
61 

ח'וריאליאם

יאלו

המעשהאחריחודשיםשלושההשדרה,עמודמתוךאותהאוהבשהואלהכשאמר

ללאבאפהלמשוךנאלצהוהיאדמעותזלגושעיניהעדבצחוקגעתהבחורשה,

~ן;רבמסעדת~זההעמוסהשולחןמעללעברהורכןבוכהשהיאחשבתחילההפסק.

צוחקת.שהיאגילהכשהתקרבאבלבאלאשרפיה,
-: -: T • T 

מהבראש.כלוםאבלגבוה·גבוה,משוגע."אתהלו,אמרההיאממ,ר"צוחקת"אני

הזה?"הקשקוש

פיניש."איזאבריתינגאנדרסטנד,מאסטיי"פיניש,באנגלית:לדברהתחילההיא . . -: -::· : : ... : .. : . . : . . . 

יאלו."מיסייה ,י~י~ה 9 "בצרפתית:אמרהוהיאאנגליתמביןשאינואמרהוא

שאל. "?י~י~"מה

ענתה.הזה,""הסיפור

אמר.הוא ",ש~~לרוצהאתאותי"אז

אותי.תשחררבמנוחה,אותיתעזובלהמשיך.אפשראיככהיאלו,מיסייה"בבקשה,

לרשותך."ואנירוצה,אתהמהליתגידבוא

דולרים.חופןמשםוהוציאההתיקאתפתחההיא

לאכול?סירבהכילהשסטרלחוקראמרהלמה

הציפורים.אתלאכולסירבהכילהסטרלאהואלא.

השוחותהצלויותהציפוריםבקרירתבוההאמרה,המוזיקה?"אתלאכולאפשר"איד

והשום.הלימוןברוטב

פשע,"זהציפורים.לאכולמסוגלתלא"אני

אתטבלפיתה,בחתיכתהציפוראתעטףהואקטנה.מציפורמנהלההכיןיאלו

לפיה.וקירבברוטבהפיתה

בחייך," ,;נ ,;נ"

הפהאללאטקרבהמושטת,נשארהבפיתההלפופהבציפורשהחזיקההידאבל

והחלהפיהאתהבחורהפתחהלבסוףהקפוצות.השפתייםעלתנחתבטרםסביבווחגה

בסלידה.מתכווציםפניהשריריכלללעוס,

 .דברעודאמרהולאאכלהולאהציפוראתבלעההיא

 2מטעם



ח'וריאליאס 62

לבןירחכמולה,היוקטנותפניםפניה.אתולבחוןהערקמןללגוםהוסיףיאלו

גילהאיךלהלספררצההירח.עלאיתהלדבררצההואהארוך.צווארהמעלהתלוי

 ,ה~~ל~בשםבשמים,מכחוללמשיחתשדומההחלבשבילואתהכוכביםאתהירח,את

לו.שתצחקחששאבלרצה,מפריס.אליהאותוהובילשהגורלהווילהלמרגלות

חאפז."אלחליםע~ראתאוהבתלאגםובטחערבית,לרבדאוהבתלא"את
-: : T • -,"" 

מעלכאבןדמםהקטןהלבןהירחהגיבה.לאהיאדומה.משהואולה,שאמרמהזה

אתמחתהנייר,ממחטתנטלההיאמעיניה.הדמעותפרצוכךאחרהארוך,הצוואר

אלסליםע~דעללהלספרהחלאזחדלו.לאהדמעותאבלאפה.אתוקינחההדמעות

השירועלשאדיה,ועםחסניסעאדעםשלוהסיפוריםועלהשחום","הזמירחאפז,
-."' ,•' T • : ••• -T : 

אוהב.כל·כךשהוא "רא~';"

~א~י p~!ארשלהשירהאתלאהובלמדא~ז ljאלסליםע~דבזכותשרקאמר
ביותרהיפההשירהואהאהבה,באוקיינוסשטובעהאישעלהמצולות",מןוש"מכתב

לשיריו,המיליםאתכותבאלסליםע~דשלאלהאמיןשהתקשהאמרמימיו.ששמע

המגזינים.באחדזהעלכשקרארקוהשתכנע

אהבה.איתןרוקםכאילוהואסוכר,כמובפהאצלונמסותהמלים~ירין.ייאמן,"לא

שנקראספרוקניתיהלכתיהשתכנעתי.בסוףהשיר.אתכתבהואשלאייתכןאיך

שראלסליםכשע~ררקעוברתהזאתהשירהמלה.אףהבנתילאאבלבמלים','ציור

אלסלים?"ע~דאתאוהבתלאאתאותה.

