
לעבוד---     עדיין עליו קטע
עבר---    מן קטע
ההווה---    מן קטע

      , אוהבת         את את שיחליף סיפור ועוד להווה שבה שאני לפני יולי על סיפור עוד  לכתוב
"   "  - יין      כוס לעצמי לחפש שלו המקורי במיקום פנטסטיים דברים לעשות

בלנדו
 . מילר    בלנדו הוא שמי

 ",   " :   ,  ,   ; אמרתי      חתול רוצה אני יפה פחות וסופו יפה התחלתו שלוש מגיל הוא שלי הראשון  הזכרון
   . קופסת,           למענו הצבנו השכנים של מהחתולה ושחור קטן חתולים גור לי והביא שהלך  לאבא

     .    , חדרי      את יצאתי המחרת בבוקר לצידי ישן והגור למיטתי בסמוך ישנה במגבת מרופדת  קרטון
  ,        ,     , מחצה   והדלת בעקבותי הגור בא לב שאשים בלי אך יברח לא שהחתול כדי הדלת את  וסגרתי

.  ",   " .    ,       . אמרתי  זז לא החתול הורי אל ונשאתיה נוזלים שהגירה הגופה את אז הרמתי המסכן את
.   "? אבא"  שאל קרה מה

". נסגרה"  הדלת
".  ,  " :      , בלנדו   מת הוא ואמר הגור את מידי לקח בראשו הניד אבא

.    ",  ,  , להגיד" אמא מיהרה אברהם באמת נו
.   "? אבא" שאל מה

"? לו"     אומר אתה דברים איזה
"? לו"     אגיד אני מה אז

 :  , ואמרה    וחייכה בי הביטה ." אל"אמא     , עכשיו  שמח במקום הוא בלנדו תדאג
 ". שלי"       המיטה ליד שמח היה שהוא חשבתי

 ". היה"  הוא
"? עכשיו"    הוא איפה אז

 :  , לאמור     בכתפיו שמשך באבא הביטה לזה    אמא אותך הכנסתי לא , ", אני לי  במקום ואמרה  הוא
עכשיו  ."שמח

. הנושא   נסגר ובזה

מחבואים
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  ,      , מצאתי          בו יותר מאוחר שנים כמה הרץ ויבש חם קיץ יום אותו אותו גם היטב לי  זכור
.     , מלכת        הזמן עמד שבו אחר לממד פורטל גם שהיה מיוחד מסתור מקום

  ,  ,     ,     , זה     הרי אמר כפיו את הוא ספק וזמן ממדים בענייני שמבין אוסקר לדוד כך על  כשסיפרתי
)        ,     ,   , הראשון   בעולם כאלה מקומות ארבעה רק יש כי בלנדו מזל בר אתה כן כן הכלל מן  יוצא

         , של       בביתה וישן עבה אלון עץ שולחן תחת השני ההימליה פסגת בראש קטנטן תה בבית  נמצא
,      ,      , לדבר     מודעת שלא היא אבל סקוטלנד שבארץ הנעלם העמק הוא וקר ירוק בעמק הגרה  ישישה
,      , בעולם         העמוק במקום נמצא השלישי מחדש פעם כל שלה הכפכפים נעלמים להיכן תמיד  תוהה

             , אלף  כל דקות כעשר של קצר ולזמן ולפתע לחלוטין שנכבה געש הר בבטן האוקיינוס  בתחתית
    ,      .  , ממדים     בענייני גם שמבין יצחק דוד כך על כששמע האחרון הרביעי את מצאת ואתה  שנה)

  ,     ,  ,  ,     , חייך    אז האל דרכי הן נסתרות ואמר הלוהט האדום בזקנו הוא משך אחרת בצורה אבל  וזמן
  . כתפי    על רכות וטפח

    ,    , שהיית     כפי צעיר עודך חזרה יוצא וכשהיית הפורטל באותו שנים להישאר  יכולת
   ,   ,   , של,       הגב אולי נולדו תינוקות נפטרו אנשים חיכה לא שסביב שהעולם מגלה היית  כשנכנסת
     ,    ,     , לגן   יחדיו יוצאים היינו פעם ללכת לה קשה העיניים סביב קמטים נוספו פתאום נכפף  אמא

?      ,       , האלה,     השנים כל היית איפה בלנדו לנוח צריכה אמא כבר היום הים אל נוסעים היינו  החיות
   ,        , שעבר     הזה והיום בבוקר עשינו מה לזכור אפשר אי כבר ומסתיים מתחיל היום קצרים  החיים

   ,     ,   ,      , שנים   בילינו אם שעשינו מה זה אז הרגע באותו שם והיינו ואהבנו טיילנו אם יחזור לא  כבר
 . שעשינו      מה זה אז בלחפש רק

  . הגדול      החופש בתחילת גיליתי המחבוא את
          . כבר    ערב ארוחת לאכול לבוא לה קראה אביגיל של אמא מאוחרת שעה עד  שיחקנו
  .     ,     . צריך,      לא חוקים אין הגדול ובחופש הגדול החופש היה זה אכפת היה לא לנו אבל  פעמיים

 .         ,    . לה  אמרה שלה שאמא מה עשתה תמיד היא הלכה אביגיל אבל לישון ללכת
   -' ' . קראה         אמא ככה הנזיר יעקוב של הבית של מהחלון החדשות את שידרה  הטלוויזיה

  ,” בכפכפי.       "     דשדש המדלדל כל את לו שחושפות לבנות בגופיות הסתובב הזמן שכל הנזיר  לו
 ,          .    , שלא   אחר מישהו בחברת אחד אף אותו ראה לא בחיים לבד תמיד והוא שלו החומות  הגומי

 . מישהי   על לדבר
 .    ,     .   ,  , ריבה     שנה מאה לפני פעם היה זה אבל מספרים ככה כן מישהי פעם לו היתה  אבל

     ,      , ושמרניות   שחורות שמלות רק שלבשה עור שקופת בלונדינית היתה והיא שמה היה  מיטלה
 .      , צווראה,      על וקשוחה עזה קשירה לבן בשרוך קושרת היתה אותן וארוכות
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   ,       , עוד         אז שבעצם הנזיר של ביתו את מיטלה יצאה חדש יום אל החמה הפציעה עם אחד יום  אבל
 ,         ,      , לא   לעד עזבה עמו החייל של מכוניתו אל ונכנסה בידה מטלטליה כל את נושאת נזיר היה  לא

.     , הזריחה  תמה אפילו טרם יותר תשוב
. חיה          נפש שום עוד עם הנזיר יעקוב נראה לא מאז

  ,      , הרחוב       וכל המדרכה אל סיגריה בדל מטיס שלו החדשה אונו בפיאט לידינו חלף  רמי
. שלו     הציפצופים את לשמוע יכל

     ", תמיד"          היה הרוקח פופציק מוישלה שלהם הזאת העצלנות עם הארץ פני את לנו משחיתים  הם
      ,      ”.  ' היה   " לא בכלל שהוא שאמר מה חדשה מכונית היתה לרמי אבל הצעירים ה החבר כל על  רוטן

עצלן.
    .... מפגישות"        חזר הממשלה ראש בצומת האחרון לפיגוע כתגובה חדשים כוחות פורש ל  צה

מחודשות....
.      , הצרצרים          קול מעל ברוך משייטות שקט הערב אל הנזיר יעקוב של החלון דרך פרצו החדשות

.   "? שאל"   מימו סופר מי טוב
   ,     .      , אין    הגדול ובחופש הגדול החופש היה זה אכפת היה לא לנו אבל מאוד מאוחר היה  כבר

חוקים.
.    ", השיב"  סובול דרור סופרת נינה

        .    ",    , בקול"  לספור והתחילה המקלט קיר אל פנתה נינה מימו בנו האיץ נמשיך בואו אז כבר  נו
,   ,      ; עצים,      מאחורי חללים מני בכל להסתתר פונים נמלים כמו להתרוצץ התחילו וכולם  רם

.    , מחבואים  לעצמם מוצאים בתים מאחורי
.    "-  , בקול" ספרה נינה שש חמש

 , רצים             מקום לכל אחריה הלך שתמיד שמלי ואחריה הילי את העין מזווית וראיתי  רצתי
     .       . שהיא     לו אמרה היא פעם הכל הילי בשביל עושה היה שמלי הגדול האשפה פח מאחורי  אל
        , באותו        עוד שלו החנות אל פרץ שמלי אז הרוסי ולדק של מהגלידריה הגלידה כל את  רוצה
  ,    . את         התרגזה הילי אבל תות בגלידת מלאות קרטון קופסאות שתי לה והביא ל-הלילה  הגלידה כ

,    ,   .         , להתרגז  המשיכה היא מזה וחוץ צעקה היא עלובות קרטון קופסאות שתי רק לא רצתה  היא
           . כמו      אליו לחייך להילי לגרום הצליח לא ששמלי גם מה אז תות גלידת אוהבת לא בכלל  היא

 ,             , ועוד    הרוסי מולדק שלו התוכעס על פליקים מאה איזה קיבל גם לזה בנוסף הזמן כל רצה  שהוא
.         .      , שבועיים    איזה לשבת יכל לא הוא זה אחרי לחנות פרץ שהוא זה על שלו מאבא עשרים איזה

"-  , שמונה" שבע
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     , הקטנה          האור בריכת בתוך חולף קמח כמו באבק הרגליים את שעוטף הלבן האפר בשביל  עברתי
    ,     .  ,  - לסגור      מישהו שכח אולי קר רוח משב חלף ביום בלילה דולק שתמיד השבור הרחוב פנס  של
.          , החום      את מפחיד הרחוב אל גלש הקור מתוכו ברח מסביב הבתים באחד המקפיא דלת את

 "-  !  ,  ! ש"          שתיים חת העומד הוא מצדדי או מלפני או מאחורי שעומד מי כל
.        .   .   , אותי     לראות יותר יכל לא אחד ואף בשקט ישבתי האחר במימד שם עצמי את מצאתי ולפתע

. חיכיתי,  ואז
  .       . את        רק יעקוב של החדשות את לא גם כלום לשמוע היה אפשר אי שלי המחבוא  מתוך

 .    , ערש   שירי שרים לשמוע יכולתי הצרצרים
 ,      ,    . שתתחיל    מהמקלט תתרחק שהיא לחכות צריך לא עוד אבל החוצה להתגנב להזדמנות  חיכיתי

. כאן.       אותי תמצא לא בחיים היא לחפש
.   ,   , לחיים     ליטפה בשערי פרעה נשבה חמימה ערביים בין רוח

חיכיתי.
     ,       , לעד    שם לשבת יוכל והוא עכשיו שלו במחבוא שהוא איפה יושב פולק איתן על  חשבתי

      .      , לאף       קוראת לא כבר שלו אמא לו תקרא לא שלו אמא הביתה לשוב אותו יבקש לא אחד  ואף
.     ,     . התותחנים,     בחיל היה הוא שלו אח היה ארז בצבא נהרג שארז מאז אחד

,       .         , שם   מטייחים שכולם אמרה שלו אמא קרה מה בדיוק ידע לא אחד אף אבל תאונה היתה  זו
בחיל. 

.   ,     .  - קירות      בצביעת בצבעות קשור זה אולי מטייחים אומר זה מה ידעתי ממש לא
.      ,   , לאיתן          הסביר לא אחד אף יודע לא מהסולם נפל וארז החיל של הקירות את צבעו הם  אולי

 . מדי      קטן שהוא לו אמרו כולם
.           , אחרון   נינה את ולספור להתגנב שאוכל כדי ייספרו שכולם חיכיתי יצאתי לא  עוד
   ,         . הזה    המחבוא איפה התחבאתי איפה שעה אותי ישאלו הם זה אחרי ימצאו ולא יחפשו  שכולם

.      ,   ,      , שלי     הסודי המחבוא היה זה שלא בטח להם אגיד לא אני אבל למצוא הצליח לא אחד שאף
        ,      , חבר  אלא דוד באמת היה לא בעצם שהוא קראוס לובו דוד על וחשבתי לשקט  הקשבתי
         .      , לו   בצבצו תמיד אצבע של באורך ששערות לובו דוד דוד לו קראתי תמיד אבל מילו סבא  של
.       . הלב.         של ממחלה שנפטר לובו דוד סופרמן של קומיקסים לי קנה שתמיד לובו דוד  מהאוזן

.   .    . אמרו         הם מתים תמיד הם זקנים לאנשים שקורה מה שזה אמרו התאומות וניקה נסטיה
   , את              לי ומראה מפה רחוק שלו הבית שמאחורי הואדי אל איתו אותי לוקח היה שתמיד לובו  דוד
     .        , מה    יודע בדיוק לא אני צועל של קולות לעשות איך אותי ומלמד העכבישים ואת החרגולים  כל
   ,      ,         . איך  שאדע כדאי פעם כזה אחד אראה ושאם נדיר מאוד שהוא לי אמר לובו דוד אבל צועל  זה
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       ,      , אל    עליו ולרכב אותו לתפוס אוכל ואני ממני יברח לא שהוא כדי שלו הקריאה את  לחקות
 . שלי  העתיד

    .     . היה      מה על חשבתי הגוגואים תחרות על חשבתי מימו של הקלפים אוסף על  חשבתי
        . היתה       היא אם כולם על צועקים היו כולם מתפוצצת היתה שמוליק של המכולת אם  קורה

מתפוצצת. 
. נבלות              אוכלי נשרים כמו עליהם עטים היינו וכולנו הכיוונים לכל מתעופפות היו הוופלות  כל

        , המכשפה        מילה גברת של הבית את סוחף שהיה לבן בנחל הרחוב אל וזורם נשפך היה  החלב
       .        , ואת  הכביש את עמו שוטף היה הוא שלה כלב בצורת הזה הענק העכברוש ואת שונאים  שכולם

 ,        -   , עד   בזרם נשטפה שלו החדשה שהמכונית מזה מתעצבן כך כל שהיה רמי של  המכונית
   ,        ,  , היו    כי עד לסגול ושוב ולורוד לסגול הופך היה ומאדום ומאדים מאדים היה שלו  שהפרצוף

   , עץ           במרומי ונתקע בלון כמו באויר להתעופף מתחיל היה והוא אדים מהאוזניים לו  פורצים
. שושנה   של הליבנה

  ,      - הקפואים      והעופות המכולת של החלונות כל דרך נור די זיקוקי כמו מתפצפצות היו  הסוכריות
,      , ראשים        חסרי להסתובב מתחילים והיו ההתפוצצות של החום עקב נוצות מחדש מגדלים  היו

.         , קפואים     לעופות אותם שהפכו זה על נקמה בתור הרגליים כפות את לכולם ולנקר
 .   ,       . המיידלע        מפוצצת ומכולת הכל באמצע חלב של נחל עם לעשות מה יודע היה לא אחד אף  ואז

     ,  ,      , לקנות     יותר תוכל שלא מזה דיסטרסיה אומר היה הרוסי שולדק כמו ל נכנסת היתה בובה  של
   , -   , -        , לא   עכשיו כי ברוך א אוי ברוך א אוי ואומרת במעגלים הולכת היתה ובובה יום כל  שוקו

.    , ננטש       היה והכל יום כל שוקו שלה למיידלע לקנות תוכל
  ,       , ראשים       חסרי קפואים לא שכבר הקפואים העופות עם העץ על תקוע נשאר היה רמי  רק

 .     , וגועש        לבן חלב ונחל בדרכם שנקרה מה כל ומנקרים לעץ מתחת ומסתובבים
 . לי   נעצמו העיניים

ונרדמתי.

רואים  כשהעיוורים
  ,'  ' .       ,    , בלי   שעורכים גשם טיול טיולים של סוגים מני כל היו אמא מצד אמא דולורטה ולסבתא  לי

 ,    ,     , להקשיב     להתבצבץ שאפשר היכן בואדי כלל בדרך הנערך ושכמיות מגפיים עם רק  מטריות
'  .      , מאוד      טיול ורקפות חלזונות ולחפש בשלוליות לקפוץ העצים של העלים על מטופפות  לטיפות

  ,    ,       ,' כדי  ונועד באביב כלל בדרך השמש זריחת טרם היום בשחרית שמתחיל בבוקר  מוקדם
 ,    ,    , ואז     העטלפים כנפי לרפרוף המבעיתה האוח לקריאת הישן העולם של לשקט  להקשיב
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,         , בשאון  פחים ומרוקנות השכם ברחובות שעוברות הזבל משאיות שמתעוררות  לציפורים
      ,     ' '  . שנועד  ארוך ולא איטי טיול והוא גדולה ארוחה לאחר שנערך עיכול טיול שנפתחות  החנויות

,  ,  ;    '  ' ,' עצים'      פרחים מריחים רק בו הרחות טיול להתעכל לאוכל ולעזור הרגליים את  למתוח
 ,   ,     ,  ,  , כך     דבר לכל שבבית הישן הפסנתר את ספסלים מכוניות אבנים כמו דוממים עצמים  ואפילו

.      .    , ורבים   שונים טיולים סוגי ועוד מיוחד ריח יש הזה בטיול מגלים
.  '  '      , בשדות    דמדומים טיול ל דולורטה סבתא אותי לקחה הראשונה השן בפי  כשנשרה
   ,         , רק   שהתגוררו היכן נגמרו ולא זכרונותי אופקי תוך אל נמתחו אשר צהובים החומים  השדות

.  , ורפאים,   בודדות ציפורים מכרסמים
 .        ", חם"      ערב באותו אז דולורטה סבתא אמרה הילולה לעשות הרוחות יצאו מעט עוד

 ,     , ווווה  יחפות ברגליים ואני סבתא שלושתינו ,-ישבנו רגל        תלת וווה המלא ששמו המשפחה  כלב
        , רגליים    שלוש רק שלו שום על כך שנקרא רגל תלת בקצרה ,   -או קטנה  שמיכה על  לצידנו

       ,     . קיץ   ברוח בודד אלון עץ נרעד ומעלינו סביבנו חרש שרו הצרצרים תפוחים ואכלנו  ואדומה
חמימה.

.  "? שאלתי"  רוחות איזה
".    " ,   ", אולי"   מתים של רוחות אמרה סבתא יודעת לא אני

"? חוגגות"   הן מה
)     ,      " ,   "? או"    בחיים להן נוח והכל המוח את להן שיבלבל מי אין סבתא שחקה לחגוג מה להן  חסר

    ,    ,      .( ועושות   ולרקוד לפזז באות האדמה מן יוצאות כאן חוגגות הן ערב כל במתים דיוק  ליתר
בלגן."

.           , ערפל    כמו הקרקע מן מבצבצות הרוחות אותן את לראות מצפה סביב והבטתי עמוקות נשמתי
,    ,   .  , " .    ", בשקט"     נשב אם העת כשתגיע תאכל תאכל דולורטה סבתא אמרה הזמן לא עוד זה  אבל

 ". שלהן    בהילולה לחזות נוכל
 ,   , רכנתי         בתורי ואני רצון שביעות של ממושכת באנחה אחורנית סבתי נשכבה  כשסיימנו
        , בפיהוק     שלוותה ארוכה באנחה ראשי תחת נתחבו וידי השמיכה על ונשכבתי לאחור  בעקבותיה

       , הרבים.      השמיים גרמי על דולורטה סבתא הצביעה השחור הרקיע מעלינו שנפרש ואיך  רחב
   ,      ,      . שק   עמו מביא הסוחר בשנה פעם מגיע משם סיפרה הצפון כוכב על ואז שם להם  והעניקה

" .   ",   ,   " .    , בעודם  סבתה הסבירה לחלקם רק לכולם לא אבל לעיוורים מאור ומקנה בעיניים  מלא
   , הם,          כאשר ובבוקר חדשות בעינים הסומאים של הישנות עיניהם את הסוחר ממיר  ישנים

  ".     , לראות,       לפתע יכולים הם מוקדמת אזהרה כל ובלי התראה בלא מתעוררים
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   ;   ,      , תחת  מכורבלים הנמים אלה הנה העיוורים אותם אל הגיגי שוטטו דומם  ובשוכבי
 ,      , ונחרותיהם     מפוספסת שינה ובחליפת מצנפת בכובע קטנה במיטה תפוחה נוצות  שמיכת

    .      , משגיח     אשר הירח אותו תפוח ירח אליהם מציץ ממנו הפתוח החלון בעד מתגלגלות  הקצובות
 . עכשיו,   מעלינו עלינו

    " ,    ", משינתם"  העיוורים אותם מקיצים שכאשר דולורטה סבתא המשיכה הבעיה  אבל
   " .   ",      , מתעוררים   שהם שברגע מפני חרש אמרה מסויים אחד לרגע רק זה לראות לפתע  ויכולים

 ,     , עגומות    מחשבות בראשם חולפות הכל את פתאום ,    ורואים קורה  כזה דבר איך זה  עיניהם ,מה
 ,   , חושבים    והם הדמעות בהן ועולות !מתרחבות להיות     יכול לא פשוט . "זה ומפני"   סבתא  הסבירה

  ,    ,    ,    ,   - עיניהם  גם כשורה לא שמשהו לעצמם חושבים הם ברור זה הלוא מאמינים לא כך כל  שהם
   ,  " ,  ". שזה,        סבורים הם מכן ולאחר המשיכה מאורן את ומאבדות מאמינות לא אחת בבת  החדשות
  ,  ,  -     ,     , ראו   הם ולרגע מציאותי כך כל היה שהחלום מפני בתוכם מתכווץ שלהם והלב חלום רק  היה

 ".     , אדם  כל כמו ממש העולם את
.       ,     .  ", העיוורים" אלה כל בשביל הצטערתי ונורא התכווץ שלי לבי ובתוכי אמרתי חבל

 .       ,    " ,   ", ורק"  אותה לקבל מסרבים כולם כמעט אבל מתנה להם נותן הסוחר סבתא אמרה זה  ככה
".   , עובד    זה באמת שמאמינים אלו בשביל

.    ,  "?      ? הגדולים"      בשמיים מביט שאלתי להם אומר לא הוא למה להם מסביר לא הסוחר למה אז
".  " .   ", אילם"     הוא סבתא השיבה לדבר יכול לא שהסוחר בגלל

 ". אה"
. הכל   הסביר וזה

   ,     , מחשבות      ושבע ונלאה יסתיים לא שלעולם שנראה הלילה תוך אל לו חלף  הזמן
"?  ,    , " : הרפאים,  באים הם מתי סבתא לחשתי ודברים

    .     ,   ".   , ריח"   את עמוק נשמתי שממעל הכוכבים נצצו ובעיניה סבתא השיבה מעט עוד הזמן לא  עוד
.   ,           , האפורות  האבנים היבשה האדמה בניחוח החם הליל את המבשם הקיץ ריח את לתוכי  השלף

"?   " . מגיעות   הן מתי עיני נעצמו וכך
”.   , מעט"  עוד מעט עוד

 ;      ,       , אדם    אחת סצנה בזכרוני נחרטה אך תוכנו היה מה אפילו זוכר אינני פעם ספר איזשהו  קראתי
  ,          , למרות     אך רבות שנים לפני העולם במלחמת משפחתו כל את איבד הדוואי ערש על ערירי  זקן
           , את      שעזב עדינים רגעים באותם משפחתו על אז אמר הוא שכן ואושר נחת מלא היה זאת  כל
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    .'       . להגדיר    '  היה אפשר אי אותם אהבתי ואני אותי אהבו הם בסדר זה אותו עזבו והחיים  החיים
. מזו         מושלמת בצורה המשפט באותו ממנה להיפרד וגם אהבה

לפני                אותה איבדתי וכבר מהי אהבה ידעתי אפילו טרם שורש בי שהכתה האהבה זו היתה  ולי
 ,        , נולדו      השירים בשיר עליה ששרים הזו הידועה הפריחה הלבלוב זה הנה להבין הספקתי  שבכלל

 ,   .   ,       , לאחר   זה אחרי אהבה זו בעקבותיה חלו בחיים הגדולים המעשים כל בשמה ומתו  ממנה
   , מהעין,           רחוק אומרים לרסנם יכל לא הלב פרא צומחים החלו בי שהכתה השורשים  שעזבה

    ,    ,     ,     , לא  כבר אני כי שלמים חיים אולי רבות כה שנים חלפו האנדמי הזה במקרה אך מהלב  רחוק
   , בנימי,            פועמת עודה הזמן באותו מקום יותר אין עד שממלאה שמכלה הזו התחושה אך  ילד

. הזמן           חלוף עם מתגברת רק אף ואולי נוצרה אתמול כמו הנפש
. יולי   היה שמה

.  ,     "? קונדסי"     ערמומי בחיוך יולי שאלה פנטסטיים דברים לעשות יודע אתה
.  ", השבתי" בטח

"? מה"  כמו
".  " ,    , דברים   המון ואמרתי בכתפי משכתי קצרה שתיקה אחרי

.   "? יולי"  התעקשה מה כמו
".    " ,   "? אותי   תעתיקי זה אחרי אני אמרתי לך שאגלה ולמה

 " .         ,   "? יש"    לי ונמשים עצמית חשיבות מלא חיוך נפרש פניה על יולי שאלה אותך להעתיק לי  למה
.אמיתייםכישרונות      , האחרונה."  המילה את מדגישה הכריזה

.    ", בהתרסה"    אני אמרתי כישרונות יש לי גם
.  ", התעקשה"   לי תוכיח אז

".      ?  " : אותך   מכיר לא בכלל אני לי למה אמרתי קפוצות ובגבות
"?  " .   ", אתה"  ומי יולי אמרה יולי אני

". בלנדו"
,       ,       , חבלים     בסולם כך אחר טיפסנו אליו שלה העץ בית אל אותי והזמינה ידי את יולי לחצה  אז

