
מהרכבת הנערה עמיר: עליזה
 להקליט רצתה היא לחדר. מקלטה שאול, של רעייתו תקוה, הביאה זמן־מה לפני

 ולהפעילו במכשיר להשתעשע היה אפשר בינתיים אבל בערב, ששודר ראדיו תסכית
 סביב מכונסת המשפחה, וכל ארוחת־ארבע בשעת בפינה לו סובב המכשיר סתם. כך

 צהלו הילדים הסרט. שקלט למה הקשיבו אחר־כך כדרכה. להתנהל הוסיפה לשולחן,
 ? קפה ? מה רוצה מי כנדהם. היה ושאול ועוד. עוד קולם את לשמוע ורצו מהנאה

 אבא, תודה. הסוכר. את בבקשה לי תעבירי ? מרקחת אולי ? קלוי לחם עוד ? תה
 התה. את לך אקרר אני רגע, ? איפה כן, איילות. של שלמה משפחה היום ראינו
 ונרד לשתות נגמור נכון. אותם. שתתקן הבטחת ואתה באופניים תורי היום אבא,

 הכדור. את גם נקח מאד, טוב אותו. לנפח צריך שלי, הכדור את גם תקחו אז למוסך.
 המעטות, המלים ממנו. השופעת השלוה שבקולו. השקט זעזוע. לו שגרם קולו זה

 לא אין. ? זה היכן ן זה כל נעלם לאן הרף. ללא דיבר הוא והרי הרוגעות. השתיקות
 המכשיר צווח. כן, ז צווח לא האם אבל קולו. הוא השלם, החם, השלו, הזה הקול יצא.

כאן. רק ולא היום רק ולא בארוחת־ארבע רק ולא זולתו. אחד לא ואף שמע לא
 רוצה. לא המיטה. מן לקום יצליח לא היום יקום. שלא פתאום ידע בבוקר למחרת

 לא והוא רוצה לא והוא רוצה, לא בגופו תא כל בשום־פנים. בשום־אופן, רוצה לא
 לישון. רוצה רוצה. לא ? לקום למה טובה. אחת סיבה לי תן ? לקום עליו למה קם.

 לשוב להירדם. עצמו, בתוך להתקפל לשמיכה, מתחת עמוק הראש את להחביא
 לקום צריך שבן־אדם כתוב זה היכן י מה בשביל קם. לא להיות. לא מהר, ולהירדם

 רוצה. לא אני שעה. באותה ולקום ולהוסיף שעה באותה בוקר כל שנה עשרים
הרוחות. לכל כולם ושיילכו

 מחמם ההגה, ליד כבר יושב חזי את ומצא המכונית אל ובא והתלבש קם ואחר־כך
ענקיות. עיני־תינוק בעלת פתיה איזו ולידו המנוע, את

 לא הרי כי להירגע, ניסה לתוכו. אותו מוזגים כאילו ומטפס עולה ברוגז חש שאול
 מאלה אנחנו אין הרי נהוג. כך ההגה. אל יושב שבא מי—? יש מה ברוגז. טעם כל היה

 לו, נחוצה מה בשביל אבל נכון, אמו. שדי אל תינוק כמו אליו הנצמדים חולי־ההגה
 לבוקר ההפתעות עדיין הסתיימו לא באלה הבוקר? מן כאן הזאת הפתיה לחזי,

 שעליו חזי לו הודיע גדולים ברעשים המנוע את מחמם שהוא תוך זה. מבורך
לשמור. בעמק, למטה, היום להישאר

 אין כזו שהודעה טענות בלי גם הסברים. כל בלי לא. שהיום לומר פשוט היה צריך
 שואל היה לא איש וגמרנו. לא, שהיום לומר היה צריך היציאה. עם בבוקר, מודיעים

דבר. אמר שלא אלא מתווכח. או שאלות
צהובה תלויה השמש היתה במזרח כחלב. ואטומים לבנים הדרך על רבצו הערפילים
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, הלאה םיליפרעה ,םיפעצמו םילתהמ םה םלועה לכ תא .השוב אלל הפושח ,המלשו
ה חוטש תיקסידש ןמאיי אל .הימתהל־בולע הארמ םיפשוחו ,םילגמ םה התוא הקוורו
ם שמ ךל הנחקו די טשוה קר .הליל האיבמו םוי השועה ,יח לכ םא איה וז הרקעו
.ךנוצרל הלילו םוי השעו
ו מכ םלומ רשייה תרהודו הלוע תיאשמ לפרעה ךותמ החיגה הארתה לכ ילב עתפל
, הלטלטיה קר הנטקה תינוכמה .ןיע־ףרהכ שחרתה לכה .םייניע־תבוהצ תיקנע תצלפמ
ה רענה .םוטאה שיבכה לע סוטל האנו לגועמ ףוקיעב הרזחו ,םוהתה תפש דע התטס
ה ארנ ,םנמונמה וטבמב הילא ךייחמ ,יזח_.הדי ףכב היפ המסחו הקונח הקעצ העימשה

.חדובמ
.לאוש "ז והשמ הרק"
.תולעפתה ופוסו הדרח ותליחתש ךויחב תלצנתמ איה ,"יתלהבנ"
.הגצהל םעט ןיא להק ילב .הרענה דיקפת המ רורב תוחפל וישכע .קתוש לואש
ה לשחנתה ביבסמ .רוונסמ לוחכב םיליפרעה ךותמ םיימשה ורעפנ הובגה לוקיעב
ה ל ןיאש ,תמלשומ הגיזמ הז לא הז םיגזמנ ,הארמל םילוגס ,םיכר םיסכרב ץראה
.ןיעה אולמ ךלוה־בבוס לגעמ אלא הניאו ףוס הל ןיאו הלחתה

.ימדקה בשומה ןמ תוגגומתה העמשנ ״! המיסקמ ךרד !יפוי הזיא״
.אבס־רפכמ הריעצה תרייתה יפמ ךרדה יחבש .רקובה ןאכ ץוחנ הז קר
."היפהפי ,ןכ"

ב שו דרוי אוה רתויו הנש הרשע־שש הז .ךכ־לכ הפי איהש רתויו הנש הרשע־שש
ל כ תא הפ־לעב עדויו היתורומהמ תא שחנמ ,הילוקיע םע לתפנ ,הילותיפב הלועו
ר תויו םינש הרשע־שש ירחא רבג לש ובל ריעסהל הלוכי היפהפי וזיא .היתומחג

? ךכ־לכ הבורק תורכיה לש
ו ל המסק ךיא .םירועג־דסח לואש הל רכוז ,תומוצע םייניעב ,ירוחאה בשומב לטומ
ת חפונה חורה לומ לא ,חותפה םלועב ,רטרטמה פי׳גב ,דבל ,רקוב־רקוב ,וזה הדיריה
ר קובה תעיסנ התיה ךיא רכוז .היבגעב וינפ לומ האבו ורעש תרתוסו ותצלוחב

ת ווהתהל ליחתה רשא לכלו ןאכל ץוחמ לא .ץוחה לא .העיסנ—לכל תישאר איהה
ל ק המכ .עבק ךפהיל דמעש לכמ חורבל היה גהונש תוחירבל ךשמה התיה ךיא .ןאכ
ף רוח ,הנש הרשע־שש ורבע קוחרו ןושאר ףרוח ותוא זאמש ,וישכע תאז תוארל

ה מדא הצוח ךרדהו ,םהמ הלטינ העתפה לכש םיקיודמ םירוזחמ רשע־השש .ץיקי
ח ימצמו אשד קירומ אוה—םימשגה םיאב .עונכ ףונ ,םיינתיצ םיימש ,תעמשוממ
, וישכע ומכ ,ויתסה וירחאו ,ל^קו םינוברח הסכתמו ביהצמ אוה—ץיקה אב ,בשע
ר יוואבו ןמגראו זפ םהילושש םיננע םישדגנ םימודמידה ,םיצורעב םיטטושמ םיליפרע
, בבוס בבוס .ותעב רבד לכ .ףרה אלל .הגופה אלל .הלילח רזוחו .םשג חירהל רשפא