אתראהויאלוועוד,עודבונוגסיםהמתכווציםהשריריםבשתיקתו,התבצרהירח

העגול.הלבןהמשטחגביעלתלויותהקטנותהעיניים

כיראה,באמתלאאבלראה,ב~ל~~הקטנות.שעיניהלבשםל;ר ttבמסעדתרק

הראייה.כוחאתממנונטלשםאותושהכריעהקטורתניחוח

האווירטובע,שאניהרגשתיאנישם,אבלהרגשת,אתמהיודעלא ...איךזוכרת"את

ליתניעכשיו,עליתסתכלידבר.שוםלראותיכולתילאוכברהקטורתבריחמלאהיה

שלך."העינייםצבעאתלראות

לידהישבהואשלה,הלבנהבגולףלכאןנסעוהםהזאת.במסעדהבחרה~יריד

~~ידשלהאנדרטהמול Iאt;כין 9בכיכרלהשיחכהביקשהבטלפון .לומרמהמצאולא

ניסהממקומו.משולאהיורדבגשםעמדחיכה.יאלואחר-הצהריים.באחתאלג'מ~ל,
: ... -... 

הקרוב.~'ייסקפהאלנמלטלאאפילוהאנדרטה,בצלהגשםממטחימחסהלמצוא

במכונית.יבחיןלאעצמושהואפחדאותו,תזההשלאפחדאותו,תמצאשלאפחד

אותהלראותבדריכותממתיןבגשם,אפואעמדהואלבנה.במכוניתשתגיעאמרההיא

החולפותהמכוניותפניעלעיניואתהשיטבה.הבחיןלאכשקרבהאבלבמכונית,

סוף·סוףבידה.לווסימנההדלתאתפתחהלידו,עצרההיאבה.הבחיןלאזאתובכל
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שנשרוהמיםאגלינקווהמכוניתרצפתועלהעור,מושבעלוצנחניגשאותה,ראה

הארוך.השחורממעילו

שאלה.המעיל?"אותואתלובש"עדיין

הלילהאתלהלהזכירהזה,המעילאתלבשבשבילההרי .לומרמהמצאלאהוא

להיפרדמסוגלשאינוהיאהאמתמלה,לומרבליאפילומשקר,הואשובהנה,ההוא.

וגםלערל:ה, ttלידבמחנהבמלחמהאותוולבשבביירות,אותולבשהואמהמעיל.

אתואפילומעליו,אותולפשוטיכוללאב~לך~ה,אותולובשוהואאותו,לבשנפריס

הואבמעיל.עטוףבחורשההצידלמסעותיוצאהיהבקיץגםאבלבגללו.שנאהקיץ

האהבהעללהלספררצההואהשדרה,עמודבדעתועלהפתאוםלומר.מהמצאלא

למסעדתשהגיעועדבדממההמתיןהואדבר.אמרלאאבלהגב,חוליותאתהמפרקת

tt .בפינהשולחןמצאהלפניו,נכנסההיאירדו.והםהמכוניתאתהחנתההיאל~ר

שתיכנןכפי-מתגעגעשהואלהלומריספיקבטרםעודהתיישבו.ושניהםמבודדת

ישתה.מהאותושאלהוהיאהמלצרהגיע-למסעדהאיתרלצאתכשהסכימה

 .יאלואמד ,,"ערק,

לא.""למהבהיסוס,זקיךיןחזרה"ערק,"

אינהבכללואולילה,איכפתלאכאילונראיתזקיךיןאבל~זה,להזמיןהחליאלו

אותםתובילאיתר,לאכולשהסכימההזאת,הצהרייםשארוחתבטוחהיההואשומעת.