".    , רוסיים      "    ומרגלים פיראטים פושטקים פלישת למנוע בכדי הפיסגה אל בהגיענו מיד הורם אשר
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    ,      , מסתנן     כמו ומהיר חרישי גנב כמו אותן חוטף הזמן הימים אותם מאז חלפו  השנים
  ,     ,      , הזה    והיום זה את אעשה היום החלטה עם בבוקר מתעורר אתה שתבחין בלי הדלת  תחת
,   ,         , שעשינו     דברים הזכרונות לא אם החיים בסוף לנו יש מה רבות שנים לפני נעלם  כבר

.     צחוק    , הזמן,      במי להן שחלפו ולמרות יותר לא ביקרנו בהם מקומות ואהבה בכי  שצחקנו
 ,         ,    , בעל    קטן במשרד דין עורך הנני כיום כי אם הילד אותו עודני והתפוגגו השנים אותן  החפוזים

בעזרת             ימים מספר לפני להדביק נאלצתי שלה השמאלית המראה שאת ישנה פולספגן  מכונית
  .      ,     ,( שאני  (  וכמו מגולח חצי זקן זיפי וכמה דולב עץ שבכניסתה דירה תשאלו אל הדבקה  סרט

, ההוא      הילד בדבר ומהרהר כאן ,    יושב חשים      היערה ריחות שבחוץ הכרמים על אט הערב  יורד
החלון    בעד דוד,           פנימה של בביתו הסדר ליל שולחן סביב שנה כבכול סדורה ומשפחתי  הפתוח

. אבא,      של הצעיר אחיו הוא יעקוב

-         - יעקוב      דוד ושל אבא של ביותר הצעיר האח יצחק דודי התייצב היום בשחרית  עוד
,          ,     , ארונות  פותח הוא היה וכבר הישנים נעורו לא ועוד עתיק אבק בשואב חמוש הבית  בפתח

 .     ,   , וכאחוז      מהומה ומייצר ספרים מפיל רהיטים מזיז בהתלהבות השואב צינור את לתוכם  דוחף
     ,      , מבוהלים    אבק גריסי בחריצות שואב תועה גרגיר כל בלהט צד הטיהור במלאכת החל  דיבוק

  ,       ,   , אנה    מתהלך בטעות דרכו על שנקרו ופתקים מטבעות אבודים תכשיטים עטים מני גם  כמו
 .     , התורה  מן פסוקים וממלמל כסערה ואנה

        ;      , בינו,   ליחסים תרמה לא הסתם מן אשר סוגיה יצחק דוד של לחייו היתה ועזה שורשית  האמונה
           , השייך   לכל ועזה שורשית כלשהי התנגדות ומעולם מאז היתה לה אשר דולורטה סבתא  ובין

,   ,      . ילד,         בהיותי שלג של וחריג חורפי ביום עמה עצמו שמשייך מי לכל פסקני סבלנות וחוסר  לדת
.        , יותר   מאוחר עוד אספר כך על אך הסיבה לי התבררה

    - הרגע            באותו נהנה שדווקא יעקוב דוד של לאוזניו השאון שהגיע עד רב זמן ארך לא  זה
  ,      -     ' רק    לגופו במדרגות מטה ושעט אז שמיהר בסרטים כמו ים וחוף מייקה בג הקשור נחמד  מחלום

 .       ,  "?   " . החשמל  מן התקע את לנתק וחש זעק עושה אתה מה וגרביים תחתונים
   ,     ", תחת"          הוסיף ואז לצטט מיהר יצחק דודי גבולך בכל שאור לך יראה ולא חמץ לך יראה  ולא

".   "  , " : ז  פסוק ג י שמות האדום שפמו
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"!  " ,      "!  , ישנים"   כולם רמה בלחישה יעקוב דוד קרא יצחק בבוקר שלוש זה
  " .    ,   ",  , הרבה"      יש ובביתך כפיו את וספק יצחק אמר יעקוב הסדר לליל הבית את להכין  עלינו

חמץ."
  “ .      ,    ", אני"    הבאה בשנה ביאוש והשליכן ידיו את הרים יעקוב דוד מלמל הדבר אותו שנה  כל

.   ”?       . למלמל      המשיך מפתח לך נתנה בכלל פנינה למה הדלתות על המנעולים כל את מחליף
אל     הצטרפה מהרה על        גם המהומהעד שינה חלוק קושרת שהיא תוך פנינה  דודה

,   " . כאן,          קורה מה עיניים כיסוי מתנוסס מצחה ועל בשיערה תחובים לסלסול רולים  מותניה
. שאלה?"  יעקוב

      .   , קופסאות"       כל את גם כולל וזה במדורה ולבערם ושעורה חיטים כל הבית מן להוציא  עלינו
.    ", יצחק  דוד התרגש שלכם הספגטי

.   "? הדודה" דרשה סליחה
  ,    ".     , את"      סוחט יעקוב הדוד נאנח אותו שורפים שלא ובטח מהבית דבר שום מוציאים לא  אנחנו

 . ידו    בכף הלאות פניו
,     ,    , עיניים      ומצועף שיער פרוע המדרגות במורד מתנודד ירון דודי בן גם הגיע  לבסוף

 . המתרחש   על תוהה
.      ", ביאוש"      יעקוב דוד שוב נאנח לכרמים לקום צריך אני שעתיים עוד

 ".     " ,    ", עזרה" של שלמות שעתיים אלו יצחק דוד אמר מצויין
    ,      , השואב     שוב התחיל וכבר למחוא יעקוב דוד הספיק וטרם השקע אל התקע התחבר  שוב

. מעיו        תוך אל ודברים חמצים מני ולינוק לנהום
 ".   " ,          ", היא"  ערים אנחנו ממילא השאון מעל קולה מרימה שהיא תוך פנינה דודה אמרה טוב  נו

". בפעם: "            פעם מדי שצריך כמו ככה להתנקות הזה לבית יזיק לא וגם הוסיפה
 ,    ,    , משך      יצחק דודי נעמד הטומאה סילוק ובתום המירוק למשימת הבית תושבי נרתמו  דאז

   ,     " :     , ודלא  חזיתיה דלא ברשותי דאיכא וחמיעא חמירא כל והכריז בשנית כפיו ספק האדום  בזקנו
דארעא,      כעפרא הפקר ולהוי לבטיל ".1בערתיה

     ;      , על     נלחמים שרון ואחותו ירון פסח בכל שמתרחש מה היא מוכרת הסדר שולחן סביב  הסצינה
יצחק         (" דוד של החדה מעינו השולחן על שהחביאו -הפיצוחים כל      לחכות בנויה לא שלנו הקיבה

          ,(" מארצות    שקיבל לנגרים מיוחד מגזין אמא בפני בגאווה מציג אבא לאוכל זמן הרבה  כך

 ביטול החמץ. תפילה בארמית, שתרגומה לעברית: "כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שלא ראיתיו ושלא ביערתיו, יבטל ויהא הפקר1
כעפר הארץ."
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  ,"    ,  " : תוחב,        הוא פסח סדר זה אברהם באמת לו ואומרת תוכחה מבטי בו שולחת וכשאמא  הברית
. גנובים       במבטים אותו ומכבד ההגדה תחת אותו

      , משקפיו         מזווית בה מביט יצחק ודוד שמירה ככלב בזעף יצחק דוד על משגיחה דולורטה  סבתא
,             , נייר   מפית על שרטוטים מני משרבט שהוא תוך לעצמו ממלמל אוסקר דוד ידיו את  ומחכך
  ,      ,    ,   , יעקוב  דוד השולחן תחת הכלבה את מאכיל בשנתיים ממני הקטן אדריאן אחי שותקת  אלינור

      ,   , חיברה   שבודאי חמשיר מדקלמת איזבל וסבתא ומיסים חשבונות מספרים מדברים  ופנינה
לאחרונה:

ילד   בגינה רוץ
השלד     על ירגלייך ידרכון בל

שח       הלה אתמול מה דבר השכן עם
נח     כעת האוכמנייה שיח ותחת

פלד   פיסת בראשו
    .      " ,   "? שמח"   אותו יעשה שזה הנביא לאליהו השיר את מקדישה אני שואלת היא בעיניכם חן  מוצא

”. עפיפון  כמו
,     .     ,  , הגיעו       מנין ידוע לא המקובל מן שונים מעט ובכן שהם לשון נוהגי שגורים איזבל סבתא  בפי

     . הסברים        לכך ישנם לבטח אך העולם לשאר סתומה עודנה שבמימרות המלים שבין  והזיקה
. לי,      לא אם לסבתא לפחות הגיוניים
.   ", אדריאן"   משיב סבתא מאוד יפה

     ,    ; על       ידיו את הוא משלב ולבן ארוך זקנו רוח בקוצר הנביא אליהו ממתין הדלת  ובפתח
 ,       . פוקעת     כבר וסבלנותו התחלנו לא עוד זרועו על תופפות ואצבעותיו ?חזהו יסיימו    כבר הם  מתי

 , לעצמו   חושב .הוא הלילה       לי מחכות עוד רבות יין כוסות
   ( ) ,  " ,    ", הסדר"    יערך לא שוב ליבי שלדאבון יצחק דודי מציין לציין עלי שנתחיל  לפני

  .      ,   " :   ". חייב  אולם כשר אינו כלל שבנמצא ומה חסרים רבים דברים מוסיף הוא ההלכה  כהילכת
     "-    , יצחק         דודי סיים לא ועוד לאמו עלינו ולכן הטובה על מברך שהוא כשם הרעה על לברך  אדם

 .         , השולחן  של השני מהקצה הגדה לעברו טסה ולפתע המשפט את
.    ,    "! השולחן"        על ודופקת דולורטה סבתא נובחת שלו לשטויות כוח לי אין כבר שלי בגיל

 ".   .   " ,   ",  , להירגע" צריך הסדר ליל זה אמי אומרת אמא בסדר
.    "? דולורטה" סבתא קופצת להירגע

    ".   .   " ,    ", ההגדות"  נפתחות סוף וסוף נתחיל בוא רעבים פה כולם מילו סבא אומר יצחק  קדימה
   .    -   ,  -  , בשעה     מגיעים אנו מסתיים גם לבסוף יודע מי ואפילו מתחיל לא או ההלכה כהילכת  והסדר
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  .          , כנגד   ברם שפמו תחת נוספים ציטוטים לשלוף ממהר כבר יצחק ודוד עורך לשולחן  טובה
" :  ,     ( אכלו   (     ומכריז כוסו את הוא מרים בנדיבות דולורטה סבתא מנפקת מהם אימה מזרי  מבטים

". נמות    מחר כי ושתו

 -      ,    .     ; על  אלה בעניינים סמכא בר שהנו דודי שאמר וכמו הרע ועל הטוב על משפחתי  זוהי
,    ,      .       . שקרה   מה את שקורה מה את הוא מגולל זו משפחה אודות נוסב זה סיפור לברך עלינו  שניהם

. זה        לבין זה בין שמתגנב מה כל ואת

 ,          ,   , ועברה   שלה אמה של שידוליה עקב בצעירותה פולין את עזבה בל דולורטה אמא מצד  סבתא
.   ,  ,        , אוסקר  ודוד שרה אמי עם יחדיו הארץ אל עלתה ולבסוף באנגליה להתגורר

      : דודי         ושני אברהם אבי של הוריו האחרים סבי שני מתנוססים היחוסין אילן של השני  מצדו
             , בזכרון  והשתכנו שביוון מקורפו הארץ אל עלו אשר איזבל וסבתא מילו סבא הם ויצחק  יעקוב

   .          , בנה,     יותר מאוחר צעיר בגיל עוד לעבוד יעקוב דוד גם החל בו הכרם את שנטעו היכן  יעקוב
 .        , בגפנים       ביחד לעבוד שניהם ממשיכים היום ועד סבי של לזה בסמיכות ביתו את הלה

ומספריים   נייר אבן
    .     ,    , כוכבים   כמה עוד מתמהמהים מוקדמת שחרית שעת וזו הסדר שלמחרת היום שבת יום  זהו

.      , רם,         טלפון צילצול מעירני כשלפתע השמיים בקצה וביישן כתום פס איזה מפציע ואך  במרומים
 ,       ,       - ואם  עצמו האלוהים את גם העיר שלבטח הבוקר של הבהיר השקט כנגד חזק כך כל  והשאון

    , השכנים  את לבטח אז אותו .לא
 ,      .         "? אך" מאוד מוכר הדובר של קולו הקו של השני מצדו אומר מישהו שומע אני  בלנדו

   ,     ,      , לזכרון  לסלוח צריך מציאות עם חלום התמזגות שינה עם עירנות בהתערות כלומר זו  בעת
. ונרעד.     וחלוד ישיש הקול המתמהמה

.     ,    ", מיטתי" שליד בשעון מביט בצרידות לוחש אני מדבר
 "? ער"  אתה

 .   ", אומר" אני לא
".        " ,    ", דקות" עשרה חמש עוד אותך לאסוף בא אני הקשיש הדובר מכריז מצויין
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 "? זה"  מי
".   , כמובן"     ירמיה זה מי אומרת זאת מה

 " :      , נמתין         כעת ואמר הספסל על לצידו הושיבני הפארק אל איתו מילו סבא אותי לקח שש  בגיל
".          , הימים    מן ביום לנצחו כיצד ממנו ללמוד שנוכל בכדי בעולם הטוב השחמט לשחקן

     , חמש        בדיוק היה השעון שלפי מסויים זמן לאחר הגיע בעולם הטוב השחמט  ושחקן
   "    ,       , זמן  מספיק היה זה מילו סבא ולפי השנייה מאיות עשרה ושש שניות עשרים דקות  עשרה

 ,   ,       ", היו      לי ובהתאם לכשהגיע המהולל השחמט לשחקן שאמר כפי שלי התה כוס את לשתות  בכדי
   ,  ,     ,   , לסבא    שהספיק הזמן או השנייה מאיות עשרה ושש שניות עשרים דקות עשרה חמש  אותן
           - על   שעמדו המתבגרים גוזליה שני את בתולעים האכילה אשר דרור ציפור תה כוס  לשתות

           , אשר    הציפורים על שנבח שחור כלב עם בגן שחלפה גבוהה אישה שובע ידעו ולא  האדמה
        , והתגלגל     האילן על הכנף בעלות בהתיישב שנפל בלוט טרודים בציפצופים העץ אל  התעופפו

,           ,    , לרכב  למד בדיוק אשר ילד של אופניו גלגל תחת בא שברצפה בסדק עצר הרחבה  לאורך
 . ישבנו,        ואל המושב מעל הזאטוט את ושלח והתקילן

      ,    -  , עוד    אינשטיין אלברט הבין שכבר וכמו מבינים שאנו כמו שהוא זמן פרק אותו  ובתום
  ,   ,    ,    - עליו    הניח בשולחן התיישב השחמט אשף הגיע ביותר יחסי דבר הזמן אותו לפני  הרבה
 " :  , מוכן         אתה ואמר מדבקים באגדים נחבשו המתפרקים חלקיה אשר רעועה שחמט  קופסת

מילו?"
.   "?  , סבא"      שאל ירמיה אותך לנצח איך אותי תלמד היום

.        ", והמתפרקת" החורקת הקופסא את ופתח ירמיה אמר אולי
".  ,    " ,   ", ירמיה"    חדשה ערכה לך אקנה סבא אמר אמיתי במשחק אותך כשאנצח

   ,  " ,        ",  , אותי"  תנצח לא אמיתי במשחק חלוד היה אז שכבר בקול ירמיה אמר מילו ראשון  דבר
,  ,   .   ,         , מילו.   שלישי ודבר פעם אף מזו חוץ אחרת ערכה שום על משחק אינני שני דבר  לעולם

". לעולם      אותי תנצח לא אמיתי במשחק
   ,   ; לבצע         כיצד אלמדך מילו היום הצהריים אחר שישי יום כל בפארק המפגשים החלו  וכך

, הפרש    בעזרת משולשת , לגיזה  , היום         מילו ביותר החשוב החלק הם המשחק של הפתיחה  מהלכי
       ,      , ולזכות   למלך המלכה של ריתוק לבצע כיצד הסקוטית המלכודת על נעבוד היום כך על  נעבוד

 .     .     , אחר,     שיעור שבוע כל זה את נלמד היום זה את נלמד היום במלכה
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 . שלי       השחמטית הטקטיקה שיעורי נערכו גם איך     וכך מילו סבא שלמד שבזמן  מפני
,   ,     ,    ,  , והפרשים   ההצרחות המהלכים אחר עיני עקבו קיווה לפחות כך כלומר ירמיה את  להביס

. והתכסיסים    התחבולות את ושיננו
 , הכלים             בעולם הטוב השחמט לשחקן מילו סבא הכירני בו היום אותו מאז עשור  חלף

    ,      ,     , יותר   מתפרק היה הסט שינה איזה צריח חסר שם אוזן סוס חסר פה יותר משופשפים  נעשו
    . בפני           אני ישבתי והרי בעץ פקיעות כמה עוד על באהבה שהוצמדו מדבקים אגדים מספר  ונוספו

  ,     , בשביעות,       חייך מילו סבא ישב ולצדי הרצים את והרצתי הפרשים במושכות החזקתי  ירמיה
. ידיו,   ושלב רצון

     .    " ,   ",  , אני"   זה יהיה לא אם מפלה מאיתנו לאחד תנחל אמר סבא ירמיה הימים מן  ביום
 ".     , שלי  הנכד זה יהיה אותך שאביס

    . לעתים        נעדר מילו סבא הרחוב שבמורד הקפה בבית להיערך המערכות עברו  בחורפים
.     , כרגיל      נמשכו השיעורים אך ביקב הרבה העבודה שום על תכופות

,          ", הקפה"     בית אל בבואנו המלצריות שתי בינהן רוטנות היו הצייקן בא פעם שוב  הנה
,     .        , קודמת      פעם הייתי אני שולחננו את לשרת זו מי של תורה בסיסי ויכוח בינהן פורץ היה  ומיד

   ,      ,   ,  ,   ,    , יום  כל כך ולבסוף בינהן מתנצחות היו הן תורך היום אני פתאום מה אני הייתי זו נכון  לא
,       ,  , השניים,        בין המנצח ומספריים נייר אבן ממלמלות ידיים זו מול זו מנערות השתיים היו  שישי

,          , במהרה   משם ומתרחקת לעצמה מגחכת המנצחת היתה רגעים ולאחר שלוש שתיים  אחת
"?    " :    , היום    להזמין תרצו מה יבש בקול ושואלת אלינו רגליה גוררת והמפסידה

"?   " ,    ", בלנדו"        בשבילך ומה אומר היה ירמיה היום של המנה ואת חזק אספרסו אקח אני
.   ".  , אומר"    הייתי תודה כלום רוצה לא אני

.        ,    ", השולחן"   על המשומשת הקופסא את פורש וכבר מוסיף אז היה הילד בשביל ועוגה
   ,       , השולחן     על וזורק מטבעות וכמה כסף שטר מכיסו מוציא ירמיה קם היה המשחק  בתום

    ,     , עוד,       המפה על מעיף אגורות חמש עוד מוסיף ידו שבכף האחרים במטבעות באצבעו בורר  שקל
      , המטבעות,        את כיסו לתוך חזרה ומשלשל נוספות אגורות שתי אילו אי עוד אולי  מטבע

הנותרים.
.          , להשאיר       עליו אשר התשר מה הזקן החליט מה לפי הזה המורכב התהליך את הבנתי לא  מעולם

  ,      ?     ? האם      או שיטה כך מאחורי היתה האם המזון איכות אולי או האויר מזג לפי נקבע זה  האם
 ? אקראי    דבר זה היה

     ,    " ,   ", עשרה" לפחות להשאיר צריכים אנחנו אגורות ושבע שקל זה לוחש הייתי  ירמיה
    .      , חש."     ירמיה היה ותיכף מקופלים שטרות מספר משם שולה בכיסי מפשפש הייתי אז  שקלים
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 " ,   ",  ,     " . מספיק     זה אומר היה בלנדו לעצמך תשאיר שלך הכסף את לעצרני ידו את אלי  ושולח
". שהשארתי   מה להם

.   ",  , לוחש"     הייתי ירמיה כבר השלושים שנות לא זה
".      " ,     ", נגלית"  התקפה אותך אלמד הבאה פעם הזקן בי דוחק היה בלנדו בוא

    , השקל          אל אותו ומצרף השולחן שעל המפית תחת כסף להחביא נוהג הייתי יותר  מאוחר
         ,    , עבור   להשאיר לזקן שהתחשק היה לא שזה מה או השקל חצי או אגורות ואחת  והעשרים

.      , שקיבלנו   לחשבון קשר כל בלי הזמן באותו המלצרית
           , ואת   בתו את לבקר בכדי הברית שבארצות מולדתו עיירת אל ושב ירמיה עזב  לבסוף

:        .    , כתב  ובה מילו לסבא גלויה שלח אז שם להישאר והחליט החדשה נכדתו
".     ,  , ונשלם"     תם טרם המשחק מילו לעולם תנצחני לא שלנצחני למרות

.    , עוד  נראה לא מאז אך
.  , מסתבר,  היום עד

.   ,    ,     "? נמות" שעודן עיני את משפשף השפופרת אל לוחש אני ירמיה
     ", של"         השני בצדו הישיש אומר אחרון משחק בבוקר היום לערוך עומדים שלך וסבא  אני

הטלפון.
  , היה,             שיכול השבת בוקר תוך אל העבר מנבכי פתאום הזקן לו צץ אקראי באופן  ובכן

  -    )        , הוא   כך והולך קרב הנו כי יומיים של קצר לביקור רק שהגיע הודיע נפלא בוקר  להיות
      ,         ,( ביתו-   אל חזרה שב שהוא לפני אחרון סופי למשחק מילו סבא את מזמין והוא קיצו אל  מרגיש

.       ,      , האפרכסת  של השני בצדה אמר כך שבשמיים זה אל אולי או הברית שבארצות
.   ", הזקן"    אומר מבחוץ לך אצפצף אני

"-    " ,   ", בבוק" חמש רק זה אומר אני ירמיה
 .      , השפופרת,   של האחר בצד לפחות נסגר הטלפון וטראח

.       "? המיטה"  אל חזרה ומתגלגל נאנח אני חטאתי במה
,    ,       , שניות   ושתיים עשרים דקות עשרה חמש היה לשעון שבהתאם מסויים זמן  לאחר
   ,      ;   , העניין    בדבר להרהר ארוכות לפהק בשביל זמן מספיק לי ובהתאם השנייה מאיות עשרה  ושבע

    ,   , לפתוח,        שאוכל בכדי לפחות משהו ללבוש ממיטתי לקום עלי האם עצמי את לשאול  התמוה
,       ,      , בטלפון   לעשות בידי עלה שלא דבר במשחק לצפות להזמנה בנימוס לסרב הדלת את  לזקן

  ,    ,     , לעיסוקי;     ולחזור שפויה יותר בשעה יותר מאוחר לבקר אבוא ירמיה אותך לראות טוב  לומר
    -       ,  , עיני,   שוב לפתע נפקחות חזרה ולהירדם לשוב בשביל זמן די ולבסוף לשינה כלומר  הקודמים
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       , איתו.      שהביא והארוך והרחב המוזהב שלו באוטמוביל בחוץ ירמיה יושב הנה כי  בבהלה
    ,          , בלי  וצופר וצופר וצופר אחר רכב בשום כאן לנהוג מוכן היה שלא מפני הברית  מארצות

הפסקה.
  ,        ,   ", מטה"    ודוהר אפור בית חלוק לתוך ידי את משחיל ממלמל אני טוב לי יהיה  שככה
 ,      , ועל.         ער כבר הוא לבטח עכשיו משינתו אלוהים הקיץ לא עוד מקודם שאם מפני  במדרגות

. לדבר,      מה על אין בכלל השכנים
.      "!  ! הדלת" את ביציאתי קורא אני בבקשה ירמיה

   -  -     -     ,   "! קשיש" יותר הרבה כך כל אפשרי בכלל זה אם כעת נראה השנים שבחלוף הזקן זועק  בלנדו
  " .      ,    , ממש    כבר אתה עז בחיבוק אליו אותי ומאמץ הרכב את יוצא בצעירותי עוד שהיה  מהישיש

".   " ,    ", אותך   לראות טוב ומחייך חורק הוא עכשיו גדול ילד
"-    ,  , עו"    אני אבל ירמיה אותך גם לראות טוב

  ,       ".      , את"  פותח הרכב אל ומושכני בזרועי אוחז והזקן שלך סבא את לאסוף צריך בלנדו  בוא
    ;   ,    ,       - בית,  חלוק ועוטה יחף נחטף אני נאה מאוד בוקר להיות יכול שהיה שבת בבוקר כך ו  הדלת
  ,       , שלפי.       ואלה השינה ידי על שנחטפים אלה ישנם חוצנים ידי על שנחטפים האנשים ישנם  אפור

.       ,    ,    - דעת  משובשי זקנים ידי על שנחטפים כמוני כאלה וישנם האמונה ידי על יצחק הדוד
.   "? שואל"    אני הזו לתוכנית מודע סבא

.   "?      .      , ירמיה"  שואל שלי האוטומוביל בעיניך חן מוצא ידע הוא מעט עוד אבל לא עוד
  ,        , כשהגיע      כי צורה באותה נחטף שלא פי על אף סבי גם בקרוב נכנס האוטומוביל  אל
   ,   , בניגוד          האמת שלמען סבא יצא כולו העולם את והעיר יעקוב דוד בית בפתח וצפצף  ירמיה

" ,   ,     ,      , מה    אותו ושאל ירמיה ידידו עם התחבק ידיו מעל הכפפות את הוריד ישן היה לא  לכולם
"? כאן   עושה אתה

     ,  ,  ,    , עוד"     שהמשחק לך הבטחתי ואני אמות מילו מעט עוד כי אחרונה אחת למערכה לקחתך  באתי
        .       , לפני  אחרון אחד משחק עוד לערוך עלינו ולכן אדם של מצוותו זוהי הבטחות ולקיים נשלם  לא

".    ,     , קודם  שיבוא מה לשמיים או אחרת ליבשה עוזב שאני
   ,            , אדם  גם אך ירמיה ידידו את לראות שמח וגם מבולבל וגם מופתע גם שהיה מילו  וסבא

     .    ,   " :  , בסוף   רק איתך לעזוב אוכל עבודה הרבה יש ירמיה האביב זה אמר דיעה ונחוש  אחראי
היום."