.עגרל ,ב1םמ הזה לגלגה תחא םעפ דמע ול .תרוחרחס דע
 ,ךרד התואב .התיבה ,ךרדב סט .תינוכמב ודבל ,קמעה ןמ הלע הלאה םימיה דחאכ
ם ע רזוחה רויע סוס ומכ .סוס ומכ ,םהילאמ התוא םיעדוי וישוח .תרחא ןיא יי,ד
־תוחור בורצו יולק ,ביהצמה רושימה בלב .עגרל ,רצע זאו .סובאה לא תינתייצ ברע
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?  ךחוגמ אל .הצור יכ תושעל .תרחא תושעל .והשמ תושעל ידכ ? רצע המל .םידק
ת א עמשו עונמה תא םימדה .ךפוהמ לכה .תושעל יורק הזו—קיספהל ,לודחל ,רוצעל
ת ויראשש ,הבוהצ ,החוטש תחלצ לש התיתחתב ומכ ,ודבל םש דמע .תלצלצמ הממדה
. אצומ אלל ,םימוטא ,ביבס וממורתה םיילושה .טיבהו ,התיעקרק לע תוצבצבמ שקה
, ךוליהל סינכי ,הגהה לא רוזחי ,עגר דועב םוקי ךיא עדיו דבכה ריוואה תא םשונ ,דמע
ה פקה לא ,תחלקמה לא התיבה עיגי .ךרד התוא ,ךרדב ךישמיו השוודה לע ץחלי
ת ויה ,םדא .ויברק תא תכפהמ הליחבה תא שחו ויניע םצע .םידליה לאו הוקת לאו
ו רבגי םלועל ,היהיש לככ ךבוסמ .ןכ—רמוחה ? יוזח־יתלב תויהל ושוריפ ןיא ,םדא
י רה ז םדא לבא .םנוצרכ וב וגהניש םפוסו םייומסה ויקוח תא ולגי .םדא־ינב וילע
, םיקיקלחה דחאכ ,אוה .לואש ,אוה אל לבא ,םדא .האבה הקדב וישעמ אבנת אל םלועל
ם ירהב הלועה ךרדב ךישממ ,עינתמ ,תינוכמה לא רזוח אוה ךכ הנה .קיודמ יוזיחל ןתינ
ו תואב ,ןאכ בוש אוה וישכעו .הפוצמכ ,השאהו הפקה לא ,דעומ דועב התיבה עיגמו

.ךופה ןוויכב קר ,םוקמ
ת ננושמה הדגל טרפ רבד םיאור ןיא ,םיליפרעב ולוכ לותח ,קמעה הלגנ טעמ־דוע
ם ירעוס ,שחר אלל םישעוג ,םינבל םיררה לפרעה ףיצקמ הטמל .דגנמ תממורתמה
, םיכבאתמ ,םירעסנ ,םתוא הארת .עמשנ וניא םלוקש םינבל םיליפרע לש םי ,לוק אלל
.לוק אלל ,שחר אלל לכהו ,הקושתו־חור־יפודר םיארנ

, תטמשנ תידיהו םיידיב שיטפ םילטונ .הלאכ שי .בולע הדובע־םוי היה םוי ותוא
ן יידעש ,הרענה .לגלגב רקת שיו הלגע םיחקול ,קלדנ וניא אוהו רוטקרט לע םילוע
. םיקימסמ םינפו תורועפ םייניעב םיילגרה ןיב הטבלתה ,ןאכ הישעמ המ ררבתה אל
. התוכזל הזה םויה תוחמשמ קלח ףוקזל היה רשפא ,תורחא תוביס ףלא ויה אלול
ת וארוהה לואשל ומדנ ,תועמושה היניע לומו ,יזח ליבשב קר אל להק התיה איה
.דימתמ תוזיגרמ די־רחאלכ יזח קליחש
י תשב ליכאהל ךירצ םייתניב .רחמ לש חולשמה ןינעב ןפלטל שגינ ינא ,הארת"
ת א זרגל םג יאדכו תידוסי הקידב לבא ,תשרה תא קודבלו תונושארה תוכירבה
."חולשמל לכימה תא ןיכהל םגו הבאשמה
״? הקסאלאב ,וילא עסונ התאש הזה ןופלטה הפיא״
״? הקסאלא םואתפ ־המ״

״? בונאכאטס ,ינאש בשוח התא המ זא״
״? הצור התא המ"
. תוקד רשע הז—ןפלטל שגינ התא .תונויערב יתוא ץיצפת אלש ?הצור ינא המ"
״ ? םוי־תארוה ,יל ןיכמ התא המ .רבדל ךישמנו רוזחת .הלגע םותרל קוידב קיפסמ

."ךנוצרכ ,רטסימ .ייק .וא"
.ויתובקעב רמתימ קבא־ןנע ,הריהדב אציו תוארפב עינתה יזח
א והש וא ךכל ןווכתמ אוה םאה ? השוע אוה המ ,הזה רוחבה ,עדוי אוה םאה
ה עורג לואשל התארנ הינשה תורשפאה .הארנ אוהש יפכ ,שיגר־יתלבו םוטא תמאב
םוי־םוי ,םינש שמחמ הלעמל רבכ ,דומצב ,ךכ םילבמ םהש יפ־לע־ףא ךא .תוחפ
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י כו .הבושתה תא עדוי וניא ןיידע—םיימש םתוא תחת ,הדש ותוא לא ךרד התואב
ת ינוכמ לש שדח םגד ,רוטקרטב םגפ לע ,ןכ .םיחחושמ םניא ךא ,םוי־םוי ? עדיי ךיא
י מ דגנ ,םימעפל םירבח תויהל וליפא רשפא ,םינכשה לצא לוביה וא ,קמעב ץופנש
.ןאכ דע .םילמב שקשקמ קרו דבוע וניא ללכבש ימ ,ןיבמ וניאש ימ ,בכעמש
י לב ףרה אלל להנמ אוהש חיש־ודה ןמ .ךלוהו־קנחנ אוה ךיא לואש שיגרה םויה
ר ופאה קבאהו םוחהמ רתוי שיתמ הז .הלמ רמוא אלו .םימיה לכ .םויה לכ .ףתוש
א רוק .רבדל עדוי אל ? לזאזעל ,רבדמ וניא עודמ לבא .העונת לכ םע ןאכ אשנתמה
ם יבשוי .םירבדמ םה המכ .תילאמשה הדגה ישנא לש ,םהלש םירפסה תא םימעפל
ם יקסוע .םיראבמ ,םיריבסמ ,םמצע תא םירבדמ .ףרה אלל ,םימי ,תועש םירבדמו
, המוצע ,האנק םג שח .הליחב שחו ,ארוק .תזכורמ ,האלמ בל־תמושתב םמצעב
.םמצע לש םמלוע זכרמב דומעל ,ךכ םהל רתומש הלאה םישנאב .תברוצ
.ןכ ? אל ,הזה ףנעה תא להנל בייח והשימ ירה י שי המ ? םצעב ,ךתוא לכוא המ
י לוא ,תוקיתשה ללגב ילוא .ןושארה עגרה ןמ יזח לש ותרבחב תוחיתמ שחש רכוז
. היישעל םיהדמה ןורשכה ללגב ילואו ,העמיק תומוצעה ,תושידאה םייניעה ללגב
ו השמ אוהשו ,הצרתש־ךיא וא םייפכ־תנובת וא בהז־ידי יורקש המ .היישע לכ
.ותוא תגשהש ,םלוכ זא ורמא ,לזמ ךל שי .םסק ומכ ךשומ ,םלשומ
י לולכיש לכב דיוצמה ,טהולמה ףירצב םיירהצה־תחורא תא םהל הניכה הרענה
ח מוצהו יחה ןמ םינמוש ץבורמ קבא לש תובע תובכש םיסוכמ םהשכ ,שידחה חבטמה
 תרתוימה תוחכונה תרזעב ,םויה לואשל הארנ םוי־םוי ול עירפה אלש המ .םמודהו
א יהש אל .בשח ,תבכרהמ הרענה תא יל הריכזמ איה המ־םושמ .לבסנ־יתלב ,תאזה
, אל .רועה עבצ ילוא וא ,רעשה הז ילוא לבא .ידמ רתוי תצצורתמ םגו ,הל המוד
? תבכרהמ הרענה םואתפ־המ .רכוז אל ינא םצעבו .אל ללכב

ל כבו .םינשה ןיב םיכוחיגו הקיתשו הסיעל לש עזוימו טהולמ יוניע התיה החוראה
ה נאובתש ולאו ,םיעוגעגב ולא תועש רוכזלו בושל קיפסיש ןמזה לכ לואש עדי תאז

.המכ־יפ תועורג הניהת
ן עשנש לואשל הנורחא תודוקפ־תצובק ריאשה ,הגהה לצאמ ,יזח .וקלתסה עבראב
, ויתפשבש תינכשנה הבירצה יפל ןודל םא ,םייתאמה הירגיסה תא ןשעמ ,חתפב
. ףעפע דינה אלב בישקה אוה .תפכיא אל ,תפכיא אל—הכלהכ ודיקפתב קחשמ
־ םהדנה טבמה תא סופתל קיפסה אוהו ,אירמהל הבשיח וליאכ הקניז תינוכמה
.הגהה לעש ריבאב הרענה החלשש לעפתמה
ק וניזב ,אוהו .התיעבמ ,וילע הטע יקנע ףלטע ומכ .הממדה וילע הלפנ תחא־תבב
ל ש ולוק ,הזיא בושח אל ,תולוק עומשל ,חותפל .רהמ ,רהמ .וידארה לא ,המינפ
ת ודעורו תוחל ויה וידי .הנחת םוש טולקל חילצה אל עגר .רמאיש ,רבדיש ,והשימ
ק ר טילחה םעהש רפיסו רכומה לוקה עקבש דע ,טחמה תא ןווכל חילצה אל איהי

ו תמישנו ,תולוקהו תופשה לכב ,תואב תוניגנמה .עיגרמ ,בוט היה הז .תילע הפק
ף קומ היה אוה לבא ,הקיר ,הלודג ,ביבסמ םש התיה םנמא הממדה .התחונמל הרזח
.הלצה־לגעמב ומכ ,ולש םירכומה ,ולש תולוקה לגעמ
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 את ממנה ומוצץ מיבש המאפירה, הצמחיה את וקולה מוסיף הגוסס הקיץ היה בחוץ
 דלוחות הבריכות, ודליל. צחיח נעשה שממול המדרונות על הקמל הלחלוחית. שארית

