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סומך .ששוו :מערבית

' . 11;-;-; [!Jj . . . . . . • ' . וחזק.נמוךהקול,אות'פקדממש,התע;ררת'ובטרםננוקר,השכםה
צמרמורת.כיעכרה .פכפארהשללחש-תרועה~עין

 .אמרתי ;י;-;-ו-;ה"
 .ואמרחזר ,כאל-~ו.:ו~ה" 'פגישהלךיש ."תתעורר
 .כאל-~גכ~הככראניהכית.אתעזבתי .התהאתשכחתי .כוליהתעוררתי

~ינני ?,מיעם :תשובהאין ?מתי .תשובהאין ?היכן .כאל-עתכהפגישהלךשי

מצבריהנטענוכאילוהתגבר,השמש ,איי .התחילהקיץ,ל~ט .היום:גזלה ..ירyד

יש .לעיןנגלתהובדידותםויותריותרהצטופפוהכריותהתרבו.הזבוביםעד-תרם.

העתיקה.קהירשלהעתיקליב;:ןכאל-עתכה,נמצאאניכאל-עתכה.פגישהלך

כאל-הפגישה ~לככלאלכברת,כמאה-היום ,אחדלכלהשהיהאחתקהיר
כאמונות-תפלות.מאמיןשאיכרהמדעש-איאנילקול,מצייתשאניזהואיך .עתכה

נסתרת,דר.גוסכיניהכיכר,כתרךעצור~פות,לי.כדורלא .נכשלתי .לחזורכיסיתי

 ~-יודעאינני ?ומדוע 1מיועם 1מתיהפגישה :ממכהלחמוקיכולשאיננימחושמלת,

כאל-עתכה.הפגישה:
הדחו::ימכראותהואגבולי .ככי~ר ,כמלוןבכית-הקפה,אסוראניבעודעכרשכרע
 .שרמ"הישניםהבכיינים .מכבי"'האשאל-אזכ:נייה,אל-עכאסייה, .עלימוחמדכרת

 :אדיריםכוחותכאמצעותכמוכיכפותיםזבובים,כככפימבטיהם .הכריותעלי.יום

 ·:.שכהמאה_~תרםהנפתחמככה-קכוןהכתחושתממש .נרדףהזמןריחעתיק.הכל

לחוגאלאליכותרלאשוב :יותרמוגבליםכעשיםבתוכהצעדיצרה.נעשיתהכיכר

 :לכרעיכולתילאשובימיםעשרהכעכור .ככיכרהתקוע nלקרון-החשזג_לימסביב
לא,ליומייםל-עומדי.עכשאךתי .מסתורי .נחרץכאורחלקרוןבסמוךכקשרורגלי .

מהדגםכחולה"כיריק"מכונית ·.כתהלוכההגיעה,השמשכעלותכל..אווללאשיכה

 .אחריהעוקביםמסכינה.פעוריםוהפיותהעינייםזהב.קישוטיהכיותר,החדיש

וכובע-לכנות·וכסיותלכןמקטורןלבוש ~המיiוחסותהמשפחותכנהגיהנהג,.

 :מסביבשהתקבצוהעינייםבכלאכזבהחשתי ." !"עלה :ואמרלידיעצר .מצחייה'

 ' .זולהזמנהציפהמהעומדיםאחדכלוכמו

"אני?"·· .

אתה.""כן'

"כטוח?".

 '''תעלה.אז ?באל-עתכהפגישהלךשיש"ככרן;

 ?אעלהד~ם .רבכן
 .שאלתילאן?"~
 .אמר ".ו.אות 1רוצה"היא .

היא?"זאת"מי

 "!הל,ע"'
המכרכיrי .עליתי .להתנגדהאומץכיהיהלאכפגשו. 'מבטיכן .פחדתי ?אעלההאם

 .זזה

הי~ברור .הרחובבמעלההעפלנו .תררכ-אל-ז:י'פירבכירוןאל-עכאסי~האתע.זבנו
 ;עוכרתשהמכוניתברגע 'אותךמקפליםהםוכיאותר,לרצףסיימושזה-עתהז

לאהרחבהעורף .כיותרהגבוההלכקודהבהגיענואלתי·ש ,"?כאל-מוקטםאננחו·"'

