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אינילאה

הפםל

הגלויהרחובותביןדרכהמשרכתבטיול,ודאיחיתהממשיכהעייפה,חיתהאילו

ישן,שלה,הפונדקשלהשחורהאווזבשלטמבחינהשחיתהעדכלואהשלהחינניים

כסרגלמתוחהקטנועים,שלהמכירהאולםומולומימינו,הנהרברוחחורק·לא·חורק

וצעירותצעיריםשעשרותהמדרכה,כללאורךצבעונייםבקטנועיםקווקוזכוכית,

היואלהומתנשקים.מתווכחיםבהתלהבות,מעייניםמתוכו,ויצאובאוחבוקים

בכיכרהספסלעללהתיישבבחרהכעתאבלוידאה.היאזיהתה.היאשלה.הסימנים

שלבטבורםגםופתאוםסביבה,והיופיהפונדק,מןהרחוקההטירהלמרגלותהקטנה,

גרונה.אתחנקהמראות,

עלכשחלפוכך,אחרמעורה.חיתהשלאכפיעצורהבהססנות,מעלההציצההיא

לינהמקוםאמשלהאירגנושםהמקומי,התיירותממשרדהעליזותהבחורותשתיפניה

כך),על(הקפידהבחדרהמקלחתעם-הלוארלגדותהציוריתבעיירהזולבפנסיון

אדוםבסוודרשזכרה,מכפיגבוההאחת-הבחורותבהן.הפתאומיתמבוכתהאתתלתה

מעלגולשישבנהמאתמול,יותרעודנמוכהוחברתההצוואר,במפתחנוישרוךבעל

הפתעהזוחיתהמשלמזועזע,לשלוםלההיבחנו-המירהעליתרשתפחכבצקירכיה

במשרדן,עצמהשהציגהכפימישראל,לספרותהמורהאתולפגושלשובבאמתעצומה

האתרשתחתזוהיפהפייה,הוורדיםבכיכר-ממששלפלא-להיושבתהיאלפתעוהנה

שלגזוזטרותשלושהלואר,מחוזשלהדוכסטירתכלואה,שלהידיעהבה"אהתיירותי

גותיות,באותיותופמפלטקדום,דמיםמאבקאיזהבשלבאשנשרפוהעליונותקומותיה

שלושיםבתשהיהודייה,אלאבלבד,זוולארבות.בוהרחיבהתיירות,משרדסמלעם

מעולםכאילולמדי'סמוקותפנים,גםמעמידהבעיניהן'חיתהנאהמאודשלאבערך'

בשיעולאותובולעתדחוק,ב"היי"אותןבירכהדווקאמצדהכשהיאבהן!פגשהלא

יפההנסיךפסלעלמבטיהאתמורחתשהיאאיךהשתייםיתפסושלאכתפה,תוךאל

וכלהוא-כזהלימוניתותיםקרםובצבעכמעט,מטריםשנילגובהמתנוססהתואר,

בגליסביבושנפרשוהאדירות,ראשוומחלפותשבתוכוהשישובשרשעליוהלטשעור

חנויותפניעלבעוברהושובשובראתהכמותןשמנות,נקניקיותמקלעתכמיןאבן,

גםוהנהאזוביים.קשסלימתוךורדרדותבשרשראותשמהנשפכותהמצויצות,הבשר
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משדרגיםשרידיוכללמראה,וחיבשרניכמוהוודדדד·צהבהב·ידקדק,המפוסל,הנסיך

שירוקתהמצויןמהחומדעשויותאון,וגדושותארוכותגפיוארבעותפוחים,היטב

מטדידנים.כצמדלעיןמתנשאהעירום,המוצק,וישבנולו,יכולהלאהגשמים

שחלפו·הממשלתיותהפקידותמזוגכלילהתעלמהמאחוריו,מעטשישבהומשום

לעבדהפוזלותשלהן,הערבארוחתבשקיקיומדשדשותמצחקקותשנית,פניהעלעבדו

אתדקקולטתקדומות,בדעותמעורבקרתנישיעמוםאלאבההיהשלאמשמעותבדוב

אתוכןלדאות,יכלהאותההימניתפיוזוויתמצדלפחותהפסל,שלהסדוקחיוכושמץ

 •הפסלהנסיך'שלגודלולביחסכלומד' ...מדיקטנהבאמתאח,הקטנה,ערוותותפיחת
הצטמררה.היא

מעליה,הטירהגםבסנוורים.לעיניהחטאממולהלנהרמעלהאדוםהשמשתפוח

מכלהקיסוסלשונותהשתלטנית.בשקיעהנמסהבפסגותיה,מפויחתהממדים,עצומת

אפודות·להבותלכדידאייתהאתששיבשוהערבייםביןדמעותבגיןזעווסדקיהפתחיה

הפסל,האיש,גםובטחהכל,אופטי.תעתועהכלזהאמיתי.לאנכון.לאזהירוקות.

