשלבנרהיהחארפיר.אתלהמרותמעזהייתילא

השחוחיםשבתהיהזאת,והבוציתהקטנהבעיירההמפלגה
למסע,השנינירםוזקן.שחררעץשלמצנרתהדעתעלהעלו

המשיכההיאהרכבת.מןמניתקקרוננואתפתעמצאנו

שכחהפשוטשכחה,ראותנוהגדול,העולםאלבדרכה
גםרכךעלינו,הממונהההיאבירהזאת.בעיירת·הביצה

 ,בשפמווגאגבה-קרמהאוקראיניזהההיקרלהי.אתהיכרתי
בלחיוהחרבחתךאתנלחם.שבשררותיו. •"ברדירני"נוסח
בעלי·מרםאצלכרגילשלאעיטיי·כמרבהבלטה,נשא

נאהזהאיןשבאמתאפשר . 1להסררתנהגלאהואלמיניהם,
מומרעללספראהבחראאבלבפניו,מומראתלאדםלומר

החתךאתחושףראשו,מצדדהיהשיחהבשעתשבפניו.

תטעה,שלא ,עיניךלחרךחקר mהגבריויופיואורכומלוא
קרלהישל 1~מעסק.פהלךישמיעםמידיושתעדחלילו"

כשאנייהודי.חראההלכהפישעלאומראביהיודיה.היא
סובייטי. :לימשיבחראאוקראיני,ארהיידו-מיהרשראלר
האוקראינית,פניעלהרוסיתאתמבכרהואכחבריו,שלא
ידייש.אמרעםמדבריםכאשררקכועסחראלכעוסאבל

אתמביןשאיני•מפנישמיבחראזמרע,אותרכששואלים
סובייטי,להיותמחליטאניגם '· ••ובכללהזאת,השפה.

ערדלאלעולםואניילד,חראשקרלהיאלאכקרלהי,להיות
ראשיגהר,ארוץאםגםבר,אתחרהאםגםילד,להיותאשוב

גדערגלי,אתכרתמשיהוכדורגל.ממגרלשחקאיטיבאר
שליערדלא-לצוניאותימשמשרתהןכיואףידי,את
 .ואדר·שחרדיםחלרמרתיילד.פניני eורקאניזקןאישהן.

מהבצואה.לחםוכיכרעכבריםמאוכלסיםתמידמים,
פרשיםלעיתים,בחלום.בולעאניבהקץי,אכלתישלא

ראשי,אתכורתיםשמיים,רוחותמארבעעלימסתערים
עלושרתחתארוהכחרבמניףהפרש,חראאנירלעיתים

לפעמים Iובררתובררתבררת :שלמיםלגיונותשלצוואריהם
שפרותדם,שלבנהרצפיםהללוהראשיםכלאתרואהאני

גיהן, 1בזמצלצלותהןהשתיהיבשעתצמארנן.ברמדורת
 .אנילילהלליהזרים.תענוגותכוליאתממלאזהוצלצול
ומישהו '!הרראהאויב,על !אש !'קדימה :בצעקותמקץי
כבר,'חדל- :מיסרניכךאחרנבהל,עימי,מקיץתמיד.
 '!לשירןתןהשם.למען

שרכבאניולהידרם,לשרבושלאזאתמעידיקיצהאחרי
ומנסהעלימתגברכשהואהשינה.מלאךעםונאבקגביעל

העם:אתנברחקורעאניהתדרהמ,במימיאותילהטביע
 .השק,מחצלתעלגבנ jלרווחהפקוחיםלהשאירםעפיים,

הלילהלקולותמקשיבאניהסמינר"הדירבאפלתעיני
מרקדיםהעצמיםשלרוח.יודעא~ניבהקץיגםוהכלבים.