לז:זאז~:ה. ttבשלהביתהאלאוב~לך~ה,ביתואל

הירוק,בשמפושערואתומשחוהתקלחכשעמדהצהריים,לפניאחת·עשרהבשעה

המיםשוצפיםמעליושירין.אתראה-עיניואתעצםהחמיםהמקלחתלמיומתחת

במיםנשטפיםחייושכלמעליו,נושרשהבלהרגישהואהאהבה.שוצפתובתוכו

אליה.באאזרקנשטף.והכלדעת,בלילאונןהתחילהואמוזר.ריגושונתקףהחמים,

העניין,עםוגמרבמקלחתעמדעירום.כך,אליהובאבביתהתשוקהאתהשאיר

אהבהלעצמו'אמרלבדה,האהבההאהבה.עםאליהובאבביתהתשוקהכלאתהשאיר

יאמר.זאתובכלאותהלומראיךיודעשאינואהבהלים. ryאלע~דכמואהבה,לשם

אלחלים.עבדשללשיריםלהקשיבמפסיקלאהואשירידעםהראשונההפגישהמאז
• • -: : T • 

למעשה.אמיתידחףבוהיהלאכבראבלשלו,הצידלחגיגותלצאתהוסיףאמנם

רקאיתהשכבוהואחודשים,שישהאליה.לעלותהפסיקהואד~ןה,למאדאםואשר

היהיכולככהרקכיפורנוסרטבווידיאולשיםנאלצהפעםובכלפעמים,שלוש

איתה.לשכב

החנההואשלה.במכוניתמשםאותוותאסוףסאסיןבכיכרשתעבוראמרהזקיךין

כיכרבכיווןוצעדבגריל,עופותלאלא,מסעדתבפינתד~ןהמאדאםשלהמכוניתאת

ין. Qא 9
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ששערוההוא,המאפירהגברעםאותהכשצדמכונית.איןשלשיריךחשביאלו

המקוםמןנמלטהמאפירהגברמכונית.להשאיןחשבצווארה,חלקתעלגהרהכסוף

לוהיהלאכיהצריףאלאותהלקחיאלורועדת.לבדה,ביער,אותהונטשבמכוניתו

אחר.פתרון

לעזוב?לגברואמרהמכוניתמןשתצאדרששיאלולחוקרואמרהשיקרהלמה

אדוני!"משקרת,"היא

הרגישהואהימנית.לחיועלהידכףגיחתהברגעובומשקרת,שהיאאמר

התערפל.והכלמעיניו,נפלטיםקטנטניםלבניםשמעגלים

שם?קרהמהובאמת,

שהתרחשכפיהמעשהסיפוראתמחדשלחברמנסהבתאו,יאלויבלהארוכיםימים

וייכשל.ינסהבמדויק.

חפוזים,בצעדיםלעברםוהתקדםהקורבנותשניעלהאוראתשהטילאחרי

הגומימגפיובחריקתפסיעותיובהלמותנמלאואוזניוכלום.לשמועיכוללאכבר

ושובהטרףאלשהתקרבככלוהלךגבררגליושקשוקתמיד.שקרהמהזהבאדמה.

דבר.שמעלא

כסוף·אתראההמכוניתאלוכשהגיעהתקדם,הפנס,אוראתלעברםשיגרהוא

יאלו.מולונעמדהמכוניתמןשיצאקודםאחוז·פלצות,ראשו,אתמריםהשיער

מןלצאתפקודהחיתהלאזאתשלו.הרובהבקנהוסימןבבחורהמבטשלחיאלו

ברגעובולעברה,וצעדפניואתהפךהואויצאה.הדלתאתפתחההיאאבלהמכונית,

משםוהמריאהסתובבלאחור,במהירותאותההניעהמכונית,אלהשיערכסוףניתר

כמתכווןההדקעלאצבעהניחהמכונית,אלהרובהאתכיווןיאלוגלגלים.בנהמת

ראשואתהפנההואהבחורה.שלבכייהקולאתשמעואזנראה,זהכךלפחותלירות,

לצדה,נעמדהרובה,אתהנמיךהואבבכי.מרעידההאדמה,עלכורעתאותהוראה

ביניהם.נפלהושתיקה

בידה,אחזהואהעקב.נעליאתשתחלוץביקשקודםאבללביתו,אותהלקחהוא

עינייםתלההעקבים,עלמועדתשהיאכשהביןללכת.התחילווהםלקום,להעזר

הימניתבידההנעלייםאתלקחהשיבקש,בליאותןוחלצההבינההיאבנעליה.

