הרבה היא שרב מולי ,בקבוק היין בידיה רבפיתארם היא
מנשקת אותי לע שפתי ובורחת .הדלת הפתוחה חורקת
על צירהי ככנפיים של סחבת רוח עז,בה .לא הספיקה
להתרחק רצירי·פריהד אחזר את אמי .משיהש את חולצתי
הבל,הי ובנחה :

"עירום ,עירום אני משלחת ארתך לדרך".
בסלה את המחזור לימים דנ,רראים ,מחזוהר של סבתה ,רשהמ
אותר בליקוטי.
"התפלל בר ,, ,אמרה" ,אולי ירחם ונתראה".
הכול כבר היה ארוז לדרך ורק אני ערד הייתי מפוזר בחדר
הצללםי דג,דרלים ,המהרבהב ארר·נר נוטה למ,ת .הסתכלתי
נבר ויעדתי  :אכבהר ואברח בחרשך .לא הספיקה אמא לשאול
"איפה הגפרורים" ,וכבר רעדתי בחיקה כרעוד ברק  .בתרך

נען נשבר .ובכרק ניתרתי מגרף·ענן אל גרף·ענן וכבר בחצר

הושער נפתח הושער נסגר .קולותהים עמברו עדו ניסר
ללכדני ,לשמוך בפלצרררים .לאחור ,אך אני ,שלא כאשת
ל1ס ,אני לא הסבתי פני ,מסימטה לסימסה ,תחת מעיל
הלילה ,ורק כאשר הייתי בס ,n,שאני רחוק המישג קולם,
צנחתי על האץר ונתתי לליבי·ליבי לשקוט מעט .הרצאתי
את בקבוק יינה של ניקודם ושטפתי בכהול את פי הנרעד,
המלא מלח עיניהם .נכנס יין ,יצא צחוק .קולות לא שלי
פרצו מגדרני כאילו היה גדרני תיבת•קרלרת של איזה ליצן
מסתתר ,העשוה בר ככול הערלה על ר n,ר .ניזנ~רתי בסיפוריה
של סבתה אוזרת השדים השוכנים בגרפנו ובעיקר בגררן,
דרם .הם המסמאים את פינו .אינני זוכר מה אמרר הקולות,
אני רק זוכר שרצתי אחרי צחוקיי ,שהתגלגלו כחבירת
שואבות בסימסארת החשו,ך רגלי ניגפות פעם באבן ,פעם
באדמצל .ליד אחת החרמות גהר אדמצל על צל אדם .ברגע
הראשון דימיתי שזהר מקרה רגיל של שרד ומוסב שאסתלק,
אלא שהאדמצל שמתחת שכבר שקט שקס וכברע ,ואלמלא פלג
גרפו התחתרן ,שהתרומם כאשר נגח בר הגרף שעליו ,אפשר
ההי לחשוב כי מת .ירכיהם הבוהקות ,המשוחות ארד ירח
ירקרק רצונן ,ניהלו קרב מסחררי לעיני הההל,מרת ורעד
חמר סיער את בשרי .לילה אח,ד בדרכי אל תרד הלחם,

הייתי עד למחזה דרהמ ,אלא שאז חיתה מאא לידי הויא
צויותה עלי לזרר ,עכשיו צפיתי מסומר ,כשדבר·המ בתרני,

איני יועד המר ,התרסק לרסיסים .כל כך תיתי לסקול
אותם באבנים ,כפי שעשינו בילדרתנר למראה כלבים מיזדרר·
בים .פעם רצנו אחרי שניםי דבוקים זה בזה ולא הרפינו עד
אשר לא קרסו תחתיהם ,מצחיהם זבים דם .כשהיינו שמוח·
חים על המעשה ,תמדי סיכמנו שהגיע להם.
פתאום פנה אלי הצל שמתחת

לצל :

"אתה רוצה ז לחם אר כסף ,היינו הך לי .מידי יגמור".
בהסיית גרף חהד ניערה מעליה את פרהש הרוכב רזה

השתטח לציהד ,גבר אלי ,משרך בהמירות את מכנסיו על

רגלוי השחרפרת.