בניכבקלידירסקרפ.ומתערבליםממקומםעוקריםסביבי,
כאב·דמ--רמיםלפתעצונחיםלקראתי,הילכועתהשזהאדם
עוקריםואילנותאש,שלכציפוריםממריאיםבתיםנים,
צחוריםאגדיםארקסדותחבושיפוסעיםהשדרות,מן

מראהבקביים.ונעזריםצולעיםמהםרביםדם.וספוגי
וגרףנפערהגג :עצמועלוחוזרחוזרהיהזוכר,אניאחד,.

ברגעיםאיל.חרטומוכשחדרצולל,ההיבררק·אשפלהד
הרקות,עלחזקלוחץבכפרתי,ראשיאתטומןאנישכאלה

רעשכשלזמזוםמיןעלהאזני,מערותמחרךשמכפנים,עד
גלגלשלארמתכת,שלאי·צפרהינקיהשכלבקרנכיה.יש

אתמשים,בלימכרוצים,היופתאום-מתפוצץאופניים

בריצה."

שמהר.מפניכבורחהמקום,מןראש.רןזינקמרסנםארחבלי
ררץרשטרףפניו,עלשטפתיואנילרגליהשנאהנכנסה

אלי,הגיעכאשראבללעצרני,ניסהקולרהנחל.למרדדעד
בתמואריםבמים,שטרפיםפניהיוכברומתנשף,עייף

מנצח.שלרעהצחוק
ז"להתחרותרוצהלי,דהמ,"נר,-
קרליה.אמר'משרגע,"כשד"רצת-
שאמרת."כמרמשרגע,באמת"אני-·

לא ...סתםכךאני ...וב.ליםבאמת ...הבלים"נר,-
באמת."

שכחתי."כבר ••.הבלים"באמת-
קרלהי,אמרריקדוים,"ערבל•בית·העם',נלך"כשמרנה-

ז""נלך
שנל,ך""מרבן-
חורקת·'בית·העם'רצפת- m 1·ט nטר Iהופ·הרפ •.•

לילהפההמקפצותת, 1ר 1שינ~רגלייםמירקעתחתב-אנקת

הלילה,נם
כבכל

הלילות
תומרבך·ציוז

הקסן,בחדרנוהמחצלתעלכששכבתיאבלקשה,ההילא
אתראיתימתגמפים,הבלתיהתריסיםבחרכיכשעיני

לאורןאילםבמחולויוצאיםדרכםהנדחקיםחרברת·הירח
קרונ.תתמידכבדר·קרב.ונפדריםמצטלביםכשהםהקיר,

ומצמרר.לחכפרדנישאלמחצלת,מבעדהחימר,מרצפת
למלח·ויצאוהסדקיםמןהגיחופשפשיםשלמחנרת·מחנרת

גוםפמשמעיפצץי·פצץי,מלחמרת.תמידהלילה.מרת
אחדגרמניחראחללכלברעד.גפרוראלהיםמקרבכשאני
 1ל.בהקץיגרמנים.דמייותרפשפשים,מדייותרפחות.
 rnלההצלחתיבהזיית·נקמתיבחלו.םאולילכולם,ארכל

מפתאתבהםולכסרתהצפוניהקוטבקרחוניאתממקומם
כרםאחריהלכווהקרחוניםקסמיםחלילהיהבפיגרמניה.

לנגןחדלתיצרפת,גנרלאלכשהגענובאגדה.העכברים .
עלהשאיכשהוגרמני,כלעלבאחת.נעצרוהוקרחונים

ה,םדמתיקות·הר,לבנים.דרכיםעשרהעטרלהימלטבידר
היהדויםכל !הגדולותבשיניהםנטחניםכשהיוהנקמה,
ולתמןעדביתם,גגעללהמתיןונצטוומרעדבערדהוזהרו
שמתללשענןכשמנ~ולקטנים,ענניםמרבדי :והארתהאות.