בתבנותיה,שתיעםבכיכרשישבההחביבההאשהמלבדהכלבאמת,יפה,מדיהיותר

כדימנגדהספסלמעםעתהשקמובעגלה,פוניתותינוקתגלגיליותעלגפדודיתארבע

העתיקותהסמטאותלאודךהמצטופפיםהמקסימיםהבתיםלאחדבטחהביתה.ללכת

המדפסותעםהדירותלרובעעדשידחיקולהיותיכולאובגשר'החצובלשעוןשהובילו

לעיירה.מסביבהפרוורגבעותעלצעיריםלזוגותשנבנוהפסטל,גוניבכל

שניםבשלוש-חמשלפחותממנהצעידה-האמאאבלהתינוקת.גםייבבה.הארבעבת

הארבע,בתשלבקוקייהאחתפעםמשכהאפילומאוד.נחושהבצרפתיתעימדפיטפטה-

וי!וי,לתופסה,כדיהנסיךשלבברכומצחהאתנגחהוכמעטבמדי,ממנהשהתגלגלה

ז'האלדד,ומיד.לפרוש.בתכניתהשחיבלהיחידהגודםאתולהסירהספסלעללהושיבה

העצבניתהאמהיתהצרפתיתאתלעצמהתידגמהלאאפילוהיא-מדמואזלפטיטקרט,

הואהפסל.קצהאלובהתהשבהבעצלות,עיניהאתמהןמסיטהאחד,סוויט!טוטדי,ז'ה

 ...באלכסוןמפה,נו,טוב,חייך.

חודעםבעיניהניתרההשמש,ספוגהספסלמשענתעללאחוד,נפעםבלבמתרווחת

עיניהדקהקפיצה.לאאבלמעלה·מטה.מעלה·מטה.נעלהאתהקפיצהכאילונעלה,

היהיכולטובכמהשוקיו'גולפויפהכמהכתפיו'היוחטובותכמהמעלה·מטה.רצו:

(השמיניסטיםטשרניחובסקישלזה,אפולועםאחד,גוףבזרועותיו,חבוקהלהלהיות

התביישהוהיאהמאוהב,הנועז,שידועלהאדמוניהמשודדאתלהעריךידעולאפעםאף

ולהתגלגללשכבכן,אגב).כבדדךהשיראתמלמדתלבגרות,עליהםולחבבולהתאמץ

מנחושתהאפידיוןבמיטתעורק",כלעצם,"כלוידיים,רגלייםוגב,חזיתעימד,

חיתה(המקלחתהרחצהמןלחהמגבתדקאולא·כלוםלבושהבעודהבפונדק,שבחדדה
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שלההחדשיםהבושםומיבפטריות),מעוטרסגולפלסטיקבווילוןמוצנעתבחדר,פינה

