
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

מרקוביץ•:עזראמצ'כית
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