"באר ",אמהר ,ואני בקישתי לנכוח .ראשה רג.ליח דהמ
לגולגולת ,אבל קולה ההי רפה רעדיו כע,ג.נ עריר משתאה
לקולה ,נשמעו נסימטה צעדים קרבים רהאשה·הצל כיסתה
את עצהמ בשק ושכבה שקטה ליד פרש  ,i'lשנשיפותיו
גתחלפר בנחירות רמות .מנעד לשק נישאר יפחרת קסרערת
רכה קרוב ,כה לא צפיי ,התנגן על גג גברה קולר של מואזין,
מעיר את המאמינים ואת השמש .ערפל ושמש וצריח זהוב

מצולים תחת נרבע ר nב·שרליים .בקירנו ההי נדיר ,הודרת·
קרנה מרצינותו

קודש

השקטה ;

מצעדיו האיטיים

ומפניו

המוצלות תמיד .הרגשתי כרוח לדעת המ מסתתר מאחורי

ארשת·פניר  :סבל ז פיוס ז כשחשבתי על גילו עלו בי מ•n
שברת אוויליות ,שהמבול עבר עליו הווא נשאר כרזו ונעז,ב

תחושה

אשי איבר פרגה אליו .הכל רואים אותר ואיש איבר שואל

לשלומו .מימי לא רא~תיר שמוחח עם שכנים ; אולי איד

רלם .שפה שמרחפת איתר אר אולי ניטלה ממגר הלשון הוכל
יודעים זאת ,חץר ממני .חרא ההי רזה כשלד ,אך לא נרהא
תששר ,הייתי אומר ,להיפך .מהיר אדם זה ,הלבשו בקפיהד,
עסרר זקן לבן ומטופח ז מאיד בא לכאן ,לאן הוא הולך ז
לאן הוא יוצא שלרש פעמים נירם דרך המסדרון הארוך ז
מת מציק לך ז איד אפשר לחיות נדרו לנצח ,נעזב כליל ז
דיעתי שרק אדם אחד מסרגל להשיב על שאלרתי אלה :
פרינץ .הסקרנות אכלה ארחי .הארבל ההי מר בפי - .מראה

לדיסלב גרוסמן
מ ר פרינץ מצרי בלכ מקרם .פתאום חרא מימינך

ומיד הוא לשמאלך• אתה מביט קדיהמ וחרא
הולך לקראת,ך מסתר בכ וחרא אמחורךי• מר פרינץ
חרא אדם פעלתן ופיקח ,כלומר חרא שכן יךןע·כל
וסקרן לאיד שיעור נעת ובערנה אחת .חרא איבר מרפה ממ,ך
חרא ורהצ לעדת הכל ,באתמ הכל  :אמיד באת ולאן אתה
הול,ך המ שמבררת,ך איזה מורת היית רוהצ ,אלו עיתונים
אתה קורא ,המ דעתך על זאראסרססרה ,על ציורי ~אגאל
רעל נצחיותה של החסהדי ,מזרע אשתך צובעת את שעיהר

השייש המסתורי שאיש איבר מתעניין בר הדיר שינה מעיניי.

החלטתי לשאול עליו את פרינץ .להסתכן בשיחה עם פרינץ,
גם אם לא ארכל להינתק מנמו .ידוע אני מראש שפרינץ
ילפחני נין מרפקיו אר nינקני בזרר_ערתיר ,ושכאנסה להתרחק
מנמו יעצור בי בשתי דייר .לפריבץ שי שיניים מרררחרת,
חורא מתיז רוק על איש שיחר  ;;,הרווחים האלה .אין
דבר ,אמרתי לעצמי .אנסה .עלי לנסות ,אף כי אם אתה
משוחח עם פרינץ אפילו רגע ונדמה לך שהסתבנת נרשת,
שנלכדת בידי ברח מן החלל ,שאתה נתרן בצבת ,רוק נברח
התנגדותך אר ערמומיותך אולי תצליח להיחלץ מהעורית
של הפגישה הזאת .פרינץ חובק ארתך כאיתן·סבע .כאילו
יש בפיר לא לשרן אחת אלא מאה לשוברת .כאילו יש לו
לא זרג דייים אחד אלא מהא ידיים .כאילו הוא מדבר לא
בפה אחד אלא במהא פיות.