 ...כולהבהםטבולהשתהא

הפונדק,במסעדתהשבתלארוחתרדתהמעמדאתמנצלת-אתמוללראשונה

הבושםממיעצמהעלהזליפה-במישלןאחדכוכבכבעלתלתדהמתה,שהתגלתה,

הטוב,במזלהלהאמיןמתקשהועדיין,המרירות,והאשכוליותהסוכריהערערבניחוח

לה,כדאיבכללאםומפקפקתהדבר'משמעותאתהמוריםבחדרתסבירכיצדתהתה

הכבושהמלפפוןבתוספתהגבינהשלהחמצמציםהכריכיםמריחותעתהכברבבחלה

המשובחתהמסעדהחיתהדחוסהאמש,אבלאח,לתנ"ך.המורהבוקרמדישהביאה

בכמהואפילומהסביבה,מצוחצחיםובכפרייםכלואהובתושבימעדניםבניחוחות

שהתגלגלובנותיהושתיהזאתהאמאכמו-ילדיהןעלהפרוורים,מןצעירות,משפחות

לידליחידהשולחןבדוחקאתמולישבהחגיגית-והיאהכיכרמןהחוצהסוף·סוף,ממנה

מי·שלהשקה .הדופןיוצאריחהאחרבמקומהשאינהכחולדהמרחרחתהכבויה,האח

תצטערי.לאתנסי,בדיוטי·פרי.ההפוכההתגיתעםהמוכרתטענהלגמרי,חדשיםטואלט

בןכיהארוחהכלמשךמשוכנעתממנה,שנדףהרענן·חריףלניחוחהתמכרהבאמתוהיא

הואהקוצניות,הכהות,ועיניוהואמנה,אחרמנהבה,נוקבחמישים,כבןכרסתןהאזור,

המורהלבדה,שם,ישבהשהיאאיךבקפידה.הגזוזושפמוהואכסחלב,העדינהורעייתו

לאנקייה,אךמטופחת,לאהמלצר),שלאוזנומעלמתלקקחרש,בירר(הואמישראל

השולחןכנגדהשמנמנות,ירכיהעםבקושי,מסתדרתצעירה,לאגםאךעדיין,מבוגרת

שדרשההבאגט,בעזרתלהספיגהתביישהלאואיךהמסולעת,לאחמדיסמוךהזעיר,

להשהוגשהביתמייןכזרתטועמתלאהסטייק.שלבחמאההקסיסרוטבאתבנימוס,

שהזמינה,במיםהארוחהאתנבער,בטמטוםשוטפת,רקפעםומדיליטר,חציבבקבוק

ניעכלשלה,לגימהכלליווההמנופחהצפרדעוןהנה,אבללשולחנה.משפחתי,בקנקן

ספוגהחיתהשכברבודדת,מגבתרקהווילוןמתלהעלבשבילה(הניחוהלחמשיערה

בריחמיםטיפותהתיזהאיךלדבר),מההיהלאבכללבסיסיפןועלהניגובבתוםכולה

נו,נו,פוררן,הר-הפונדק)(בעלתהמלצריתשלהחשופהזרועהעלסרפדיםשמפו

מהפסוקתהמגן·דודאתלשווא,בעיניו,לשלותניסהעודהכרסתןפולט;מהסהמראם,

לכלמיםנטפיהתיירתריססהעודכיהדבוקה,שמלתהבמחשוףשדיהשלהצנועה

שכמותה,מסכנהרונת 9\ממנטפה,צחורה,הלאאךהמגוהצת,השולחןמפתעלוגםעבר,

מושלם.כהעצוב,כהרטוב,כהשהואבעולםדברמלבדהאיןכאילו

והפסל.עכשיו,היא,

הישרסוף·סוףוהביטהנטושה,אכןהכיכרכימצודדבמבטמוודאתרוטטת,קמה

קטן'להנראהזאתשבכלנו' ...ובבחזהו'המלא,בחיוכוהמאובן'הנסיךשלפרצופואל

בתיקלחטטמיהרהמוטרדתקרסולו.בעצםשדבקהיוניםבלשלשתהבחינהכשלפתע
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אחתפעםרקמחתהבטרםבלשונהללחלחומדובלל,טישומשםלשלוףשלה,הקנבס

 ...כשרגלו,מעלהיבשההצואהאת
-ממשעדיהבאמטה!זינקבאחת

שרשרתמעלמדלגספורטיבי·גברי,בכיפוףשלו,האבןמבימתהישרהפסל!הוא!

כלילתשלו,השישמסתכלעלפעורותעיניה,לנגדמתמתחהשחורה·זהובה,הברזל

עיניהאתשיפשפההיאועצמות.ועורבשרודם,בשרמסתכברעכשיושהיאהיופי,

-להוצחקעמדכשהואמטונף,טישובאותו

הפסל!הוא,

בסתמיותהטילהאותהקל,מצמרהטיולשכמייתאתגמורהבטבעיותממנהמקלף

פיסתשם,נותרהוכךמהפונדק,הבוקרארוחתלאחרמידכשיצאההבוקר'כתפהעל

המפוסללנסיךאוהשיטוט,באמצעלויירואםצפוי,בלתיאפריללגשםממתינההבד,

המטולל,השישמגושלתחייהפתאוםשיקוםהשרופה,לטירהמתחתהוורדיםמכיכר

פה,מה-שבערמבטהאתהשפילההיא-למבושיוגםוכברעכוזו'סביבבה,ויתכסה

מובן?לאמסיה,אחמדמואזל

עבריתאמה.בשפתלוענתההיאנהדר.צרפתיבריסוקאנגליתאנגלית.דיברהוא

 ...אקו~הכעת,מתחילהסיפורוהנהשוטפת.צחה.ספרותדיברוהםנסערת.מעטטובה.

לחגורנחפזאותהשכמייתה,עלמרמזותהירקרקותעיניוידו'אתלההציעמרסי'-

מותניו.על

אבללפגוע.כדימפיההי:רהתשחררנה,אםקפיץ.כמובפיהחיתהלשונהאהמ,-

נשימתה.אתומאבדתהולכתבאלם,האיתנהכפתואתלחצהזאתבמקוםהיכן?במי?

שליטפהפיומהבלידו,מחוםשלו,והזעהחשוףהחזהביתממראהנדהמהכשנשם,כעת,

לבכות.והחלהבמקומה,קפואהעצרה,היאוליטפה.

ונשקאליה.באלעברה.וגחןהצרפתים.כדרךבחיבה,כנגדהרטןאו·לה·לה!-

לאאמיתי.חי.היהזהכן,שלו.הבשרמסתכלעלאליו,אותהכורךשפתיה.עללה.