דממtדאךכחדות.יותר.רםבקולושאלתיחזרתיניתכה.לאתשובה .הסתובב

דמותזרואולי~?היאזוהיהאם ?היא-היא-זאתהיאהאם .שתקתי .ליענתה

סיפור-מעשה.בתוךלאאנחנואבל ?ילדכהיותיאודותיהשקראתיכעאישהאגדית

 •:אמיתיתהמכוניתואמת.אגדהבין .~ות;רמצחלוםביןההבדלאתבדיוקי~דעאכי 1-
ערדכiד 11 ;-;-;-;ה"ו:תרועתאפילו .אמיתיתאל""מוקטםוגבעת .אמיתיהנהג

כשערן.:.השכיותמחוגשלתנועתוכמציאותתה1יומציאותאמיתית. .באזנימצלצלת.

 ; 1אותו.נושךכשאניוכואב . bחי-רקיי ..אמיתיפרק-ידי .שליהיד·'

 "!"ךד': .

 {כעצרהזמןאבל .נעעודנוהשכיותח;ג ?.7 .ככךשהרגשתיכלאכעצרההמכונית

 ) .ירדתילאהמכונית.עםכעצר

 "!דר"'

כמהירותלההסתלקההמכונית .ירדתי .פכיםלשני.משתמעתאיכהההוראה.
רחב-ירים.מד;ןרסביבי.התכוננתיעתה ·קולה.שכעלם/ופכיכעלםפה'גו .מסחררת'

 :לאאופןכשרם .חולםאינני .כירוןכשום .דברשרם .מישףריכלתימד~ר .וף-6אין

איככי'בנהירות.כשמעהתקתוק .אוזניאלאות;קירבתי .שעון-הידאתתי'הסר\

 ' .וקיימתקרונההיאאכלאי-שם,להכעלמהוקהירקיים.אניחולם.·

שער .שערמולימצאתימוגדר.כיורןללאצעדיםעשרה .אחדיםצעדיםצעדתי

 ..מידותיו"באדי:יברזליה iעש 'הדלתלפחות.שכיםיובלכן~.מזמןקייםספקשללא

ערלהשגילםעני-גזעים, .ירוקיםצמחיםיה·מעל .אותרכיסוחלודהשלששכבות,,

 .כערלהשער .נלבדישעותלפכיצמחוטריים,מים.ואדה!כרחים'אדם.חיישנותעל'/

לגן-עדן. 'הצלאתהופךהירק ,השמש.להטלאחרכ~לאהצל .דורות-זה(פתחלא:~
של~ברור .כפתחלאהשער !פתחשרמשוt;נ .התעלותליגורםאכלדומם,השער .

 .ואופןפכיםנשרםייפתח
 .:נרדמתי .שקעההשמשלהמתין.רקדבר,לעשותיכולתילאוהמתכתי.ישבתי-

 1981ינאור-בפרואר

תפקידמשחקשאניחלמתינרדמתי.שק,עה. .~כטח .זרחההשמש .התעוררתי
 .ליקו~הצהמצלמהעיני .זקןכמאיכנוכחות,הגיבורהאתמחבקשאניבסרט.

 .חדלתילש;כי.אתצרבוהםנשים.~.כענפיםלכרסםהתחלתין~נ.אני .התעררחתי

לעברמבטוהפניתי .צדקתילא .~רים w ~אררעיליםצמחיםשאלהחששתי

י wו n ·את t:1וגאותוריתקהשמש.ה .משם .מכטילהסביכולתילאשרב .השמש
י wחראלישברהשמששקעהכאשד .כדםלוהטלכן.עיוורון .התעוורתיחיסלה.

רחבת-ירים.הגינה .כרחיככלי h.רצ :כככסתיפתוח.השעראתומצאתיוראייתי,

התחלתי .אכלתיגויאבה.עציוהעצים .רעבאנימתגברת. ~החשנועצים.מלאת
חשתיאיכשהו .הבקיעשחרלמטרה.אגיע.שכךכתקווהישרנקושרבלרץו

שליעלערלותדרתיר~שמענקה;פיעעץכלמאחורי .כעצרתי .מצורעלישהוטל
ענקיות.עץבונותשאלהגיליתי ·משקרנן .תי 1אהקיפו .יותרארמאההיו .כהרבה