.

ובאיזו שעה עזבו האורחים את ניתך.

אבל כל זה איבר אלא משחק .פרינץ ממילא יודע הכל הווא
איבר מסתיר זאת .חרא מדבר כלהס ועמדתו נחרצת .חרא
מדבר בביטחון עצמי שאיד לערעור ,כטיפש שאין לו תקנה,
שכליט חכם ,אר כרוהע עדר -.בדברר הוא יורק עליו מבין
שיניו .היית סולח לר לולא התיז עליו כל·כך הרבה רוק,
לולא ההי טודרני כל·כ,ך בספל כל·כך ,אילו ההי מרהד
לפחות פעם השצדק איבר אתר ,שטעות בידר ,אילו היה
מקשיב לך לפחות פעם אחת .אלום פרינץ הוא חלק מהטבע,
פרינץ חרא הר געש פעיל עם ערר של אדם ; פרינץ חרא
פולט מלים כמר הר געש את הלנה .אולי ,לכן נדהמ לי,
לעיתים שפרינץ בעצם איבר יודע דבר ,אם כי חרא מתיימר
לעדת הכל.

ניגשתי לעניין אחרי תינכרן .דיעתי שיד לפריבץ נרמז קל,
שאתה מרבן לשוחח אתר ,חורא כבר רץ לקראתך בהכרת
תרהד ,רענן עופרת ירדד על ראשך ,אבל לא חיתה לי בריור"
התכסיס שלי היה להתקיף את פרינץ נשאלה לפני שינחת
עלי דיבורו .פרינץ מרצה כל רעיון שלו ,מקדים לו הקדמה
אדרבה ומקשט ארתה במאה סיפררי·מעשירת ,משלים מן ה·
חיים ודוגמאות מבסירנות של אנשים אחרים .החלטתי לירוק
אליו את שאלתי ,ולומר לו  -בטרם יספיק לשאוף רוח -
שיואיל להישב לי בקיצור נמץר ,הואיל  ...הואיל ומהמר
אני אל הרכב.ת

מה בעצם אני רוהצ ממנו ,שאלתי את עצמי פעם נהתמר·
מחת ; הרי הוא אדם נחמד ולא זמיק ,לא טוב ולא גרוע
ממני ומרבים אחרים .ההי זה נאשר נזקקתי לג ,כשדימיתי
שאני תלוי בר מאדו·מאר.ד

הדברים התרחשו כפי שתכננתי ,ואף ההי לי מזל ,נאותר
רגע הופיע השייש שלי במסדרון ,וההי במרחק של השיג·
די מהמקום שבר עמדתי עם פרינץ .חרא כאליו עלה ממעהב

זמרת אחת בביתנו הוציאה אותי שמלרותי ,ואני האמנתי
שעל השאלות המרגשות שהתעוררו סביב זרמת זר יכול
לעברת אדם אחד ויחיד  :מר פרינץ.

האדמה ,בלי אומר רכלי להעיף מנס אלינו ,ופסע קדיהמ
כאילו היה לו עניין כלשהו בעולם ,בשמיים התכולים ,כהת·

אספר עתה מה הדבר השפליא ארחי ,אחר·כך הרטיט ארחי
ולבסוף ריתק אותי כדמירן·שררא .שלרש פעמים נירם ,תמיד
בארחן

שערת,

במסדרון

הארוך

שבביתנו,

ראיתי

וחשות האנושית מסביב ,בסקרנותי ובלהג של פרינץ בצע·
זים מתרנים ראיסיים ,בארשת מעוררת כברד שלא מן העולם
הזה .מחרך סקרנות הראיתי עליו באצבע לעברו; רמייד חשתי
מכה .פרינץ השנחית מנה פתאומית וחזקה על גנ·דיי הנים
ני בברז ,ונחירך של לעג והסתלק' .

ישיש.