המורהתחשובמהוחושני.חםנעים,כזה.שעשועמיןדווקא ...שום·כלוםולאתעתוע

עימד,תכליתכללהחיתהשלאואזרחות,להיסטוריהההומוסקסואלוהמורהלתנ"ך?

להזיןוכדיבקביעות,הקשוריםשלו,אינטרסיםבגללפעמים,כמהיחדשיצאוהגם

אתמעבדיםלאט.הכלמקבציםבספרותשהבינה.עדזמןלהלקחהרכיל.לשונותאת

להפיקמנתעלולאוהקשר.סמלמוטיב,כלמלה.כלעלמתעכביםבזהירות.הפרטים

מהלהסיק?למהלצמצם?למהובכלל,וחד·משמעית.יישומיתלמסקנהלהגיעתועלת,

-אותהמציףפשוטשעכשיוברגשבתחושות.בחוויות.דימעבדה?!פה,זה
הנשיקה.בסוףמעט.עודלדבר.שאוכלכדילרגש.התחננההיאמהלשון,תתחיל-

כיס.אחריכיסבהנוגסתממש.אותהאכלהלה,הקשיבהכאילושלוהגדולהוהלשון
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בשנית.ונשואהצה"לאלמנתשלה?הקשוחההתיכוןמנהלתתגידמהוהמנהלת?

ירחערביהפנויים·פנויות:משחקיכללחלום.לחפש.להנמאסשכברהרווקה,והיא,

בחורף,טיבטיתאמנותעלהמופרכותההרצאותהנקרה,בראשבציבורושירהמלא

מיצמצההיא-מאולצותמסיבותאותןכלוגם ,ביתומפתחיוצאלאנשוישפויכשאף

קוטג',עםזוגותשאירגנו-מידותעצומתכסוכריהמפיהנוזלתהנשיקהבדמעות,

בנקמסניףחשבונותמנהלאיזהלמענהומגרדיםשביםומשכנתאות,גבוהכולסטרול

אקזמהלושיששלו.אבאאושלו.אמאעםגרשעודכזהבע"מ,חברהמשרדיאונידח

צברה,כמהבחסכונותיה,מפשפשהואהערבוכלבישבן.גםובטחבמותנייםבצוואר,

כלכלית!להתחלקואופןפניםבשוםמוכןלאהואבגילםכיירשה,כמה

אוהטירהאתששרףזההואנסיך!בכללהואוהרי-הגברהאיש,הפסל,זה,והנה

ורגליים,ידייםוחזית,גבראש:ועדרגלמכףהנסיך,בה,מתחכךנשרפה.שבגללוזה

שחזקעדעולמה,אתמחריבממנה,מתנתקהואבאחת,כשלפתע,עורק",כלעצם,"כל

חתימותכמהעודעלייש,אבלסוריאםאיי,לפונדק?אלייךנלך-מתקרבהואומתנשף

אכפתלאאם ...באוזנייםאזובליועשהנווי,להטוטאתמול,שירדהזה,והגשםיונים,

 ...בצרפתית)(כמובן,אווידמוןלך

כךבשללאהאםבחדר?פרטיתמקלחתעלהתעקשהזהבגלללאהאםלה?!אכפת

מצדיקלאלבדשהיאזהכיהפונדק),(בעלתהחדרניתבאוזניתרעומתהבוקרהביעה

בבקשה!כרית,עודדורשתהיאהזאת,בהזדמנותוכן,אחת!מגבתרקבחדרהלהניח

כאןלשהותההשניבערבשכברעלגבהירימואםלהאיכפתלה?איכפתאזלקריאה!

להירשואם ,מותראםלבררטרחהלאשבכלללהכפתאילחדר?גברעימהמביאההיא

הואהוורדים?מכיכר ,ויהעתיק,הפסלשלכם,השאטונסיךאתפוררן'אורח,להכניס

מצדכם,בסדרזהנווי.להטוטבטח.כך,אחרנשכבגםאפשר?אצלי,להתקלחרוצה

נכון?