כי'אקדימה,צעדנו .וסלילים.חוטים ,כאמצעותלזהזהמחוכריםאיב~הם .ניי

עה. jשויהשמשלה.התמשכהההליכהסכיני.והםנתווך

שהפכולאחרמדברים,אותםשמעתיהלילהבחצי~וים.כותרושומרי .נרדמתילא

 ' .לבונות-כקנות.מכונות-זכרים

 :ביותרליהקרובההשומרתאתשאךתי
היא?"זוהיהאם ?היאזאת"מי

 :שככתהלעברגמגמה .השינהלא
 ".מקליארפטרהיפה .יותרהיא .גולםמין"איזה
מאפרודיטה."נשית"יותר

מין."שלדת-מלכים;ע.ס"רגליה

 ".פרוצותשתי"שוקיה

מההכרה."מתוק.יותר·שהואעילפוןישאצלה"עמוק

 ".גולםמיד"איזה

 .ה'זרח:ךשמש
- ..נובותובלישומריםכלילנדי,יתי·הי

של-תפאורהכמין .מודרכיכסגנוןבנויארמון"ה ~ארמון_שלהדורהדלתממשמולי

 1 •עתידניסרט

 .פתוחהחיתההדלת
כככסתי.

השטיחם.~רבועמילין 'כעשרים-קלין.הטך
 . .פינות.בשלושכיסאות

שלושהכטרקלין .רבעוקילומטר.-
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כפרצורה(ההת.עוררr'וי .נרדמתי .ניותרחקרובהכיסאעלשנתי'י .חייתיעייף .

 . .דלתותאלף"נקירות
 .ביותרהרחוקהכדלתנחרתי .ולבחורלכחששעליי;עתי'
 .כככסתי .

שכה.משךהלכתי'

 ' ?היאיפה.א 1ונכןי
 'עייפתי-

 ·לחזור.כיסיתי

רחצה~גןובאמצעאביב,ת_עוכיהעוכהפתוחה.רחבה,בטיילתעצמיאתמצאתי

מאוד.ורחוקהכתכלית.עירומהאחתאשהונו .שלמהלעירהמספיק

היא.זךחיתה

 .לחכותהיהועלי
n ריlנודעאחד~םימיםכעבור ..זזאינניואניושוקעת.זורחתהיא ·.והשמשאני .יכי

ולישון.ם pהתב.לבדרכהושהיא 1להתרחץגמרהשהיא.לי.
 .חיכיתיואני

 " .."הו-ו-ו-ו

 . "."היכנס
 .השינהדר nלכככסתידורות.אחרי

והאורחיות,פ~:זנוראמיותתמוכותוהקירותמוארכת.כורס.ת-מלכיםהמיטה

 .רמזהבאצבעה .צעדתירמזה.באצבעה .הירחבאורלחלוטיןמתערבבהמלאכותי

אלאותיוכשאוהופיעווהשפחות ,רמזה .נגדיאתהסרתיהמיטה.ף bלידכעצרתי
עללידהסמוך.והרינירמזה,כולי.מוכן .אוiויהחזירווהןרמזה, .האמבטחדר

שלאשניםזה .שתייהגם .רעבשאנישניםזה .ואכלתיאוכלביארה .חמיטה

יותר~פהחיתההיאכימטושטש.כשאניעשיתי.זאתכל .הכרתיאתאיבדתי
לבהיא·ואילוקליפהתבלנשותכלוכמו 1ודמייכfרישחלמתימכפי ,יותך'וכפלאה

שלהן.והנשיות 1והחוםהעדנהכלמעמקיהן, .כולן /

כבהכבר,והאורותרמזה,נעניתי. .ליקוראת'המיטה.ע?כתופתהוהיאה_רגע.הגיע

נגעהכשזרכידיאחזהצמרמורתאתה.מתנשקכעודיבגרפהנגעתיהירח.גם

 'ובקצהעז,שלכשוקה,וארוכדקהשיער.מלאת ·מחוספסת.,היתההיא·בשוקה.
 rגבר'שלאחוריוהריהיכתוכהשקועשאנישהנקבהגיליתיחמור'כפרסתפרסה

כלוימעדתי.הדלת.אתבחפשיכירצה,ופתחתיהשתנק.גרוני .פריצותעדסוטה

דלת.ואיןמועד-נ~עלדלת,ואיןץראב~דלת.איןאךחדלת.אתוחיפשתינגעל,
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