כשלעוהענן.מרבדעלוטיפסבחבלהיחרדיאחזחבל.לו
מהירבמסעיצאוהענניםרכלגדולהרוחבאהההיודים,כל

אולםאחרהים,לדרוףניסראחידםמטוסיםלאץד·שידאל.
בז,הזהפגעוהסתחררו,המסרסיםכנגדם,הרוחפנתהאז

המוותסלעיאלוהתנץפצלולברעדים,כלפידיםצללואחר
דןמחמילותאתלפתעהמאיריםהשחמהזיקוקיהר,הלבן.

הגב,שבעלייתהקטןבחדהרהנר,לארדהנחנק.המאייים,
אתיתברךהשםיגאללערך,שכך,סבתהפעםליסיפרה

המנופץ.עמו

בעצםמלטפסירכלושלאאלה,עלהיהיהמסבתה,"אבל-
ז"החבלעל
אלהוים."מלאךינהגענןבכללהם,יעזור"המלאך-

הגיוניותתשובותבפיההיותמידומניסה,ותיקכלאסטרטג
כשדוברגםרתיכנרן,טקטיקהשלקשויותלכולבתכלית

בתכלית.על-הגיונייםבמבצעים

אתפצעהצהול,סרסשלכקוציהטורדניתאחת,מחשבה
שעמרתיאח,דגרמניביתשלבפיתחרכאשרת·נקמתי, nשמ

מליהסקטנה,בילדהפתעהשגחתיענק,קרחוןתחתלקברו
גרנמהישהיאעצימ,אתלשכנעניסיתיעיניה.אתמפחד
ניסתריםתרת nשבילי·מלספקותאולםלה',מגיעולכן

הגעיהיעלפסחתילבסוףבטחרנך.מיבצ.ריאללהגחי
ניסחהערדהיאכשנירדמתי,אבלהבית.עלשפסחתי ,,,·לע
היוהעיניםי,עלגרבנולכןשקודםוידהי,אחרילדרוף
אתשוסף ,'!'הרר·ראבצעקותואניקלשונות,ליערפיתארם
'חלד :אחותיהתחננההלליות,כבכולהלילה,גםהארייב.

לוהידרם,לשרבשלאואני, '!לשירןתןהשם,למעןכבר'
במימיולהטביעניעלישקםהשיבר"מלאךעםושריתישריתי

עלי:צעקמיהשוהלילות,כבכולהלילה,גםאבלהצועיקם.
 •·לשירן""תן

 ;רת pבלאלייקרוצחוק,קולמפיחית,לקוללליה
שלקלילריחוףכצפדרע.מתנפחותשמלותצמה,מעוף
עלכפטישהנוקשתממוגפתרגלשלתנופהיחפה,רגל

 !טרח·טח !הי·הרפ !הי·הרפ :והשמחההשארצפת
הנגרעמלבבררי
שמח.גאה,הולב

סטליןלויושבבקרמלין
 .••משבחראותנו

פרידהצירי

r 

 !הרפ !הרם !היי·היי
סטפנרבשלהבריגהד

המנהיג,נשבעת,לך
נשקיעכפולמאמץ
 •••נשיגאמריקהואת

 ~ !·טח mט !היי·הרפ

עינייםלרטשהבררז•רי
הדורה,גננואל

שיניםי,חורקהבררז'רי

בררנה.בקדנמו

 !היי·הרפ !היי·הרפ

קוליהשל·רגלרילזגוגית.מבעדבהםצופיםאברכמכושפים
סייח.שלכרגליורוטטות

האדום.הצאבשלהבכיריםממפקדיו •

בכתוביםספרמתוךקטעיםשני

חרא.אוסרנינ~נס,""ברא-

כאן."אשאראניאתה,"היכנס,-

ז""מתביש-
לי."מתחשקלאפשוט •••אבל"לא,-
תמידלזגוגית.מבעדבהםלצפותנישארואנינכנסחרא

מבפירגםבפניםבמקשים !הי·הרפ !הי·הרפלזגוגי.תמבעד
מנסהאנירגליג~בגילו.בןנער-זרגובתקרליה.של