נתיניובשםעונהומשקלה,קומתהלמלואאליו,הנסיךאותהאוסףש~ר·ש~ר,

דילה,ומספרלפונדק,עדהדרך,כלבזרועותיו,-הופ-אותהומניףההמומים,

מטעםהתיירותעלהממונהאצלההיסטוריבפמפלטעליושכתבומהכלאתבקיצור,

קרהלאההואהדמיםממאבקדברשוםכילגמרי.אמיתיאישי,ידעומוסיףהעירייה,

שללשעברארוסהנקמתבשלהתרגשדווקאהכלכס-המלכות,כלומרירושה,בגלל

עליהם,ובאסלח,ולאשכחלאאבלמרוחק,מחוזבאיזהבסוף,בעצמו'שזכהאשתו'

אתלתבועכדיגדותיו,עלעלההלוארכשכלדצמבר,באמצעאחד,נוראיסערהבליל

ומזלםשריפה.אבקובכדוריבלפידיםמצוידיםמחייליו,בכמהמלווהוהואעלבונו,

השאטו'יסודותאתוהציללילהבאותוגאהשהנהר-כךזאתלומראפשראםהמר'-

היהשמנהגהוא,ורקהמתקדם,הריונהבגלללמטהאזשהתגוררההאהובהאשתוואת
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הוארקבמגדל,נאמניועםהפשיטה,בעתאז,שההכןועלהכוכביםעללהשקיףלו,

נשרף.לגיונוורובבאשעלוהעליונותהקומותכשכלבעשןנחנק

נולד'בנווהנה,מא·בל?כן'הלאהיה,שהיהמהמפויח,עברעבשה,היסטוריההה,

הנהר,שלהאחרמעברופזרנותה,בגלליותר,צנועהחדשה,טירהאמובשבילובנה

הריבאבן'ל Qשפ~ולמרותהארורה.השושלתתחימון·פטיט,ויניצלה,והשושלת

לבערלינאמניםלה,הריחי!וקברוהונחפזוהםאבלההוא,בלילהמתבאמתלא

מוונציה,הנהשהפליגפסליםפרחבידיבאבן,וכשח~~בקצר!שדמיונםוהיסטוריונים

לומר,איךהוא,ומאזלתמיד,השישלתוךוהסתננהוסולחת,חיוניתדווקאנשמתו,באה

דרכוזובאשרלה?כפתאישרי'מרןכמוך'ויפותבודדותלתיירותעצמומשכירקצת

כמהעדאומרת,זאתאהבה,וקינוחיטובהארוחההגונה,מקלחתלאיזולחיים,לשוב

כךואוליולמחוק,לטשטשלמחוק,מכליותרשמיטיבהדחוק,האכזר,הזמןלהםשיתיר

והכזבהבדיההשקר,ואתהבוגדנית,האמתחלקיפניעלהנאמןהערפלטובכימוטב,

-וי·ויוהגולגלות,השלדיםמוצציבפרש,המחטטיםלצבועיםדיר,מיישנשאיר,כדאי
ההולםגופהחוםאתבתאווהוסופגכצמר,אותהחופןנהדר.המתנסחהנסיך,לההיבחן

וקנתהבדיוטי·פרי'אז'שהתפתתהטובוכמה-שקנתההנפלאהבושםבשרידיכולו

פתאוםשהנצוסיפורים Iומאמץשואבהואסיפוריהכלואת-במבצעבקבוקוניםשלושה

קודם,כברמפיהלשונהצנחהלאאיךופלאבחינה.ניתרהאחתשבבתלשונה,על

הואכי-והדגמותחייםתיאוריםמלים,מרובעברלכלוהשתלשלהאדום,קסםכחוט

מלמדת,היאבובתיכוןהזה,ואזרחותלהיסטוריההמורהלמשל,הנה,לה?!לה?מספר

עללהודותאםנמוך,קצת-רעלאנראהוגםבצה"ל,מודיעיןקציןשהיהרשת,קובי

בפתיחתכשנוכחהממנו,להייצאמי·יודע·מהחשבהכברוהיא-נוראלאאבלהאמת,

מפוצץבתיכוןבגילו!רווקלהאמין!לארווק!בכללשהואבמוסדשלההראשונההשנה

מאורסותצעירות,הוראהופרחיילדים,ומחלותחמותסיפוריעםויועצות,מורותמרוב

הודמביןהאם-לבלובןבראשיתלגמרילעתים,מעצורים,חסרותותיכוניסטיותכולן,

כשאדל,מתוקתידישדולי,אבלהשלישי,לוארמוןרהשאדלשאדל,-הנסיךמעלתו,

הקפוא.אפהקצהעלקלילותאותהמנשקדיבורה,שטףאתהנסיךקטע

 ...קיצורליאיןאין,קופפרמן,יואלהלספרות,המורהלרגענשנקהיואלה,-

ואחרחושים,מסעירמזרחי,ממתקהיהכאילושמהאתבפיוהנסיךטעםיואלה,-

 1קוב·ביסדיו •הפחדןהטיצ'ךעלבסיפורהשתמשיךאותהעודד Iכולומסוקרן Iכך

הפלוץשלשמואתהגהבהמהדרךרקשתגמורחשבהוהיאסמת'ינג?קוב·בייו?דידנט

שפתיהאתוהדביקהשבהלחשובובלייונה,בכפרשלוהשוקעתהגןדירתעםהלטנטי

ממנהירווהלאכאילוצוננת,תוססת,כשמפניהאותהששתההנסיך,שלהשוקקפיואל

לעולם.לעולם.
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המשפחהאתמעט,מגומגמתבירכה,היאבה.בקושיבהם,הבחינולאבפונדק