  ,   ?       " ,   ",  , שלי" הטיסה זה ומלבד טוב שחמט משחק לעומת עבודה זו מה ירמיה שחק מילו  מילו
".    , האחרונה   ההזדמנות וזו בערב היום חוזרת
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      , סבא         את גם בתוכו כעת שהכיל כספינה הגדול האוטומוביל של אפו את ירמיה סובב  וכך
     , תחת,           חצץ אבני וגורס מפצפץ יעקוב הדוד של ביתו אל מוביל אשר השביל לאורך שט  מילו

,         ,    . היה,     חייו כל דיעה ונחוש אחראי אדם אמנם מילו שסבא מפני פעמיו שם הפארק ואל  גלגליו
.       , דופן        יוצאות כאלו נסיבות למען במיוחד החוקים את לפעמים לשבור יודע גם הוא אך

      , והאילן       ראשינו מעל זוהרת חמימה שמש הנושן השולחן באותו ממש יושבים אנו  והנה
   ,   ,  ;      , לאן    תהיתי באמת לראתכם טוב שלום בדיו ברשרוש פנינו את מקבל מירמיה יותר אף  הזקן

. הזה    הזמן כל נעלמתם
.   ,   , שקט  והעולם בהיר הבוקר שליו האויר

     , הכלים          את נרעדת ביד גורף פעמים עשרות זה ותוקן נשבר אשר הסגר את מסיר  ירמיה
,        .    , הלבנות   השחורות המשבצות על הצבאות מסתדרים אז פניה על והפכה הרעועה הקופסא  מתוך

 ,       , חרבות      לרגל מרגל המשקל את מעבירים החיילים רוח בקוצר האדמה את מרטשים  רמחים
,          , קטנה    מראה מול באודם שפתיהן את באדישות מושחות המלכות ירכיהם על בעצבנות  מצלצלות

  ,         - הזקנים    והמלכים לקרב הנחוצים הכשפים לכל הקסם מילות כל את פה על יודעות הרי  הן
 .    , ביריאה     רועדות עצמותיהם לבנים ארוכים זקנים לתוך ממלמלים

,       , רם       חצוצרה קול נשמע לפתע כי ולדממה לשקט בקשר מדי מוקדם שדיברנו  וכנראה
.   ,   . מלחמה   פורצת הנה כי מתגלגלים תופים ואחריו

;    ,   ,    , השנייה    מאיות ושלושים שניות שמונה דקות ושבע ארבעים שעה בדיוק נמשכת  והיא
 .      ,  , מספיק       בעיתון ולקרוא קפה כוס להכין להתרחץ בוקר ארוחת לאכול אדם בשביל זמן  מספיק
   ,    ,       , ולהלחינו    שיר לכתוב להתפייס וגם לריב הים חוף על קצר לטיול לצאת טורט עוגת להכנת  זמן

.(  )       ,( נשיקה(    בליווי אותו לשלוח וגם אהבה מכתב לכתוב מתוכו אחד בית לפחות
  ,            , קטנות  בציפורים כלבה עם שם עוברת אשר גבוהה אשה בצורת הזמן לו חולף בגן  וכאן

 ,    ,       , שבסופו    אחד שחמט ובמשחק אופניו על לרכב לומד אשר בילד גוזליהן את מאכילות  אשר
          , את     ומחריד השמיים אל שעולה החלוד קולו את גם ומרים וספקם ידיו את ירמיה  מרים

.   "!  " : זועק   הוא מט שח מקומם מעל הציפורים
       " . כל        את למדתי שכבר חושב אני פעם כל הלבן שפמו תחת ומחייך ידיו את משלב  סבא

",    ,    .       , להגיד,  מה אין ממולח איש אתה תכסיס עוד משרוולך שולף אתה ואז ירמיה  תחבולותייך
. אומר  הוא

".      ,    " ,   ",   , תבוסה"   לי תנחיל שם אולי הבא בעולם לך אחכה הזקן חורק תתייאש אל מילו בסדר זה
 ,       ,    " :   ,  , לפני  אחד מילר עוד בפני להתייצב עלייך סיימנו לא עוד אבל אומר ואז ומהנהן צוחק  סבא

". סופית   תם שהמשחק
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  ".  ,  , " .   ",     , הזקנים" שני תורך בלנדו עכשיו ירמיה מאשר מלכתחילה הכוונה היתה זאת  כמובן
.  , ומחכים  בי מביטים

".     ,  " ,   "?  , שנים" כבר שיחקתי לא פתאום מה קורא אני אני מה
,   ,       , יושבים     עוד בעקשנותם כן ידועים זאת עם ויחד בוותרנותם ידועים שאינם השניים  אך

וממתינים.
  .    ,     . מונפים   דגלים נפתחת חדשה ומערכה מקומות מחליפים וסבא אני בטיעונים טעם  אין

         , אחת,    ממשבצת מתגלגלים אשר הצריחים מבני תחת גלגלים חורקים המלכים רועדים שוב  שוב
,      .    , עבר,      זמן כמה בטוח איני הצבאות נלחמים ושוב הישן הלוח על תמרונים נערכים  לרעותה

,     ,     , לקיצה      השבת ומגיעה כמעט המשחק מסתיים כאשר אך מסביב התרחש מה מכך פחות  ועוד
 "!  " , מט      שח כפיים ונספקות הנצחון תרועת מחצצרת ושוב

   ,   " ,  ,    , לך     אמרתי לא ירמיה רואה אתה וקורא שכמי על טופח גדול בקול צוחק מילו  סבא
"?     , נכדי         זה יהיה אז אחד יום אותך שאביס אני זה יהיה לא שאם

 ,  ,  ,          ,   ", בהרות" המחורצת הרועדת השנייה ידו כף את עליה ומניח ידי את לוחץ ירמיה אומר  אמרת
 " .  ,       , ילד    אתה האדום הקמוט העור תחת מבצבצים כחולים ורידים אותה מכתימות חומות  שמש
   ,       ,   ".     . את,  מקפל ואז אחד רגע לעוד ידי את לוחץ מחייך הוא טוב תלמיד היית תמיד בלנדו  נבון

".   " ,  , שלך,     עכשיו היא ואומר החיילים את לתוכה אוסף הקופסא
".       " ,   ",  , שלך"  הערכה את לקחת יכול לא אני אומר אני ירמיה פתאום מה

     ,   .    " ,   ", בה"    לי יהיה לא כבר זה ומלבד המופלא הנצחון על פרס הזקן פוסק אותה לך נותן  אני
"?     .       , לא   הזמן הגיע באמת חדשה אחת שם לי למצוא אצטרך הבא בעולם צורך

         , השבת     בשמי חול של ראשון כוכב מופיע שכבר איך שבפארק השולחן אצל יושבים  ושלושתינו
. וצוחקים,  המתפוגגת

       .     , שבו   היפות היין וכוסות הטובים האוכל כלי הרגיל למסלולם שבים והחיים מתחיל חדש  שבוע
    ,         , שוב   להתערם מתחיל החמץ הבא לסדר עד הנותרים הימים את שיספרו היכן הארון אל  חזרה

 ,         , מרגיש      ביתי אל מהמשרד דרכי עושה אני היום ובתום יעקוב דוד של בביתו ובארונות  בפינות
   ,     ,   , יעיר,     שלא רק אותי שפוקדת האחרונה המחשבה שלווה חסרת מיוסרת לשינה קורס אני  חולה

 . הנקר    בבוקר שוב אותי

בת    אמא , 14כשהיתה היכן,           הקיבוץ אל אוסקר דוד ואחיה דולורטה סבתא עם יחדיו  הגיעה
      ,     . גם      יותר מאוחר שנים נערכה ושם אבי את פגשה שם הזמן באותו יצחק ואחיו אבי  שהתנדבו
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,           , הדר.      פרי עצי ובה גדולה חצר עם בית לעצמם ובנו הקיבוץ את הורי עזבו לבסוף  חתונתם
       ,    , הגדול,   האלון מענפי משתלשלת שעודנה עץ ונדנדת ברוש ועצי אלונים ושזיפים תאנים  שסקים

       ,     , מתנדנדים  שהיו הילדים אותם אליה שישובו ומחכה ברוח ברכות ונדה חורקת החצר  שבירכתי
 .  ,    , הנשכחים   הרחוקים ההם בימים בעוז פעם עליה

ושרה     אברהם של הלוהטת  החתונה
   .     ,   , נמתחו      הכרם בשיפולי מילדותי רחוק יום עוד האביב תחילת החורף בשלהי ריחני יום זה  היה

 "   ,       , בריאה    אדמה של תערובת היום אותו בתחילת סבא שאמר כמו שהן ולחות ארוכות  ערוגות
,  ,   ,   -     ". ווווה    ואנוכי אדריאן מילו סבא ארבעתנו רכנו לתלמים בינות תרנגולות של וקקי  וזרעים

  ,( ירקות    (        וזרענו האוזניים בשביל חריצים שני נעשו וווה של בזה טמבל כובעי כולנו  חבשנו
ותבלינים.

.   "? אדריאן"      שאל תרנגולות של קקי באדמה יש למה
.   ",   , סבא"     השיב לזרעים וטוב האדמה את מעשיר זה כי

.    ", בדאגה"           אדריאן מילמל תרנגולות של קקי של טעם יהיה שלנו לעגבניות זה אחרי אבל
  " ,   ".       ,  " , את  לזרוע תקפידו אמר אז בעולם טובות הכי יהיו שלנו העגבניות תדאג אל צחק  סבא

   ,      , בערך      של ובעומק שלכם היד כף אורך שזה סנטימטרים עשרה בערך של במרווח  הזרעים
 ".     , שלכם   מהאמה חצי שזה סנטימטרים וחצי שניים

,     , שלי         באמה נעזר הייתי וסנטימטרים מרחקים לחשב עלי היה כאשר היום אותו  מאז
  ,        . שמידת    וכנראה היום עד כך נוהג שעודני סבור אני סנטימטרים חמישה שהיא  שידעתי

   ,    , יוצאים       שלעולם נראה מה שמשום מפני אמתי עם יחד התארכה עולמית הכלל  הסנטימטרים
 . נכונים  החישובים

 " .        ; אל     התייחסו אהבה של עדינות בתנועות וכיסו וזרעו חפרו ברכות נעו סבא של  ידיו
  .   ".       , ישב       וווה אומר היה האהבה אותה את לכם יחזירו והם מכם חלק היו כאילו החי ואל  האדמה

       , לו         ולהביא ללכת סבא אותו ביקש וכאשר רב בעיון סבא של במעשיו והביט רגליו שלושת  על
 ,     ,     ,     ,   , היה    זה את לי הבא וווה זה את הבא אחר כלי איזה או המקלטר את הקטנה החפירה כף  את

 . הדרוש      הכלי את ומביא מזנק הוא
    ,     , של      ישנה חולצה לבש כזקיף הכל על והביט האתמול יום שבנינו הדחליל עמד  מעלינו

    ,      , דודה,       של ישן צעיף יעקוב דוד של ישנות מכנסיים דולורטה סבתא של ישן כובע חבש  סבא
   " , כמו,          יפה שיהיה כדי ירוקה חרוזים שרשרת גם צווארו על השחילה איזבל וסבתא  פנינה
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,        ,      , פחם."   של קווים ואפו שפיו הראש התנוסס קש ממולא יוטה שק עשוי הכובע תחת  עגבנייה
 . בגודלם      זהים שאינם כפתורים שני ועיניו

 :    ,    ". אמרה"      איזבל וסבתא איזבל לסבתא אמרתי שווה תהיה לא שלו הראייה אבל
".      ,      , האדמה"  לפני מתחת אל ואחת למרחקים אחת עין תראה ככה תדאג אל

.  "? שאלתי"        האדמה מתחת אל לראות צריך הוא הוא למה
.    ". איזבל"       סבתא הסבירה הירקות אל שיבואו התולעים את לגרש כדי

.  ", אמרתי"       מציפורים רק הגינה על שומרים שדחלילים חשבתי
",       , תבלינים"         שודדי מפני גם אפילו ואולי מתולעים וגם מציפורים גם הגינה על יגן הזה  הדחליל

אמרה.
.   "? אדריאן"       שאל משודדים הגינה על להגן יכול הוא איך

  ,      ,     " , בצווארון  אוחז בדבר חושדים לא הם כי מעשה בשעת אותם תופס הדחליל השיבה  וסבתא
,        .    , בשתיקה      העיניים לתוך להם מביט הוא אז פניו אל קרוב על אל אותם ומרים שלהם  החולצה

"-  ,      : אחרת         שוב פה אותכם אראה שלא בקול רועם הוא פחד מרוב האף להם ונופל  וכשכמעט
.   , עצרה  ואז סבתא אמרה

.     "? במתח"  ואדריאן אני שאלנו מה אחרת
 ,        ,     , ולא"     משם רב מרחק נמצאים כבר הגנבים כי יודע לא אחד אף האחרת אחרי שבא מה  את

 ". במנוסתם         פניהם על במהירות שחולפת הרוח מלבד דבר שומעים
     , מזוית       בחשש הבטתי לפעם ומפעם זרעים בגומות ופזרתי השוחות לאורך אמות  טחבתי

,     ,       , למרחקים     אחת עין ועם האדמה לתוך אחת עין עם והביט מעלינו שעמד הדחליל אל  עיני
  ,    , אל        ירימני חולצתי בצווארון יתפוס תבלינים גנב שהנני לרגע ויחשוב יתבלבל שלא  וקיוויתי

    , מבטו,            את בי וינעץ שלו השק עור נקבוביות מתוך מציצים קש ששניצי ראשו אל ויביאני  על
. הכועסות,    עיניו ואת הכפתורי

 - הסגרירי            הסגול האפור בהם העמיק רגע שבין בשמיים ברקים לפרוץ החלו לפתע  והנה
   ,        , רטוב   כולו שהיה שסביבנו בטבע ופרעה השתוללה פתאומית סערה רוח שחור של  לגוונים

  " :        , אותך    אראה שלא הכל שהרעיד ונוראי עמוק בקול צווה והדחליל היוצא מהחורף ועסיסי  וירוק
"-  , אחרת  שוב פה

"?   " ,     "? תימין"    או פטרוזיליה הרגע באותו סבא שאל הבאה בערוגה נזרע מה
.   "! אדריאן" צייץ תימין

    ,(       )  "? הסחת"     על מאוד שמח מהו תימין ידעתי לא אני אפילו כי שאלתי זה מה יודע בכלל  אתה
    ,        , ועברה  העוועים רוח שהתנדפה המקורי האפרורי לצבעם השמיים ששבו כך ועל הזו  הדעת
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    ,       ,   , מה    על לשמור ושב הגולם גם למקומו ששב כך על מכל ויותר אחרים שעשוע מקורות  לחפש
. באמת   לשמור שצריך

 .   ",      , אדריאן" השיב נחמד לי נשמע זה אבל לא
.           , היום    באותו מהדחליל שראיתי האחרון הדבר זה היה לא כי מדי מוקדם שמחתי  אולם

  ,   .       , את    שפשפתי במיטתי התיישבתי חלוני על דפיקה לקול לפתע נעורתי היום אותו של  בלילה
 .     ,   ,      ,  . שוב   חדרי תוך אל והביט הדחליל עמד וזוהר ועגול גדול ירח תחת ושם בחלון והיבטתי  עיני

",      ... " ,      . כולם    את פה תעיר עוד ששש ופתחתיו בהונותי קצות על מיהרתי החלון זכוכית על  הקיש
"?    " . כאן  עושה אתה מה בתרעומת לחשתי

 ,        ,  .   ", ורחמי"   לפניו מחובר אחד כפתור שרק ראיתי כעת ובאמת הדחליל השיב אחת עין  איבדתי
 " .   ",       ,   " . קשה  ומאוד במלנכוליות אמר לאדמה מתחת אל שרואה זו היא שנותרה זו עין עליו  נכמרו

  ,      .      , כמה   כל בדברים ושוב שוב נתקל אני מלפניך נמצא מה רואה כשאינך בעולם כך  להתנהל
צעדים."

   ,      " .  ",    , איזבל"   לסבתא כי עכשיו לעזור יכול לא אני אבל נאנחתי אותך לתקן צריך בעיה באמת  זו
". לי,   ולא הכפתורים

.   "? הדחליל"  שאל אליה שאלך
  .      ,   .   " ,  "! כדאי"  ועכשיו לעזור אבוא אני בבוקר ומחר לישון לך הלילה אמצע זה לחשתי פתאום  מה

". ותתרגז,     תתעורר שאמא לפני שתעזוב
     ,     , רגלינו   לכפות נעמה הלחה והאדמה לשוחה משוחה בזהירות פסענו ויחפים בוץ  כסויי

 ".         , אמר. "      הבאה לערוגה מכאן המרחק את למדוד שאוכל כדי וווה הרגל כף את פה שים  מאוד
     , מכיסו,          מדידה סרט סבא הוציא הנכון במקום הקדמית כפתו את רגל תלת שהניח וכמו  סבא

 ,      " . בכדי       מדי צפופה אינה שהזריעה לוודא צריך לערוגה ערוגה בין לבנים חוטים מותח  והחל
 .  ", אמר       הצמחים של השורשים לבית מקום די שיהיה

       . מלחכות    סבלנותן שפקעה מתרגשות שיר ציפורי שתי בשתיקה בעבודתנו המשכנו  לרגע
       , על,       הנצו ראשוניים שניצנים העצים על קיפצו בעצמן האביב את להביא החליטו והן  לאביב
      .      , על  נצנצו האתמול גשם של טיפות ויפות פשוטות מנגינות בחדווה ושרקו הערומים  ענפיהם

      , השיחים        אחד מתוך הופיע קטן וצב הרטובה הקרקע מן בשפעה שפרץ העשב גבעולי  ענפי
 ,     , מתוך,        הם גם רוח קצרי מציצים שהחלו הנרקיסים גבעולי לאורך באטיות והתנהל  הירוקים

 , -     , דורש.         חורפי העוד האויר תוך אל מקום ומכל בכל ופרח ובצבץ נבט כולו הטבע  האדמה
 . האביב     את סבלנות ובחוסר בתוקף

:   ,       .   "!  , ואמר"  חייך הערוגה מן עיניו את הרים וסבא אדריאן קרא צב סבא תראה
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". שנה"      מאה בן לפחות בטח הוא
".      " ,    "? זקן"  נראה לא בכלל הוא אבל בתדהמה אדריאן קרא שנה מאה

     ".     , " , מעל     בזהירות אליו דלג וכשאדריאן המדידה עם לי עזור בוא לאדריאן ואמר סבא צחק  שוב
"?        " : שלכם,  ההורים של החתונה על פעם שמעתם כבר שאל השוחות

". " :    , לא     יחדיו אמרנו ואז מבטים בינינו החלפנו ואדריאן אני
    ,    " ,  ", " ,   , שעליכם   סיפור זה כי זה את לשנות צריך אמר ובכן בראשו והניד בלשונו צקצק  סבא

 :    ". לספר  התחיל ואז בהחלט לשמוע
       ,     , ורק"   בה נכחו שלא אלה בזכרון וגם הנוכחים כל בזכרון שנחקקה הוריכם של  החתונה

 ,     ,      - על    אחד קיץ ביום התקיימה ושרה אברהם של הלוהטת כחתונה אחרים מפי עליה  שמעו
,     ,    , דולורטה         וסבתה אוסקר דוד אמכם גם כמו יצחק ודוד שלכם אבא אז עבדו בו הקיבוץ  מדשאת

 ,    " .  ". ותחת       הצוק בקצה התנוססה המדשאה סיפר מאנגליה לכן קודם שנים מספר לשם  שהגיעו
        . כבבד      בשמיים שעשתה ונהדרת ורודה שקיעה הכל ומעל הפורח הדרו בכל העמק נפרש  הכל

".      , צבעים  בשלל המרומים את צבעה אדיר קנבס

 ,         .    , ובריכות   חמוקיו בין צומחים אדומים גגות עם לבנים בתים ופורח ירוק והוא עמק אותו  והנה
 . דקלים            וענק אפור כנחש לאורכו המתפתל הכביש ולצד השמש תחת זוהרות מלבניות  דגים

 .      , האפור   הצוק מתרומם הכל ומאחורי הברכות את מכתרים
  , נדלג             ואז מורדותיו את מכסים אשר הבר עשבי עם יחד הצוק לאורך מעלה נטפס  ואם

         , חאקי   במכנסי האורחים וממתינים עומדים עליה למדשאה לבסוף נגיע האבנים לגדר  מעבר
. וסנדלים,    לבנות חולצות קצרים

   .          , רצים  יחפים ילדים היערה פריחת ריח את בכל ומפזרת נושבת חמימה ורוח נעים  האויר
    .    ,    , המדשאה  עברי משני כי להזהר לילדים וקוראים ומדברים עומדים והמבוגרים כולם  בין

       , בוער      פתיל בעלות חימום ופחיות אוכל שמגשי לבנות מפות כסויי ארוכים שולחנות  ניצבים
 . עליהן  מונחים

 ,   , מנגינות          גיטרות ושתי וחליל כינור על ברקע ומנגנים בצד יושבים הקיבוץ מחברי  כמה
         , שהן       המטבע באותו עליהן להגיד ניתן שלא חבל אבל דיעה לכל יפות שהן עליהן לומר  שניתן

" :      ,       . מה  בנוסח משהו ברוגז אומרת החלילנית הנגינה לרגע נקטעת בפעם שמפעם מפני רציפות  גם
     ,     ,    "!? שאלה  ממש לא בעצם שהיא אליו הופנתה שהשאלה זה הגיטרה מנגני ואחד עושה  אתה

 ".      " :   - תווים    קורא לא שאני לך אמרתי ברוגז מצהיר תלונה של סוג אלא
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    ".    " : והנמוכה      המותן עבת והכנרית מתחיל זה פעם עוד כעין דברים ממלמל השני הגיטרה  נגן
 ",  " :       , והמוסיקה   נמשיך בואו ומבקשת הכינור על הקשת עם דופקת פרחונית חצאית  שלובשת

 . בשנית  מתחדשת
  , הכל          ומעל בחורים ארבעה במוטותיה שמחזיקים החופה את רואים אנו המדשאה  בקצה

 .      , צבעים        בשלל המרומים את וצובעת אדיר קנבס כבבד בשמיים עושה ונהדרת ורודה שקיעה
  ;     ,   , צעיר     בחור החתן מגיע שהנה מפני פוסקים והדיבורים הכל על דומייה נופלת  אז

  .   ,      ,  , היינו,     שאם איזבל סבתא אמו צועדת בזרועו שלובה זרועה ולצדו מילר אברהם הוא  ונרגש
      , שמחה         שהיא לנו אומרת היתה היא הרגעים באותם בדיוק חושבת היא מה על אותה  שואלים

 . בלון  כמו
 ,   ,    , לעצמו    וחושב ידיו את משלב החופה תחת נעמד הסכימה   החתן היא סוף כל.  סוף  הרי

         ,     , שרה   את לשכנע שנים חמש מילר לאברהם לו שלקח טוב לנו יהיה שככה יודע כולו  הקיבוץ
    .   - שתוססת,       הגדולה ההתרגשות וניכרת לו להינשא מילר שרה תהיה רגעים מספר שעוד  בל

  ,      - נשיקות,        אלפי שכנוע נסיונות של שנים הרבה כך כל של תוצר שהן שכאלה חתונות כי  באויר
 - שנלחשו,           האוזן מאחורי והושמו בשדה שנקטפו פרחים ועשרות אהבה מכתבי מאות  אוהבות

 .    ,       ,"?  ,  , " : ורק  לאומית לא אם לפחות קיבוצית גאווה של עניין הן מתי שרה נו המילים  לתוכה
      , במארש      לבסוף שפוצח הקוורטט גם כמו שסביב השקט את מפרים והצרצרים  הציפורים

 .    , הכלה,   גם מגיעה הרי כי החתונה
  ,        , לאט     צועדת מילר שרה תהיה שבקרוב בל שרה זוהי צעירה כלה שאותה כמו  אך

 .    ,      , ובמקום  הנגינה נפסקת לפתע והמשקפיים העיניים מעונק באחיה מלווה המדשאה  לאורך
 ,     ,    ;    ,  , שערה   מאוד הולמת אך פשוטה לה לבנה שמלה יפה שהיא כמה באמת היפה בכלה  להביט

    -      , ברבעייה    מבטיהם כולם נועצים ראשה על צנוע פרחים וכתר ארוכה לצמה קלוע  הזהוב
    ,  . נציין,         אם נעשה צדק ובכן ממוסיקלי חוץ הכל שהוא מה בדבר כרגע שעסוקה  המוסיקלית

   ,        , את      נגדיר אם גרידא לשונית מתירנות זו תהיה כי אם כן מייצרת היא צלילים איזשהם  שלייצר
 .   ,    ,     - החתונה  כמארש מזה גרוע או כמוסיקה הנגינה מכלי שבוקעים תואמים הלא הצלילים

       ,     ",  , מבטים" ביניהם ומחליפים לרגע עוצרים הנגנים ושאר שיניה מבין החלילנית מסננת באמת  נו
:       , ומסננת.      בקשתה הכינור על נוקשת ואז במבוכה מחייכת המותן עבת הכנרית  מבולבלים

 .    ,   ,    "-  , החופה" תחת ונעמדת מחייכת והכלה מתחדש החתונה ומארש ארבע שלוש
  , פולטים            וכולם החופה תחת שעומד הזה הצעיר הזוג למראית הכל את עוטפת רוח  נחת