כעומדתלפניםרכנההיאהארץ.עלנפלהכמעטמעדה,שובאבללצדו.וצעדה

בידהאחזהואוהזדקפה.להתייצבהצליחההיאאבלמעליה,ורכןמיהרויאלוליפול,

הלבנותמזרועותיההקטורתניחוחהיתמרבוהמקוםאלאותהוהובילהשמאלית

היפות.

ארוסז:ז?עםשחיתהואמרהלחוקרשיקרהלמה

אחריבמסעדה,שםאבלבחלב,אורזכמוהןשזרועותיהלהשאמרזוכרלאיאלו
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כיחייכה,וזpיךיןבחלב.אורזלעצמוהזמיןלאכול,סיימושכברואחרילהשסטר

בחלב.מאורזיותרטעימותשזרועותיהלהשאמרנזכרה

לושהציעהמשוםאלאלחוקר,שאמרהכפיהציפורים,בגלללהסטרלאהואלא.

ערקשלבקבוקמחציתושתהצלויותציפוריםתריסראכלכברלכסף.בזוהואכסף,

בכבודו.פגעהכילה,סטראזרק:פלדי,

רקברכיהעלנפלההיאלכרוע.להםאמרלאהואשסיפרה.מהנכוןלאזהלא.

שיושבהבחורשלה.הארוסהיהלאזהמקום,ומכלעזב.המאפירזוגהשבןאחרי

בחורשה.שםאיתהשהיההגברלאהואהחקירותבחדר

שהתכונןהרובה,אתאליהםשכיווןלכרוע,שניהםעלשפקדלחוקראמרההיא

לוהניחאזורקעליו,שיחוסשהתחננהאמרה~א::זין.~~ילארוסהאתלהרוג

לנפשו.

 .החוקרשאל "?לי~~"אתה
הבחור.השיב ",ןיז::א~~~ילאני"כן,

להוסיף?"מהלך"יש

 .לי~~ענההכל,"אמרה"זpיךין

לעינישםאותושיהרוגלפניאחרונהתפילהלומר~~ילעלשציווהאמרההיא

הרובהאתלכווןממשיךתיש,כמוהואאבלבכיתי,להתחנן,אז"התחלתיאהובתו.

אחתבבתניתרו~~יל-הכוחליבאמאיפהיודעת-לאצעקתיואזארוסי.שללראש

הזה."הנוכלשלבידייםנפלתיאניואני,לאל.תודהמשם,ברחוברח.למכונית

החוקר.שאלדניאל?"זה,עללהגידלךיש"מה

בתוךהקטנההאבןהופיעהשובהדיבור.כוחלושאבדיגמגם,שתכףהרגישהוא

לגמגם.בלילדברשילמד'כדיללשוןמתחתקטנהאבן·חצץלושמהחיתהאמאפיו.

להביטיכולאילוכותבהיהודאיכך-הגמגוםממנונשכחהדם,אתכשראהלימים,

שלהאבןאתמרגישכאן,עומדהואעכשיואבלהזמן.למראתמבעדחייואלשוב

המלים.אתמוצאולאלשונו,תחתאמא

אומר.היההמקרה?"עלמידהודיעלאשלךשהארוסייתכן"איד

היהצעיר?"בחורהואוהיוםהחמישים,בשנותמאפירגברהיההואאז"ולמה

אומר.

אומר.היהוברח?"שםאותךנטש"למה

חיתההשתיקהבשבילולענות.בוהפצירלאוהחוקרדבר.אמרלאהואאבל

הודאה.תשובה,

שאלכסף?"ממךולוקחאות,רוסוחטאלייך,נטפלועדייןאותך,שאנסהאיש"זה

החוקר.
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בראשה.היבחנהזקיךין

כעת.ללכתיוכלואםהחוקראתושאלבשעונוהציץ~יל 15

התחנה.לפתחאותםוליווההחוקראמרכמובן,""כמובן,

לא. ,~ל~רבמסעדתאבל

להאמראזחייכה.בחלב,אורזכשהזמיןכךאחרהשתתקה.והיאלה,סטרהוא

אותה.אוהבשהוא

אמרה.היאיאלו,"מאורסת,"אני

אמר.אות,ך"אוהב"אני

אמרה.היא"מספיק,"