 על שירמז דבר נראה לא גדה עד מגדה חסרות־חיים. כשלוליות נראו ושטוחות,
 מקום הוא אין בתמוז לא, פריון. השופע הזה, העמק על־אודות המהלכות האגדות

 הצוננים. המים במקורות מסתור ומוצאים כברק בו חולפים התיירים משובב־נפש.
מתמיד. יותר מים מקורות גם מתמיד. יותר תיירים השנה,
השנה. ושוב השנה השנה,

 מרוצה להיות צריך היה הרי ? ממה ? במכשיר מקולו כל־כך אתמול הזדעזע למה
 נועם איזה שקוף. אנגלי אקווארל כמו ביתית. שלוה של מופת כמו ששמע. ממה

 היטב מתורגל צוות קאמרי. קונצרט אולי ? לו הזכיר זה מה מופלא. ותיאום ורוגע
 מה זה כן, ן לא תרבות, שקוראים מה זה צרימות. ללא ומושלמת, נקיה נגינה מנגן

 טם־טם תופי מתופפים בלב כאשר מוצארט, מנגנים איד אבל תרבות. שקוראים
? לא שמפליא, זהו העורקים. לאורך עט1ש פראים ועדר
 ולהודיע תקוה אל לגשת ממנו ביקש ולמה ? נשאר שאינו בבוקר לו אמר לא למה

? לה להודיע שלא היה יכול וכי ולמה. ולמה, ? הערב יחזור שלא לה
 הצר, העמק את ולהאפיל לזחול החל שממול הגדה וצל להסתלק השמש החלה כאשר

 אפשר רק ואם הזאת השעה את שונא הוא מאז־ומתמיד הצריף. תוך אל ברח שוב
 חנויות־ ,בחלוקים אמהות בראש לו יש תמיד בפנים. אי־שם להיות מפניה, נחבא הוא

 נדלקים, אורות נוהמים, אוטובוסים מגבעות, חבושי חוזרים אבות קטנות, מכולת
בפיו. ועזובה אבק של נורא טעם ואיזה
 ולחשוב אור בו להדליק היה אפשר חשוך. כבר שהיה הצריף תוך אל ונכנס נגרר

 ים־ ייבבו בקפריסין האתר. גלי מעל הרפתקות לחפש גם היה אפשר לילה. שכבר
 שידר הבי.בי.סי. של המיוחד והשירות בצרפתית לילדים סיפרו בביירות תיכונית,

 עשרים בת קטנה, צרפתיה מרי־אוו, את מראיין מקינטוש אלקס התיכון. למזרח

מטר־וחצי. וגבהה
 עלולים נראית, שאת כפי אבל, לפאב. להכנם אוהבת שהינך לנו כותבת את "מרי־אוו,

להיכנס". לך לתת לא
נהנית. מצחקקת, מרי־אוו

 לא". כבר היום, תשע־עשרה.—שמונה־עשרה בת הייתי כאשר הבעיה היתה זו "אה,
ד׳ בנסיעות מרבה את "האם

 פורטוגל• שוייץ, ספרד, הולנד, שבדיה, דנמרק, איטליה, באוסטריה, הייתי כן. "הו,
הקנריים". לאיים אסע הבא ובשבוע

?״ לבריטניה אלינו, אותך שהביא ״ומהו
בבריטניה". שאהבתי הראשון הדבר זה הביטלס. "אה,

״1 לכאן אותך שהביא הדבר בעצם, זה, ״האם
נהדרת". לונדון אה, הצעירה. האווירה זה. אולי כן. אולי האווירה, אבל בדיוק. "לא

ד׳ בלונדון בה אוהבת את "ומה
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תא ,םיסובוטואה תא ,הפשה תא ,םישנאה תא .תבהוא טושפ ינא .תעדוי ינניא" 
.הריוואה תא טושפ ,עדוי התא .תובוחרה תא ,םידגבה תא ,באפה תא ,םיקראפה 
 ,המיסקמ םהב הקיזומה .םינודעומ רקיעב לבא .המניס הברה ,ןכ ,המניס ,הא ? רודיב 
."אלפנ הז ,םיעשעשמה םידגבהו .דוקרל תעגתשמ ,דוקרל תבהוא ינאו .המיסקמ  

"ז ףתושמ והשמ ,תפתושמ הפקשה םיריעצל םויה שי םאה ,ווא־ירמ"
 תחא המוא קר ללכב היהת םינש המכ ךותש תבשוח ינא .ןכש תבשוח ינא .ןכ"
 ונחנא ךא .לגוטרופו הילטיא ,דרפס םורדל טרפ ילוא ,עדוי התא ,הא .הפוריאב

."רבד ותוא הז ,ןופצב ,ןאכ  
״? הדירפל עומשל הצור תייה המ .תאבש לע הדות ,ווא־ירמ ,הבר הדות״  
."הנילרמל רישב ׳שבדה־יקנוי׳ תא"  

ךשארב רתכהו יתכלמ תא ,הגילרמ 
ךכויחמ באוש ינא יחוכ לכ תא 

ירצע ,עגרל קר ,הקדל ,ןלרמ ,אנא
ינא רשא לכ תא ,ירפסו ירצע 

.ייחב ץימחמ
.שבדה־יקנוי יפב םייח־םיהולא־ירבד .טפשמ הזיא .ייחב ץימחמ ינא רשא לכ

 םויה .ןמזב אל .םינמזה ןיב .ידמ םדקומ .ידמ רחואמ .רבח ,ןוכנ־אלה ןמזב תדלונ 
ירמ תובקעב עוסנל ,םיעשעשמ םידגב שובלל .דוקרל ידכ קר דלויהל היה רשפא

 םע דחי ונחנא .ןופצב םלצא—הפיא תעמש לבא .ילוא !ןכ .בוהאלו ,שמשהו ווא 
 ,קחשמל ץוחמ ונחנא .ווא־ירמ הרמא ךכ ,קחשמל ץוחמ ונחנא ,דרפס־םורדו לגוטרופ

.ריהז חוסינ .םויה ם ג .םויה םג 
 החותפה תלדל דעבמו ךושח היה ףירצה .תולוק־ילוקב ןגנלו רישל ףיסוה וידארה

 תועגונ וילגר ,הרצה הטימה לע בכש לואש .םיקירו םיקוחר םייברע־ימש וארנ;
 תונקירב שח .הרוק והשמש ,שחרתמ והשמש עדי .ויניע לע תוסכמ וידי ,הפצרב
 וכותמ קנויו ץצומ .הטמ־יפלכ בלה תא ץצומו באוש והשמ ומכ ,ןטבה ילופישב
.העיזמ בוטרה וחצמב תועגונ ויכרב .םינשל לפקתהש ךכ־ידכ
 םהל הרוק המ ,םהל שי המ .המ וא ותעדמ אצי ,לזאזעל ,הזה וידארל שי ידמ

? םלוכל '

 תופשה לכב הבהא םיקעוז ,םימלוח ,הבהא םישחול ,הבהא םירש ,הבהא םיחרוא
 ןיב ,רדסב ?םכלוכל םכל שי המ .םתנועב םילותח ומכ .תונונגסהו םיבצקימהו

המ ליבשב זא ? ךכ־רחא לבא .עדוי ינא .ןיבמ ינא .הבהא—םירשעל הרשע־הנומש
 תא עינמה חוכה הז וליאכ ,הבהא םיינזאב יל חורצלמ קסופ וניא הזה רוראה וידאריז

 לכ ,תועונתה לכ ,םיפוצרפה לכ ,םיטבמה לכ ירחאמ רתתסמש המ הז וליאכ .םלומ  
 .םלוכ .םמצע תא םימרמ .ומצעל ?ימלו ?םלועה לכ רקשמ המ םשל .םישעמיד
.םיטוידיא
.ילוא .דיחיה טוידיאה התאש ו*
.תמאב תוארל .תוארל ול עירפמ והשמ .ןיעה לע לולבת ול שי ומכ ומצע שח םימעפל
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 עצמם, הדברים הדברים, את אבל חיצוני. מיתאר עבים, רחבים, קווים רק רואה
 כמה י הזה בשדה כאן, חי הוא שנים כמה רואה. לא האמיתיים, הקטנים, הפרטים

 —לזכור רוצה הביתה. מכאן העולה בדרך נסע כבר פעמים כמה כאן, בילה כבר לילות
 את הפרטים, את ריקים. חללים בתוך גדולים כתמי־צבע סתמיים, קווים רק ורואה

 ? זה מה ראה. א ל כאילו. לא ראה. לא כאילו זוכר. לא—הדברים את שעושה מה
 יותר. אין אולי נראים. שהם מה הם הדברים אולי צריך. כך אולי או י שבו ליקוי
 אמא לד הבטיחה מה ? אמור מצפה, אתה למה צרתך. כל זו אולי הצרה. זו אולי
 אתה, ורק מזמן, כבר קיימה, היא אבל י מקל על סופריה ? בונבון ? מה ? קיימה ולא