 .      , הטקס   סוף סוף מתחיל הנה ארוכה אנחה רווחת
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 ,    ;      , או      לרבי כאן והכוונה מבישים דברים עוד חלים וכבר בעצם הטקס התחיל לא עוד  אך
           , המחותנים,     שני בין שעומד ממנו חוץ אחר אחד אף אין כי הרבי שזה בליבנו שיערנו  לפחות

  -    , רגעית.         שנמנע אחד אותו כי האלו להשערות בקשר בטוחים איננו כבר אנו אך  העתידיים
     ,      - דשא      שהוא הדשא על ניצב לחיים וסמוק מימדים רב ברנש חפותו תוכח אשר עד רבי  מלכנותו

,        ,         , לולב   כמו לצד מצד מתנדנד מה ומשום דשאי מידה קנה כל פי על נייח כלומר דבר לכל  רגיל
    .        . משהק      גם הוא תיכף ים מחלת פיתחנו כבר בו מלהביט ורק אונייה של סיפונה על שהוא  כאילו
  ".     , " :     , לאחר,   אך קודם פה היתה היא מוזר וממלמל בלהט בכיסיו מפשפש במבוכה מחייך  בקול

          "!   ! " : הענק   ראשו על ומניחה מכיסיו מאחד שחורה כיפה מפיק הוא הכיפה הנה או מכריז הוא  רגע
 " :   ,      , אתם      אז קורא ואז רגליו על ומתנדנד שוב משהק הכיוונים לכל ממנו נובע למכביר  ששיער

"!?  , מה  להתחתן רוצים

    " . הצלחנו         הזה המסויים הרבי את הערוגות שבאחת בגומות צנוניות זרעי ופזר צחק מילו  סבא
  )       , של       קרוב חבר שמש פויו של בעזרתו נמצא והוא יום שלושים של קדחתני חיפוש לאחר  לאתר

     ,     ( של      שמו את הפיק שבסוף שלו המשטרתי במודיעין שנעזר יותר מאוחר עוד יסופר עליו  סבא
  " .  ",     , יודעים      הרי אתם סיפר משכנתה המידע את שקיבלה הקצינים מן אחד של מאמו  הרב

     , שגרתי         רב להבאת התנגדה והיא דתי ניחוח בעלי דברים חובבת אינה שלכם דולורטה  שסבתא
,       " ,   ",   . ימים  ושמונה ארבעים שערכה שיכנועים מסכת לאחר סבא צחק כן ועל החתונה  לארוע

     .     , את      לזרוע להתחיל רוצים אתם דתי אינו שהלה בתנאי רב יערוך החתונה שאת סבתכם  הסכימה
  , " :    ,   ,   "? שאתם   כמו ובכן וספר סבא המשיך לכך וכשפנינו סבא שאל הבאה בערוגה  הגזרים

" ,   ",  ,    ,   , זו,      סבא חייך אך משונה מעט בצורה החתונה החלה השונים הגורמים כל שום על  מבינים
 ".   , משמע   תרתי ההתחלה רק היתה

      ,    , של,      בהקראה דתי הלא הרבי פותח להתנדנדות שיהוק ובין באמת הטקס סוף סוף מתחיל  והנה
      ,    ,   ,  , לפתע   מפסיק דתי הלא הרבי כי המבוקש הטקסט אינו מסתבר כך שהוא טקסט שהוא  איזה
     ,  ,    ",     , ומדפדף: " מנגינה איזו לעצמו מהמהם מצחקק מחייך הוא אז הנכון הקטע לא זה רגע  ואומר

  ,    , לוחשים (     וההורים בצחקוקים פורצים הילדים תמהים מבטים כולם מחליפים ובנתיים  בספר
, -   ,        ,   "... כך " כל מאדימים ורוד צבועים עכשיו עד שהיו השמיים ואפילו רמים בקולות שש  להם

,(      ,    , יחדיו        הסיבות משתי אולי או כלימה מרוב או המרהיבה השקיעה בגלל זה אם לדעת ניתן  ולא
  -   " :  ,     "!   ! " : פסוקים  הרבה כך כל פה יש ומפטיר לעצמו צוחק הוא שוב זה הנה או קורא  ולבסוף

 ".    , מבלבל  קצת זה ותפילות וברכות
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  ",  , " :   , אוחז        ואז ליין ועכשיו מכריז הוא המתאימה הברכה את דתי הלא הרב שמסיים  כמו
 " :       , אתה       ברוך מברך שהוא תוך החתן אל ומושיטו שלצדו השולחן על שניצב הכסף בגביע  זה

 ".    ,   , הגפן  פרי בורא העולם מלך אלוהינו אדוני
 ,     , ואז          הגביע לתוך אברהם מביט לעשות אמור שהוא כמו המבורך היין מן לשתות במקום  אך

".   " :  , יין    בכוס אין וממלמל דתי הלא ברבי מביט
  ,         , " ,     "!? לפני" עד פיה עד מלאה היתה שהיא להישבע יכול אני מוזר דתי הלא הרבי קורא  באמת

"!?     " :  ,    ". יין  בקבוק למישהו פה יש וקורא משהק הוא שוב רגעים מספר
      ,      , הלבנה   המפה אימרת את ומרים מתכופף החתן לצד העומד מילו וסבא מילמולים עולים  בקהל

.    , בקבוק   מתחתיו ומוציא שלצידם השולחן של
.     "!  , דתי" הלא הרבי קורא מצויין או

".   " :  , יין       פה אין ואומר הבקבוק את מטלטל רק מילו סבא אך
".      " ,     ", קצת" ממנו שתיתי שאולי חושב אני דתי הלא הרבי מצחקק אה

".   " ,    "? לגמרי" ריק הבקבוק מילו סבא אומר קצת
 .     ". דתי"  הלא הרבי מגחך צמא הייתי

    .      , בזוית,     דמעה נוצצת הנה ממשיך הטקס לנידנוד שיהוק בין שגרתי לו או שגרתי  ובכן
        , הגדרה        לה שאין אחרת אמא של בעיניה וגם מטפחת כמו נרגשת שהיא אחת אמא של  עיניה

  ,   .      ,    , או  שגויות ותפילות ברכות הדבר אותו ממש מתרגשת היא אך היינו אך שלה  להתרגשות
     ,    ,  ,   ,  - עוד,     לנו יהיו לא כבר הכל אף על זהו חשבנו וכבר נקראות חשוב ממש לא זה  נכונות

    ,        . ונחת,     הרווחה אנחות את החתונה טקס לסוף כמעט הגענו כבר כי טועים אנו שוב אך  הפתעות
    , הצבעים       מתמוססים בשמיים באוכל שקשורות אחרות מחשבות כבר מחליפות הרוח

.     ,  ,     , פרה  הדשא על מופיעה ולפתע נדלקות השבילים שעל המנורות הערב ומחשיך

"?    " ,  "? פרה" אומרת זאת מה קראתי פרה
  ,    ,    " .  ", " , שהיא    ידעו ממנה חוץ שכולם פלורה היה ששמה פרה אמר פרה בכתפיו ומשך צחק  סבא

פרה."
   " .         ".  , לנו"   סיפר כבר אבא רגלו על ונשען סבא לצד כשרכן אדריאן אמר סבא עליה שמענו  כבר

". פעם  עליה
,     , " .   ",       , הפורחת"  האורחת זו הגיעה ובכן סבא אמר מסוגלת היתה היא למה יודעים אתם כך  אם

   , תהליכים           לקצר והחליטה לחתונה הוזמנה שלא כך על נשמתה עמקי עד נעלבת שם  שעמדה
,         , אפה      את בהם ותוחבת המגשים את מרחרחת והחלה האכילה שלב אל הישר ולגשת  וטקסים
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 ,     , ופרצה        שולחנות שלושה ארצה נפלו משהו לעשות מישהו שהספיק לפני רגעים כמה  ותוך
    ,    , מסכן      ברוש בעץ תפסה השולחנות לכל התפשטה לשנייה אחת פרופיין מפחית שקפצה  דלקה

   ,   ".  ,        . וווה   שנתר וכמו סבא אמר וווה הקטנה החפירה את את בבקשה לנו הבא החופה עדי  והגיעה
  ,     , " :     , דליי     הביאו כיוון לכל רצו כולם ובכן בחיוך וסיפר סבא המשיך האת את והביא רגליו  על

     ,    ,    , על,    אל כוסו את הרים הכיוונים לכל התנדנד במרכז עמד והרבי והתלכלכו וכיבו שפכו  מים
"'!  ,  , והנשים, '    האהבה היין על לאל הידד וזעק

הפיתוי   על
     .     ,   , מעצמים    נרתעים שנקרים לי אמרו הנקר אותי מעיר שוב יורד גשם בוקר לפנות וחצי  ארבע

       .     , מאלומיניום     נוצצות פאי צלחות מהגג תליתי אז זז הוא אם בעיקר דופן יוצא דבר ומכל  זוהרים
          , חובב     טבח כנראה שהנני שהסיקה השכנה את הרשים רק זה איזבל סבתא של הצעתה  לפי

   ,"    " .     , לי    אמרה היא טוב בעל תהיה אתה באומנות משונה טעם ובעל פאי עוגות לאפיית  המסור
 .      ,    ,  ,   . חולה    שאני העובדה לא גם הרשים לא זה אבל הנקר את קריצה עם בוקר איזה
  ,      ,   , יעבוד    אני לעבודה היום אגיע שלא ומודיע למשרד מתקשר תה להכין פונה  אני

, עת.               טרם החוצה לצאת והפיתוי מחלות של טבעם אודות משהו נאום לי נותנת המזכירה  מהבית
 .      .   ,   , אני     לדאוג צריכה לא היא אבל תתפתה אל מזהירה היא להתדרדר יכולים רק דברים  ומשם
  ,      .   , דוד     לימד שמונה בן בהיותי שכבר מפני כשיהיו עיקשים לפיתויים מלהיכנע יותר טוב  יודע

. טבעם       אודות דבר ואותי אדריאן את יצחק

   ,  ,    -        , את  לצטט אם אשר אלוהים ירא אדם יעקוב דוד ושל אבא של הצעיר אחיו יצחק  דוד
  ,      , המוח  "       כל זה אחרי מחודש פחות ותוך עבד עוד שלו כשהשכל הקיבוץ את עזב דולורטה  סבתא

,             ". לירושלים  האוטובוס במדרגות מטפס נראה מאז ימים שלושים חלפו לא שעוד מפני אבד  שלו
 ,        , פניו      יחידה אחת ובמזוודה האמונה בכוח רק מצויד הקיבוץ לשערי מחוץ אשר הבודדה  בתחנה

)   ,        , ולתופעה     וארוך אדום עבות זקן היה עוטה כבר יצחק ודוד טובה עודה וראיתו למשעי  גלוחות
,(         ,     , כמובן     האמונה של בכוחה לא אם אחרת איך נעשה הזקן שצימוח והוא אחד הסבר רק ישנו  זו

      , קל    (    חיש מאבדות העיניים כי עד אמונה אותה מסנוורת כה דקות משקפיים לפתע  חובש
 . ראש,        ועד רגל מכף בשחורים נעטף ועטף מראותן)

של              האחוריים הרחובות מן באחד קטנטנה חדר בדירת מזוודתו את פרק היום באותו  עוד
  .       ,    , נוסף  בחבר התברכה עקיבה בני וישיבת השכרה חוזה נחתם שערים מאה
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          ",  " , יום   גם שהיה סגרירי סתיו יום באותו יצחק הדוד אמר העיקשות על כך או  כך
,         ",  " ,  , הדקות    ומשקפיו השחור הכובע תחת בנו והביט אמר לדעת צריך ירון דודי בן של  הולדתו

  " :   ",     " , של     דבריו ללמידת הוסיף אז הדבר לאחד רק היא שטובה בלהט האדום זקנו את  סורק
 "? ברור.  השם

 ,           , שערו    מצחקק שהוא תוך ומעלה מטה אחרי נד אדריאן של וראשו ומטה מעלה נד  ראשי
 .         . קשב  ברוב יצחק לדוד והאזין וווה ישב לצידנו וסתור פרוע

",  " ,       ,    ", לזכור"  עלינו הדעת בהיסח האדום שפמו את מסרק יצחק הדוד המשיך הפיתוי  ועל
",      .      , נאיר, "    לא עינינו את ואם האמונה בעזרת בה להילחם ועלינו ונוראה רעה צרה שזוהי  אמר

 "?   . מובן, "    זה קורים מאוד רעים דברים הפסיק
".    ,  " :  , לשרותים        צריך אני יצחק דוד והודיע רגליו על קפץ ואדריאן ומעלה מטה נד  ראשי
,        .      , הוא    רגליו שלושת על וווה ניתר תיכף רמים ציחקוקים עבר לכל מפזר החצר אל נעלם  ומיד

 . בעקבותיו     ודלק בזנבו וקשקש נבח
  -     .   ,    ", חדור"     איש יצחק דוד שהספיק ולפני בראשו מנענע דודי אז אמר שלך הזה האח משחת  שד
    ,      ,   - סבתא   נפלטה הבית ומתוך חבטה בקול הרשת דלת נפרצה בעניין להרחיב הליכות וישר  אמונה

   ,       . הכיוונים    לכל ונופפה אפורות בית בנעלי לעברינו דשדשה היא תותח כדור כמו  דולורטה
 ", " :    .   "!    " . פנתה   אתה הפקודות רעמו אז בחימה קראה האלה הילדים את תעזוב שמן נוטף  בתרבד

", " ,    ,      ",  " , ואתה   גיצים רושפים מעיניה יצחק הדוד אל סבבה ואז לשחק לך דולורטה סבתא  אלי
      , הסולם, "        עם שלך לאח תעזור ולך שלך הקישקושים עם הראש את לכולם לנפח תפסיק  נבחה

והעצים." 
 ", " .      , אמרה      תעזבי מוכתם בסינר ידיה ומוחטת ממהרת המטבח מן אמא יצאה הרגע  באותו

".   , סתם, "   זה לך אכפת מה לסבתא

   ,    ,     , את     מרעידים רעמים החלון על נוקש הגג על טופף הגשם הקירות על צללים מטילים  ברקים
          . על;    שזולגות בטיפות ואז הקומקום מן שעולים באדים בוהה אני שכזו נעימה מנגינה  השמיים

    ,      . אשה,    דמות לפתע מתגשמת סתם במחשבות מפליג שאני וכמו המים שירתחו מחכה  החלון
 .     ,   ,   ,    , נורא,   בחוץ כאן קר כאן קר בבקשה הכניסני בתחינה זעות שפתיה גדולות עיניה    בחלון

הכפור    של הברונית
שנת"    של . "    1920הקרה    ", בן      וקר לבן הפך הכל מילו סבא סיפר הגפנים כל את לנו  השמידה

   ,         . לוכד,      היה תיכף דלתו סף את אדם חוצה היה שאם בגלל מהבית לצאת היה אפשר ואי  רגע
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            ; הופכות   שהיו השערות קצות עד היה מתפשט ואז תופס היה בראש תחילה הנוראי הכפור  אותו
     ,          , אותן   שולח היה אחד ופליק מגיע היה רגע בן קופאות שהיו האוזניים אל ואז זעירים קרח  חודי

". רסיסים     לאלפי האדמה על להתנפץ
".     ,       ... פנימה, " מייד חוזר הייתי לקרח הופכות היו שלי האזניים אם אה נחרדתי

    .        ,  " ,   ", היה"  לא שעוד מפני מדי מאוחר היה כבר זה הרגע שבאותו היא הבעיה סבא אמר אני  גם
    ,        , ואז     הגב במורד גולש הצוואר אל בזדוניות זוחל הכפור היה ותיכף עקביו על לסוב אדם  מספיק

". קרח       נציבי הופכות שהיו הרגליים אל יורד

 ,    , והיא           לבן כולה שהתכסתה סבא של הימים באותם יעקוב זכרון את ברוחי רואה כבר  ואני
  ,          . השקט    ואפילו זז לא דבר השבילים ועל מהלך לא איש ברחובות העז הקיפאון תחת  שוממה

-    .   , הכחול          הכפור ורק פלצה אחוזות רגע בין דרומה התעופפו אשר הציפורים עם נפשו על ברח
       , בחלשו,       והסדקות בקיעה של בלחישות ומתפצח מתפצפץ הכל ומקמיט ואנה אנה לו זוחל  האפור

. פינה   כל על

,    ".    ,  , ואמר"        סבא המשיך הלב אל חודר ולבסוף הגוף שאר אל חיש הקור מתפשט היה  וכך
".      , לעשות"  מה אין כבר באמת קורה וכשזה

"? עשיתם"   מה אז
 ,       " ,   ", שממש"  הכרמים על המשקיף החלון דרך החוצה והסתכלנו סבא סיפר בבתים  נשארנו
, " ,  ",      .   , פתאום   המשיך זה בכל מביטים שהיינו ואיך והתקרחו קשו לובן עטו  ."אותהראינו  בשניות

. עצר   הוא ואז
" ,   , עיני   נפערו הזו הדרמטית .אותהובהפוגה בלחישה?"   שאלתי

 .   ", סבא"    השיב הכפור של הברונית את

,      ,        , האומללות  הגפנים בין אט זעה רגליה על מכבידות ששלשלאות כאילו באטיות שנעה היא  והנה
    .   ,   , -  , עיניים   נוצצות החיוורות בפניה כפור מהבילת לבנה נשימתה אפור כחול וארוך דק  שיערה
    , ששוליה,          לבנה שמלה ולגופה בשניות קרח של לנציב אדם להפוך יכול בלבד שמבטן  תכולות

,     ,        - הגפנים  גזעי את מלטפים בדידות של אדירות כנפיים כמו מאחוריה מרחפים כך כל  הארוכים
 .     , ברגעים   לקרח הכל והופכים הקרקע על זוחלים

"? עשתה"   היא ומה
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 ,   " . - -    ,   ",   , לאט"    שלנו בגבעה עלתה ט א הל את מושך סבא אמר לאט לאט הכרמים את חצתה  היא
   ,   ,  ,   , קבוע,     הקפוא ומבטה קור נושפות הכחולות הגדולות ושפתיה לובן של לוט אפופה  לאט

". חלוננו,     אל באה ואז עלינו

 ,        ,      , מלטפת  נעים חום שקורנת אש שמאחורי העצים בתנור החלון של השני בצדו שעומד אני  והנה
    ,       ,   , קור   רושפות הכחולות ועיניה בי ומביטה הכפור ברונית עומדת ובחוץ עורפי את גבי את  היא

 . לב  מקפיא
  ,     , כמעט      כשנשמתי טוב לי יהיה ושככה בשתיקה מבטים ומחליפים עומדים אנו  כך

"?    " ,   ,     , פנימה   שאכנס לך אכפת שואלת והיא הכחולות שפתיה לפתע נעות מתח מרוב ופורחת
   .      , קפאתי        כבר הנה בקשת דרוך חץ כמו נמתחים מתאבנים אברי וכל לומר מה יודע אינני  לרגע

 " .   ,      . פתאום      מה תקפה ודעתי בעיקשות שפתי מתכווצות אז אך בי נגעה לא עוד אפילו  והיא
".     " , תהפכי?"   לקרח כולם את הרי שואל אני שתיכנסי

         , שכבר     ממה יותר לקפוא שלה אבריה יכולים היו ואם הכפור ברונית גם שותקת  לרגע
       .       , יללה   בקול לזגוגית מעבר נאנחת היא אז עושים היו שכעת מה זה לבטח במילא קפואים  היו

 " ,   ",   " . אתנהג,         אני מיללת היא כאן קר נורא לובן של דקיק בקרום החלון את צובעת ונשימתה  דק
". מבטיחה,   אני יפה

  ,      .    ,   . שלי     הלב כאלה לדברים בנוי לא אני נעתר לבסוף אך בדעתי חוכך צרה בעין אותה בוחן  אני
 " .   ", " .    ,    -   , אם    רק אומר אני בסדר נעים ממש לא בחוץ שם באמת רחמים וממש קרח עשוי לא  הרי

". מבטיחה  את
.    ", הברונית"  שוב מבטיחה מבטיחה אני

        , תנור       אל והישר הבית לתוך אט פוסעת והיא הדלת את בפניה פותח אני רגע  לאחר
  ,    ,     . מביט,     אני ומפשירה ידיה מחכחת שם עומדת שהיא ובשעה החום אל ידיה שולחת  העצים

,         . העולם        מעל רגע בין סר והקפאון נמס הכפור חד בקול וניתץ הקרח לפתע שנשבר היכן  בחלון
        . של      מרגע להנות אפילו הספקתי לא עוד אך השמיים בקצה בביישנות שוב מופיעה  והשמש
   ,        ; רגע    לאותו שעד הקפואה הגברת אל חזרה מבטי משיב אני האידליה מסתיימת וכבר  שלווה

       ,  ,     , מים   שלולית בתוך מתבוססות רגליה את ורואה יצוקה זה את לומר ואיך שלמה בחדר  עמדה
 . ומתפשטת  ההולכת

".    " ,    ", חזרה" לצאת צריכה את לומר חש אני מהר
   ,    " ,      ", רוצה"  אתה וכבר להתחמם אצבעותי החלו רק נעלב בקול הנמסה הברונית אומרת נפשי  חי

"? הקור   אל שאחזור
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   ,    ,       " ,    ". להגיד" נעים לא מזה יותר ועוד אגם הבית בתוך פה לנו יהיה תיכף בה מאיץ אני  ברצינות
". לגמרי     תנמסי בעצמך את אבל

  ,    ,         ; של  שערה כליל נמוגה הגלימה קפוא גוף להמיס בשביל זמן הרבה צריך לא נוקפות  השניות
 .    ,    , טיפה       אחר טיפה זולגות אצבעותיה וקצות הריצפה אל כחולים מים בקילוחי נשפך הברונית
,   " ,        ",  " . לצאת    חייבת את לרווחה הדלת את ופותח בה דוחק אני ברירה אין הכניסה אל אץ  אני

".     , עיניים      על נדבר שלא רגליים לך יהיו לא שכבר לפני
",       " .   , נמשך       זה עוד כל נחמד היה זה עמוקות ונאנחת הזב גופה אל עיניה את משפילה  הברונית

 ,  " .     ,     , תודה  ולהתראות שלום לגמרי והתמוססו כמעט רגליה הדלת אל זעה ולבסוף ממלמלת  היא
 ".      " ,   ", הימים  מן ביום שוב נתראה אולי אומרת היא כלום על

 . -    , מיילים       אי ובודק מתיישב השולחן על התה כוס את מניח אני

         , הנכנסת     בתיבה לנחות שנייה מאית אפילו לו לוקחת שלא האלקטרוני דואר על עובר  אני
          ,     . כולם  נאלצים היו אם מקבל אדם היה זבל פחות כמה לחשוב שלא אפשר ואי בפסולת  ולהציפה

         ,    . הונאות  מאותן אחת בעוד בורג רמאי אותו את מדמיין לעצמי מגחך אני ביונים  להשתמש
  , לא,            היא מהפרוצדורה מרוצה שלא יונה לרגל מגולגלת נייר פיסת לקשור מנסה הוא  ניגריות

,      ,       , היונה     את מקלל מזיע והוא הנוכל של ידיו את לנקר מנסה במערכת שיניים גלגל שהיא  מבינה
    ,     ,    ,    , את  אומר אותך שמעתי משחק עושה אתה מה הבוס נכנס פתאום שלו הבוס את עצמו  את
,                 , שלי  העבודה את עושה רק אני אחד אף של שם אמרתי לא פתאום מה אני לא שלי  השם

 , זה                שלנו ההודעות את מקבל לא אחד אף למה לי תסביר שלך העבודה את עושה והיית  הלוואי
        ,       , המקומות   לכל עפות הן בראש שכל להן אין האלה היונים זה נשבע אני באמת בוס אשמתי  לא

     ,   ,    , ולמי    שכל יש פה למי חושבת היונה החלונות בזגוגיות מתנגשות בעצים נתקעות נכונים  הלא
. חוצפה,  אין

 ,   ,      ,   , רק     היום סוף יורד והערב הגשם לבסוף פוסק טלפונים מרים המחשב על עובד שאני  בזמן
.       , ברע          חש ואני רעד בי עובר שבחוץ הדולב ענפי על קטנים יהלומים כמו נוצצות נתלות  הטיפות

      ,   . יום        מאיזה רחוק זכרון בי עולה כן אה חולה שהייתי האחרונה הפעם מתי זוכר לא  אני
בילדותי.
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מלריה
.    "? איזבל   סבתא שאלה מרגיש אתה איך

  ,      ,   ,  ",  , ראשו"  הרים השמיכה על לצידי ששכב ווווה במיטתי מתיישב אמרתי סבתא טוב  יותר
. בזנבו  וקשקש

.  ", אמרה"   אפודה לך הכנתי
 ". תודה"

".     , שוב"    תתקרר שלא כדי הספר לבית אותה תלבש
.  ",  , אמרתי" סבתא בסדר

",  " .     "? מאונך"       שלוש המיטה לצד והתיישבה שאלה הגיון תשבצי לפתור לי לעזור רוצה  אתה
 ".  ,  ,   , ושבע, "        חמש מלים שתי גמל על העיר את מקיפה אבי של אחות פתחה

 ". יודע"   לא אני
"!  " :   ,      , דבשתי    דו קראה ולבסוף שפתיים צובטת עיניה את צמצמה במחשבות לרגע שקעה  סבתא

 . הדף      על התשובה את לרשום וחשה
".       ? הגיוני"     לי נשמע לא בכלל זה זה הגיון תשבץ מין איזה

 ,         " .     , האיש  יפה הלל הדוקטור על זאת במקום לך אספר בוא העט את מידה והניחה צחקה  סבתא
". הקדחת   את שהכניע

:      ,  ", בסיפור"      ופתחה חייכה איזבל וסבתא מלמלתי מתשבצים טוב יותר לי נשמע זה
     " .  ", בעיכוב"     משקל רב גורם היוותה היא החלה מאוד קטלנית מחלה היתה  המלריה
   ,  ,   . שורדת     הייתה לא לדוגמא חדרה המושבה ישראל בארץ הציונית ההתיישבות  התקדמות

". המחלה         את בה להדביר יפה הלל הדוקטור הצליח אלמלא
       , ובין"       שבינה הקשר את הבינו בסוף אבל הנוראית הקדחת את אפפו שונות משמועות  שמועות

 .   ". סבתא,        סיפרה ביבושן להתמקד יפה הלל את שהוביל דבר הביצות
   .    , לברון"        הפצרותיו ולאחר ידני ייבוש ושל האקליפטוס עצי של נטיעתם את קידם יפה  הלל
        , ייבוש,     של המפרך במאמץ החלו התושבים עם ויחדיו לארץ זרים עובדים נשלחו  רוטשילד

 ". חדרה            נחל אל וחיבורן תעלות של נרחבת רשת יצירת ידי על הביצות
"? זה"      כל קרה זמן כמה לפני

   " ,   ",    , בארץ"    שלט שבה בתקופה סבתא השיבה העשרים המאה של העשרים בשנות היה  זה
".       , חלוקות   בישוב הדעות היו שלגביו דבר הצבאי הבריטי המנדט
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         , מאותם       אחד את לי שסיפרו פעם בכל שעשה כמו למסע איתו הזמן אותי את לקח  שוב
             , אתה     זה את לעשות יכול אתה לו שיגיד מי גבולות לו אין הרי ילדותי נוף את שקישטו  סיפורים

     ,      ,   , במרכז     שם לפתע ניצב אני לו שמתחשק מה הזמן עושה הדמיון כמו זה את לעשות יכול  לא
    .     , לו      עומד גם ושם ממצחם הזיעה את מנגבים מתקהלים שאנשים היכן האילנים בצל  הרחוב

.        ,    ,    , מחום   הנרעד האויר אל קולו את ונושא גרונו את מנקה משקפיו את מקנח יפה הלל הדוקטור
,        " ,   "! הקדחת"  את להביס בכדי רבות בפעולות לנקוט עלינו קורא הוא טובים  אנשים

". החמים   הימים באלה
,   ",   " .    ,   ", ממלמל"     הוא לי נראות והן קסל אביגדור שמו אחד קופץ האלה הפעולות על כבר  שמענו

".      ,    ,         , טוב"  ממש מונח היה זה לחשוב לי תנו לשוני קצה על רגע לפני עד עמדה היא המילה מה
.    "? לעזרה" איכר חש פיקטיבי
.    "? אחר" מישהו מנסה פיננסי

?   ?  " :   ".  " ,    "! - עצים" נטיעת ביצות ייבוש ממשיך הוא המילה זאת אביגדור לבסוף קופץ רלוונטי  אי
".       , הארץ...         של החי לבר לדאוג ולא שמות בנו שעושה הזו המחלה את למגר עלינו פפפט

   , " .           ", תחת"  בלילות שנו אנה כפיו את סופק ואז באצבעו מנפנף כשהוא יפה הלל מציין הדרך  וזו
".   ,     . האלוהים,         בעזרת הצרה את נמגר כך עומדים מים מקווה כל ונקזו בחלונות רשת שימו  כילות

 .     "? הרכלנית"     סדעון שלומית קוראת סיני להר שמיטה עניין ומה
  ,     " ,     ", מתרבים" אשר האנופלס מזן היתושים מן באה אפיים באורך הדוקטור מסביר  הקדחת

".    ,    , מהמחלה.     נפטרים וכך היתושים את נדביר הביצות את נדביר אם בביצות
   ",  , אהרונסון" אהרון אומר הלל ,  2באמת שלובות      ידיו בשתיקה לדברים הקשיב כה  שעד

   ,    " . במתודות        לנקוט עלינו מיושנות כה שיטות אלה העצים אחד גזע על נשען והוא חזהו  על
מודרניות."