מדרגותשלושעלשמעדהאגבבמקלט,החדשותמולהפרטיבסלוןשהסבההמנהלת

מצחיקבונסוארושובהחשוך,השומם,ללוביפרווןאומרתלגמרי,מבולבלתהעץ,

המורהרקזוהיכילראותמהמרקע,ראשםאתהסבושבאי·חשקלבעלים,וחרוך

המסך,עלישו,צולביעמה,בנימככביםאיךרואהלאשהיאוחבלמישראל.הנודניקית

חושבתאחה,אבלאומללים.פליטיםשלבתיםוהורסיםחטאו,שלאילדיםעליורים

במדרגות,חרשטסלו,אשרהאבןממדיבכלודם,בשרנסיכם,אתראואילוהמורה,

בפנים!ואותהאותו-ונועלתהמפתחאתנוטלתבעצמה,מזדרזתהיאלשםחדרה,אל

בחיזיוןללטושכדימים,עלכאילוכעת,והולכתלהאמין?!אפשרבפונדק!אשרבחדרה

עםהסגלגלהווילוןלרחצה,שיועדהחדרבקרןשאדללועומדאידממנו:מופלאשאין

ואיךהעבותות,וירכיועכוזוגבו,עלהזורמיםהמיםאתלגלותכולו,מופשלהפטרת

מגולףבשרבכללשהיאאדמדמת,שישחלקתעלמומסיםכיהלומיםהמיםקולחים

-דייהמרןהר'וזוהרת,מתוחהסמוקה,רקמהיפה,
מיןאמיתי'סיפורזההיהואלמלאמיטתה,עלמעולפתלספרותהמורהצנחה

אתהמסכנההוזהחיתהודאיקצרצרה,פסחחופשתשלאמנות,חובבאהבהבים,סיפור

שתיעלהפוסחרשת,קוביאתאובחדרה,ובעצמו,בכבודוהאשמאי,טשרניחובסקי

עלהרועש,ההתעמלותמגרשלידחיוך,בחצילו,סיפרהאכן(היאלידהכאןהסעיפים,

הקרב·נתקףשחשבה,כמואבלתגובתותהאמהלראותממתינה Iללוארהקסוםחויל

שנילודפקווגםעבודות,לבדוקהחופשכלאתשסגרכךעלמשהווקישקשחרדהבי

להתארגןבשובו,היה,חייבועודלזה,קראוקצרה,אימוניםשגרתבשכם,מילואיםימי

 ...פהכן, ...זההנהאבלהשנייה);העולםמלחמתעללבגרותתלמידיושלהחומרעם
כלמלה,כלהדוחהבאושרבקרבהבוכהולבהנעתקת,ונשימתההנסיך!ככה,ממש

מכלחפותאפילואותוכןבעלותהברותולהגותהקול,מיתרימתוךמשהולהפיקניסיון

ומטורףחושנימאוד!חיחי!לעזאזל,אבלפנטסטי,אמיתי,לאכן·כן,רק,וזהמשמעות;

המורהאומרת·הודפתרגע,ורגע,רטובות.ונשיקותובשרעורונעימות,חמימותמרוב

היאמהטוב,-מותניועלחזקהכרוכההמגבתזושכעתהלהוט,הנסיךאתלספרות

להתקלח,חייבתאניגםכישנייה,אבל-גבול!ישלפנטזיהגםקופפרמן?יואלהרוצה,

באמת,לדעת,וטובוסבון,מיםעםשיגעוןאיזהלהםישהישראליםיודע,אתהשאדל,

לאחשוב.לאפתאום?מקשקשתהיאמהמרד,אבל ...ככהזההצרפתיםאצלכם,שגם

עליתבמסעדתלשנייםאינטימימקוםמזמיןהטלפון,עםמפלרטטכברשאדלכיחשוב,

-מלכיםלארוחתבכלואה,פה,נוספת,
משהובמרתףלהםנותרעודוהאםמובחר,וייןלנהרנוףעםוי,וי,מלכים,אחה,-

בחלוףמהםשנהיהמהההם,הצעיריםהענביםוונדרפול!איזאיטהו·הו,שלו?מזמנו
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כדיעיןלהרףמסתלקכשהואכך,ואחר ...לה·נטורמז'יקסהלה,אומרהואהשנים,