 עוד־ תגמור. ועוד־מעט אותה מלקק מזמן כבר שאתה מרגיש אינך שכמוך, מטומטם
 קיבלת. שלא מילל עוד ואתה המלקקות, שפתיך בין כליל ותמוג תתמסמס מעט

קיבלת. ולא לך הבטיחו
 בוקר. עם והגיעו הלילה כל נסעו העירה. דגים של משלוח ללוות נסע אחת, פעם זוכר
 וגרר יצא הביתה. הנסיעה לפני סידורים אי־אלה עוד היו לנהג אבל וסחוט, מיוגע היה

 הים. אל הגיע בבלי־דעת מעורפלים. וחושיו הסואן הרחוב לאורך כבדות רגליים
 וכמו מאד קרוב בו. והביט הים מול עמד ישן־למחצה. מנומנם, מטושטש, שם, עמד

 המליחות, את והריח חדלה שאינה התנועה את ראה נהמתו, את שמע למחיצה. מעבר
 ממש, לחוש עד־לכאב השתוקק מאד, רצה פתאום, למחיצה. מעבר כמו—ובכל־זאת

 משום אולי מאד. עייף שהיה משום אולי לזוז. יכול ולא אותו, למוש תוכו, אל לבוא
 שיבוא מהים ביקש אז בחורף. הים תוך אל באים משוגעים שרק וידע חורף, שהיה
 יכול. אינו הוא וגם רוצה הים שגם ראה לכלב. כמו בשפתיו מיצמץ לו, קרא אליו.

יכלו. ולא זה, מול זה עמדו כך
פה. תקוע אתה זה בשביל הכל, אחרי המנוע. את ולבדוק לצאת צריך עכשיו
 העולם פני מעל האבק את מחה ומישהו ערב היה כבר החוצה. עצמו גרר שאול

 של לחים ריחות מדיפה החלה עדנה, לה היתה כמו האדמה, רכה. קטיפה ועטהו
 שאול של גבו את וחרשה הדוממות בבריכות המים חלקת את הרעידה אדןד< פוריות.

 ידע זאת. ידע מזמן כבר היום. לא זה ? היום לי קורה מה ? לי קורה מה צמרמורת.
 בדיוק. הקול. את זוכר אותן. שמע כי המלים את יודע עכשיו במלים. חשב לא אבל
 כלא־ הזה הקול את לעשות היכול בעולם כוח שאין אבוד, שזה ויודע מלה. כל זוכר
 נארי שלא נכון זכרונו. של מסרט־ההקלטה אותו למחוק היכול מכשיר ואין היה,

 היה לזוז. יכול ולא החלון אל אותו הדביק ממנו חזק משהו אבל בגניבה, להקשיב
 רק גינדורים. או הכרזות או חגיגות בלי יומיומי, לגמרי, פשוט חזי. של קולו זה

 כאילו דבר כל לועס אותי. הורגות שלו העצות שמע, :עובדה וקובע למישהו מספר
 עצה לי מצאתי כבר דוד, שמע לו, לומר לי מדגדג לפעמים עברית. מבין אינני

 עזרה• בלי לפתור אצליח האלו המסובכות הבעיות את גם אז יותר קשים במצבים
לנוח. יכול אתה ואתה,

 על־ידי• הזמן כל הוא גמורה. עובדה זאת ועכשיו שמעתי, שמעתי. דוד. שמע, הכל. זה
מדרג׳ אותי, קובע לידי, הוא הדלת. משקוף על ילד בשביל שקובעים לוח־מדידה כמו
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ר בכש המ לכ עבוק ידי־לע ומויק םצע קר .הלמ אלל ,טפשמ אלל וליפא .יתוא סחימ
א ל הז לבא .דוד ,עמש .םירמסמה לכב קופדו רגסוממו םיוסמו רומג רבכ .ינניא
.ןכ דוע ינא .ןוכנ אל ירה הז !ןוכנ
י ל המדנ המ־םושמ .הלילה הזה עונמל ןאכ הרוק המ הארנ אוב וישכע זא .רדסב

.ףייזמ אוה םגש
ם יגדה .ןוטבה תכירב ךותל םיחוליקב ומרז םימהו הערפה אלל לעפ עונמה .אל לבא
ד מעמ קיזחהל שאונה םנויסנב םיטבלתמו םיטבחתמ ויה אושנ־אלל הב ופפוצש

ך ושכיש ,תקסופ הניאש הסוחדה השיחרה .המ־םושמ ,רכומ היה הארמה .המ־יהיו
ה מודו רכומ הארנ .הגופה אללו ףרה אלל ,תיזזת־יזוחאכ הקיתשב םיככחתמה תופוגה
ו יהש העש רקו ףוסכ קרבב הכשחב וצצונתה םימב םישחורה תופוגה .והשמל דאמ
ה מ םשל .םילאונ םירוצי .שאונו םוגע עבמ היה םירעפנה תויפלו ,לע־לא םיצפוק
? םייח .םייח לש תחא הממי דוע ליבשב קר ז ץמאמה
ב ישקה םכותל םיחנוצו םיבשה םיגדה לש תומומעה םהיתוחיפטו םימה ןואשל דעבמ
ה שוחתה עודמ ןכבו .הליגרו הבוצק התיה ותמיעפ ךא .עונמה תומיעפל בוש לואש
, הרושכ וניא לכהש םושמ ילוא ? הרושכ־וניא והשמש ,ונממ הפרמ הניא הקיצמה
ל ע םוקמוק תפש ,זגה תא קילדה .הפק ןיכהל ףירצה לא רזח אוה .רדסב עונמה לבא
ו ליאכ הדמע הממדה .םויה םוח תא ףידמה חפה לא ןעשנ .ץוחב תוכחל אצי שאה
.היבוק ומכ .הזה קמעה לע והשימ התוא חינה
י שארה שיבכה לע תוסטה תוינוכמה לש ןהיתודוא .אל תולוקה ,םיעיגמ תורואה
, םיבושייה .עמשנ וניא ןלוק ךא .וניבהל חילצמ אוה ןיאש והשמ תונבצעב םיתתואמ
ז  הלילה םיעדרפצל הרק המו .דחא לוק אל ףא ךא ,ותוא םירטוע ,תורוא לש םירז ומכ
ם ש םג .תוקלחו תוממוד ,תוכירבה תוקירבמ ןימימ .תוקתוש ? המ וא ,והשמ ועלב

ש פחמ ,םהמ דחא ץפוק םעפ־ידמ קר .םהל תיעבט הקיתשה ,תוחפל ,םיגד .םיקתוש
. לוק םיעימשמש םידיחיה ,םיגדה .וימימ ךות לא החיפט לוקב רזוחו אוושל והשמ
.םינתשמ םניא ןאכ תולילה קר .הזה םוקמב םיכופיה אלמ לכה

ה יה זא םג .רחאה הלילה תא רוכזל הצור התא .ףוס־ףוס הצוחה תאז איצוהל ,ןכבו
ה מו .םוחהמ היה אל הז ,אל .ועיזה ילש םיידיה ,םח היה דוע .םיבכוכו ,ץיקה "ויס
י לש םיידיה .רוכזל המ ןיא ,והז .רוכזל המ ןיא ,םצעב .הרק המ רכוז אל ינא ז ׳ירק
ש ירחהל וחילצה אלו ,וחווצ ,םיינזא ושירחה .ורקריק ןכא םיעדרפצהו .לכה הז ,ועיזה
י לצאו .הממדהו ןהלש םירוקריקה ,םיבברעתמ םניאש םילזונ ינש ומכ .הממדה תא
ם ש חנומ הזה ילכהש יתעדי ןמזה לכו .המוטא ,הרוחש ,הממד הררש ןכ־םג ,שאיכ

. תופייעה תא רכוז .םיגדה ןמ לולזל םיאבה םינך1מר1קה תא חירבהל דעוימ ,זימ
. םולכ־אלו הירחא ןיאש תופייע .םינומש תב תושישת .תרפועכ הדבכ ,תואלה תא
. ומצעמ לדחי ומכ לזאו דלוה .טאל ,טאל םרוז .םדב ,םייפעפעב ,םיילגרב הזכ דבוכ