.    "! החקלאים"       אחד קורא נגועים אדמה תפוחי מאכילת מגיעה שהמלריה שמעתי
.   ", אחרת"   אומרת שיניים צחצוח מאי

.   ", אחר"  אומר בעמידה מהשתנה
". בישיבה"  מהשתנה

 ".  " ,    ", ארוכה" היתה איזבל סבתא צחקה והרשימה
.  "? שאלתי"     אותם שכנע הוא איך אז

 ראש מחתרת ניל"י (נצח ישראל לא ישקר)- ארגון קטן, אך בעל השפעה רבה, שעסק בעיקר בריגול, ופעל בישוב העברי בשנים2
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     ,       " .   ". גם" חלק ליטול עליו יהיה רעיונותיו את ליישם שכדי הבין יפה הלל סבתא השיבה  בהתמדה
        ,    . מן   ניכר חלק היוו והעקשנים העורף שקשי למרות יום של ובסופו הישוב ובהנהגת  בפוליטיקה

    .    , שהדוקטור,     הזיק לא וגם חדשים לרעיונות ופתוחה צעירה המתיישבים חברת היתה  החקלאים
".   '       . אפלבי      פורסט יבלד ארצ הקצין של בזכותו זאת כל הבריטי המנדט של תמיכתו את קיבל

.  "? שאלתי"   עשה הוא ומה
". חולה"   נהיה הוא

   , הפיתרונים           הם ורבים המתיישבים עומדים וסביבו העצים בצל יפה הלל הדוקטור לו עומד  והנה
 . העומדת     הבעיה כנגד מוצעים אשר

.    , בנדיבות      קולחת הזיעה שבחוץ החום שעולה כמו מתלקח הדיון
.    , פדחתו     את מגרד בראשו ומנענע נאנח יפה הלל

.    ". קסל "         אביגדור מתעקש הגיון חסר פשוט אומר שאתה שמה חושבים פה כולם
        ,    ", עם"   יחדיו שנה לפני מרוסיה עלתה אשר מתיישבת רזניק אניטה אומרת עצמך בשם  דבר

 . רזניק,   טוליק בעלה
בכלל"   ,   אתומה      " ,    ", יודעים  אתם וכבר אחת שנה רק פה חיים אתם קסל אביגדור נרגן  מדברת

הכל?" 
,    ,    " ,   ", ממך"    גם ולבטח יחדיו מכולנו הזה והדוקטור טוליק מציין חדשות שיטות לנסות  עלינו

". יותר,      הרבה אלה בנושאים מבין אביגדור
 ,    ,      , כי     תמהוני סתם ולא אחד תמהוני איזה לפתע מגיע להגיב קסל אביגדור שמספיק  ולפני

,     ,        ,   ,   . רגליו   על זה כושל הכתפיים על פר כשל גדול לו וראש ידיים מאורך גוף ענק אנגלי קצין  אם
 . איוולות     וממלמל ואנה אנה מתנדנד

,  "! " :        ,    "? והופ"  הנני ולומר להצביע יפה הלל הספיק לא ועוד לבסוף שואל הוא הדוקטור  איפה
  .       , רועד      הקצין הימורים במכונת כמו ציריהן על וסובבות בחוריהן האנגלי של עיניו הופכות  כבר
       ,   " ,     , ראשים  שני יש פה שלכולם זה איך משונה מראה איזה רחב חיוך מחייך והוא נוקשות  ושיניו

"? עיניים  וארבע
     ,     ,   '  , גזע    כמו ארצה אפיים ניתך החייל של שמו זהו אפלבי פורסט יבלד וארצ רגע עוד עובר  ולא

 " ,      ",   " .    ,   . לו  יש הגופה אל חש יפה הלל להרימו לי עזרו דרשני אומר הרי שכזה ומחזה כרות  עץ
".  , חושבני  הקדחת את

"!?     " ,     "? המחלה"   את נחטוף אנחנו שגם נחש כנשוך אביגדור קופץ שנעזור פתאום מה
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    ,        ", של"   הדופק את ומודד ברכיו על כורע שהוא תוך הדוקטור מסביר מדבקת אינה  המלריה
. הקרקע    על השרוע הבריטי

      ?   " ,   ", הזו"  הארץ את למכור רוצים הם להם שנעזור למה המסתייג ממשיך זה  ומלבד
לערבים."

"?       .     " ,   ", הטורקים" את מעדיף אתה אולי אבל שלום פה להשכין היא מטרתם אניטה נזעפת הבלים
        ,  " ,    "? של"  שמה תפארת זה אותם שמעניין מה כל נאיבית את קסל אביגדור נזעק שלום  להשכין

". הבריטית  הממלכה
".   ,  " ,   ",  , נעזור"   בוא אהרון קדימה טוליק מפטיר אביגדור חיים לעצמך חפש

       ,     ' וטוליק   הרופא של כתפיו על תמוכות ידיו רגליו על הגוף רחב יבלד ארצ מתרומם  תיכף
  ,       .     , שח   ראשו המרפאה אל הגונח הבריטי נגרר ובעוד השני בצד אהרונסון ואהרון אחד מצד  רזניק

 :    , לסעור       הויכוח ממשיך מפרקתה נשברה אשר כתרנגולת צווארו על יודע"  ומטלטל הרי  אתה
.    ", אהרונסון  אהרון אומר ארכאיות ששיטותיך

.   ",   , הדוקטור"  אומר פרקטיות אך אולי מיושנות
".    " ,   ",  , יעיל"  דבר לא זה ממלמל אהרון הלל ביצות ייבוש

".      ,       , המושבות"  מן המחלה את תמגר שונות תרופות וכמה הכינין תמצית בשילוב זו  אופרציה
. הדוקטור  מציין

  ,      , וצובאים     כבר המיטה אל הקודח שמתמוטט וכמו המרפאה אל הארבעה מגיעים  והנה
 .        , הפתוחה     הדלת בעד פנימה וגונבים בינהם מתלחשים הקטנים החלונות שני על סקרנים

 .   "? החולה"   גונח מת כבר אני
 .        ,     ", בצלעותיו"  ננעץ אשתו של מרפקה את וחש המתגודדים מן אחד מפטיר לא עוד

.   "! גוערת" היא אלחנן
".    " ,   "? עובדה" מציין רק אני האיש מתגונן מה

      ,    "!   , לגנוב" שמנסים המתיישבים את החוצה דוחק יפה הלל קורא החוצה כולם  בבקשה
. לכתפיהם        מעבר החדר לתוך אחרונים מבטים כמה עוד

.  "? שאלתי"   החלים הוא אז
 ,   " ,   ",   ' ירד"     ועלה חומו ירד סבתא השיבה שבמושבה במרפאה יבלד ארצ הקצין שכב ימים  שבעה

".     ,        ,  , חלה  לא מעולם הוא שלחלות כאילו המיטה מן אדם הבן קפץ ולבסוף עלה ושוב
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  , -     ,     '   . כי   עד כך כל והזיע וגנח הזה במיטה שכב אפלבי פורסט יבלד ארצ הקצין לו חלף  שבוע
 . ביום             פעמיים רוקנו אשר דליים שני מיטתו תחת להעמיד נאלץ יפה הלל הדוקטור

 ,       ,    , וכל  המרפאה מתוך המעונק הפציינט לפתע פורץ ימים שבעה בתום לפתע  והנה
    ,     ,   ,  , של    המגודל לגופו כי בידו פיו על מכסה צחוק מחניק נשנק ברחובות הזמן באותו  המהלך

 .   -   , תחתונים' רק הלצה איזו יבלד ארצ
! " :    ,      , הבראתי    ראותיו מרום וקורא הלוהטת השמש כנגד בעיניו ממצמץ לדלת מחוץ הקצין  עומד

 "! תקין  אני
  " .    , הקצין       ממך במטוטא הבריטי אל וחש מהמרפאה יפה הלל הדוקטור גם מגיח  תיכף

".     ,  " ,    ", המחלה' עברה לא עוד חזרה כנס בחרדה מבקש הוא יבלד ארצ
 " .         ,  '   "! בריא"  אני יפה הדוקטור של כתפו על וטופח בקול צוחק בעוז יבלד ארצ צועק שעברה  בטח
   , '   ".      !    , צועד  הוא והלאה יבלד ארצ מכריז דוקטור ממני תשמע עוד אתה בזכותך הכל וזה שור  כמו

. הרחוב    במורד בלבניו לו

    " ,  ",   " . עמוסות   משאיות שלוש למושבה הגיעו סיפרה ימים שלושה אחרי צחקה איזבל  סבתא
, '      .    , יבלד    ארצ קפץ הראשונה המשאית ומן חפירה וכלי אתים במכושים מזויינים בריטיים  חיילים

"!    : עזרה    לספק באנו וקרא רחב חיוך חייך
.  "? שאלתי" ואז

      , נרתמו"       שלבסוף המושבה חברי עם ויחדיו ביצה חצי כמעט יובשה הבאים הימים  בשלוש
". בשלמותה,      המשימה בוצעה שבוע בתוך למאמץ

         " ,  ", אף"    העבודה את לעשות מצליחים היו לא בטח הם אחרת אמרתי בסוף עזרו שכולם  מזל
פעם."

      ,  " ,     ", אילמלא" יפה עולה היה לא שהמבצע היא האמת בראשה והנידה סבתא אמרה  ובכן
 ".      , ' מיוחד    סיוע למעמד הזעיק אשר בלד ארצי הקצין של מאמציו

".  " ,  ", סיפרת"    כבר אמרתי בחיילים מלאות משאיות שלוש
 ,        " ,   ", היינו"    יום שבע תוך שלמה ביצה לייבש בכדי אך סבתא ציינה מהותית עזרה היתה  וזו

". לתוספת  זקוקים
"? היתה"   זו ומה

 ,   ,   .   " .    ",    , אחד"  מסין והשני מהודו אחד בשאיבה מומחים שני איזבל סבתא אמרה הם אם כי זו  לא
". פיל,   והשני גמל

"?    " ,  "? עזרו"  הם בדיוק איך קראתי ופיל גמל
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,  ,   " .   ",   , והפיל"      הדבשת לתוך הגמל סבתא חייכה שאבו השניים לייבש בידינו עלה שלא מה  את
".        ,       . המים  לתוך הביצה את רוקנו הם שם הים אל אותם הסיעו מכן ולאחר החדק לתוך

הפרצופן
  ,      ,       , רק    יש לעצמי אומר אני לרגע רק העיניים את עוצם הרגליים את מרים הספה על מתיישב  אני

         , יודע         במחלה שנלחם גוף כן על יתר הגוף אבל לישון אלך ואז עליו לעבור שעלי אחד דוח  עוד
        , הוא        עמן להיאבק המחשבות את לו אין הגוף אחר משהו אומר כשהשכל גם בשבילו טוב  מה

,       .      , עיניים   פוקח שאני הבאה בפעם וכך נרדם הוא לישון צריך כשהוא אינסטינקטים על  עובד
 .    ,     , השחר   מפציע כבר אתמול של בבגדים עדיין הספה על עדיין

  ,      .    . שמיים    בתוך החלון אל והבטתי עיניי פקחתי נקישה שוב היתה החלון על נקישה  שמעתי
   ,      , ונופפה,   חייכה היא מסויימים במקומות כבר אפורים כחולים כתומים הצהובים  המתעוררים

 ,             . אני   לי ואמרה שעבר בשבוע היום באותו ידי את שלחצה מרגע אז כבר לשלום קצרה  תנועה
    .  ,  , הייתי,         יכול רק ואילו האכזבה התקווה האהבה של הזו הדביקה העכביש ברשת לבי נשבה  יולי

 .   , העתיד   אל קדימה שנים להסתכל
     .      ,    , עוד  זה את הבנתי לא שוב היא הנה לעצמי אמרתי התרגשות בי פרפרה במיטה  התיישבתי

      ,    ,  , השנים     עם שלהם ההבנה אלה כל הגדול האושר או העצב הפחד מהות את משהבנתי  יותר
,      ,       , בצער,  תמיד בקצוות מטובל האושר שעברנו מה כל שעברנו אחרי מעמיקה מתעגלת  מתחדדת

,            , המכאיבים  השיעורים את תלמד שהנפש בלי החיים את לעבור אפשר אי באכזבה  האהבה
            . מאז,   עוד כבד בניילון מכוסים הרהיטים היו יולי של סבתה של בבית השריטות בלי  המעצבים
     ,      , את       שציפה הלכה ריח אפילו שריטה ולו עליהם היתה לא הנגר של ידיו תחת נוצרו בו  היום

     - מעוצם,         חושים לרגע מאבד היית אותם שעטה הניילון גולם פקעת את הרמת אם  איבריהם
,   ,      . נשרטים-        ואנו בניילון עטופים לא אנו אבל שנה עשרים עברו אפילו מהם נבע עדיין  הריח
 ,  ,       . וכבר,       קדמוני בסיסי עודנו הרגש היה אז אבל ידע של ערוצים בנו חורצים החיים  משתפשפים
   ,        , חום   ושיער נמשים מאחריה כשהזריחה בחלון אלי שחייכה הזו הילדה בשבילה שאעשה  ידעתי

.    - הכל,    בשבילה שאעשה שזהרו ירוקות עיניים חלק
”?  “ , בא     אתה אמרה והיא החלון את פתחתי

”? לאן“
”. חשובה“   בשליחות אני

”? שליחות“  איזו
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”.          . בו“     ישמעו לא שהם סודי יותר מקום למצוא צריך כאן זה על לדבר אסור
”? הם“   זה מי

.   ,   ”... הלאה“ ורצה נעלמה ואז ששש
           . מספר     ישנו עוד בודאי ואבא ואמא בבוקר שבת יום היה זה שלי המיטה על אחורה  הבטתי

  .      . אחריה.         יצאתי הלאה רצה כבר היא אבל לו אקרא לא אם מאוכזב מאוד יהיה אדריאן  שעות
. הרחב         ה עץ מאחרי כשהתכופפה אליה והצטרפתי

”.    , להיפגע“     יכולים אנשים יודעים שאנחנו ידעו הם אם
”? מה“   יודעים שאנחנו

”. שלנו“        הנשמה את לאסוף הפרצופן את שלחו שהם
.  ”? “ .    ,      . לחשתי   הפרצופן החישה נשימתי עכשיו מהריצה מהר נשמתי כך גם הרוק את בלעתי

”.        . שלו“   התדר את שמשבש מכשיר לי יש תפחד אל אבל
 ”?    “ ,  ”.   “ . שאלתי      הזה המכשיר זה מה אמרתי מפחד לא אני החזה את וניפחתי כתפי את  הרמתי

. רגע  לאחר
   " .            ”, בכיס“ זה את שים אותן חצה לבן שפס שחורות אבנים שתי מכיסה והוציאה יולי אמרה  הנה

     ”. ואני          העץ מאחרי הביטה היא כשיגיע שלנו המיקום את בודאות לדעת יוכל לא והוא  שלך
”.      ,    “ . בדיוק  אנחנו איפה לא אבל בסביבה שאנחנו ידע הוא אחריה הבטתי

,         , בחול      ורחצו קטנה עפר חלקת אל נחתו דרורים היום הפציע עם רועשות החלו  הציפורים
,   -  ,       ,    . לפני   קרובות כך כל כזה בצבע עיניים ראיתי לא מעולם אלי הביטה יולי במרחק קרא  תרנגול

,   ,     ,  , יקרה, “       וכשזה מאחריו אחד צעד נהיה ואז מלפניו אחד צעד נהיה תמיד אנחנו אבל  ולחשה
 ." " "      , פ    מת ה בתוך יהיה כבר הוא טעות שעשה יבין והוא

”? מתפ“   זה מה
 .  ”.   “ . הסבירה        פרצופן לתפיסת מיתקן ריקה קפה קופסת שלבשה התרמיל מתוך הוציאה יולי

”. אה“
”.  ,     ,    . לפרצופן“     נפש לו אין אבל נפש אומרת הייתי שלו המהות את נישמור פה

”?       “ ,    . הנשמה   את לנו לקחת רוצה הוא למה בלחישה שאלתי מהסס רוק בלעתי שוב
   ,    ”... “ ,     , העץ    אל נצמדתי בקול לחשה היא ששש העץ אל קרוב נצמדה שוב לפתע התכופפה  יולי

. סביב.          סביב במהירות חלפו ועיני מחיש הלב את הרגשתי לידה
.   ”? בבהילות“  שאלתי קרה מה

,    .  ”.   “ ,    , בשפיפה    רצה אז חייכה משהו ששמעתי חשבתי גופה רפה ואז העץ מאחרי הציצה  יולי
.     ,     . הקיר  אל ונצמדנו רכנו הישן המקלט אצל עצרנו אחריה ואני
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        ,   - “ ,   ”, לפני“  הגוף את להם ועוזבת מתאדה שלהם שהנשמה שם חם כך כל יולי אמרה מבין  אתה
  ,    ,     ,    . שלא    זומבים נפש בלי גוף קליפה רק להם יש קורה שזה וברגע החיים להם נגמרים  שבכלל
      .       . מיוחד    ברכב אותם ואוספים באים אז שם להם קוראים הם ככה החלולים להם קרה מה  יודעים
      .       , לשכור   יכולים מאוד שעשירים אלו אז שם אותם ועוזבים נידח אי זה לאיזנטון אותם  ושולחים

”.[___]    ,     , פה     להם קוראים חדשה נשמה להם שיביאו הנשמות סוכני של השרות את
          ,      ”? היה“   וכבר הלילה נרדם היה לא בטח היה אם כי איתי לא שאדריאן לי רווח שם זה  איפה
 ,   ,    ,     ,    , אל   מפחד אני יכולת לא למה לישון יכולתי לא בלנדו נפחד בקול לוחש מיטתי אל  זוחל

. כאן   אני תפחד
 ,   "   “ ,     ,   ”. אני“   שלך ביד פ המת את תעטוף רמה בלחישה אמרה אז יולי אמרה הארץ כדור  בליבת

 ”!   , מאוד    קרוב קרוב כאן שהוא מרגישה
   , במהירות,          אותה הרמתי האדמה אל נפלה והיא מכיסי האבן את בבהילות הוצאתי  נבהלתי

 . ידי     כף את עליה וסגרתי
     ”. על“         שוב התיישבה היא אז המכשיר חוזק את מעצימים שלנו הגוף של החשמליים  הפולסים

,     “ ,      , שלהם   הצייד כלב זה הפרצופן הנעימים הבוקר בצפרירי התנפף שערה בי והביטה  האדמה
      ,     ,     . את  להם יגנוב שהוא חשש ואין בנשמה צורך אין ולו אנושי לא שהוא בגלל תרצה  אם

”. שודד   שהוא הנשמות
“ ,             , אבל   היד כף סגירת של מהלחץ הלבינו כבר האבן את שעטפה ידי פרקי בשקט רגע  ישבתי

”? אנחנו  למה
”.      . שיש“   שווה הכי שלנו הנשמה סופרסטרים אנחנו כי

   ;  ,   .      . את  שצדנו הסופרסטרים אנחנו איתה הייתי נעלם והפחד גאווה פתאום הרגשתי בראשי  הנדתי
        ,   ,    ,  , בלי  פתאום יופיע אם בחיי עליה אגן אני לי חשבתי העולם על שהגנו הנורא הזה  הפרצופן

 . נשמתה,      את לגנוב ינסה אם שנדע
    .   “ .  " " במקום      להישאר לנו אסור לזוז להמשיך צריך שתחתינו עמק ה על וצפינו המקלט על  טיפסנו

 ,   ,  ,   ,   ”. התחבאנו.      כפופים רצנו התגנבנו הלאה והמשכנו אמרה יולי ככה מדי קל טרף אנחנו  אחד
,      ,     ,    , צבעוני  הר ובמרכזו רחב שדה פתוח בשטח אנו ולפתע גדרות תחת זחלנו עצים  מאחורי

     ,     .  - במרום   הופיע אוזן שמוט כלב בשמיים במעגלים סבבו עורבים המזבלה גרוטאות של  פסיפס
 . ונעלם  הגבעה

,    .   ”?      , “ . אותו    הכירו כולם בחשש שאלתי טוב רעיון שזה בטוחה את יולי לשם צועדת החלה  יולי
    ,     ,  -   , ידע       לא אחד אף אינשם לו קראו כולם הזה הבית חסר את באמת אותו הכיר לא אחד אף  אבל
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,     ,    ,    .   ,   , בגיל  יותר הקטנים מהאלה להם שהאמינו ואלו שהמציאו אלו היו הוא מי הגיע מנין שמו  מה
 ,   ,     ,    , מקום     משום הגיע הוא מאיפה אז אם היתה לא אב לו היה לא שמעולם

?     /? טוב   רעיון שזה בטוחה את לשם הולכים למה
...      ”. קולקצייה“   לעבר וצעדה אמרה היא שלנו המשימה זאת

     ,     ,    -    , חפר   זבל של הר בתוך אחד איזה שם גר המזבלה אל הולכים כזה משהו או משהו עוד  עושים
       ,        , מתוך  הנשמה את לו מחזירים הם אז הנשמה את לו גנב שהפרצופן אומרת יולי מנהרה  לעצמו

  ?  ,  ?        ? אחד      זה נעלם עזב מכן לאחר אותו ראה לא אחד אף שמח נעשה והוא קופסא איזה  עוד
          . כמו     חיה ואיזה שמנוני שיער אם ביזרי יהיה שהאיש או במזבלה שהוא ידעו שכולם  הומלס

  ?     ,      , שלח   מי פה עושים אתם מה ושחורות שקועות שלו והעיניים יוצא איתו שגר  עכברוש
ה?      בסגנון יהיה שהאיש או , dudeאותכם יעשן         בית וחלוק ספה על המזבלה במרום ישב  והוא

            , שהיא     לו אומרת היא פתאום היא מכן לאחר היום לכם ציפית לא ההר ממרום להם ויגיד  סיגריה
   ,       ?     , ורצה  נשיקה נותנת הגיוני לא משהו לו מסבירה היא הפרצופן עם מה אבל ללכת  צריכה
כבר.                האבן את וזרקה המכנסיים את כיבסה שלו אמא אבל עד בכיס האבן את שמר  הלאה

       ,?   ... הואיל,      ללא האבן את למצוא ניסה הוא היית איפה כמו מסריחות היו שהם אמרה למחרת