לגםהואערק.כוסעודוביקשמעליואותוסילקיאלוהחשבון,אתהביאהמלצר

עיניו.אתארוך,לרגעשעצם,לפניבעיניהוהתבונןהמשקהמןלגימה

אמרה.בבקשה,"עכשיו,תירדם"אל

אלוהים."עםלדברלי"תנילה,ענה"שקט,"

עצומות.בעינייםלההקשיבויאלו ,לדברהתחילההיא

לאואנימאורסת,אנירואה,שאתהכמואבלשלך,הרגשותאתמכבדת"אני

אמרה. " ...יכולה

שאל.וברח?"בחורשהאותךשעזבלנבלה"למי,

אחר."למישהומאורסתאניעזבתי.ההואאת"לא,

הקשיב.ויאלוסיפרה,היא

באולם."היחידיהצופה"ואניאמר,הואמצרי,"סרט"כמו

מתנצלת,שהיאאותו,מכבדתשהיאלמענו,ערבייםלשיריםשתאזיןאמרההיא

כסף.לוכשהציעהברגשותיופגעהכיבצדק,להשסטראמרה

יאלו.צעק"מספיק!"

בסרטוסתםלחברסוטרש~קישפריוהסצינהאתלפניהוהציגרגליועלקםהוא
T • -• • : ••• : •• • 

אוהבתאנישלי,"פראלו:ואומרתברכיהעלנופלתהשחקניתואיךהנילוס","נערת

אותך."

הנבלותאתלאאמיתי,גברלאהובצריכה"אתאמר,הואשתהיי,"רוצהאני"ככה

שלו."אמאשלמהצלמפחדוהשנישל,דאבאלהיותיכולזקן,אחדהאלה.

איתילמדהואאותו.אוהבתאנילעשות,מה"אבלזקיךין,אמרהצודק,""אתה

אחתפעםאבלגלולותלוקחתהייתיאיתר.ושכבתיהאמריקאיתבאוניברסיטה

להתחתן,חייביםושאנחנובהריון,שאנילוכשהודעתילמה.יודעתלאשכחתי,

ואזבדיפרסיה,הייתיבעצמי.הסתדרתיאזשלו.מאמאמפחדשהואאמרברח.הוא

שכמהאמרהואבי.והתאהבהפלהלישעשהעיד, 9לדוקטוראותילקחהשליחברה
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יכולתילאלבכות,התחלתילמרפאה.אליוהגעתיבי.התאהביותרהואככהשבכיתי,

והדמעותלבכות,והתחלתיהידייםביןהראשאתשמתיהכיסא,עלהתיישבתילדבר.

זההואעלי.והסתכלוישבלבכותלינתןכלום,אמרלאוהדוקטורויורדות.יורדות

אמרכך-הדמעות''בעבורממנישהוקסםאמרוהסתכל.שישבכךאחרלישאמר

לאאותי.חיבקהואואזשאמר,מהזה-הדמעות''בעבורספרותית,בערביתלה,

נכנסתיהפנימי,'לחדרתיכנסי'קומי,לי:שאמרלפנישםבכיתיזמןכמהיודעת

 ',אל'לעמוד.והמשכתיהחצאיתאתהורדתי'תתפשטי,'ליאומראותוושמעתילחדר

אתהרגשתישלי.בחזההסתכלוהואלגמריהתפשטתיהשאר.כלעלוסימןאמר,הוא

אותוושמעתיסיכותכמובחזהליננעציםהמבטיםאתהרגשתיאיך.יודעתלאזה.