מעולם לא הצלחתי לברר לאן חרא שייר ראם הוא שייר
למישהו ,אמיזו לדת במסדרון הארוך חרא יוצא ולאן חרא
הולך .רציתי לפת mבשיחה איחו ,תמדי ההי מהשר מפריע
לי לעשרת זאת .לא ראיתי שמשיהו שmח איתר אי·פעם,
הורי רבים היו האנשים סביב ,כל·כך

רבים •••

m

נשארתי כמקרימ ,פרינץ הת ק ממני ,בכיורן אל השישי,
ובארחו רגע היה נדמה לי השוא דרמה לו בכל •

אתה רואה

את הישיש ונתקף פחד מסחררי .מזרע ז איני יודע .גברת

עיניו עברת ולכנרת ,מתמזגות עם עפעפיו העצומים ,ופניו

מצ'כית :עזרא מרקוביץ•

לש מיסג.ד שעטת ' חמורים עמרסי·פרי וקריאו.ת חמריהם

 mיב הלסת ואדומי הערר ,שטפו את סימסארת הבוקר הער·
.ן ;rםג שני אנשי הצל קמר מריבצם ,עיני ניקשר לצוד את
עינהי ,אך היא חלפה על פניי כלא ההי _דבר.
עם הקבס שרב פרץ מגדרני הליצן·השד וקולר הילך סימני·
שאלה על פני העוברים והשבים .יש שסרר הצהרי בחלפי
ל\םד ,וכשדרכתי על רגליה .של אישה צעירה ריפה מאר,ד
שאלה אותי אם אני עירור אר שיברר.
nשיכרר" ,עניתי לה" ,שיברר ,שיברר ,אזרחית" ,ולהוכחה
נופפתי בבקבוק מול עיניה ,לגמתי ,היצעתי גם לה ללגום
וערד אמרתי לה ,שאמנם איד לי כסף אר לחם ,אבל יש אתי
,י rשלהשר צנימים ואולי היא מרכבה לשכב אתי ,כאן
עושכיו ,ברחוב .היא נצטררחה ' :פ'רחח ! שוסו "! ואני חי·
קיתי את קלוה  -שוטר ! שוטר !  -ומשיהו סטר על לחיי
אדגי עקרתי משם ,כשהרחוב שבר דהרתי נהפך פתאום לנהר

והבתים לארניות בסערה .בגן העירוני התערסלר לקראתי
עציסרס ירוקים ואני ניכרכתי על צררארר של עצסרס אח,ד
אמרתי לו שאני חש נרע ,רע ,כל כך רע לי ,זהקאתי על
דגלוי.
"מה אתה

עשרה

כאן ז"

עונלי עדמו שלהמ המטומטם ואביר מברי· nהסבק .הם אחזר
באצילי ידי רכך ,נתמך  -נישא ,דג,עתי אל תחנת הרכבת.
אמי ואחותי עמדו מערב לגדר·העץ דנ,מרכה ,ששוטרים
חמשוים התהלכו לאורנה .ניזכרתי שהוסכם נינינו ,שאשי
לא ליררני לרכבת ,אבל ראשי הקודח שכח לכעוס .אפילו
רציתי לרוץ אליהן ,לספר להן כמה ער לי ,שאיני ורצה
לנסוע ,שכפיתארם קראו נשמי .המנהלת הראתה את הרשי·
מה לשרסר ,זה בחן אותר מלמעלה למהט רגם חרא שאל
לשמי ,הביס בנייררתיר ,הביס בי רמייד מצאתי עצמי פוסע
בשרידה של שוטרים .פניתי לאחור ונופפתי בידי לעבר
ומ.קרם ,שממנו קראו בקול בראש בשמי ,אלא ששרב לא
אדיתי דבר ,רק גדר שווטרים וים של ראשים מתערבל
צו.קעו שמותינו האובדים זה בזה התעופפו כציפורים פצר·

ערת בין הגדר לקרונות ,בין הקרונות לגדר .לבסוף נסגרו
הדלתות ערשן הקטר כיסה על המ · שמאח~רי וג.דר שוקשוק
הגלגלים החריש את המ שנפנים הקרון ,רגם אילו פינ~ח
הייתי וזוכר הכל ,הנייר אזורת הרגע החרא ההי נשאר לבן ;
על אחת כמה וכמה שמ1חי התאפלל ,ושיבחה חשיהב של
מים כיסתה ארחי כליל
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