        . המשחירים        מהשמיים שוב יורד סתיו סוף של גשם הורי את לבקר נוסע אני המחרת יום  בסוף
       ,       , על  הגולשות הטיפות על ברמזורים מביט אני הקצרה הנסיעה את עושה שאני ואיך הערב  של

.       , החלון,    בעד הרחק לו נמתח אשר הרחוק האופק על השימשה
         , הערוכים    שחורים יין בקבוקי בצוותא תמיד התגוררו בו אשר ישן אבן מרתף  לדודי

.(      )      ,   , כך  אחר עוד אספר עליו אשר איום פירט של הבודדה ורוחו הלחלוחית ריח הקירות לאורך

געגועים
,                 , התיכון   הים את וסבתי הוא חצו איתה בנה אשר העץ סירת ועל סבי על גם כמו האופק אותו  על

 .    ' בכרמים           לסיור הכחול יפ בג יחדיו יצאנו כאשר הפעמים מאותן באחת יעקוב דוד לי סיפר
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       ,     , בחתימת     הצוללת השמש על מביט היה אשר מילר מילובאן סבי זה אביו על סיפר הפעם  באותה
  ,  -       ,    , הזה    הצורך חזק כך כל בהם מושרש שזה אנשים יש נפש משאת ומתמלא האופק תוך אל  היום

        ,    , שבריר    אפילו ראיתי לא ועוד גדול כה העולם לנדודים המכלה הרצון הסבר לו שאין  האקוטי
 ,    ,   ,      , כשהם,    בסתיו נושבת כשהרוח הדרך בסוף לפינה מעבר שם יש מה אומרת שלו הנפש  ממנו

   ,       , שפשוט     כאלה יש מנוחה חוסר האלה הלבבות בכל גואה חורפי בערב החלון בעד  מביטים
,         ,     , לחלוטין   רגילים חיים מנהלים שהם שנראה כאלה יש לא אולי ישובו אולי אחד יום  נעלמים

 .           , העולם,  בקצה שם אי מסתובבים נוודים הם שלהם בלב אבל בית משפחה
   ,     ,      , מזה   יותר ועוד בעיניו בוערים היו כאשר הגלים בינות אל החמה בטבוע ערב כל  ובכן

.    ,   ,   , ארוכה   אנחה נאנח מילר מילו סבי היה הכיסופים בליבו בוערים
אהההה

    ,            , נשמעת   לבו המית ורק שביוון קורפו באי הריק החוף על מילו סבא יושב היה וכך נאנח היה  כך
 .    ,  ,   . להחלטה    הגיע ולבסוף ונהה ישב כך הנשברים הגלים לקצף מעל

טה    טה טה טרה
החצוצרה   ).הכריזה להחלטה(    כשמגיעים שמחצצרת זו

  ".          " ,    ", עצר" אז חלומות רק שלו ובראש החוף על שלך סבא ישב כך יעקוב דוד אמר  ובכן
  " .       ,   ,    , ' סוגי   שני ויש הרכב אל חזרה ועלה ובחן מישש עלה מולל ענף וחתך ירד יפ הג את  דודי

 ".     ,   " ,  ",  , עושים  וגם שחולמים וכאלה חולמים שרק כאלה אמר בלנדו בעולם אנשים
    , מעטה        הכל על פורש מאחרינו התרוממם ואבק לגפנים שבינות בשבילים חתר  הרכב

".     .   " ,    ",  " . עושים   וגם שחולמים אלה השני מהסוג הוא יעקוב דוד סיפר שלך והסבא ולבן דק אובך
    .    , סדרי       הפוכים שהיו ויתכן החלטה התקבלה ובליבו כפיו מילו סבא ספק אחד שיום  מפני

       .    , בליבו;     סבי אומר גמר כך או כך הכפיים נספקו ואז תחילה ההחלטה שנעשתה אפשר  הדברים
      ,   ,     . עץ  סירת הגלים על התנודדה כבר המעשייה לפי ימים ושלושה תשעים ובחלוף למלאכה  לצאת

    ,      ,     ,  . באותה  ישובים היו לא מכן לאחר שבועות ארבע אם בחיים היום הייתי לא ואני ידיו  מעשה
 .    ,    , האופק       אל ומפליגים יחדיו ידיהם נותנים מילר איזבל וסבתי מילר מילו סבי סירה

  ,       , שנקרו     עד לילות ושמונה וארבעים ימים ושמונה ארבעים וסבתי סבי להם שטו  וכך
מאנאגם    האוניה של , 3בדרכה ואנשי,         קלפים ושיחקו בריטים קצינים ישבו סיפונה על  אשר

 .    , תוכניות        וערכו עמדו הרחוקים השמיים אופק אל והביטו עמדו יהודית מחתרת

 , והוותה חלק בפעילות הריגול20אונייה בריטית אשר שטה לאורך חופיה של ארץ ישראל ומצריים בשנים הראשונות של המאה ה3
של ניל"י
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       : טלוויזיה        מול בסלון הספה על נוחר אבא נכנס כשאני הורי של בביתם רגילה סצינה  זוהי
.          , זכרונות     בי מעלה תמיד שריחו אוכל מבשלת במטבח ואמא בטנו על שפרוש ועיתון  פתוחה

       ,    , אפו   על משקפיו את ומיטיב בעיניו ממצמץ לאלתר אבא מתיישב מאחרי הדלת  כשנסגרת
. הרחב

"?  " ,   ",  , הכבישים" איך אומר הוא הגעת או
   .        , המילים       לשמע אך השולחן על צלחת אמא לי מסדרת וכבר מכתפי התיק את הנחתי לא  עוד

 "?    ,  ,  " ,   "?   " ,   " היא"  רעב לא אתה מה מרק קצת חוקרת היא אומרת זאת מה פניה קודרות רעב  לא
 .     , המטבח,       אל חזרה ושבה ונאנחת בראשה מנענעת היא לבסוף אך מנסה

         . את     פנימה מביאה שבחצר מהעצים פרי וריח גשם תערובת אבא לצד מתיישב  אני
       . שסעי        להם שטים השמיים שחור מול אל בסלון כמעה הפתוח החלון דרך הרטובה הליל  דממת
 ,         .      . טיפות  דבר וכל גזע כל על פרא מטפס עשב התפוז ניצני לאיטם פוקעים בחצר אפורים  עננים

    .      , עכשיו     עליו עומד ואולי וגדול לבן ירח ממריא וממעל הרטובים הענפים על מתנדנדות  הגשם
.   ,   , להכל    ומתגעגע נשימתו עוצר תחתיו ומביט הכחול האיש

הכחול  האיש
.  ", אמרתי"  הירח מסכן

.    "? דולורטה"     סבתא שאלה מסכן שהוא חושב אתה למה
". בודד"   שהוא בגלל

,   "? סבתא"   קראה בודד פתאום .       מה המכתשים "   כל את עשה חושב אתה מי שמועה סתם  זוהי
"? שעליו  האלה

מי?" "
הכחול"  ." האיש

"? כחול"   איש איזה
 ". הירח"    על שגר זה
"? איש"    גר הירח על

". שמעתי"  ככה
"?   " ,  ", כחול"    הוא למה מלמלתי זה את ידעתי לא

 :   ,    ", סיפרה"   ואז דולורטה סבתא צחקה לך אספר בוא
     . הצרצרים"           היו כאשר לילה מדי אחר דבר מכל יותר הירח את שאהב אחד איש היה  פעם
     ,         , ומפנה   נעלם זה שהיה עד בירח ומביט שבחצר הנדנדה על יושב הוא היה בדשא חרש  שרים
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         ,  " .  ", אליו    להגיע שעליו החלטה לכלל הגיע אחד שיום עד עשה וכך החלה לשמש מקומו את  שוב
"?  ,       ,  . נכון  אויר שם שאין בלנדו יודע אתה אבל מה ויהי

".   " ,  ", טיפה"    לא אפילו עניתי זה את יודעים כולם
" "? שכזה    במצב עושים ומה

 "? עמוקה"   נשימה לוקחים
  ,      .    " .   "! שמילאה" עד הקיבולת מלא לתוכו שאף הוא עשה שהאיש מה וזה סבתא חייכה  בדיוק

".    " ,  ",   , הירח     אל הגיע הוא הוסיפה הופ ואז שלו בגוף חלק כל הנשימה
""? הגיע   הוא איך
: 4חביישניסט"      ,   ", בסיפורה,      המשיכה ואז בכתפיה משכה סבתא אמרה לי אמר לא אחד אף

      ,        , שלו"  הנשימה את בתוכו החזיק הוא הירח על הפורח האורח נחת בו מהרגע אופן  בכל
"?   -         . זמן    הרבה כך כל שלו הנשימה את שעוצר לאחד קורה ומה פיו את פתח ולא

 "? מת"  הוא
     .    " .    ", כל"   לגמרי הכחילו מהר חיש לאיש שקרה מה וזה וצחקה היא השיבה כחול נעשה  הוא

". רגליו,      בהונות ועד ראשו מקצה חלקיו
.  "? שאלתי"   המכתשים על ומה

         , " ,   ", הלחיים"  בתוך אויר הכחול האיש נצר ממושך זמן למשך ובכן סבתא אמרה טובה  שאלה
    " ,  "?     . ולנשום,     בור לחפור החליט אז חייכה אותו להאשים יכול ומי בהכול קץ שבסוף עד  שלו

     .         , קטן   בור הברנש עשה אז שוב אותה שיצטרך עד אותה ישאיר הוא שם הנשימה את  לתוכו
 .  ",( )     , סיפרה  הההההההא הנשימה את לתוכו ופרק הירח באדמת

     ,       , מתחתיו"    שם אי עמד אשר בביתו ולבקר לשוב הכחול האיש החליט רבים ימים שעברו  ולאחר
        ,    . את     החוצה חזרה לחפור שלנו הבחור על היה זאת לעשות ובכדי לו רק והמתין האדמה  על
      , הנשימה.         את שהשאיר היה סבור בו המקום באותו שוב וחפר הכחול הברנש הלך וכך  נשימתו

"?    ,   . ראה   האיש מה הגומה ובתוך זמן הרבה לפני
.       ,  "? המחרידה" התשובה את כבר שידעתי למרות שאלתי מה

.   ", סבתא" לחשה כלום
”...  “ , ואבוי   אוי פי את כיסיתי

   " .  ",         , האדון"    לו ישב אז סיפרה לבנה ירח אדמת רק ובתוכו ריק הבור היה האיש של רוחו  למורת
 ,    ,     . עד      וחשב וערך שיער מדד ומדידות ואמד עמד סבוכים תרשימים בחול ושירטט אחדים  רגעים

". טעות    שעשה למסקנה שהגיע

מיידיש: מי יודע4
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           , כמו    סביב מנצנצים וכוכבים ושקט שקר איפה הירח אל אותי לוקח כנפיים הדמיון פורש  שוב
,  ,        , ממלמל      ואנה אנה לפני לו מתהלך הכחול והאיש אבודים לתיירים המחכים מגדלורים ספור  אין

  .    , חזרה  ונעמד מתיישב צעדים סופר
       " ,    "! הנשימה"    את הצפנתי בו המקום אותו לא זה האיש לעצמו מגחך טעות זו ספק  ללא

פשוט!" 
   , חישובים           לעצמו מחשב השחונה הסהר אדמת על ואנה אנה הכחול האיש לו מתהלך  והנה

       , שבו   שלנו במקרה כך להתבטא אפשר אם נשימתו תחת ,וממלמל נשימה     חסר בבחור  מדובר
,       .( מצחו     (    על גולשות כחולות זיעה טיפות שפה לכל אחת קללה שונות שפות בכמה חרש  מגדף

 .   ",    " . רוטן    הוא מפה לצייר שעלי ידעתי התכולה לפדחתו דובקות ושערותיו
,           , חרש    שורקים המרומים מן ליפול מפסיקים לא אשר הכוכבים ורק סביב שקט כה  והכל

" .        , הייתי    כתומים כחולים אור שובלי השמיים בשחור ומציירים רחבות בקשתות מטה  צונחים
". " .    ", לעזעזל    לעצמו ממלמל הוא כאן אותה שהשארתי בטוח

.  "? שאלתי"    היתה היא איפה אז
,    -     ,     " ,   ", והתבלבלות" זמן הרבה כך כל אחרי שלא ודאי לזכור קל לא כזה דבר סבתא אמרה  אה

".       " , בקלות,"  פחות עוד דברים זוכרים הירח שעל לחשה וכנראה
   ,     . פחות"         עוד הוא חיפש שהוא כמה אך הירח בכל גומות לחצוב הכחול האיש התחיל ככה  אז

-  ,    .       ,    " , כך,"  כל וחפר חיפש והוא בורות ועוד עוד וחפר זה הלך מצא פחות שהוא וכמה סיפרה  מצא
 ".          , ממש  של למכתשים קטנים מבורות הפכו שלו שהחפירות עד חפר הוא

" "?   , הכחול    האיש עכשיו הוא איפה אז
  " .     .       , בסיפור   הוא אולי וחייכה בכתפיה משכה היא מענה היה לא כבר דולורטה לסבתא זה על  אך

".      " ,  ", לספר   יודע אחד אותו שרק מעשייה אמרה אחר מישהו של

.        , הבית       בכל שוב מתגלגלות אבא של והנחירות אמא עם מילים כמה להחליף הספקתי רק
.     "? אמא"      את שואל אני זה עם לישון יכולה את איך

  ! " :        ,   ", הולכת"  אני אברהם המגורים חדר תוך אל קוראת היא ואז מסבירה היא אוזניים  פקקי
"? בא!   אתה לישון

    :     ".  " ,   ", במדרגות" מעלה מטפסת אמא בעיסוקיהם שניהם ממשיכים אז רגע עוד ממלמל הוא  כן
 . החלומות,     אל שב ואבא החורקות

 "?     , " .      , לישון    למעלה תעלה אולי אבא האויר את אבא מנסר ולידי בעיתון ומעלעל מתיישב אני
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        ,     ",  , " ,   "? את" שוב ומשפשף פניו על ידו את מעביר ניחר בקול אומר הוא כן כן מתיישר הוא  מה
   .            ". ממלא. "  נפלא שקט חדרו אל ועולה הסלון את סוף סוף עוזב הוא טובה ובשעה הולך אני  עיניו

   , -          . מחויבויות  מני ועוד ליינים ודד פרוייקטים בגין הזה השבוע בסוף יבוא לא אדריאן הבית  את
 . בערב       שבת עד למשרד אותו שיקרקעו אחרות

ירוקה              תמונות מזוודת אותה על עיני נופלות ותיכף השולחן על העיתון את מניח  אני
      ,      . קם    אשר האבק את מעליה נושף השיכחה מנשיית אותה מושה אני השידה תחת שנחה  ונושנה

.       , תמונה     אחר תמונה מקרביה פולה ואז בה טבועות אשר השריטות מעל

אותך   מאבד כשהצפון
  ,        "-  '  ,  , ממנה" והוציא הישנה שבמכתבה המגרה את פתח יעקוב דוד הזה ירוסקופ הג בלנדו  הנה

   ,   ,    ,   ,    " , בכדי  בידו נתנה מילר רנטה שלך רבה הסבתא שלו שאמא שלי לאבא היה שייך סדוק  מצפן
       ,   ,    . בכיס    הזה המצפן עם מקום לכל הולך מילר מילו סבך היה ומאז הצפון את יאבד  שלא

 . יעקוב."    דוד סיפר .מכנסיו        , ביותר"    הגרוע הגורל הנו הצפון את שלאבד לשער רק יכול  ואחד
 .  ",     , אמר    אותך מאבד כשהצפון זה מכך אפילו נורא אבל

 .     ,         , ובאותו" נולד אביך שאפילו לפני יעקוב בזכרון פה משונה מקרה קרה אחד יום  ובכן
   ,      , בולים       ואספן פילוסוף וידוע מחונן אגרונום גם שהיה בנט ארתור בשם אנגלי קלגס יצא  ארוע

            , מרפא,   סגולות ולו בלבד שם רק גדל אשר מיוחד צמח לחקור בכדי להודו לשליחות  מושבע
         . בנט,      ארתור סירב מסתורי צמח אותו של זהותו את גרידא בנט ארתור ידע עליהן  מופלאות
       . שליחות,        לממן הבריטי הצבא יואיל למען אך הנושא על אותו כששאלו מים פיו ומילא  לחשוף

 ,  ,    ,       , לכל    ובכן וגאולה מזור יביאו לו אשר המרפא שכוחות לגלות הסכים הרחוק למזרח זו  פרועה
מחלה."

.  "? שאלתי"  מחלה כל
  .       ,   " :   ,   ", איזו"  כי בנט ארתור של בקשותיו נענו לבסוף כך או כך המשיך ואז דודי אישר מחלה  כל

     , התשובה           את לעולם שתציג הארץ התרופות אם את תימצא אשר זו להיות רוצה היתה לא  מדינה
,  ,          ? ובכלל   הציבורית לתדמיתה להועיל רק יכול שזה כמובן חשבה ובריטניה מחלה כל  לנטרול

 ,    ,     . ולאחר      הגבוהים מהדרגים אישורים נחתמו טפסים כן אם כללי באופן להועיל רק עלול  שזה
-     ,      , עצמה    המלכה מן ולבסוף האחרונים מאלה יותר הגבוהים ומאלה מהם הגבוהים מאלה  מכן

  ,      , לעולם,      להביא הודו ליבשת בנט ארתור יצא מוסדר אופיציאלי בירוקרטי תהליך ובתום  ניתנו
 .    ". יעקוב    דוד סיפר המוזר הפלא שיקוי את
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     , פישל"       אפריים לידידו שכתב ובמכתב בנט ארתור שם שהה בלבד אחד  בחודש 5חודש
של   ,1920אוגוסט        , הרומאי,     האל שם על אסקלפיוס כינה אותו המיסתורי הצמח שאת  סיפר

:      .       ,    , ישיר  ציטוט ממנה לצטט ואם שמחה ברוב באיגרת אישר הוא כך מצא הוא מצוא והידד  היאך
,    ,            , ומיחוש   חולשה כל שבוע תוך לחלוטין ירפא לא זה צמח אם לשוני את שיחתכו ידידי נפשי  חי

 ." ותחלוא   דווי כל
,  ", " .      , הוסיף       ואלה בכוסו האדום היין את וסובב המכתבה על מגפיו את הניף יעקוב  דוד

",          . מראש"    לצפות ניתן שלא דברים לפעמים קורים בחיים אולם מופלאות חדשות כמובן  היו
        , אל, "       לשוב מתכונן והוא משימתו את השלים כי חפציו בנט ארתור סר אוסף כבר והנה  אמר

     ,      . ההודים    רעיו עם הלה ישב ארצה ההפלגה שלפני ביום אך המרעישה התגלית עם  הארץ
 ". החוף       על לוח משחקי לשחק היום בערבית

    , '         , אפו"   על והיטיב צחק יסי הפצ לוח על חייליו את והעביר צדפים זרק ארתור ישב  וכך
".   ,  ,  , נעקץ  הוא טרח ולפתע משקפיו את

".  "? שאלתי   אותו עקץ מי
 .   ",   , דודי"   אמר מה אלא מי לא זה

" "? היה    זה מה אז
,         " ,    ", המלומד"   בנט ארתור סר את תקף היצור שאותו וברגע יעקוב דוד השיב שכזה יצור  מין

". משותק,      נהיה הוא המקום על פונקט
 "? חלקית"     משותק או לגמרי משותק

   ,          ,  ? גירד"   הרגע שבאותו חוטמו את להזיז אף מסוגל היה לא אדם הבן לחלוטין חלקית זה  מה
". נורא  ממש

    ,    , הכחולים       הגלים נוגשים לשמאלו בהודו שם אי החוף על בנט ארתור לו יושב  והנה
    , וצוחקים,         ההודים יושבים לימינו זוהרת שקיעה של כתומה בכיפה השמיים כופפים מעליו  בחול

,    ,  ,        , הלבן  החול על ומולו החמימה ברוח מרשרש גבוה קוקוס עץ מאחוריו בהודית  ומפטפטים
     .     ,   , בחימה   באויר מתנופפים ומחושיו בכתפיו מושך העוקץ היצור עומד

.   "? היצור"     רוגן ככה בי מביט אתה מה
המשותק     בנט ארתור יעשה ,ומה        . הרגע,     באותו לעשות הוא שיכול מה כל ברירה בידיו אין  הרי

,     ,    ,   , עכשיו     בדיוק שלו שהאף לעצמו ולחשוב להתבונן תדהמה כולו ביצור ככה להביט רק  זה
. נורא   מגרד פתאום

אביו של אהרון אהרונסון5
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,   ,    "?     .      , לימין" מטייל המחורק היצור רוטן מצפה אתה מה אז לעשות יודע שאני מה זה  לעקוץ
 ,   :          . ואז  לימין זזות משקפיו תחת החרק אחר עוקבות בנט ארתור של ועיניו לשמאל  מטייל

 :    , לעצמו,        חושב והוא החול על לו שמתהלך השרץ אחר מתחקות , לשמאל ממש   גורל מין  איזה
. מזל  ביש

  ,    ",     , את"     מספיג וסיפר דודי המשיך יכל לא ממקומו ולמוש הבריטי הקצין לו ישב  וככה
. בעורפו  הזיעה

"? לו"    עזרו ההודים אז
,       " .  ",   ,     , הבריטי" עם לשוחח ניסו שהם שאחרי בגלל צחק להיפך אולי לזה קורא הייתי לא  עזרה

  -      ,    , ואפילו    למרות ההודיים והרגליהם טיבעם שום על למסקנה הם הגיעו הגיב לא מצידו  והוא
    ,     - על    לבדו אותו והותירו עמוקה במדיטציה שרוי שהוא התקרית התרחשה המשחק  שבאמצע

". והתענית,     ההגות כבוד למען החוף
  " ,     ,   ", לך"       יש אבל ההודים מן אחד זה אניש אומר כך לשחק למדת איפה יודע לא  אני

".      , תבוסה   לי מנחיל תיכף אתה בנט אדון כשרון
".     " ,     , '   ", מתחילים"  של מזל סתם זה לצידם רגליו שמסקל זה ו ראג אומר אניש באמת

".     , '  " ,   ", הכלים"   את להזיז תורך טי סא קדימה אניש מגחח לא או מתחילים
    ,      ,       ? את   מזיז שלא ובטח מניד לא הוא עפעף אפילו בנט ארתור סר את אותו ראו הזה העניין  ומה

.      ,    ,   , מחכים.  לו רק אנו כי נעים מצב לא להגיד חייבים וזה החיילים
.   "?   , '  , אניש" שואל איתך מה טי סא נו

.    ? מביש,      מצב ממש זז לא שהוא איתו מה באמת
.     ,    , ונאנחים   בראשיהם מענענים ולבסוף ומחכים רגליהם מסקלים ההודים יושבים הנה

".    " , '   ",  , עמוקה" בהגות שרוי שחברינו ו ראג אומר אניש כמדומני
 ".   ,   ,  " ,   ". נפריע"  ולא כן אם לנפשו נעזבהו אניש אומר נראה כך

 ,    ,      , ומסתלקים    רגליהם על נעמדים הכלים ואת הלוח את מקפלים ההודים עצמם אוספים  וכבר
. רמה    שיחה בליווי משם

.  "? השתאתי"    והלכו עזבו הם ככה
         " .    ", לא"  עדיין בנט ארתור וסר שלמחרת ביום יצאה שההפלגה ומכיוון יעקוב דוד צחק כך  ממש
  ,            , אותו  ושלחו הפרעה בלי למדט להמשיך יוכל בה עץ קופסת לבנות ההודים החליטו ממקומו  מש

    " .          ". ארתור  סר הפליג זו ובדרך האבן קירות בין התגלגל יעקוב דוד של הרם צחוקו בתוכה  הנה
".   ,  : תיבה     ובתוך משותק הקדושה הארץ אל חזרה בנט

.  "?   , שאלתי"   שתה או אכל הוא ואיך
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 ,     " .    ", נדממות"        האדם כך מושבת שכאשר מפני יעקוב דוד השיב עשה הוא זה את ולא זה את  לא
 " ,    ",   .   , פרקו       לבסוף דודי אמר אופן ובכל באכילה או בשתייה צורך ואין שלו בגוף המערכות  כל

.     , יעקוב            לזכרון אותו והעבירו הארץ חופי ואל התיבה מתוך ואז האונייה מן בנט ארתור סר  את
   ,   , יומם        סביבו וסבב ומשחות תרופות שונים מתכשירים תכשירים יפה הלל הדוקטור ניסה  שם

".      ,     . במצבו.     נותר בנט ארתור וסר עמד שלו על השיתוק עזר לא דבר אך וליל
".      ,    " ,      ", היפנוט" של ברור מקרה זה כאן לנו שיש מה יפה הלל הדוקטור לבסוף קבע ובכן

   .   ", דודי"   סיפר הרופא אמר כך
  " ,     ",     , יש"      לרופא לא יפה הלל דוקטור אמר היפנוט של פשוט אלא בריאות של מקרה זה אין  ואם

". למהפנט,    אם כי לפנות
  , " ,    "? כפר"     באיזה מסתבר יעקוב דוד המשיך התקופה באותה מהפנט מוצאים  והיכן

 "?       . המושבה,        אל להביאו תיכף התנדב ומי שמועה איזו פי על משם רכיבה יומיים בצפון
". סבא"

,   ,       ,  " .    ", זפטה"   את הישיש סוסו את הלה אז לקח עקבה ובלי יעקוב דוד חייך כמובן שלך  סבא
 ".    , הדרך             אל ויצא המופלג בגילו רגליו על עוד עמד שבכלל זה איך הבין לא אחד שאף

 :    , בסיפור        המשיך והוא יעקוב דוד של זקנו זיפי תחת חיוך הבליח
 ,      , העיר"        משנתו קם כאשר למחרת ובבוקר אלון לעץ תחת לישון סבך שכב הלילה  באותו
  -       ,        - כמה  בעזרת גבו על פרקדן ושרוע אברים פשוט הקרקע על לילה כל ישן היה אשר הסוס  את

  ,       ,    ,    . שלו  והשמיעה בקבר אחת רגל עם היה כבר להגיד נעים לא הזפטה אותו כי רמות  צעקות
-  ,      ,     . והעולם     הפסקה בלי ישן הסוס היה לו מאפשרים היו ואם לשמוע שרצתה מה רק  שמעה

 .    ,    ".    - איתו,  צחקתי ואני יעקוב דוד צחק להתפוצץ היה יכול ומצידו לצידו
   ,           , ידו"  את הכניס הדרך אל חזרה הבוקר באותו לצאת מילו סבא התכונן כאשר כן  אם

,  ,     ,        . פונקט    ככה שלו שהדם איך מאוד מילו סבא החוויר במקום בו אולם הצפון את בחפשו  בכיסו
  ,  ,    ,   . את         איבד הצפון צרורה צרה איזו אבוי כי לרגליים למטה נזל אחת ובבת הפרצוף את לו  עזב
   .      ,    ?   " . יום,"  סבב לפיכך להמשיך עליו היה עדיין אך אותו איבד הצפון יעשה מה וכעת סיפר  סבך

        .     , בכיוונים  להתמצא בנקל שניתן פי על אף כי וחיפושים בגישושים אותו ובילה בגבעות  שלם
      ,    '     , שום   בשביל מוכן היה לא הוא סתם כך הזה ירוסקופ הג את שם להפקיר והכוכבים השמש  לפי

-    ,    ,      . והדרדרים  השיחים בין סבך לפתע ראה הליכה של רבות שעות ובחלוף שבעולם  הון
הבלחה."