אמרוהואהרופא,'לי,'קרלואמרתימפחד,רעדתיעניתי,לאיופי,''איזהממלמל:

השתלשלווהרגלייםהגבעלשכבתיחצי·מיטה,משונה,מיטהעלנשכבתילשכב.לי

שלווהעינייםלמטהשםהסתכלהואביד,המזרקעםהתקרבההאחותהצדדים.משני

שליהלשוןאבללדבר,ניסיתיבעיה.איזהשישפחדתיבהן,היהמהיודעתלא-

לפניאבלזוכרת.לאאניכךאחרשקרהמהגומי.חתיכתכמוהפה,בתוךכבדהחיתה

והתביישתי,פחדתישמיכה,'ליתןבבקשה,לי.'קרלואמרתיההכרהאתשאיבדתי

נגמרכברהכלהעיניים,אתכשפתחתידברים.מיניכלראוכאילושלווהעיניים

לרופא."'ותיכנסיתתלבשילאל.תודה'זהו·זה.אומרת:האחותאתושמעתי

אתומחטהובכתהדיברההיאאחת,בבתהותרהלשונהוסיפרה,סיפרהשיריד

בוהבעירההחצי·מיטהבוער.בתוכוהכלובוער,ניירממחטותלהמגישיאלואפה,

האחותמראהוגםאש,בוהבעירבגדיהאתלפשוטהרופאלהשסימןוהסימןאש

אש.בוהבעירהכלורופורםמזרקאתבהשנועצת

אתהריחהואהקטנים.שדיהסביבמעגליםוציירהבגדיה,אתשפשטהאמרההיא

ומרגישמקשיבהואמדברת,היאמשותק.היההואהעירום.ריחאתהשדיים,ריח

להשהיההדםשטףעלסיפרההיאבשינה.נקשרותכמוכבדות,עיניושמורותאת

הפרטית,מרפאתואללו:זל~י ttע.יד 9דוקטוראותהלקחואיךההפלהאחרייומיים

השלישי.ביוםבוהתאהבהואיךשהבריאה,עדימיםשלושהשםשכבהאיך

איתי."שכבבאמתלאהואאבלאליו.נמשכתישלאאפילואיתילשכבלו"נתתי

לסיגריה,ורעבהבשינהנאבקתבחדרה,לבדבערב,בששהשלישי,שביוםסיפרההיא

נכנסהואהגווע.האוראתאפורלצבועהחלהכברהערבאפלוליתמגיע.אותוראתה

תודה"נגמר.ואמר:המיטהעללצדההתיישבהשיבה,שערבוהקראשועלהחדר,אל

לקום,כדיהשמיכהאתהסירההיאהביתה."לחזוריכולהאתעכשיובסדר.הכללאל

בידה.אחזואז

אותו."אוהבתשאניהרגשתיבידלישהחזיק"ברגע
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היופסנתרן,כאצבעותארוכותאצבעותיו,שלו.מהידהגיעהשהאהבהאמרההיא

האהבה.אתהרגישהואזבאצבעותיה,שלובות

התאהבתיואזהלבנות.השערותעלהחליקהשנייהובידהיד,אתלילקח"הוא

בזרועותיו.אותהשיאסוףשקיוותהבו,שהתאהבהאמרההיאבו."

דוקטור."אליך,התרגלתיללכת,רוצהלאאני-לו"אמרתי

יודעתשאינהואמרהלעברם,זחלשכברהלילהעלהערב,אותועלסיפרה~יריד

 .כךאחרקרהמה
הדבריםאתזוכרתלאפעםאףשאנייודעאתהזוכרת.לאקרה.מהיודעת"לא

זוכרת.לא~~ילעםזוכרת,לאאניאיתןכולם.עםעיד, 9הדוקטורעםרקלאהאלה.

לאאבלאיתר,ששכבתיזוכרתלידי,הדוקטוראתהחדר,אתזוכרתדווקאאניאבל

איתי?"ככהזהלמהשם.קרהבאמתמהיודעתולאהפרטיםאתזוכרת

יאלו.אמריודע,"אני"מה

אמרה.כלום,"זוכרתלאאניבאלוהים,"מוזר,

יאלו.שאלאיתי?"שכבתאיךזוכרתלאאתעכשיו"אז

כאילוהאורנים,ריחאתמריחהשאתאמרתהשנייהבפעםאיךזוכרתלא"את

החדר?"בתוךהעצים

זה?"אתאמרתי"אני

"בדיוק."

 11להיות.יכול"לא

החוליותבגבאצליאיךהרגשתיאניואני,האורנים,ריחעלדיברת"את

מתפרקות."

פחדפחדתיאיתןכשהייתילהיות.יכול"לא~יריד,אמרהכלום,"אמרתי"לא

זה."מכלנשכחבואמקרה,בכלמוות.