עווג הליל ותוא היה יאדו ,היה רשפא קר ול .עווגל ארקנש המ ילוא הז •טעמ"^

ל תחמ קותמ דא ומכ ,תלפרעתמ ,תשטשטימ ותרכה תא רכוז .לדחו הבכ .ומצעמ
.הולשו תורכמתה לש תוקיתמ ,לכמ רתוי רכוז התוא ,תוקיתמהו .יתי•
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א ל .השע אלו .השעמ תושעל וילע היה .ךב עווג םדא ןיאו ,אב וניא הזכ דסחש אלא
ו מצעבו ומצע לשמ ולוכש .וימימ השעש דחאה יתימאה השעמה הז ילואו ,השע
.םלוכ םע אלו םיברה־ךרדב אלו .וייחבו
ה מל .םימעפ תואמ .זאמ ןאכ רבכ הליב םימעפ תורשע ירה ? הלילה הקווד המל ךא
? הלילה הקווד
1 רומשל הלילה ןאכ יתוא ריאשה המלו
 ריכמ ינא .האור ינאש יאדו ,האור ינא .ריעצה רוביגה לא ,םייניע וילא תרקסמ איה
. ךכב הצור יתייהש יל המדנ .האור אוה םגו ? הארא אל הז ךיא ,הנש האמ רבכ התוא
ב אוכ .יח ינאש שוחל .םייחלה תא טובצל ומכ הז .והשמ שיגרא ילוא .הז תא השעתש
י עורזב ,ינפב ךותחאו ןיכס חקא םאה .רבד־םושמ רתוי הז .םייק ינא עמשמ ,יל
, אנקמ ינא .בשוח התאש המ אל הז ,אל י ללכב יח ינא םאה .תעדל ,שיגרהל .ינטבב
.הב םא יכ הל אל ךא .ןוכנ
, שממ לש תחדק .תחדק יתפקתנ ,תחא םעפ רכוז .ןמזמ היה הז לבא .הל יתאניק םעפ
י מ לש ותעדב התלעש דע ךא .טושפ ןיניכב םיאפרמש וזכ ,תוצבה־ישבימ ומכ
ל א יתוא לטלטמ םוחה היה ,הליגר תחדק לש ,וזה הרזומה תורשפאה םיאפורהמ
ע פושו חל ,רוקל םוח ןיב תופילח הלועו עקוש ,תורומרמצ הפומ יפוג ,הרכהל ץוחמ
ת וכשמנ ,תוקלח תורוצ .ילאד דחא לש ולוחכמב ומכ תוריוצמ תונומת ןיב ףחרמ ,העיז
ת וברק ,תובהבהמו תוסמנ ,תובוהצ ,תולוגס ,תומודא ,תולוחכ ,וז לא וז תוגזמנו
ם ייניע הפוג לכ ,םי־תלותב רעשכ הירחא ךשמנ הרעש .תורוצה לכב ,איהו .תוגומנו
ת עגונ אלו תעגונ ,תרבועו הקילחמ ,ףרה אלל ידיל תפלוחו הטש איהו םייתפשו
, םיכובנ תצק ,םיזילע .םכותב איהו ,הרובחה לכ .ואב םואתפו .ררמתסמ ירשבו
ם יחירפמ ,המוהמו גהל םיברמ ,םילוח־רוקיב תווצמ יב םימייקמ דיא םיעדוי אל
, םיקחרממ ומכ עמוש אלו עמוש ,חדוק ינאו ,ירדעיהב שחרתמה תא םירפסמ ,תוחידב
, תובג תפקוזו הינפ וילא המירמ ,והשימ לא תכייחמ ,תקחוצ התוא האור .האור לבא
, הכלה ךכ־רחאו .האור קרו עמוש יניאש והשמ תרמואו תקחוצ ,תכייחמו וב תלכתסמ
י תיצר ינאו .הכלה .יתוקרב םלה יבלו טהל יפוג לכ ? הכלה הז ךיא ,הז ךיא .םלוכ םע
, הבוט התוא יתיצר .תוכורחה יתפש לע היתפש תא יתמלח ,יחצמ לע הדי ףכ תא
. דובא ינא ,דובא לכה ,דובא .רחא והשימ לא ,הכייח קר .הלמ הרמא אל .ידיל ,המוחר
ל ע ףלוח ,וטאל ענ ,הירחא טש קוריה הרעשו הטשו הענ איה .וקירוה תונומתה לכו

א וה .רחא והשימ ירחא הטש איה .םייקנע םיסירב הפוגב תופרפרמ םייניע תואמו ינפ
ו רואל עגה הרעש לא םישחנכ תוכורא םיידי ןומה טישומ ,עגונ אלו עגונ ,הילעמ ףצ
ה שענ ירשבו ,תעגונ אלו תעגונ ,תלתפתמו הטש ,ודיל איהו ,דחי םיפחרמ םה .הפוג

. רחאל הקלחש ךויחל יתאניקש האנקה םצועמ חפיתמ ינאו ץמחתמ יבלו םידודיח
ו ל ןיאש ,לואשל ,ול המדנ םימעפל ירהו .תאז תא רכוזש רזומ .ןמזמ היה הז לבא
• רחמ ראשיי אל םויה הרוקש המ םג .רוב .קיר ללח ולצא ,ןורכז םוקמב .ללכ ןורכז

• תכרעמב אל ילוא .אל וא .הארנכ ,תכרעמב הלקת .תרכזמל רפא ילב ,הלכ ,ףרשנ לכה
זיא ןכלו הרוק וניא רבד םושש הז ילוא .רוכזל ה מ ולש ןורכזל ןיאש םושמ ילוא
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 לו נדמה והזכרון דברים. עולים הבור מתוך לפעמים ־זאת, ובכל זכר. שישאיר מה  

שפנים. אין—רוצה אינו החלל, מתוך שפנים מעלה—רוצה וצילינדר. בשפם קוסם 
 נכון. מאות. מאז. לילות עשרות כבר כאן בילה הרי 1 הלילה דווקה קורה מה אז

ובלשים. חוברות עתונים, ספרים, של גבוהה סוללה היטב. ומוגן מוכן תמיד אבל 
 מיטיבים סטרים ודלה מייסון פרי גם שלה. ופוארו אגאתה כמו אין בלשים. הרבה

 באים אם בששי. או בחמישי להפריז. לא המידה, על להקפיד צריך רק לעזור.
 במקרה בהן להשתמש שחבל יעילות תרופות כמו מכוחם. מאבדים הם ברציפות, 

 קרובה הסכנה מתי מראש יודע קשים. למקרים לשמור כדאי חולפת. הצטננות של
 ספר, שום דבר, שום בלתי־מוכן. אותי תפס היום היום, אבל להתכונן. ואפשר יותר,
 כדי בהם אין הראדיו וקולות אחת. מלה לא אף כלום. ישן. שבועון לא אפילו

ד.1ד דוד. שמע, ברקותי: ההולם ההוא, המנומנם הקול את להשתיק
 קופלנד. למוצאי־שבת. ואלס בראדיו, לפניו. ארוך לילה עוד קפה. לו להכין נכנס
 וממולא. מלא מדי. מלא כבר והוא במה. יודע השד רק הלב, את הממלא המוזיקה סוג

 ובעצם היפוכים, כמו מצלצל לגמרי. ריק או לגמרי מלא אם להבחין יודע לא בעצם
 כמו לפעמים מרגיש זז. אינו דבר שום תנועה. שום אין כך, ואם כך מצב. אותו

 קולט והוא-רק הרף ללא אותו סוקלים החיים אליו. קולעים שהכל גדול לוח־מטרה
במה. לו אין משיב. לא גקולט,  

 שלם. עוד היה הבוקר מאד. מוקדם לעבודה ויצאו לשלייה התכוננו אחדים ימים לפני

 השלמות נוכח פולח כאב חש והוא דממתו. את פרע לא ניע בו, שרט לא קול
 אלים דחף והרגיש קונכיה. מתוך כמו הנפתח העולם מראה של המוחלטת המופלאה,

 לשלוח מקרוב, בו לגעת פניו, על תוכו, אל ללכת לבוא, הזה. ביופי משהו לעשות

 במכונית, אחר־כך הזו. החומקת העמומה, הנהרה את שתחבוקנה ענקיות זרועות
עוד. לראות לא להירדם, ניסה עיניים, עצם האחורי, במושב השתרע
 משגעת שלו הגיטארה הזו. הנגינה את קומע העיור. הצועני ג׳נגו, בראדיו, ,עכשיו

 היו שלו העיניים רואה, ולילה. יום מלחששים שהם האהבה מלות מכל יותר אותי
 לא וזה גמורה. אפלה רק יופי, ולא בוקר לא כלום. כלום, ראה לא לגמרי. עצומות
 להיות צריך עיור, להיות די לא אולי לספר. יודעת הזו הגיטארה מה קזמע היעיל.