גשםשהותירבכרץושרקעתהקצב,לפילהקישלהתרומם,·
המיים.בשלוליותמפניניםירחרסיסיהפתאומי.הערביים

מסב·רוחורחשבביצותמקרקרותוצפרעדיםערבהקולות
ככלרגררערשהלכו ,' Dה•היי·הרבהדינתערבברבעלים,סכת

להפליא,עדינהיחדי,ששירתהאפלה,חרךאלשהירחקתי
 :אימתהאתמרגבהבמפוחית-די,מלווה

 ,באחרשם ,באחר~ח
 •מטלרצחהירוק

ר nבא·א·שםר, nבא·א·~ח

 •נפלכרע,החייל
ההרגשהאתאחתבבתליקילקלהשבשירהאחרונההשררה

לאמראותהזך"שבערב-הכולאףעל-המפרייסת
מליו;נשלשרשלזירמןלגמעאיומהחייתנטענורחוקים
קודםלעצמינשבעתיהערב,ביותר.חשובותולאפשוטות

עלכעסתירעתהביתיישנישלשנתםאתאקרעלאלכן,
זההמלים.אתמלינילהשכיחכרחיבכלוניסיתיהזמר

רגלוי~בידכרע·נפלהוואבבקבוקראשומחקתי
עלארחןענבההגרומו,תדיהיאתקשיתההיא

 :ואמרה ,עורפי
שלי."הפרשאתה"עכשיו

ואני,תחתיניבקעבשרההקרח,ראשהאלפיאתהצמידה
רשעדס~מעלהיאותיניעהרפתאוםתוכר.אלדהרתיחלים,

אךיתהמהשגתיה,לטבולכשרכנההנהר.לעברצוחקת,
בצחוקה.דם 1ניקפניופניהלפתע,שיערצימחראשה
 "!ילד !"ילד

כמרתחתינהעגבה,עלהיאושרבבצמתהמרשךאני
 , •נחלשלקרקעית

הבדהורואנינפערתכיסנהועמרתצחוקקולבכי,קול
יכהמרות,באואזמים.שלאשיהעלאששלפרשרחהר.

ערד.הייתילא
מוכרוקולשרקקרטראשי,אתרטליטלטליטלמיהשו
אוזני.מערתחרךאלשמיאתצעק

 ..לתחדיקמתיאחתרבבת "!בשרחמלקים !בשר !"בשר
ז""שמעת

 ".ןכ"

ארתך."להעיר"ניסיתי
שינתי.""כן,

סטפק.שאל " l'הרבה"שתית
מארד."הרבההרבה.כן.דה., •••ז"המ

הפה."את"ניבלת
מתיז"ז"אני

של •••של •••נוראחיראיזהממךנרדףשמע,"כשישינת.
פורח."חרוב

אלכרוצחוצרתילסטפקצעקתייי iשליהבשראת"קח
ירכי,אלשדבקוהפשעעקבותאתלמחרתבית·השימרש,

הפראיותעיניהיין,בקבוקרבידיהדם 1ניקנכנסהבערב
באפה.ומשכהאמרהממני,"מחרקלך"שיהיהלחוח,

לכן,קררםלהפליג.ואנישלהלזקןלהינשאעהדמלמחרת
אחהסמיכהירכי,אתצבטהלכברדי,שהדליקוהדמוהרלדי
ושחסרותנוסעשאניבל nשחבל·חבל·ואמרה,אוזניאלפיה
אצבעהאתשמהוהיאשדהיעלנחרעינישנים.כמהלי
שאשתוק.רומזתפהי,על
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היארבפיתארםבידיההייןבקבוקמולי,שרבהיאהרבה
חורקתהפתוחההדלתובורחת.שפתילעאותימנשקת