הכל?שכחהלמה

החדש·ישןארוסהועלעיד 9הדוקטורעל~רל ttבמסעדתלוסיפרהאיךשכחה

לחייתיותדומהמשהוהיההקטנותובעיניהזרה,אשהכמושםישבההיא .לי~~

שלושתאתלקחוהםשכח.ובאמתלשכוח,החליטשיאלויוםבאותוהבחוריםשל

שלהקברותבביתלברושים,מתחתהאדמה,עלאותםוצלבוהקברותלביתהגברים

עלולירוקבקוללקללהתחילוכךאחרבהם.שירולפניאותםצלבו~ו;ןר.~אר

כךאחרבכה,כךואחרהיוםבאותוהקיאיאלוהפחד.גרכברבעיניהםאבלהאדמה,

עיניו.אתעצםהואעכשיו.להיזכררוצהלאהואלא, ...כךואחרלביתוחזר

בשפתיו,ייפגשוששפתיהכדיצווארהאתמעטשמתחהלרופא,שנשקהאמרההיא

 .אותושאהבהאמרה
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אמרה. " ...בדיוקלאהואאבלאליו,נמשכתישלאלמרותאיתילשכבלו"נתתי

במצבה. ,עכשיולהאסוריםמלאיםמיןשיחסילהאמרהרופא

באפה.ומשכהבוכיםבקולאמרהשלי,"החזהעםשכב"הוא

 .נרעדבקוליאלושאלמתכוונת?"את"למה
כן,בעצםכלום.הרגשתילא"אנישדיה.ביןקושרטטהובאצבעהאמרה"ככה,"

החום."אתהרגשתי

שכבמשונה,קצתהיהוהואארו,רקשרהרופאעםניהלהכךשאחרסיפרההיא

ככה.""תמידאיתה

 .יאלושאלככה?""איד
שדיה.ביןדמיוניקורושמתאמרה,כאן,"כלומר"ככה,

ככה?!"הזמן"כל

שלי."הציציםאתאוהבשהואאמר"הואאמרה."כמעט,"

ככה."מדברותשנשיםיפהלא"זהאמר.יאלוהזאת,"המלהאתתגידי"אל

האמת."אתאומרתאנישאגיד?רוצהאתהמה"אז

 ".~ר ry כ;t"תגידי

שאלה.היא "?~ר ry כ;tזה"מה

המלה."אתאותךלימדתיבביתאצליכשהייתשכחת!"כבר

כלום."זוכרתלאשאנילך"אמרתי

לך."והסברתיהפירושמהאזאותי"שאלת

עכשיו."שובלי"תסביר

ההיא."במלהיותרתשתמשיאל"אבליאלו,אמר ,",אל"עכשיו

ו"בשניבגיפופיםמסתפקהיהאחת.פעםול~איתהשכבלאשהרופאסיפרההיא

שלו.במרפאהנמצאיםאנחנוכיבאמתאיתילשכבפוחדשהואאמר"תמידאלה".

היינואזנשוי.גברשהואאותו,מכיריםשכולםאמרהואלמלון.נלךבואלו:אמרתי

 " ...אותיכשאנסת ,ה~~ל~בשםוגםבמכונית,ופעםבמרפאהפעםזהאתעושים
מדברת!"אתאיךאותך?אנסתי"אני

במכונית.היינוהיוםבאותואיתי.ושכבתאליךאותיכשלקחתלהגיד,"התכוונתי

הראש."אתלהורידליאמרהוא

אותי."ראההוא"אולי

 " ...שאנירצההואאות,ךראהלאהוא"לא,

מה?"שאת"רצה

איךיודעתלאמוות.פחדפחדנוכבודו.הגיעאזובדיוקהראש,אתשאוריד"רצה

עצמו."אתלכסותהספיקהואואיךהראשאתלהריםהצלחתי
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וחמור.""טיפשיאלו.קראאני,"טיפש"איזה

תעשהאנשים.מלאההמסעדהממ,דמבקשת"אניזקיךין,אמרההקול,"את"תוריד

 ,,רם.בקולתדבראלטובה,לי

 .וחמורטיפש-ולחשקולואתהנמיךאלווי

 2002ביירות,

ברוךמלימערבית:
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