לאהואעלולרגעכלכאילוהמורהנבהלתהפונדק,בעלישלמדירתםגברבגדילגנוב

עננימלואההזלפה,בשלבהיאכברשהנה,אפילו,לחשוברוצהאינהכךועללחזור,

אךהגיעה,מאזפרפומריהבשוםפהראתהלאשכמותםהמיוחדים,הטואלטממיבושם

לבושבחזרה,חמקשכברשאדל,והפסל,הריחוכמותהאמיתית,הלואהיאמשנה?זהמה

דק,מצמרתכלכל,בגולףצווארועדצדי,אבזםבעלתבוהקת,בנעלנעולהרגלמכף

הנחירייםאתנושכיםגבריים,מי·טואלטמיןמבושם.הואוגםשחורה.נאהובחליפה

מחובקיםצועדיםהפונדק,מןבלאטואוזליםושביםמתנשקים,הםושובחד,במשב

הקטנועיםשלהמכירהשאולםבליבה,המורהמצרהחבל,כמהחבל,וכמהומתנשקים,

כללאורךזוג,ועודכזוגמשתקפיםשהםזולתם,המדרכה,עלאישואיןעכשיו,סגור

מתחתהפארלמסעדתהדרךבמורדלנשימהונושקיםבשקיקהמדבריםהראווה,חלון

עצמה!שלוהטירהבחיי'לטירה.

מטילהנסיך","מסעדתהשלט,עלהשםזורםונישא,פראיצוקעלמטה·מעלה,והנה,

שאדל,צוחקאיט?איזנטלייט,גורודיאחאבדמאניפיק,סהוי,הנהר.עלאורמטבעות

לכאן,הביאכברמזדמנות,תיירותנשים,כמההערב,ברוחפתאום,להחושבתכשהיא

שברגעלמרותמאמץ'שוםובליבקלותכמהלתחייה,קםהואבזולכמההזה,ז'ואןהרון

כלמלבההמורהמוחקת-בזרועותיומתוקהגוףמתנת-אותהומניףשבהואבוהבא,

להאכילה,מתעקשכשהואגםהכל,עלהכל,עללומוחלתלחבלה,רמזכללזדון,חשד

רבהובקפדנותבערמונים,השליומןנוגסהואשבעזרתוהמזלגאתשפתיהביןמניח

הטעמים,מערבולתלתוךפנימהשלה,הלשוןיםעלהבשריפליגאשרעדממתיןהוא

מלמד(הואייןולוגםוקינוח,לחישהולטיפה,המזלג,עלפירורועודנשיקה,ושוב

לפונדקשבשובםעדעמוקות·עמוקות,נשיקותוצרורוואלה),יואלה,אח,ללגום,אותה

להצטיידמתלמידיהדורשתשהיאכעפרונותמחודדותופטמותיהלחיםתחתוניהכל

שפתיהרקוהנה,הנהר,ליטפועורהכלומזמןהרוח,גנבבושמהואתלמבחנים,בהם

לא,אבלוי?ג'נטלי'בעדינות,נמחקממש,נמעדחבוק·חבוק,ובשרהמנושקותעודן

נו,שלאהזההערבורקשאדל,אמור,מרןלי,מכאיבלאאתהמכאיב!לאהואלא!

לאב,מיייואלה,יס,למעט-קלישאהבשמץפהלחטואבכללוחבל-שאומריםכמו

 ...כברסוויט,טוטאין·אה·מינט,

פנהחלונובחדר'החשיכהצללים.מקלעתכאלשבחדרההאפיריוןלמיטתעלוהם

החשיכהרדומות,בוקיצותבכמהמתחכךחולדכפרוותסמוררעפיםגגשיפולילעבר

כלסוףמותיר;:זקושי,ללאבגדיהאתפשטהואמפנקים.רכים.בגליםסביבםקלחה

אתבחופזהליקקההיא .הנהרשבטעםבבשרוואותובלבד'החדשבושמהבשרידיסוף

המודיעיןרשתאתפרשתרקאילורשת,קוביאח, .המבחןלהצלחתמייחלת .כתפו
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המורהחשבהכך!וביןכךביןבי'מקנאהייתהלוא ...עכשיואותיוראיתלכאןעדשלך

עליה,נחתוסוף·סוףבחשק,כשגנחההכבדה,המיטהעלשאדלאותהכשהניחלספרות

היסטוריהכקורכןעליהונדנעהרותח,בשרוחמוקיובכלהמושלם,הענק,גופובמלוא

שאדל·הר,ירכיה.שלהספוגועוגותבטנהשדיה,אתלשמיוסר,זיכרוןכצלםנרדף,

רון nאחרון·אובאמת,שאדל!הר,שאדל,בוא,ברעברגליהאתמיישרתלו,צייתהשאדל,

אצבעותיו!ארבעכלעם ...אחהלתוכה,ופלש-ממששלכשל-מתחתוניהשיחורה

קורעתבאנגליתלפתעהתבלבלהפליז,כולך,אתה,בואהתאוננה.שאדל,לא,לא!