.  "? שאלתי" הצפון
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 ,      , " .  ",     " ,   ", דהר" סבך את שוב הצפון מכשמצא אז צחק פרה של חרא בתוך קבור דודי חייך  הצפון
 ".      ,    , זכרון     אל איתו יחד ושב המהפנט את איתר שבצפון הישוב אותו אל הוא

           , המצפן  את חצתה אשר השריטה לאורך אצבעו את יעקוב דוד העביר הסיפור  מכשתם
".      ,      " : סבך  את הצפון איבד בו המקרה לאותו מזכרת הנה זו שריטה ואמר לרוחבו

.  "?   , התעניינתי"    המופלא והצמח בנט ארתור על ומה
      ,    ,   " ,   ", זכרונו" את כליל בנט ארתור איבד הממושך ההיפנוט או השיתוק שום על דודי אמר  ובכן
 .        ,      , ותרופת   ומיוחד מסתורי צמח אותו את שלא ובטח הודו אודות דבר זכר ולא עקיצה לאותה  עד
 ,      .   ,     , סר,  ודברים וחישובים מסקנות לרשום כי לעד אבדה לעשות מה אין אבל חבל  הפלאים

".     , בלבד      בראשו נשמר והכל רשם לא לעולם הזה בנט ארתור
.  ", אמרתי" חבל

 ,        " ,    ", הואיל"    זה מכל יצא זאת בכל טוב משהו אך יעקוב דוד אמר דברים לפעמים קורים  ככה
". טובים       מאוד ידידים וסבך הוא נעשו ומאז

זיכרונות
     .   , להן     נחות תמונות של ערמות הסיפורים לוחשים הזיכרונות החוצה פורצים המזוודה  מתוך
       : עבה,        לצמה קלוע אימא של הארוך שיערה ניר פיסות על לרגע חקוק שהעבר היכן  בתוכה

.       . כסא      על לצידה יושבת דולורטה סבתא לבנה שמלה בתוך וקטנה דקה וגזרתה

      ".     ,   , סדינים"  מותחת שהיא תוך אמא סיפרה שלוש בת כשהייתי נפטר שלך סבא שלי  אבא
       ,  " . היה      אשר דפוס בבית עובד היה הוא בפולין שם שבחוץ הכביסה חבלי על אטבים  ומהדקת

  ' '        , אחד     של השילוח את לאור מוציא היה אף קצר ולזמן הקטנים הרחובות מן באחד  ממקום
,    6העם        " . משקפיים,"  לחבוש נאלץ והוא מאוד חלשה היתה מיכאל סבא של ראיתו אולם  אמרה

 ,    -      -   , שני    קרטופלס צווי כמו לומר דולורטה סבתא שנהגה כפי נראו שעיניו כך כדי עד  עבות
    " .      ,   ". עיניו  ונחלשו הלכו הזמן עם החבלים על ותחתונים גופיות מניפה אמא צחקה אדמה  תפוחי

 .    ,          , לכן   להדפיסן שלא ובטח לראות יותר יכל לא הוא האותיות את שלראות עד מיכאל סבא  של
 ". הביתה     אותו ושלחו אותו פיטרו

:    ,    , המשיכה   רגע ולאחר בשתיקה כבסים תולה אתנחא לקחה אמא
   , את"           הושיט קודם בדומיה הקירות בין והתהלך מעבודה מובטל מיכאל סבא היה חודשים  ארבעה

",    . העיוורים,         הולכים ככה הרגליים באו ואחריהן באויר המפשפשות האצבעות נשלחו אז  הידיים
 אחד העם הוא שם העט של אשר צבי (הירש) גינצברג, מראשי הוגיה של הציונות, מייסד הזרם והוגה הרעיונות של הציונות6

הרוחנית, ומהחשובים במנסחי הזהות היהודית החילונית-לאומית.
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      " .  ",     , " . יכל  שלא משום שזה טענה דולורטה סבתא סיפרה הלך הוא אחד יום ולבסוף אמא  אמרה
    ,        . מיכאל     סבא הלך כך אהבה בלי לחיות אדם יכול שלא כמו הכתובות המילים את לראות  עוד

". באותיות   מחסור ממחלת
בצבא     שנהרג ומוטקה במדים .אבא   ,   . שבע,    גדוד חמש פלוגה הטנק על יושבים

ידיים           בעמידת הדשא גבעולי מתוך במהופך אלי מביט תשע בן .אדריאן
  ,   ,      . הענבים    ואשכולות רחב חיוכו ברוח ומתבדר ושחור גדול שערו עבודה בבגדי יעקוב  דוד

. מעליו   מתנדנדים השחורים
    ,(  )    , ואמי    דודי מחייכים ובידיה לשמוע אפשר פה בכל צוחקת עשרים בת דולורטה  סבתא

   ,      , טווס.      רגליהם ואצל מעליה שמציץ גמל של וראש אבנים וגדר פרוע עשב מאחריהם  הפעוטים
. רגליים       מרובת תרנגולת בפני כמניפה נוצותיו פורש

אוסוולד   ואדליין אוליבר
   ",    , דולורטה"       סבתא אמרה מפותח בחוש וניחנה מאוד חכמה אשה היתה שלכם רבא  סבתא

 ,       . ולפני     חמימה צהריים אחר שמש פיהקה מעלינו המרשרשים החיטה גבעולי בין  בעוברינו
 . כיוון         לכל וניתרו העשבים מתוך וחרגולים צרצרים נורו רגלינו

,     " ,  ", לאנגליה"       ולהגר לעזוב אותי שידלה אמרה לפולין גרמניה פלישת לפני שנים שלוש  ועוד
  , נידח             בכפר אחרים יצורים ומני בעלה עם בצוותא התגוררה אשר הקרובה חברתה לי תחכה  שם

בפרברים." 
        , בין      ואנה אנה מזנק והיה לפני אדריאן ניתר סיפורה את מספרת סבתא היתה  בעוד

        " .     , אך  שלכם מיכאל וסבא עשרים בת אז הייתי אני הצרצרים את לתפוס מנסה הזהובים  החיטים
   :    , לא,         פה העניינים אמרה קפוצות ובגבות גלולה כסף חבילת בידי אמי נתנה אחד כשיום  נפטר

 " .   ",   ,  ,     , למחרת  וכבר סבתא סיפרה עוזבת את ומחר חושבת אני מסריח משהו דולורטה  טובים
     .   ,  ,   ,  , שיש    למדתי מזמן כבר כי האוניה על אוסקר התינוק ודודכם שרה ואמכם אני עלינו  היום

   ,     .       , היה  משהו אז מסריח היה משהו ואם תמיד חושיה על ולסמוך בדבריה לבטוח לאמי  לשמוע
 " ,   ",   . את.       קיבלו סבתא המשיכה באנגליה ושם עזבתי מיד ולעזוב התווכחתי לא להתווכח  מסריח

   " ,   ".      , מלבב    זוג היה ולא חייכה היא שבכפר ביתם אל אותנו ולקחו אוסוולד ואדליין אוליבר  פנינו
   .    ,    .    , על,   הופיעה אדליין לראשונה נפגשו שם בקרקס עבדו שניהם מזה יותר ונועז יותר יפה  יותר

     , אקרובטיקה,     בתרגילי מטוסים הטיס ואוליבר והחבלים מהמוטות היפוכים מבצעת  הטרפז
". במרומים,    היפוכים מבצע אווירית

.   "? אדריאן"     שאל שלו במטוס אותך לקח והוא
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 :   ".   ,    " ,   ", המשיכה"  אז אחר לזמן אחר סיפור זהו אך סבתא צחקה איך ועוד
 ,      , לעולם"        שנה עשרה אחת ודודכם אמכם אני לבסוף נשארנו בו אוסוולד הזוג של  בביתם
   ,         . עתידות   ומגדי צוענים אחרים למקומות בדרכם הלילה את במעונם עשו אנשים משעמם היה  לא

     ,   , גם     ולפעמים ולהטוטנים ומשוררים סופרים ומוסיקאים אומנים שלמים חורפים שם מבלים  היו
     .      , הערב     ארוחות היו יום ובכל וממשיכים בדרכם אותנו מבקרים היו שניים או אחד קוסם  איזה

 ,   ",   .      , בעוד   סבתא אמרה לזה ובנוסף וסיפורים אנשים של מינים ובמני ובצחוקים בשירה  מלאות
    " ,      , חיות     מני גם להם היו החיטה קני את לוטפות וידינו לפניה פוסעים היינו ואנוכי  אדריאן

  ". אותן,       מצאו הם מאיפה תדע לך משונות
  ,         , את"       משלשל כלב כמו ממש אחוריו על יושב היה אשר דבשות מעלה אחד גמל שם היה  למשל

       , ויגישו        להפצרותיו שיענו עד עז כמו ופועה שבמטבח הכיור מעל אשר החלון דרך הארוך  צווארו
 .   ",      , סבתא  צחקה אחר מתיקה דבר איזה או עוגה לו

  ,        , את    פלינו הערביים ברוח חרש זע והנישא הירוק שגזען החמניות פרחי לצד  עצרנו
 ,     ,      , העולם,    מקום לשום ממהרים איננו מה לזמן בנחת שם ועמדנו קליפות וירינו פצחנו  הזרעים

. לחכות  יכול
 ,    " ,     ", כי"    שתיים לא ולה תרנגולת לספר דולורטה סבתא המשיכה להם היתה תרנגולת  גם

.  ", חייכה   רגליים ארבע אם
 "?   -     " ,  "!? רגליים"  הרבה כך כל עם עשתה היא מה קראתי רגליים ארבע

,   ,        ,   ", והציפורים"  העצים והחמניות החיטה גם צחקו איתנו ויחד וסביבנו צחקה סבתא עליהן  הלכה
   ,     " . אותה       עזב שלא מושבע מחזר היה תרנגולת ולאותה מהסיפור הוא גם נהנה כולו הטבע  כל

.   ", סבתא,   המשיכה לדקה אפילו לבד
.   "? אדריאן"    חייך רגליים חמש עם תרנגול

 .     ,  ",   " .   ", גרעינים" קליפות מפיה משגרת הוסיפה מדוכא איטלקי טווס סבתא אמרה טווס
    , חמור"            ודכדוך ביאוש לקה שבכפר ביתינו אל זו תרנגולת הגיעה בו היום לאותו עד אשר  טווס
        , ניסו,        אשר הרכלניות הטווסות שתי למען לא גם נוצותיו את אחת פעם אפילו פתח ולא  ומוזר

 .  ", אמרה      לבו תשומת את ושוב שוב למשוך
    ,       , מתחת"  שברחה לוודאי וקרוב הכרבולת אדומת אצלנו הופיעה אחד יום מקום  מכל

, " ,    ",   . שהמטרופולין      דולורטה סבתא ציינה לציין ועלי שבכרך בעתליז קצב איזה של  למאכלת
     ,     , ולעשות     נפשה על להמלט הצליחה רגליה ריבוי שבזכות וכנראה משם רב מרחק היה  רחוק

 ". אלינו    עד זה מסע
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      , אחר       באותם מלכת עצרו כמו והחיים הנעימה השמש תחת בקמה לאיטנו ופסענו  המשכנו
,        .  ,    , בשערה,     אותו ושמה בר פרח קטפה סבתא ויפה היה נעים והכל שינה לא דבר ושום  הצהריים

   ,     ,    " : מן   התנער נער ממרבצו הטווס לפתע קם הפרגית אלינו שהגיעה ואיך לספר המשיכה  ואז
  ,       , לרקד      החל רגליה וארבעת התרנגולת עבר אל דילג כסותו את הכתימה אשר השחורה  המרה

".       , בהתרגשות  בפניה המרהיבות נוצותיו את ופתח סביבה ולכרכר
.     ,     "? בידה"   ידו את נותן סבתא את אדריאן שאל מאוהב היה הוא

     ;    ,  " .  ", את"    יחדיו מצנפים היו בלילה השניים נפרדו לא הרגע מאותו הסבירה מילה לו זו  מאוהב
  ".      , מקום,  לכל ביחד מנתרים היו וביום נוצותיהם

, והטרטורים"              הקפיצות כל עם הכלים מן תרנגולת אותה את להוציא הטווס הצליח לעיתים  אמנם
".     ,   , ומאושרים         שמחים המה היו לרוב אבל רגליה מארבעת באחת בעיטה לו מעיפה היא היתה ואז

  :     .        . המשקפיים  את פה על הכרתיה אני ממנו אימא של היחידה התמונה היתה זו מיכאל  סבא
   ,  ,     ,   , שחורץ,   הצר הקו הכמיהה מחייך לא שהוא החיוך קרטופלס צווי הגדולות העיניים  העבות

במצח. 
.    ,   ; הטיפות         בין צוחקים ואדריאן אני רטובים ילדים ושני מתיזה וממטרה דשא של צהובה  תמונה

 ,   ,      . רצה         הקורבה את הדקה שכנתנו את אני זוכר רגלו את ושבר מאופניו אדריאן נפל בו היום  זה
 ,    ,     , המכונית     שצעקה אמא את עליה שהתיזה הממטרה את המדשאה לאורך היום באותו  אלינו

 " :       ,    , יצטרכו  עכשיו לאנחה גניחה בין ושאל שחזר ואדריאן הזיע שנורא אבא להתניע  שסירבה
"?  , אמא    הרגל את לי לקטוע

    " :   ,   "? האוטו"      את כבר תתניע אברהם צעקה ואז אמי התחלחלה הרגל את לך שיורידו פתאום  מה
"! בבקשה  הזה

    , הכרמל        הר מתנשא ומאחריהם האנשים יחדיו מתגודדים השלושים שנות של יעקוב  בזכרון
  .        , איזבל.   סבתא לבן בשחור תסרוקות עשוי ושיערם מחייכות פניהם נאים מלבושיהם  הכחול

       , מאחרי      אוסישקין מנדל מנחם גם מחייך ולצידם זרועות שלובי בינהם עומדים מילו  וסבא
.   :    . המורים  הסתדרות רשום התמונה בגב העגולים משקפיו

    ,    ",      ,  , צמר" כדור ושלפה התכופפה איזבל סבתא אמרה לחורף כובע לך עושה אני בלנדו  הנה
.   "?  ,       " . אז   שאלה נכון שחיברתי האחרון החמשיר את לשמוע מעוניין אתה הספה מתחת  אדום

           , אותה,     את אותי שואלת איזבל שסבתא אימת כל עושה שהוא כפי ומעלה מטה נד ראשי  כמובן
השאלה.
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קטן     שה שא שא שא
מזמן     אכלת לא שכבר נראה

חמודה     נמלה נו נו נו
אבדה    עלייך שדרכך נראה

התן     אתה יוי יו אוי

.  "? שאלתי"   מסתיים זה ככה
 .   ", סבתא" אישרה ככה

". באמצע"    נגמר השיר אבל
".      ,      " ,   ", חמשיר  היה לא כבר הוא שורה עוד לשיר מוסיפה הייתי אם סבתא אמרה ברירה  אין

 :     , סיפור       לספר גם החלה המסרגות בהן ועלו וירדו ידיה נעו ובעוד
  .      " ,  ", רוצה"       אתה אחד צורר אפילו לו היה לא פתחה כולם של ידיד היה שלך מילו  סבא

"? השוליים      בשביל כחול או צהוב צבע
 "? משניהם"  אפשר

:   ,    ",    ,   .   .  , המשיכה" ואז איזבל סבתא חייכה לך סורגת אני שתרצה מה לא למה אפשר  אפשר
      , סביב"       דעות חילוקי חסרים היו ולא המתיישבים בקרב רבות התנצחויות פורצות שהיו  ולמרות

     ,    ,       , עם    קפה בבוקר שותה היה המחלוקת אף ועל זה לכל לבו שת לא סבך האנשים בין זוטות  מני
   ,      . היה,      הלוי בנימין אחד ברנש היה בהסתדרות אבל וייצמן עם כוסית מרים ובערב  אוסישקין

 ".   " ,   ",   , סבך,      לא אפילו סבתי ציחקקה חושבת ואני סבל לא אחד אף שאותו שמו
  , מבריקות"          נעליו אמוניה מחומצת מריח כשהוא לישיבות מגיע היה הזה הלוי  ובנימין

      , ידיו,        את לשטוף עליו מצווה היה הדלת בידית מישהו נוגע שהיה אימת וכל  ומצוחצחות
לאלתר."

.    ,     , לבנה       מטפחת ובידו באמצע פשוק השחור שיערו ההסתדרות ישיבת אל הלוי בנימין מגיע  והנה
    ,( המבטים    (      מכל כליל מתעלם הממחטה בעזרת כמובן פותח הוא אותה הדלת בעד נכנס  הוא

. בנינוחות    בכסא ומתיישב העוינים
     .      ,  " ,   ", להבין" המושבות אנשי שעל מה מידי פתרון על לבוא עליו זה נושא אוסישקין אומר  ובכן

    . שהמדינה         יודעים הרי כולנו מאוד מסוכנת דיפלומטיה מנהל הרצל זאב בנימין שחברנו  זה
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    , להגן         יהיה ניתן שלא הפוטנציאלית היהודית העלייה את לקלוט מכדי קטנה המוצעת  היהודית
 "-    ,  . לעשו         שעלינו מה ולכן ציון את כוללת היא ושאין הערבים התקפות בפני עליה

.        , האיחור   על ומתנצלת אשה בעדה צועדת והפעם הדלת נפתחת שוב
""-   " , לעשו,"   שעלינו מה אוסישקין ממשיך ובכן

.   ,       , מזדקרת       ואצבעו בגרונו הלוי בנימין מכחכח לפתע כי בשנית זה של דבריו ונשסעים כבר אך
".   , קצרה?"   רוחו אוסישקין שואל כן

      , " ,    ", תלך"    נוסבאום שגברת שחשוב חושב אני אבל הלוי בנימין אומר ההפרעה על מצטער  אני
". ידיה   את לרחוץ

.      "? מזדקרות" בגבות נוסבאום גברת מתרעמת סליחה
.   "? אוסישקין"     נרגז עכשיו הזה העניין כל ומה

.      ,    ", ברכיו"    על ידיו את משלב הלוי בנימין מסביר במטפחת השתמשה לא היא
    "!?        ? בלחיים" נוסבאום גברת נזעפת במטפחת להשתמש צריכה אני אלוהים בשם ולמה  מטפחת

מאדימות.
".   "! אוסישקין,   קורא מבקש אני סליחה

    " ,    ", מהכסא"      אותם מעבירה כבר ואת הלוי בנימין אומר בחיידקים מלאות שלך הידיים כעת  כי
 "- ו   לזה הזה

"!    " ,    "? חיידקים" שום לי אין נוסבאום גברת מתפרצת חיידקים

" :   ".       " ,   ", מאז"   מסבירה והיא המרגלים של העניין כל גם התחיל אז סבתא אומרת זה רק  ולא
         ,    , רוסי  מרגל הינו המושבה בשבילי פסע אשר אדם שכל הלוי בנימין החליט אשתו  נפטרה

  ,         , בקשה.    והעלה לידם חולף כשהיה ברחובות המהלכים רגלי לכיוון ירק בכולם חשד הוא  מוסווה
".      , אחר    או זה חבר לחקור ושלישי שני כל לועד

". אמיתית"     צרה כמו נשמע הוא
        " .   ",  , אותו"    כשפרץ היה הגמל גב את ששבר הקש אך סבתא אמרה בלנדו מילה לא זו  צרה
       , שהשתמשו        בטענה הרדיו מכשיר את להם שבר קליין הזוג של ביתם אל הלילה באמצע  מטורף

  ,        , החביאו      לפיה שנייה בטענה נעליהם מעל הסוליות את ופרק האויב אל הודעות להעביר בכדי  בו
   ,    " ,  ". למצוא    שינסה וביקשו מההסתדרות אותו פיטרו אז ציחקקה סמויים קשר מכשירי  בהם

  ". חדשים  תחביבים
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 ,       , וכפיים"      המושבה רחבי בכל הקלה אנחות נשמעו עולמו אל הטרחן לבסוף הלך  וכאשר
  ,        ,  ,   . כאשר  אך סגור הארון את להשאיר מקובל יהודית שבלוויה בלנדו יודע ואתה נספקו  רבות

    ,      , שזה      לוודא כדי רק פתוח אותו שישאירו כולם התעקשו הלוי בנימין של ההשכבה טקס  נערך
 .   ", סבתי   ציחקקה הוא היה באמת

  ,     , לצידי       ואדריאן ירוקים צמודים מכנסיים ולובש ומחודד ירקרק כובע חובש אני אחרת  בתמונה
 ,     ,     . ולכתפיו      שחור כובע ראשו על שחורה רטיה עינו על עץ בחרב ומנופף קונדסי חיוך  מחייך

 :   . רשום   מאחור שוליים אדומת פורים  1980גלימה
     :    , כובע      ולה נאה בשמלה אשה מהודר זוג ולידו מכופתרת קצרה ובחולצה בסנדלים מילו  סבא

     ,     , מציצה  שמכיסה חליפה שלצידה ולאיש התיתורה תחת המנצנצת ומכבנה נוצה  המעוטר
מטפחת. 