 צעירים, ואשד. גבר שגים, ? בתחגת־האוטובוסים ההוא הזוג את זוכר חירש. ט
 התחנה. של המזוהם השחור, האבק בתוך נקיים כל־כך, רעננים נשמרו היטב, •לבושים

 נאלחים ריחות מטמטם, רעש מסביב דביקות. וסופגניות קפה של בפינה ישבו מ!
 שניהם. סביב הילה וכמו אחוזות עיניהם זה. מול זה פרצופים וזוג עכור *אוויר

 בו, דבק לא שהאבק הצונן הנקיון בגלל אולי שוב. להביט שלא היה **אפשר
^לי  אולי בו, דבק לא שהאבק הצונן הנקיון בגלל אולי שוב. להביט שלא המבט    

^בט  כמו חבוקים, וכמו נגיעה ללא זו, מול זה רכונים ישבו בזו. זה שהביטו   
 באצבעות הבחנתי כאשר לפרגוד. מעבר הצצת כאילו נבוך ואתה מפלסים•

תנועעות,  לפרגוד. מעבר היו שאמנם הבינותי מלים, וקוצבות סימנים חותכות    

;*מניס בדולח. של כדור בתוך    
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   ,ילוא .ןוטגנילא קויד וישכע .הזב יד ,יד זא .רויע אל ,םליא אל ,שריח אל ינא לבא
 הרידסמ סנ־ךרדב התיה איהו הכותל גואשל ינא םג יתלוכי הרצוצח יל התיה וליא
   .יל ןיא לבא .בטיה םינדועמ ,םיפי םילילצ םיעקוב ויהו הגאשה תא

   המלהו וינזאב הלצליצ ,תדהדהמ ,הממדה .םמד םלועהו רותפכה תא בבוס סעכב
   רשייה ול תעדוה אלו ןוראווצב ותוא תמרה אל המל ? ול תינע אל המל זא .ויתוקרב
ו יניע חקפו רומש ,ךומכש ריעצ לוגנרת ,אנ־עמש :דימת תומוצעה ויניע לומ לא
   תדלומה תא יתלצה אל םנמא ,ששו־םישולש ןב לטב־רבוע ינא םנמא .תחא םעפ
   וזה הדובעל עגונש המב לבא .ךילגרל ינא רפע .תמא ,ץראה תא ררחשל יתיכז אלו
    הז אוה ינא—תאזה תחדינהו תירוחאה המבה לע ,הזה ןברוחמהו ןטקה חטשב ,ןאכ
    םימטמוטמה םיגדה תא ןאכ יתלדיג ינא יכ .ןאמת םאו הצרת םא .קרפ ךתוא דמלאש
   חורה־יבצמ לע ,םהילע עדוי ינאו .אמא לצא תיכבו ןגל תצר דוע התא רשאכ הלאה
    םדא־ןב לכמ רתוי םהיבהבהאו םהיקחשמ ,םהיתונועגש ,םהיתורצ ,םהיגהנמ ,םהלש

    ,ינא :ריעצ שיא ,ךינפל םושר דחא רבד דועו ?ןבומ .הזה רוראה רוזיאב רחא
   םק אל שיא .ינממ תאז עבת אל שיא ?רורב .דוקיפה תא ךל יתרבעה ,ינוצרמ
    עמשו בטיה ךינזא יתש תא חקפ קר התא .רתויב בוטה ינניאש ,בוט ינניאש ןועטל
   ולמ אוה לואש ?הכירבה ךלמ והימ—והצק דעו קמעה הצקמ ךלהמה לוקה תא
    וכ תשר ךושמל לגוסמ ןיידעש ששו־םישולש ןב דוד .ינא הז .ןלפק לואש .הכירבה
    .םנא׳צ ךל תתל יתיצר ?המ.קר .םייסנכמה תא ודבאי םיחורפאה דיערמו התאש
  םיברעב תצק יל חונא אל המל ? אל המל זא .האלה ןכו .ץרמנ ,ססות ,ריעצ התא
  תובוט םיידיו ,םיילגר־לק אוה .רענה השעי .הלילח־רזוחו גהנו ןופלט ןיב ץצורתהמ
   לאו בנזב ףנפנת לא ,התא לבא .המידק זא .ער אל דבוע שארה םג .תמאב .ול שי

  ול יתתנ ינאש המ תלביק התא ?תעמש .דוד־ןב אלו ךל ינא דוד אל .ףצחתת
  ? רורב .הביבסב רחא דחא ףא אלו
  ? ל״נה לכ תא ותעדוהו ןוראווצב ותוא תמרה אל עודמ זא ,ןכ
   ומאי אלו ךייחי אל וליפאו ולאה תוזיגרמה םייניעה תא םוצעי .עצב ןיא יכ—? עודמ
   •קיר קש םע ששוגתהל ומכ .ךכ־לכ ףייעמש והז .ךלייו .יק .וא טולפי ילוא .הלמ
  .םייק ,ול יולת קר .בישמ אל—אוהו חוכה לכב חגונ התא
  לע ןעשנ לואש וב ןיחבה ,התיבה יזח רזחש ירחא המ־ןמז ,תועובש המכ ינפל

  •תומוצע וארנ ויניע .םהילעמ רשייה תאשנתמה המרב הלעמל תועוקת ויניעו רוטקרט
   רמוא היה ול .ןשי אל אוה ,אל .םימותח וינפו חותמ היה ופוג לבא .ןשי וליאכ
  יתייה אל :רמוא היה ול .םוקמ ותוא הזש ןימאהל השק ,עמש :רמוא היה ול .והשמ
  קר ול .תפות־שאב ונילע םהו ונילע םשמ ,הארת :רפסמ היה ול .בוש תאז השוע
  ׳ולוע ךיא שיגרה לואשו .קתוש אוה לבא .לזאזעל ,ףנוטמ םלוע הזיא :רמוא היה
  ינא אל .תושעל הדובע ןאכ שיש םשא ינא אל .רדסב ,רדסב ,תיחשהל המיחה וב
  ליוגב ךילעמ תבצינה תוברקה תפמ לומ ,ןאכ הקווד תושעיהל הכירצ איהש םשא

  וופהיש .רכז ראשיי אלש ,םיסיסרל ,הלוכ תא ,התוא ץצופמ יתייה יתלוכי ול .יעבט
  "ולאה םיטבמב יד .יד ןכבו .לוכי אל ינא לבא .היה־אלכ היהו רושימל בוקעה
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עוד. לשאתך יכול ואינני עוד. לשאתם יכול אינני הקרביים. את לי חותכים הס        

 שיצנח מכת־שמש. שיקבל מכת־שמש. יקבל נוע. בלי בשמש, שם, לו עומד וחזי        
 שיהיה הוא. גם שייעלם מת. שיצנח הזה. הענק המזבח לרגלי כאן הרגע, בזה

לגמרי. לגמרי. שיימחק כלא־היה.      
פעם. אף מת. אדם ראיתי לא אני כי תופס. לא אני ? במלחמה שם ראה הוא מה      

 נגעתי, לא ראיתי, לא תופס. לא אבל אולי, מבין מת. להיות זה מה מבין לא אני        
 לא גם מת. ראיתי ולא בעצמי, למות מתחיל כבר שלי. מהחיים חצי חייתי וכבר       

 ? נולד איך הבנתי מה, אז בחלון. חבילה שלי, הבן את ראיתי נולד. אדם ראיתי       
 לחברו, מאדם עובר לא זה אבל יודעת. היא אולי כן. אולי שלו אמא דבר. שום       
 וזה ? חיים נקרא זה שאני, מה זה ? החיים על יודע אני מה אז באהבה. לא אף       
 אלי, מגיעים דברים מגיע. אינני שאני רק משהו, יש אי־שם להיות. יכול לא ז דגל       
 כזה. מום אצבעות. ידי לכפות אין כאילו לגעת. יודע לא מונח, רק ואני בי נמעים       
? מהרכבת הנערה את זוכר       
שיש כל שאין. זהו ז שם לזכור יש ומה מהרכבת, הזו הגערה עם הלילה לך יש מה      

החיים מחצית תגיד, שלא ומה שלושים־ושש בן אני אז קרה. שלא מה הוא לזכור לי     
מת. בן־אדם ראיתי ולא חיי. כל אחת, אחת, אשה רק וידעתי הייתי. כבר      

לראות, רצה במו־עיניו. אפשר, מה לראות ויצא שאול מיהר ביום־הראשון כבר      
וטנקים מכוניות שלדי ראה הבין. ולא ראה, ראה, להבין. ואולי להריח, למשש,       
מאיימים לועות עמדות, ראה גדרי־תיל. של אינסופיים טורים ראה לעשרות. מפוחמים       

ראה זוועה. לשונות כמו מתוכם מזדקרים ארוכים וקנים מבעית בגיחוך מעורים      
את פער בסרט. כמו נגע. ולא ראה, מוות. עד ויגעים מלוכלכים עייפים, חיילים       

לבו את דירבן עוד. ולא אבק מאומה. בא לא משהו. או דם או אש להריח נחיריו      

 ממצפה לו המוכר המראה את ראה לראשונה פעימתו. החיש ולא—שיתרגש שירגיש,
 ישוב שלא שינוי בו שחל משהו התרחש. שמשהו תפס העקרה. השחורה, הבזלת

מחמיץ. הוא העיקר שאת ידע אבל     
 בצווארון פשוט אותו הרמת לא מדוע לו, ענית לא מדוע לך אומר אני עכשיו אז      

 צודק, צודק. הוא כי :לא מדוע לד אגיד אני צעיר. תרנגול שמע, :לו אמרת ילא
לעזאזל.      

יוצא. אני עכשיו        
בלי נשמע הקולחים המים של העמום שאונם גם פועל. למנוע. להקשיב ונעצר *גא     
לעלות צריך המנוע? בצליל צרימה איזו לשמוע דימה בכל־זאת מדוע ?■יעה.      
כל לבדוק. רוצה לא לעלות. רוצה לא רוצה. לא שם. מתרחש בדיוק מה ולראות      

ייצאו ולא יתמרדו שלא הדגים על לשמור? יש מה על בדיחה. הזאת, ?ממירה      
תקלה, שום כאן קרתה לא מעולם ? הפתוחה הבריכה אל בחזרה מהמחסן ^!פגנה      
מסתלק. אני החמורים. כל כמו שיגרה, מתוך לשמור. ממשיכים *נל      
 פנסים. הדליק לא בדרך. ויצא המשתעל המנוע את התניע הג׳יפ. אל ובא פנה ■^יל      

ם      צורך להם אין מדי. רב זמן האלו הדרכים את יודעים הזקן גי׳פו וגם הוא ג
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 את יגרש המנוע ורעש בלילה הגוברים הצמיחה ריחות את הביאה הרוח בפנסים.