הספיקהלאעז,בה.רוחסחבתשלככנפייםצירהיעל
חולצתיאתמשיהשאמי.אתאחזררצירי·פריהדלהתרחק
 :ובנחההבל,הי
לדרך."ארתךמשלחתאניעירום"עירום,
רשהמסבתה,שלמחזוהרדנ,רראים,לימיםהמחזוראתבסלה
בליקוטי.אותר

ונתראה."ירחם"אוליאמרה, ,, ,בר"התפלל
בחדרמפוזרהייתיערדאניורקלדרךארוזהיהכברהכול

הסתכלתילמ,ת.נוטהארר·נרהמהרבהבדג,דרלים,הצללםי
לשאולאמאהספיקהלאבחרשך.ואברחאכבהר :ויעדתינבר

בתרך.ברקכרעודבחיקהרעדתיוכברהגפרורים","איפה
בחצרוכברגרף·ענןאלמגרף·ענןניתרתיובכרקנשבר.נען

ניסרעדועמברוקולותהיםנסגר.הושערנפתחהושער
כאשתשלאאני,אךלאחור,בפלצרררים.לשמוךללכדני,

מעילתחתלסימסה,מסימטהפני,הסבתילאאניס, 1ל
קולם,המישגרחוקשאני , nבס,הייתיכאשרורקהלילה,
הרצאתימעט.לשקוטלליבי·ליביונתתיהאץרעלצנחתי

הנרעד,פיאתבכהולושטפתיניקודםשליינהבקבוקאת
שלילאקולותצחוק.יצאיין,נכנסעיניהם.מלחהמלא
ליצןאיזהשלתיבת•קרלרתגדרניהיהכאילומגדרניפרצו

בסיפוריהניזנ~רתיר. nר,עלהערלהככולברהעשוהמסתתר,
בגררן,ובעיקרבגרפנוהשוכניםהשדיםאוזרתסבתהשל
הקולות,אמררמהזוכראינניפינו.אתהמסמאיםהםדרם.
כחבירתשהתגלגלוצחוקיי,אחרישרצתיזוכררקאני

פעםבאבן,פעםניגפותרגליהחשו,ךבסימסארתשואבות
ברגעאדם.צלעלאדמצלגהרהחרמותאחתלידבאדמצל.
שאסתלק,ומוסבשרדשלרגילמקרהשזהרדימיתיהראשון

פלגואלמלאוכברע,שקסשקטשכברשמתחתשהאדמצלאלא
אפשרשעליו,הגרףברנגחכאשרשהתרומםהתחתרן,גרפו
ירחארדהמשוחותהבוהקות,ירכיהםמת.כילחשובההי

ורעדהההל,מרתלעינימסחרריקרבניהלורצונן,ירקרק
הלחם,תרדאלבדרכיאח,דלילהבשרי.אתסיערחמר
הויאלידימאאחיתהשאזאלאדרהמ,למחזהעדהייתי

בתרני,כשדבר·הממסומר,צפיתיעכשיולזרר,עליצויותה
לסקולתיתיכךכללרסיסים.התרסקהמר,יועדאיני
מיזדרר·כלביםלמראהבילדרתנרשעשינוכפיבאבנים,אותם
עדהרפינוולאבזהזהדבוקיםשניםיאחרירצנופעםבים.
שמוח·כשהיינודם.זביםמצחיהםתחתיהם,קרסולאאשר
להם.שהגיעסיכמנותמדיהמעשה,עלחים

 :לצלשמתחתהצלאליפנהפתאום
יגמור."מידילי.הךהיינוכסף,ארלחםזרוצה"אתה

רזההרוכבפרהשאתמעליהניערהחהדגרףבהסיית
עלמכנסיואתבהמירותמשרך ,אליגברלציהד,השתטח

השחרפרת.רגלוי

דהמרג.ליחראשהלנכוח.בקישתיואניאמהר,"באר,"
משתאהערירכע,ג.נרעדיורפהההיקולהאבללגולגולת,