יכולמרוחקים.קצתנותרושבאמתשלה,אפולומבושילעברידהאתשולחתלב,

הואהזההזמןכלהכל,ככלותאחרימהוססים?מבוישים?העודםעכשיו?עדלהיות?

שנים,עלשניםרצון,ללאתנועה,ללאובשלגים,בסופותובשמש,בגשםשם,עומד

נערשלאבןיידויולכלונבל,קלושארשלידלכלועריצותו,הטבעתופעותלכלחשוף

להיות?יכול-משועמם

מנדנדממנה,למלטהתעקשהזמןכלשהנסיךבמקוםידהסוף·סוףמשנגעהאבל

קטן.קר.שישגושאלאידהחפנהלא-ומעליההסדיניםגבימעלואנה,אנהאגניואת

מת.אבןכדורון

מוטההתיישבברכיו,עלהנסיךקםברגעבוצעקה.אבלהתביישהצעקה.שאדל!-

וקולואמר,יואלה,וי,בידיו.החפויותופניואחת,קשתיתבירךעצמועלמכסהממנה,

מת.אניהזהבמקוםשאני.מהנשארתמידאניהזהבמקוםבאש,שנתפסוכגווילים

נגזר.ככה

תיירותהרבהכל·כך-שצברעצוםמניסיוןלה,כשהבטיחגםלועזרלאלו.עזרולא

עצובות,נשיםהרבהכל·כךשבוע,בתחלומיתלחופשהשהגיעובודדות,מקסימות,

קומפליטלייויואלה,או·להלהלהלהלהלה,-בנכראהבה,ללילשכמהומורעבות,

שרי,מרןאלדד,אמיתי.סרטנמאן,מלא,סיפוקלהלהבטיחשיטותלוישאקזג'רייט!

אמון.ביתנילה,נשבעהוא

רביןיצחקע"שבתיכוןלספרותהמורהקופפרמן,יואלהלאיואלה.לאאבלכן,

שלוהישןהמצהיבלאפולוהתגעגעהוהיאעיניה,אתפתאוםדקרודמעותבהרצליה.

אתוגבורתו,האמןלחלוחיתאתהביעבקושיהזמן,אתצלחבקושיטשרניחובסקי.

שוםבהנטעלאלפחותהואבבשרה.חקוקדפוס.היהלפחותהואאבלהמיזוג,כמיהת

קשורהיהכברזהזאת.יביןלאלעולםהזההצרפתיהנסיךולא,למלים.מעבראשליה

אתהכזב.אתיקדשלאאבלהשם,קידושעלימותהוא .היהודיהעםבגורלישירות

שאדל?לך,להסביראיךוהמסכה.האלילהפסל,

רבותכהפעמיםששמעהכפיחנוק,בקוללואמרהעכשיושתלךשמוטבחושבתאני

מרבצו,קםהנסיך ...שתעזובשכדאיחושבתאניפועות.הטלנובלותנשותאתבעבר

 2מטעס
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בווהציצהבפיתויעמדהלאלמחרתלדלת.מבעדזול,כבושםחדש,והתגנבמושפל,

הריב?אתהי~~ההיכירנה?בכיכר.הפורחותהוורדיםלגדרמבעד

הלואסיפורו,אתלשמועשבאוגניםבילדימוקףהיהוהפסלבשיאוהיההאביב

למרגלותיודפנהזריבשלללמענםשאצרהזיכרוןיפיעללוולגמולסיפורם,הוא

לספרותהמורההגננות.שלהסלחניותאזהרותיהןחרףהמעריצים,ובליטופיהם

שוםבלילתחייהקםשהואמילא .מתמידוזרהעלובהוחשה Iבוזשלחיוךהבליעה

כפיהבטחות,גדושהחשק,אתבהוהתסיסהלבאתשטילטלמילאמוקדמת,אזהרה

פסל?רקבסוףיישארשלושהזהזה,אבל-מעודהעצמהעלהאמינהאוחשהשלא

לעולמים?!ייגמר?גםזהוככהאבן?

 .תבכיאלבבקשה, .הסיפורזהאבליואלה.מצטערת,
הלגלגניות,הממשלתיות,הפקידותשתיממולבמדרכהחלפו·עברואזובדיוק

הצדה,ראשיהןאתוהפניתיעליה,ריחמתיכבראניאבלבה.להבחיןמאודקרובות

חדשבושםשלהשקתואתבישרהבדיוקאשרקטנהתמרוקייהשלראווהחלוןלעבר

הסיפור.אתלסייםביותרהנכוןהמקוםגםשכאןהחלטתיעליה,שחסתיומשוםמפריז.

להתראות.יואלה.אורוואר,פיני.סהוזהו,

 2מטעם