 מהר בדרכים, לנוע לנסוע,—השנים עם בו דהה שאינה היחידה התשוקה זו הדומיה.
 הושיט ובבלי־דעת וחמים, בשום מולו, הבא האוויר את עמוקות נשם בלילה. ובעיקר

ללטיפה. כמו פניו
 כאן שביקרה הקצינים חבורת את זכר מזרחה המתעקלת העפר בדרך־ פנה כאשר

 כדרכם ערומים־למחצה, עמדו וחזי הוא הפיקוד. ממטה משלחת שעבר. בשבוע
 בענין להזהירם באו לגמרי. ערומים עצמם הרגישו הלבושה החבורה ולמול בעבודה,

 ההודעה את ובכל־אופן מהן. להימנע כדאי אד מלא, בפה לא אמנם דרכי־העפר.
רשמית. למסור, יש

ז" מלכז־הענף אצלכם כאן מי "אז
 מרכז. הוא ומרכז לשמור. יש הסדר על אבל דרגות, ואין צבא לא כידוע אצלנו אז

 באותו דברים ביניהם החליפו ההוראות, את והמקבל הנותן מאד. קיים אבל קטן, פרט
 אך ערום־למחצה, והשני מאד לבוש היה האחד ארוכות. הפסקות בין מתמשך קול,

החוצה. הרחק הושלך והוא, מאד. וחברים מאד דומים נעשו הם
 שאול את אותו, לחשש. מקום אין אך דובר. עליה דרך־עפר באותה נסע עכשיו
 מאד. לכך השתוקק אילו גם רצה. אילו גם יקרה. ולא קרה לא דבר. יקרה לא קפלן,

שנה. מאתיים אולי או מאה לפני לילה אותו למשל. לילה, באותו כמו
 שמעבר מה ועם התבוסה ועם העייפות ועם הלילה עם לבד לשמור. כאן, נשאר אז גם
 ולחוש ולראות לשוב לא לשוב. שלא ובלבד לו, איכפת היה לא כבר ההשלמה.—לה

 שניהם, הם בו שחוללו והאכזרי המטורף המעגל מתוך פורצת ונקוה את ולדעת
 שיחיו אחר. מישהו של כפיו על ומאושרת חפשיה לה ונישאת פורצת כמכושפים.

 להיות. ולא לדעת ולא לראות לא לדעת. לא לראות, לא רק ובאושר, בשלום
,לא. רק
 ערכו ודאי והקורמורנים ביותר. יעילה כנראה, השמירה, היתה לא לילה אותו גם

הבריכות. מעל זלילה של הילולה
 וכמו מזיעות, הידיים כפות את זוכר חמה. שחורה, ריקנות רק היה. לא ? היה ומה

גמור. שקט ושקט. עצומות. בעיניים שוקע, רק לפרפר. או אבר הניד בלי שוקע שוקע,
 מקרבו הוציאו כאילו מלים. שום בלי מלים, בלי מחשבה, בלי שלוה. אפילו אולי

   ברוך, אותו מערסל ומשהו מתוק. ומתוק, כבד סמיך, נוזל ומוזגים האברים כל את
ועדנה. קלה סחרחורת שחש עד

 ובמרחק נוע בלי רבצה אטומה קדרות שמיים. ללא בוקר היה אחר־כך ? ואחר־כך
 לישון• הביתה, עליתי ואני לעבודה הגיעו האחרים בזעף. מתרים רעמים נהמו

תקוה. אל ובאתי
   החלונות העולם. את מרעיש מתפרץ, סואן, ראשון, בגשם הסופה התפרקה בחוץ

חושי. את עירפל האבק את המרביץ הגשם וריח פתוחים היו
   ז ואני גיבור־החיל. נער־החמודות, אל אליו, עיניים משקרת שהיא רואה אני ועכשיו

לי׳ איכפת ולא כמעט ן שהיתה מה להיות תשוב האם לראות. רוצה סקרן. רק לא,
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ת ירורהס ,הרועל התנתוכ ,הפחי ,הלילב וילא ףחרת םאה .תויהל בושתש דבלבו   
ז וינפ תולחל לחלחכ רואב   

, ידלי םא ,תבשוימה ,הרקיה יתשא :ךכ הנה ? בתכמ הלילה הילא בותכל רשפא ילוא  

תספסאה ןיב ,תורטממהו םיגדה ןיב ידבל ,ןאכ הלילה ךתוא רכוז ינא .יתדמח קית
ךיתויאצח לכמ רתוי הקושת יב םיררועמ ויהש ךיבתכמ תאו ךתוא רכוז .הנתוכהו   

,עסונ ינא בוש .םולחכ הכרו הזיגרמ ,תינוהמתו תירורהס ךתוא רכוז .תוינוחרפה  

.עסונ ינא ךממ קחרה .ךממ .ךילא אל לבא .דימת ומכ ,זא ומכ ,הרקיה יתדלי
ראשנ לואש .רתוי הצור אל אוה םג ילוא .ףייעו ןקז 1 הז המ .פי׳גה םמד עתפל  

, ודעב רעתסהל הרהימ בוש הממדהו חתפ רעפ ומכ םמדש עונמה .הגהה דיל בשוי
ו לומו רוחאל ושאר לישפה ?הלילה ול הרוק המ .םיפות םלוהמ רתוי תינפקות

? דיגת ,יתוא האור ללכב התא ,םיהולא .םיבכוכ אוביר יעורז םיזילע םיימש וגגח   
,תאזה הנקזה המורגה תא ןאכ ריאשמ .קלתסמו ,עגרה הזב ,וישכע םק ינא ,הארת 
? יער לש רבחו יתשא לש לעבו ידלי לש בא ינאש ןויכמ קר ? אל המל .קלתסמו 

ת ויהל ,ךלוה ינא .ררבל ךלוה ינא זא .רורב אל ? ימצע לש ינא המ ,ימצע לש לבא
ד רוי אל .לגעמל ץוחמ לא רשי וקב ,טושפ ךכ .הצוחה ,קלתסמ .ימצעל—ינא קר תצק
.וזה ךרדב דוע עסונ אלו הלוע אלו
ל צא םג .ירמגל ,ימוקמ תא אלמיש .ירחא ריאשמ ינא שרוי וליפא ירה ? המ יכו
. תירורהסו הריעצ בוש היהת ילואו הלחתהמ לכה וילע ליחתת איהו ,רדסב אוה .הוקת
ש משה ירחא ךלא .ירורהסו ריעצ היהא ינא םג .הצור ינא םג יכ .קלתסמ ינא
. םירמוא ןיאו םישקבמ ןיאו םילאוש ןיא וב םוקמ .דימת־ץיק לש םוקמל .ווא־ירמו

ת א ורבש .קחשמה ןמ אצוי ינא .הרומג החונמב ,שמשב ,בגה לע בכשא .ךלוה ינא
ה סיממו יכותל תכפשנ שמשהו יניעב םיהו לוחה לע בכוש .ץוחב ינאו .סופ .םילכה
ע יגת ילוא ,תבכרהמ הרענהו .תומיסח אלל .םעונב ,עונל ליחתמ םדהו םירופכה תא
, רבד הנממ הצור אל ? אל המל ,הנטק ץראה ירה ? תבכרהמ הרענה תא רכוז ? םשל
ב כשל קר ,ביאכמ הז ,תוצרל אל .םולכ תוצרל אל .אל הז םג ,אל .היהתש קי
ם ושנל .דחי ,עעונתהל ,ול ענכיהל ,בצקה םע ,הניגנה םע ,דוקרל םג ילוא .החונמכ
.תבכרהמ הרענה םע ילוא •דחי

. שפחל אל .םואתפ המ .אל ? ןוכנ ,התוא שפחל אצוי אל התא ירה .רבכ הז תא ב1זע
, הקירפאל הגילפמה הניפס ,ןכ .הינא לע הלעא .אוצמל ךלוה ינא וישכע .שפחל יתרמג
א יה ,םיילאמוס םיחלמו ינווי חבט הב שיו הנטק איה ,ןופיסה לע ינא הנה .יליא
. הארא-סיניעב אוביש לכ ,היהא—גילפת רשא לכב .ףוחה ךרוא לכלו שבחל הגילהמ
ך שומ והשמ .עדוי אל ? הקווד המל .דנלטוקסל םג ילוא עיגא .דוע אל ,שפחמ אל

, םמצע ךותב םימותחה םישנאל ,רוקל ,םירהל ,רופאה םיל ,תוריטל .דנלטוקסל יתוא.• 
. עדוי אל ? דנלטוקסל המל לבא .םנשי .םיחמש אל ,םיבוצע אל ,םישפחמ אל ,םידוסי 
א ל ,תירבע חכשא .רבדל חכשא .טקש היהיו .ילב םג רשפא ז תעדל ילע המל י^ 

היהיו םילמה תא חכשא .תיכרות וא תילגנא אלו תינווי אלו תיליהאווס
.טקש



ר י מ ע ה ז י ל ע 52

 נגה הדק ואור־הירח כמלמלה רך בצעיף העולם את היתל הבריכות מן שעלה האד
 כן, נרעד. ושאול זוחלות באצבעות לעור מתחת אל חדרה הלחות מתנוצץ. בעדו

 את הפקיר מאז משעה למעלה כבר חלפה כי לחזור צריך בינתיים אבל להסתלק.