כיסתהרהאשה·הצלקרביםצעדיםנסימטהנשמעולקולה,
שנשיפותיו , i'lפרשלידשקטהושכבהבשקעצהמאת

קסרערתיפחרתנישארלשקמנעדרמות.בנחירותגתחלפר
מואזין,שלקולרגברהגגעלהתנגןצפיי,לאכהקרוב,רכה

זהובוצריחושמשערפלהשמש.ואתהמאמיניםאתמעיר
חמריהםוקריאו.תעמרסי·פריחמורים'שעטתמיסג.דלש
m הער·הבוקרסימסארתאתשטפוהערר,ואדומיהלסתיב
;rאתלצודניקשרעינימריבצם,קמרהצלאנשישניםג .ן

דבר._ההיכלאפנייעלחלפההיאאךעינהי,

סימני·הילךוקולרהליצן·השדמגדרניפרץשרבהקבסעם
בחלפיהצהרישסררישוהשבים.העובריםפניעלשאלה
מאר,דריפהצעירהאישהשל.רגליהעלוכשדרכתיל\םד,
שיברר.ארעירוראניאםאותישאלה

n ,"ולהוכחהאזרחית",שיברר,"שיברר,לה,עניתישיכרר
ללגוםלהגםהיצעתילגמתי,עיניה,מולבבקבוקנופפתי

אתיישאבללחם,ארכסףליאידשאמנםלה,אמרתיוערד
rכאןאתי,לשכבמרכבההיאואוליצנימיםשלהשר ,י

חי·ואני "!שוסו !'פ'רחח :נצטררחההיאברחוב.עושכיו,

לחייעלסטרומשיהו- !שוטר !שוטר-קלוהאתקיתי
לנהרפתאוםנהפךדהרתישברכשהרחובמשם,עקרתיאדגי

לקראתיהתערסלרהעירוניבגןבסערה.לארניותוהבתים
אח,דעצסרסשלצרראררעלניכרכתיואניירוקיםעציסרס
עלזהקאתילי,רעכךכלרע,נרע,חששאנילואמרתי
דגלוי.

ז"כאןעשרהאתה"מה

אחזרהם·הסבק. nמבריואבירהמטומטםשלהמעדמועונלי
הרכבת.תחנתאלדג,עתינישא,-נתמךרכך,ידיבאצילי

ששוטריםדנ,מרכה,לגדר·העץמערבעמדוואחותיאמי
שאשינינינו,שהוסכםניזכרתילאורנה.התהלכוחמשוים

אפילולכעוס.שכחהקודחראשיאבללרכבת,ליררנילא
ורצהשאינילי,ערכמהלהןלספראליהן,לרוץרציתי
הרשי·אתהראתההמנהלתנשמי.קראושכפיתארםלנסוע,

שאלחרארגםלמהטמלמעלהאותרבחןזהלשרסר,מה
פוסעעצמימצאתירמיידביהביסבנייררתיר,הביסלשמי,

לעברבידיונופפתילאחורפניתישוטרים.שלבשרידה
לאששרבאלאבשמי,בראשבקולקראושממנוומ.קרם,
מתערבלראשיםשלויםשווטריםגדררקדבר,אדיתי
פצר·כציפוריםהתעופפובזהזההאובדיםשמותינוצו.קעו

נסגרולבסוףלגדר.הקרונותביןלקרונות,הגדרביןערת
שוקשוקוג.דרשמאח~רי ·המעלכיסההקטרערשןהדלתות
פינ~חאילורגםהקרון,שנפניםהמאתהחרישהגלגלים

 ;לבןנשארההיהחראהרגעאזורתהניירהכל,וזוכרהייתי
שלחשיהבושיבחההתאפלל,חי 1שמוכמהכמהאחתעל
 •כלילארחיכיסתהמים

תחושה
גרוסמןלדיסלב

מימינךחראפתאוםמקרם.בלכמצריפרינץרמ
וחראקדיהממביטאתה •לשמאלךהואומיד
פרינץמר •אמחורךיוחראבכמסתרלקראת,ךהולך
יךןע·כלשכןחראכלומרופיקח,פעלתןאדםחרא

ממ,ךמרפהאיברחראאחת.ובערנהנעתשיעורלאידוסקרן
אתהולאןבאתאמיד :הכלבאתמ ,הכללעדתורהצחרא

עיתוניםאלורוהצ,הייתמורתאיזהשמבררת,ךהמהול,ך
~אגאלציוריעלזאראסרססרה,עלדעתךהמקורא,אתה
שעיהראתצובעתאשתךמזרעהחסהדי,שלנצחיותהרעל

 .ניתך.אתהאורחיםעזבושעהובאיזו

הוואהכליודעממילאפרינץמשחק.אלאאיברזהכלאבל
חראנחרצת.ועמדתוכלהסמדברחראזאת.מסתיראיבר

תקנה,לושאיןכטיפשלערעור,שאידעצמיבביטחוןמדבר
מביןעליויורקהואבדבררעדר.-כרוהעארחכם,שכליט
רוק,הרבהכל·כךעליוהתיזלולאלרסולחהייתשיניו.
מרהדההיאילוכל·כך,בספלכל·כ,ךטודרניההילולא

היהאילובידר,שטעותאתר,איברהשצדקפעםלפחות
מהטבע,חלקהואפרינץאלוםאחת.פעםלפחותלךמקשיב
חראפרינץ ;אדםשלעררעםפעילגעשהרחראפרינץ
לי,נדהמלכןאולי,הלנה.אתגעשהרכמרמליםפולט

מתיימרחראכיאםדבר,יודעאיברבעצםשפרינץלעיתים
הכל.לעדת

נהתמר·פעםעצמיאתשאלתיממנו,רוהצאניבעצםמה
גרועולאטובלאזמיק,ולאנחמדאדםהואהרי ;מחת
כשדימיתילג,נזקקתינאשרזהההיאחרים.ומרביםממני
מאדו·מאר.דברתלוישאני

האמנתיואנישמלרותי,אותיהוציאהבביתנואחתזמרת
יכולזרזרמתסביבשהתעוררוהמרגשותהשאלותשעל

פרינץ.מר :ויחידאחדאדםלעברת

ארחיהרטיטאחר·כךארחי,השפליאהדברמהעתהאספר
תמידנירם,פעמיםשלרשכדמירן·שררא.אותיריתקולבסוף
ישיש.ראיתישבביתנו,הארוךבמסדרוןשערת,בארחן

שיירהואראםשיירחראלאןלבררהצלחתילאמעולם
חראולאןיוצאחראהארוךבמסדרוןלדתאמיזולמישהו,

מפריעמהשרההיתמדיאיחו,בשיחה mלפתרציתיהולך.
אי·פעם,איתרח mששמשיהוראיתילאזאת.לעשרתלי

רואהאתה •••רביםכל·כךסביב,האנשיםהיורביםהורי
גברתיודע.איניזמזרעמסחררי.פחדונתקףהישישאת

ופניוהעצומים,עפעפיועםמתמזגותולכנרת,עברתעיניו

הודרת·נדיר,ההיבקירנוב·שרליים. nרנרבעתחתמצולים
ומפניוהאיטייםמצעדיו ;השקטהמרצינותוקרנהקודש

מאחורימסתתרהמלדעתכרוחהרגשתיתמיד.המוצלות
 • nמביעלוגילועלכשחשבתיזפיוסזסבל :ארשת·פניר

ונעז,בכרזונשארהוואעליועברשהמבולאוויליות,שברת
שואלאיברואישאותררואיםהכלאליו.פרגהאיבראשי

אידאולי ;שכניםעםשמוחחרא~תירלאמימילשלומו.
הוכלהלשוןממגרניטלהאוליאראיתרשמרחפתשפהרלם.