 למרבה־ההפתעה שדמם. המנוע את להתניע וניסה ההירהור לשמע גיחך משמרתו.
 להדליק היה צריך עכשיו מאד. אנושי המנוחה. לאחר כוח אסף כאילו המנוע, נענה

 בה. נסעו לא רב שזמן וניכר משובשת היתה הדרך כי בזהירות ולנווט הפנסים את
 רוחות־רפאים כמו בלילה עולים שהיו רקבובית של כבדים ריחות הדיפה האדמה

 כפס־פלדה. שהבריק חלק כביש עם הצטלבה דרך־העפר שהודברה. הבצה של
 אל וימריא יתרומם שהנה היה נדמה כרדוף־רוח. טס והג׳ים מזרחה ופנה שב הוא
 להר מעבר שעלה מאד ונוצץ דק חרמש־ירח מול אל היישר נסע הוא הלילה. תוך

 בקושי התחרה ואורו החגיגיים, בשמיים שם נראה ובודד קטן כה המזרח. את החוסם
הכוכבים. של העז באורם

 וחצה יצא הוא רחוקה. כנהמה עמום, מים משק נשמע המנוע את והדמים נעצר כאשר
 באפו היכר. הסמיכה הצמחיה ריח משכר. לח, חום מדיף גבוה סוף של צפוף בסבך
 רצים העברים, מכל זורמים הסבך. מתוך שהתגלו עד גבר, המים סאון ומריר. דחוס

 ראשיהם שרק סלעים סובבים כהים, איים יוצרים זה, לתוך זה נופלים קטנים, בפלגים
 הרוחשת התנועה הממהרים, המים קול קריר. בבוהק ומתנוצצים מבצבצים החלקים

כחגיגה. היו עבר מכל ומנצנצים המרצדים והזהרורים סביב
 הרגליים מכפות טילטלתו עזה צמרמורת הצוננים. במים וחצה סנדליו את חלץ שאול

 מתערבלים, אלה, לתוך אלה ומתגלגלים זורמים צד, מכל נהרו המים העורף. עד
 חלוקי על ומועד מחליק ? באים הם מהיכן אך אבקת־יהלומים. ומקציפים מתנגשים

 כפות תחת וחומקים מפכפכים המים. מקור את לגלות מנסה וסבב, שאול הלך האבן
תמצא. אולי חפש, חפש, בעיניו. כמהתלים היו רגליו,
 עזה. בשיבולת סובבתו והזרימה המים מעל שבלט שטוח סלע על והשתופף נעצר
 הרכין החי. בבשרו ונגעו לעורו מבעד חדרו כאילו המים במגע וחש זרועו טבל

 האקליפטוסים בעלוות המלחשת ולאוושה סביבו הרוחשים למים והאזין ראשו
 חזקים המים היו אולי במקורם, כאן, הזו. הפינה את ליבש הצליח לא איש הגבוהים.

 הזרה, הזרוע את ק1לל לשונות ושולחים נמשכים ושבים, חומקים סביבו, חגו הם מדי.
קדימה. אותם הכופה בזרימה שנבלעים עד והולכים מתרחקים במעלים חגים

 אל רק אולי ז כך כל־ איומים געגועים חש הוא מה אל ? בלבו הזו המועקה מה

 והעצב והקולות הריחות את ביחד שישא ביחד, שיחוש ביחד, שיראה מישהו. עוד
 משום אולי ? לא וממתי לא, למה ז תקוה לא ולמה פשר. כל לו אין אם גם הזה,

 סביב הרמוניות ארוחות־ארבע יש להם עצמו. הוא בערך היא מישהו. עוד אינה שכבר
   ומרי ובנועם. בחן ביתה הליכות צופיה ואמא שלוה מרעיף ואבא שולחן־המשפחה,

אין. להגיד. יודע לא תגיד. כבר, תגיד י אין מה ? לא
 בצבעים. כולה אותה זכר מהרכבת. הנערה בזכרונו ועלתה צפה המים שיקשוק מתוך

  נופים פני על וחולפת שטה והיא מסנוור, בלובן מבהיקה חולצתה מולו, יושבת
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. טהול םודאב ,תויצרח לש גגוח בוהצב ,םוחב ,םיחל םיקוריב ,קהוב לוחכב םירהוז
 תרגסמב עורזה הארמ תא רכוז אוה .השח הניא ,תעדוי הניא וליאכ ,החונינ תבשוי
, הרענה ןמ עפש רועיש ול ןיאש ךור .תומימח תנרוקו הבוהזו הלגלגס ,ןולחה
ם יהדהל־םיזע םיעבצב התוא רכוז .חורו שמש ףטולמה הרעשמ ,הוולשה התבישימ
ע די אל .םילג ומכ ,ובל תא ףיצה םדה .המח־ףוטשו לוחכ םוי־רואב תלבוט איהו

ב רקיל הצר .הפירח ,תלטלטמ ,הזע ,וזכ הקושת לש המעט רכז אל רבכ .ושפנ תא
ו יניע םצע .התחקל ,וילא הצחלל ,הקלחה עורזה תומימחב שוחל ,תעגל ,הילא

.קרבכ ,ויניעב היניע ויה ,ןחקפשכו ,דוסה ץורפי ןפ ,הקזחב
ה שע .והשמ תושעל .תבכרה תא רוצעל .וישכע ,רהמ .והשמ הל רמול ,הילא רבדל
ו גוסנ תורדגה ,םיצעה ,תוגגה ,תודשה ,םיתבה .תפשוכמכ הסט תבכרה לבא !והשמ
, ןכתיי אל .הצקל העיגה ךרדה לבא !רוצע ,עגר ,עגר .םהב סנכנ קוביד ומכ רוחא
ב יבס תבחרתמה תיאצחה תא טעמ הקילחמ ,וישכע המקש יפכ ,ךכש ןכתיי אל ירה
. םלעיתו ,אצתו הירפס תא ףוסאת ,הקית תא ףתכת טושפ ךכ ,םיזילע םיעבצב הינתמ
, חקו די טשוה ,די טשוה קר .התוא רוצעי ,די טישוי .עגרכ ,וישכע והשמ השעי אולה
.ךיא עדוי אל .ךיא עדוי אל .לגוסמ אל !ךומכש שפנ־בולע
ן מז המכ ? םדרנ םאה .ובאכ תופופשה וילגר ירירש .םירקה םימה ךותב האפק ודי

ח ריה־רוא הז םאה ? ביבס םיצרה םימה ךופכיפ ותוא םידרה םאה ז ןאכ בשוי אוה
 ואיבהו ולגליג םהו םיקמוחה םימה תא שומל ודי חלשו בש ? הלוע רבכ רחשה וא
ר יבעה ויחל לא ןבאה תא ץחל רשאכ .הארמל־םלשומו לגלגס ןבא־קולח ופכ ךות לא

.ופוגב טטר קלחהו ןנוצה עגמה
ם ידבועה ועיגיש ינפל ,רוזחלו רהמל ךירצ .רקוב אב אל ןיידע ךא ,ךלהו ףסאנ הלילה
.ובלב הבעתמ םומע ששחו תוריהמב עסנ .חולשמל םיגדה תא סימעהל

ת ולוקה תא עמש עונמה תא םימדה רשאכ קר ךא .תורואה תא האר קוחרמ רככ
ן וטבה ןסחמ לא הקולעכ הדומצה תיאשמה ןואש ,תילעמה קותקית .םיינתחדקה
פ י׳גה ךותמ ןוזפיחב אצי רשאכ .הז לא הז םיארוקה םידבועה לש םהיתולוקו לפאה
.הצורמב וילע הלע טעמכש ,יזחב לקתנ
.תצק ונרחיא וליא םירגפתמו םיקנחנ ויה הלאה םיגדה ז רצענ עונמהש עדוי התא"
״? התא תייה ,תוחורה לכל ,הפיא זא
."דנלטוקסב"
ך "0̂״
."םולכ"
, אוושל .וירחא שפחל ןחג ךכ־רחא .ודיב תופלה ןבאה־ קולח תא סעכב ךילשה לואש
.ןבומכ
.קלתסה הבושתל תוכחל ילבו ,יזח רבעל גאש ,"התיבה הלוע ינא ,רדסב"
ד ע השוודה תא טחס לואש .בלחכ לפתו ריהבו חצ רקוב .רומג רקוב היה וישכע
ך ישמהו םידחה םיבוביסב קירחה ,לולתה הלעמב ספיטו הלע .הלוכ הדיערה תינוכמהש
.לאמשו ןימי תוטסל ילב התיבה הלועה וי"0
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