נרהאלאאךכשלד,רזהההיחראממני.חץרזאת,יודעים
בקפיהד,הלבשוזה,אדםמהירלהיפך.אומר,הייתיתששר,
זהולךהואלאןלכאן,באמאידזומטופחלבןזקןעסרר
זהארוךהמסדרוןדרךנירםפעמיםשלרשיוצאהואלאן
זכלילנעזבלנצח,נדרולחיותאפשראידזלךמציקמת

 :אלהשאלרתיעללהשיבמסרגלאחדאדםשרקדיעתי
מראה-בפי.מרההיהארבלארחי.אכלההסקרנותפרינץ.
מעיניי.שינההדירברמתענייןאיברשאישהמסתוריהשייש

פרינץ,עםבשיחהלהסתכןפרינץ.אתעליולשאולהחלטתי
שפרינץמראשאניידועמנמו.להינתקארכללאאםגם

להתרחקושכאנסהערתיר,_בזררnינקניארמרפקיוניןילפחני
מרררחרת,שינייםשילפריבץדייר.בשתיבייעצורמנמו
איןהאלה.הרווחים ,;;שיחראישעלרוקמתיזחורא
אתהאםכיאףלנסות,עליאנסה.לעצמי.אמרתידבר,

נרשת,שהסתבנתלךונדמהרגעאפילופרינץעםמשוחח
נברחרוקבצבת,נתרןשאתה ,החללמןברחבידישנלכדת

מהעוריתלהיחלץתצליחאוליערמומיותךארהתנגדותך
כאילוכאיתן·סבע.ארתךחובקפרינץהזאת.הפגישהשל
לוישכאילולשוברת.מאהאלאאחתלשרןלאבפיריש
לאמדברהואכאילוידיים.מהאאלאאחדדיייםזרגלא

פיות.במהאאלאאחדבפה

קל,נרמזלפריבץשידדיעתיתינכרן.אחרילענייןניגשתי
בהכרתלקראתךרץכברחוראאתר,לשוחחמרבןשאתה
בריור"ליחיתהלאאבל ,ראשךעלירדדעופרתרענןתרהד,

שינחתלפנינשאלהפרינץאתלהתקיףהיהשליהתכסיס
הקדמהלומקדיםשלו,רעיוןכלמרצהפרינץדיבורו.עלי

ה·מןמשליםסיפררי·מעשירת,במאהארתהומקשטאדרבה
לירוקהחלטתיאחרים.אנשיםשלמבסירנותודוגמאותחיים
-רוחלשאוףיספיקבטרם-לוולומרשאלתי,אתאליו

ומהמרהואיל ...הואילנמץר,בקיצורלילהישבשיואיל
הרכב.תאלאני

נאותרמזל,ליההיואףשתכננתי,כפיהתרחשוהדברים
השיג·שלבמרחקוההיבמסדרון,שליהשיישהופיערגע
ממעהבעלהכאליוחראפרינץ.עםעמדתישברמהמקוםדי

קדיהמופסעאלינו,מנסלהעיףרכליאומרבליהאדמה,
כהת·התכולים,בשמייםבעולם,כלשהוענייןלוהיהכאילו
בצע·פרינץשלובלהגבסקרנותימסביב,האנושיתוחשות

העולםמןשלאכברדמעוררתבארשתראיסיים,מתרניםזים
חשתירמיידלעברו;באצבעעליוהראיתיסקרנותמחרךהזה.
הניםגנ·דייעלוחזקהפתאומיתמנההשנחיתפרינץמכה.

 'והסתלק.לעגשלונחירךבברז,ני

השישי,אלבכיורןממני,ק mהתפרינץכמקרימ,נשארתי
 •בכללודרמההשואלינדמההיהרגעובארחו
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