הכתוב   קורא .מאחור  ,   , אדלייד:  רוטשילד הברון מילו

הברון   חשבון על
.    "? מילו"     סבא שאל לכם סיפרתי כבר הברון על

 .    ,     '       ", בחריקה" הילוך העברת יעקוב הדוד של הכחול יפ בג נהיגה כדי תוך אדריאן אמר לא
 ;       , סבא     ברוח שנבדר ושיער בשבילים שחותרים גלגלים הכרמים בשדות שמנווטים אנו  הנה

    ,  ,   , ארנבות       לדרוס שלא נזהר נוהג בתורו ואדריאן סיפורים ומספר לנהוג כיצד אדריאן את  מלמד
 ,        .     , מאזינים  מאחור שיושבים ואני רגל תלת ווה והנה אחת ובעונה בעת הכל לסיפורים  ומקשיב

ונהנים.
".     " ,   "!?  , מהומה"    יקים שלך הדוד אחרת סבא אומר הא בגפנים תכנס שלא רק

.  ,   ",     , ומחייך"   מכריז אדריאן שד כמו נוהג אני סבא פתאום מה
 "?  ,       " .   ", הא"    עוד סיפרתי לא רוטשילד הברון על אז סבי ממלמל פוחד אני בדיוק מזה

 :    ,    ' בעלילה   סבא פותח לרעותה אחת ממהמורה יפ הג מקפץ ובעוד
, 1925בשנת"    ,       , כאשר   אברהם אביכם הראשון ילדינו הולדת לפני שנים חמש היה  זה

". במושבה        לבקר אדלייד ורעייתו רוטשילד הברון אדון הגיעו

.       ,   , בלמים    בחריקת וארוכה שחורה מכונית עוצרת המושבה ובפתח מריעים שופר וקול  חצוצרות
  ,        ,  , שחור   כובע אדומה חליפה עוטה והוא הנהג מתוכה יוצא ובהתפזרו מאחריה מתמר  אבק

 .      , האחורית   הדלת את בטקסיות ופותח והכל לבנות וכפפות
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 ,      , העננים      בעליהם מלרשרש העצים מפסיקים להרף נשימתם את כולם עוצרים ורחימו  בדחילו
    .       , מתוך   כבודה מגיחה והנה לפטפט ומפסיקות עין מטה מטות והציפורים השמיים באמצע  עוצרים

.     , בהקלה,       שוב נושמים וכולם בנימוס ומחייכת הנהג ביד קלות נתמכת המכונית
.     "! הועד"   ראש נלהבות מכריז רוטשילד אדלייד הגברת

 ,     ,     "!   ! הלוא"  מתכרכמים הועד ראש ופני המושבה מזכיר אחריו קורא הבאה ברוכה הבאה  ברוכה
       , מאבני      שהיא ההירארכיה את וגם אותם וגם חשובים והסכמים הסדרים נערכו לארוע  קודם

.   - לכבד     צריך ומאורגן יציב עולם של היסוד
  ".      ,    " : הוא     אז הדיבורים כל את עושה אני לך שאמרתי מה תזכור וממלמל במזכיר מרפק דוקר  הוא
.  ,        , הדליל     השמנוני שיערו את לצד מבריש נמרצות ובתנועות החולצה מכיס קטן מסרק שולף

,  '         ,    ",  , רוטשליד" יימס ג הברון גם יוצא הנה המכונית מן אך להתנצל המזכיר חש סליחה  סליחה
   ,      , ארוך      במבט וסוקר רוטשילד גברת עם זרועות משלב לצווארו אשר הפרפר עניבת את  מסדר

 . הפריפרייה  את
 .     "!   ,  , לומר"  הועד ראש ממהר הבא ברוך אדוני הבא ברוך

   ,       ,    "-   ! מצד"  גרון כיחכוח זועם מבט כנגד לשונו בולע אך המזכיר גם קורא הב ברוך הבא  ברוך
   ,      " :  , הכנו     רבות הפתעות לבואכם מצפים שאנו רב זמן זה ומודיע כפיו וסופק שכבר הועד  ראש

לכם." 
" .   "... הברון  ממלמל בטוח אני

.           , ממצחו    הזיעה את ומספיג מכיסו ממחטה הלה שולף נרעדת וביד בעצבנות מחייך הועד  ראש
 .   ", מודיע"    הוא לשלומכם נדאג וסגני אני

.    ,     ", מנלהב" פחות בטון נשימתו תחת הברון אומר נהדר
  ,     "-   ,   ,    , מתפרץ" וכבר לומר הועד ראש מתחיל בי נבקר ראשון ודבר קודם ראשונים דברים  ובכן

.המזכיר:    "! מבט" וחוטף יקב
 ,     ,   " ,     ", ומשם"    הכנסת בית אל ומשם היקב אל קודם הועד ראש שוב אומר לומר שהתחלתי כמו  אז

 "... אל,  אל
  ,   ,   .   ,   ,    , אולי   או מעצבנות או מהתרגשות אולי נתקע קצת נראה כך הועד ראש אבל לומר יפה  לא

"... " ,    ", " . אל     שוב מנסה הוא אל יחדיו הסיבות אלה שתי בגלל
 .  ,  ,   "-    ,    , נקטע"   ובאמצע סגנו אומר א מכן ולאחר המטע אל ומשם הספר בית אל

,   ",       " .    ".  ,  , מכריז" הוא הספר בית אל נמשיך הכנסת מבית אז הועד ראש אומר תודה הבנו  כן
 ". הזיתים"    מטעי אל ומשם
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  ,  ,  ,   ,      , חוכך  גם מסתבר וכנראה בגרונו חוכח גבו מאחרי ידיו משלב הוא רוטשילד  והברון
 "?      " : הוא,         טוב אוכל פה למצוא ניתן היכן זה שפתיו על עולה אשר הבא שהדבר מפני  בדעתו

 ".   ,(   )   , רעבים, "    נעשינו הדיבורים מכל וגם הנסיעה מן אישתי וגם אני גם שואל
 ,      , מאיפה      כולם בפני תמהים מבטים שמעלים צורמים וחיכוך חריקה קולות נשמעים  לפתע

-    ,      ,    ,   . נכון?   יותר או הועד ראש מפיץ השאון שאת מבינים לא הם להבין אך מתפלאים הם  הרעש
 ,     ,     . חלודים    צירם על הגלגלים מסתובבים קודקודו בתוך ששם מפני הועד ראש של  ראשו

     !    .   ,   , הועד.    לראש לו היתה הרי מתקילה שאלה איזו נתקע הוא בושה קצת שוב הרי כי  וחורקים
     ,   ,  ,   ,    , אוכל  פה למצוא ניתן היכן צרה איזו ולפתע ותוכנן הוכן מראש נכתב הכל ברורה  תוכנית

.        ?     . פשוטה?   אחת בשאלה הברון הרס הכל את זה דבר מין איזה שואל הוא טוב
    .  ,     ,    "... תגיעה" לא משם אך לישועה המזכיר אל בעצבנות ומביט הועד ראש ממלמל  אה

  ,          . ומגרד  עומד המידה באותה בדיוק הועד בראש ובוהה עומד שהמזכיר מפני הגאולה  הפעם
.   "... " : ומבולבל,     ארוך אה הוא גם פולט ובתורו בראשו

,   "!  " :     ,    , המישהו  קורא במטבח אצלנו הקהל מתוך קורא מישהו המיוחלת התשועה הנה פתאום  אך
 ". אישתי"        של מאלה יותר מופלאים תבשילים תמצא לא

   ,      , כבר,         אנו אך לנו מסתיר רב המון כי הפועלות הדמויות את לראות יכולים ממש לא אנו  ולראות
  ?      ,    , מילו    את רואים אנו מי את ולפתע צוואר ומותחים נמתחים בהונותינו קצות על  מתרוממים

   ,   ,     ,   , את   הם מזמינים בושה ובלי המתגודדים בקהל להם עומדים רווחה איזו איזבל ואשתו  מילר
. לארוחה    ואשתו רוטשילד אדון

 ".   ,  " .     "! עכשיו" כבר באים אנו כפיו רוטשילד אדון סופק נפלא
.     "? בבלבול" הועד ראש שואל עכשיו

". המזכיר?"    אחריו חוזר עכשיו
". מילו?"   שואל עכשיו
".   "? הברון  שואל בסדר זה

ולוחש     איזבל אל סובב ?"ומילו בסדר: "  זה

 .         ,      "! אך" היבשה האדמה מתוך פיו את לפתע אלינו שפוער גדול בור למראית סבא זועק  זהירות
" ,   ",   " . אתה'       אדריאן מחייך בעיה שום אין הלאה ממשיכים ואנו שמאלה בפראות פונה יפ  הג

". שד?       כמו נוהג שאני לך אמרתי רואה
 ,     ,    " .    ", ואחרי"    אותי תהרוג שלכם אמא משהו לכם יקרה אם בחרון סבא ממלמל שבע בן גם  ואתה

". יותר        עוד אותי תהרוג שלכם דולורטה סבתא זה
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  ,   ,   ,   ".   , על"     נפרש תמיד כמו שובב וחיוך אדריאן מבטיח לדאוג תפסיק סבא כלום לנו יקרה  לא
פניו.

 .   "?      , שואל" אני הברון עם אז קרה ומה נו
   ,  ,  ,  ;        ", סכנה" כל או תאונות מהמורות בורות זניח עניין מכל לרגע ששוכח סבא אומר  אה
    ,   .    ,  . הפוטנציאליות  הסכנות וכל התאונות והמהמורות הבורות אלה הם מה אה אחרת  פוטנציאלית

 ,        ,       , ושם  לעבר שוב סבא ושב כבר תיכף כי מאתנו לרגע לשכוח הם גם יכולים מצידם  האחרות
 ,       , בשולחן,        קטן אוכל חדר באותו אם כי בתאונות שלא ובטח במהמורות דברים אמורים לא  בעבר

 . לארוחה,     סביבו שמתיישבים ובארבע שבו

 " .   ",      ,   , הייתי"    לא הברון אומר קרואה הלא האורחים הכנסת על מילר גברת לך מודים ואשתי  אני
 ".    , דקה        עוד אפילו שלו והמזכיר ההוא הברנש של בחברתו לבלות מסוגל

   ,    ,   ,   , לא     דבר אך אמנם פאר חסרי פשוטים ותבשילים קרים מים מקומית תוצרת יין השולחן  על
. לטעמם  ישווה

".     ", לומר  איזבל סבתא מתחילה רוטשילד הגברת
"".   " , אדלייד,"    לי קראי רוטשילד הגברת אומרת בבקשה

 ,         " :  , ממש   הכלל מן יוצא פשוט חובשת שאת שהכובע לומר עלי וממשיכה מחייכת איזבל  סבתא
,    " ,   ",  .      , מטפחות   רק חובשת אני אומרת היא פה שבו היפה הנוצה עם בעיקר חרוש שדה  כמו

 ".     , מהתרנגולות    שעפות אלו הן אותן שמעטרות היחידות והנוצות
   ,  -    , ביקשה     הרי היא שעכשיו רוטשילד הגברת מסירה נוספת מילה ובלי הרגע  באותו
      ,   - סבתא,      של לראשה בעדנה אותו ומניחה כובעה את אדלייד לה לקרוא כבר אפשר  בעצמה

איזבל.
     .     "?    ? ממקומו" קם מילו שסבא וכמו מבחוץ לחישות לפתע נשמעות זה את ראית  ראית

   ,     ;      , ראש    עומד ולידו קומה ונמוך שיער אדום המזכיר את בחוץ רואים אנו המטבח חלון אל  וצועד
        , את      ומכסה סקרניים מבטים החדר תוך אל שולח הזכוכית אל ארוכה חוטם ומצמיד  הועד

.   ",   ?    " . המזכיר  מתלונן מקום תפנה שאראה רוצה אתה איך בלחלוחית הזגוגית
    ,          "- בתנופה"   לרווחה אותו ופותח החלון אל סבא שמגיע כמו לומר הועד ראש מתחיל מק פה  אין

מהירה.
".   "? סבא   שואל לכם לעזור אפשר

  ,  ,     ",  ,  ,  ,  .    , מנסה" לפחות או אומר הנבהל הועד ראש רק רק אנחנו אנחנו בעזרה צורך אין  לא
להגיד.
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.   ,   ",   , בראשו" מניד המזכיר אומר בודקים רק אנחנו
.    ".     .  . הועד" ראש מאשר עושים שאנחנו מה זה בודקים בדיוק

""?   " , בודקים?"    אתם מה מילו סבא שואל בודקים
".    "-  ,  ,   ... הועד...  ראש ממלמל את את בודקים אנחנו אנחנו אה

.     ,   ", הנרעד"     אפו על ונוקש המזכיר אומר הקירות של תקינותם את בודקים
        " ,    "? משכלם"  יותר תקינים שלי שהקירות לך להבטיח יכול אני קורא מילו סבא הקירות  תקינות

     ".      , את     באחת וסוגר אומר הוא הניהוליים בדרגים אלה של בעיקר פה מהאנשים מאוד הרבה  של
. הוילון,     את עליו מסיט החלון

.       ", בשולחן"  חזרה סבא בהתיישב הברון פותח מילר אדון
". לומר,"    סבא ממהר מילו
"  ,        " , יש,"   ואם במושבה לסיור לקחתנו תסכים הארוחה שלאחר מקווה אני הברון ממשיך  מילו

".      , בה     להשתמש תפחד נא אל סודית יציאה איזו במקרה כאן
 , "     ,    " ,   ",  " , אם   י ניל של מתקופתה עוד נסתר פתח כאן קיים אומר הוא האמת למען צוחק מילו  סבא

". קצת     לזחול לכם אכפת לא
".    ,  " ,   ", יכולים"   עוד אנו לזחול אבל הברון מחייך ישישים אנחנו אומנם

.      ,   ,    " .   ", נפלא"  אינו הכרמים של שמצבם הברון אדון אותך להזהיר עלי אך סבא אומר גמור  בסדר
       , ובמוסקט    בסמיניון שמות עשו הפירות וזבוב והפילוקסרה ובמרלו בשרדונה פגע  הקמחון

".        , למכור.        קשה שיש מה את כך גם הברית בארצות האלכוהול מכירת על האיסור ועם השחור

   , '    ,   ", על"      אדריאן דורך יפ הג שמאט וכמו סבא מספר תקופה באותה מאוד קשה היה  לאיכרים
 .     ,   , היד    בלם את ומרים לראשון מעביר רגליו בהונות בקצה המצמד

 .   ,  ,   ".     ?   , לרווחה" נושם וסבא מחייך הוא מת לא אחד אף רואה אתה זהו
.      ,      ",   , מקומות" מחליפים ואדריאן אני וכבר כתפי על וטופח אומר סבא אתה עכשיו טוב

.       "?  , האחורי"    המושב אל בטפסו אדריאן שואל סבא הברון אמר מה אז

 ".  ,     " :  , מילו        לכאן באתי זה לשם הרי ואומר לבנה במפית פיו את הברון מוחט קמוטות בידיים
"?   " : אמר   הוא מה הלחישות נשמעות מבחוץ

"".   , לשמוע  תן יודע לא
"". תתחצף  אל
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 ,     ,     " : ואלוהים,   מומחים עוד אולי אשלח חדשים זנים הברית מארצות נייבא הברון ממשיך  בפנים
".         ,        , פורחת  למדינה יהפכוה לא הזו הארץ יהודי אם בנחת אשב ולא זקני כל את אגלח עדי יהיה

מובילה  פרפטום
  .        ; אפשר      ואי שמאחור התאריך לפי שנים עשרה שבעה גילו המדע ביריד אוסקר דוד של  תמונה

   -       ,   , עיניו      כי עד כך כל עבות משקפיים חובש הוא כי מיכאל סבא אביו של בנו שהוא בזיהוי  לטעות
 .        , מיכאל    סבא של קרטופלס הצווי כמו ממש קרטופלס צווי כמו נראות

במוטות           פרוף מתכתי כצילינדר בתמונה המתבונן לכל שנראה מבנה מאחוריו  עומד
 .        , מנצנצים,    חומרים של מזוהה לא מצבור בקצרה ומתמכים וקפיצים ברזלים וצינורות

        , פריטים        צביר אותו לפשר בהיר תשרי יום באותו הצעיר אוסקר דוד את שואל היית אם  אך
    ".    ,     " : בשלהוב,    סובב היה ואז מובילה פרפטום זה זה מה אומרת זאת מה אומר הוא היה  מנצנץ

,    " :  -     -    , המתקן   את מפעילים כאן ומסביר יהיה לא שזה מה הפרפטו סביב סליחה המתכת עי  סביב
,    .     ,     , דבר   פשוט זה המהירות אחר עוקבים שם הטמפרטורה את בודקים פה המנוע מסתובב  שם

,   ,       ,  ,   ,   ,  , אמצאה,  ממש בלבד סולרית אנרגיה על עובד זה ראו שאלה אין כן כן נפלא פנומנלי  ובכן
 .          ",       , ידיו  את בזו זו ומחכך מתרגש היה אוסקר דוד ראה לא עוד העולם דבר כזה שמיים שומו

      , האנרגיה"        שימור חוק על ששומר תהליך לעבודה ספונטני באופן חום אנרגיית מתמירה זו  מכונה
  , עדיין            וזה סגורה במערכת האנטרופיה של גידול הדורש לחוק בסתירה עומד גם הזמן  ובאותו

,   ,  ,         ,   ?  , " , לא,"   אולי לא עדיין לזה מוכן העולם אם בטוח לא ואני כן כן לא נהדר צוחק היה  עובד
 ". הקיימים         התרמודינמיקה חוקי כל את נוגד גם זה כי

       , תכופות      נדבקים אשר והלחים הארוכים בריסיו ממצמץ כפיו את סופק היה זו  בנקודה
,   ,   -   -   ,     , ומגחך  מחייך עבר לכל עיניו כמו מנתר אשר בשערו ידיו את מעביר משקפיו  לזגוגיות

   " :   ,( ש     (  ידוע הרי אומר היה אחריו ואנו המתקן סביב לסבוב ממשיך  Ex Nihilo nihilובעודו
fit, ,        ,       , הצעצוע     לא או כולם לכך מוכנים אם בין כך או כך הדברים פני את משנה זה מה  אבל

 ". ישנה  הזה
        , מחייך        והוא מותניו על מונחות רק הדקיקות ידיו זה כל את אומר לא הוא בתמונה  אבל

,              . אחר   מתקן איזה סביב יותר מאוחר שנים אוסקר הדוד סבב האופן באותו אבל ורחב פרוע  חיוך
      ,     , בהיסח      ידו את העביר האופן ובאותו האופן באותו כפיו ספק הפעם זה היה בהיר סתיו  יום

"?  " :   ,      , מוכנים   אתם ושאל חייך אפו על משקפיו את היטיב הפרוע בשערו הדעת
 .      ,     "! בקול" נבח רגל תלת וווה בהתרגשות ואדריאן אני קראנו מוכנים
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    , אך           הזקנים העצים בין מכוסח ואינו מקום בכל פרא הדשא גדל אוסקר הדוד של  בחצרו
 ,      , עשבים        פינה בכל פורצים בר פרחי לגזמם טורח לא אחד שאף השיחים מרשרשים  הגבוהים

 ,      , ומני       וחולדים ארנבות זוחלים הכל ובתוך להם שיתאפשר ככל גבוה וצומחים ברוח  מתנודדים
,   ;         . וטיפוח     כיסוח זמן בזבוזי לכאלה זמן אין אוסקר לדוד כי מפריע בלי רגליים ופרוקי  זוחלים

  ,      .  -     , מכונת  כדוגמא יותר חשובים לדברים לדאוג עליו וזניח רלוונטי אי ממש זה כל וקיטום  גיזום
 . אדריאן         ומול מולי הפרוע הדשא על ניצבת שכעת הזמן

   , ברורים           הדברים היו זמן מכונת הדשא על שכאן להם מסבירים היו שלא לכאלה  אך
   , בראשנו.            מנידים היינו התמונה את לנו ושולח האפיזודה את מצלם מישהו היה אם למשל  פחות

   :         ?   : של  ומסלולים סלילים הדשא על רכיבים של לקט שניצב נראה כי זה מה ואומרים  בתהיה
      ,     , מושבים,   שני ובו קטן מתכת ותא כפתורים ולוח צבעוניים חוטים פלסטיק כיפות  ברזל

. לרצפתו  המחוברים
     ,     , סתם       שזה שנגיד אנחנו מי הכבוד כל שעם מפני בעניין לפקפק יכולים אנו אין למעשה  אבל

    ,          ? לא    פעם אף אם בכלל להראות אמורה זמן מכונת כיצד נדע איך הרי לא ותו פריטים  צביר
       ,       ? בהיר   סתיו יום באותו הפרוע הדשא על שם יושבים היינו אם אופן בכל בעצמנו אחת  בנינו

 -       ,     , היינו    שזה מה בדיוק שזה מבינים היינו ואדריאן אני שישבנו כמו צהריים אחר אותם  בתחילת
 . זמן  מכונת

         ,   "? של"  מטרתה את אוסקר דוד הסביר כאשר נפערו ועיניו אדריאן התרגש זמן  מכונת
האמצאה.

      ,      ,     "! כה" לפסוע והוסיף ידיו את חיכך משקפיו את אפו על יישר אוסקר דוד גם התרגש  בדיוק
וכה.

,      , דברים       בהתלהבות ממלמל לימין משמאל לשמאל מימין מולנו כשהתהלך במבטנו אחריו  עקבנו
   ,  ,      .   ,   , שזה  רואים אתם אמר בנו והביט עצר לפעם מפעם לאלוהים ספק לנו ספק לעצמו  ספק

  , " .         ? פעולה,  כל הבינו ובדיבורים בפסיעה והמשיך הפרוע בשערו ידו את העביר נכון  גאוני
 ,      ,   , והכי      נמנעים בלתי ארועים של שרשרת כן כן פעולה אחריה הגוררת פעולה אחריה  גוררת

      ,     ,   . בניעת-   אותה ותהדפו שולחן על תניחוה גולה למשל תקחו אם כן כן מראש צפויים  חשוב
.    "?  ,     , רב  בשלהוב שאל נכון קדימה שתנוע ברור הרי קלה אצבע

". אוסקר"   הדוד נכון
"-  , נניח"     מה דבר תאכלו לדוגמא ואם

.   "? אדריאן"  הציע שוקולד עוגיית

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

60



  ,      " ,    ",   , אין"  הלוא שוקולד עוגיית שתאכלו כן אם נניח אוסקר דוד המשיך לא למה שוקולד  עוגיית
"?  , נכון       הבליעה פעולת עקב בושט תרד שהיא ספק

". אוסקר"   הדוד נכון
"-   " ,  ",     ,    , פעולה"  כל ובכן אמר מאליו ברור זה הרי נכון שזה בטח כן כן

.   ", יחדיו"      אמרנו פעולה אחריה שגוררת פעולה אחריה גוררת
   ,           . לדעת" גם ניתן בקרקע ופוגעת מטה נופלת היא אבן שכשמטילים יודעים שאנו וכמו  בטח

       , תוצאה        לה שגם מסויימת תוצאה לו שגם עושים שאנו מעשה לכל צפוי יוצא פועל  שישנו
       ,  " ,    ", נוצרות,    אשר אדוות כעל זה על חשבו כן כן אוסקר דוד התלהב אלמנטרית מסקנה זו  וכהנה
          . אדוות     ויוצר כבר נתון רגע בכל עושים שאנו מעשה כל אבן לתוכה כשמשליכים מים  בבריכת
 ,      "?  ,     , ואני    לרגע בנו והביט עצר הוא נכון גאוני שזה רואים אתם היקום במארג הלאה  שכאלה

  ".  " : מאוד         גאוני ואמרנו אוסקר בדוד חזרה ואז בזה זה הבטנו ואדריאן
" .  ",   " .     , ובכן       קבע גאוני שזה בטח בריצפה מבטו את נועץ ואנה אנה לפסוע והמשיך ידיו חכך  אז

"-  ,       ,       , ואולי  אחד אותו ילך מכך וכתוצאה ייתכן פלוני עם מה בדבר שנשיח נניח נוספת דוגמא
.   "? אדריאן"     הציע כחול שלו השיער את יצבע

 ".         ,  , בכחול" שלו השיער את את זה יצבע אולי ייתכן כן
    ;   ,       , שאך  הברנש אותו הנה חושבים ואנחנו שלו את עושה כבר שלנו הדמיון זו  ובנקודה

  ,           . כי     אולי הדלת את שוב יוצא והוא בדיוק דקות וחמש חמש השעה המספרה מן ביתו אל  שב
     ,      , שחל     הולדתה ליום ברכה כרטיס שנה מזה ראה לא שאותה האהובה לאמו לקנות שעליו  נזכר

,   ,   ,           , שוב  יצא שוב יכנס בפנים מפתחותיו את ששכח יגלה דלתו את זה יצא וכאשר המחרת  ביום
      ,        , בבוקר   ששמע שיר איזה לעצמו שורק חצייה במעבר הרחוב את חוצה הוא והנה הדלת את  ינעל

ברדיו. 
     ,    , שצועד      ילד איזה בו מביט החצייה מעבר באותו בדיוק דקות עשרה וחמש חמש  ובשעה

 :   , לעצמו  וחושב אמו .עם      , זה  את יעשה אני גם מעניין ,צבע לו        תסכים לא הילד של שאמו  ומכיוון
   !?   ,    !    ,   , ועשרים  שבע בשעה בכחול ועוד השיערות את לצבוע רעיון מין איזה פתאום מה יודע  הוא

           , הכימיכלים     את ורוכש החנות אל ובחשאי בגפו ביתו את הילד יוצא בדיוק הערב אותו של  ואחת
     !  ,      , מן,    קוראת שהאמא משנה לא אמא קרה שתייה לקנות רק הלכתי הבית אל שב  המתאימים

    ,       ! בחדר:    עצמו את נועל במדרגות מעלה מקפץ כבר הילד כי במקרר שתייה יש  המטבח
    ,  ?     , מה,     יצא וכבר נערבב שטויות כימיכלים של נכון צירוף הוראות להבין ומנסה קורא  האמבטיה

שצריך.
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   ,  ,   , אני        רגע עוד טוב מוכנה הארוחה מלמטה קוראת והאם דקות עשרה ושש שמונה  שעה
   ,   ,  !?    ,    , כבר,    רגע עוד רגע עוד כן בא אתה נו סבלנות חסרת האמא ואחת ועשרים שמונה  בא

,  ,         ,      , נו  הדלת על דופקת כבר האם ושלוש ושלושים בשמונה אומר אני פעם עוד אז מקודם  אמרת
  ,        ,    ? כמעט    והאם הדלת את לפתוח צריך לעשות מה אין דופקת היא שוב שם עושה אתה  מה

,   ,    , ישמור,         אלוהים מזה אפילו וגרוע הים כמו כחול מהפרצוף וחצי בנה של הראש  מתעלפת
 . בכחול    כולה הרצפה צבועה

 ?   , עשית    מה מלבה נעקרת נוראה אנחה
 ,       , באו,       פועלים הבית דלת על מתדפקים כבר מכן לאחר שעות ושבע ימים חמישה  ובכן

  ,    -   -     . לקרות   עלולים נכונה מערבבים לא מסתבר כך הכימיכלים את אם כי הרצפות את  להחליף
     .      ,   . עם   ששיפשפנו אחרי לא גם הרצפות מן הצבע ישטף שלא למשל כמו צפויים שאינם  דברים

   .    ,       , שאפשר   לשיער ובניגוד עזר לא זה פלדה ברזל עם ניסנו אפילו לעזעזל ביותר הקשיח  הספוג
 ,   ,     ,  .   ,   ,   , אולי  תדע לך ישנות הן כך גם טוב להחליף צריך לעשות מה הרצפות את לגזור  פשוט

 . שנה    מאה בנות אפילו
 ,      ;   , הולמים   המוכתמות הרצפות את קורעים הם הפועלים הנה ושתיים ושלושים  שש

 ,    . חושבים,    בבית כולם מפסיקות המהלומות ופתאום ,בפטישים הרצפות,      את לנתץ סיימו בטח  או
.     , עושים  הם רעש איזה לאל , תודה      , וגם     ידע לא מהם אחד אף מבטים מחליפים הפועלים  אבל

-     -       , הסתם     מן ידעה לא לה שייך שהבית שהבית המשפחה וגם לדעת יכולים היינו לא  אנחנו
       . שני       של לכתפיים מעבר מציצים כשאנו כי ארכיאולוגיות לחפירות אתר גם הוא הזה  שהבית

    ,     , נחושת,     קופסת רואים אנו ואבק ואבן טיח בין המנותצים האריחים תחת הנה  הפועלים
מסתתרת. 

,   ,     ,    , מהלומה    עוד מסובכים לא הפתרונות אך נעולה היא אבל אותה לפתוח מנסים  הפועלים
 .     ,  ,    , סיימו,       שהם חשבנו כבר נו נאנחים רק בבית ניתכו שכבר המהלומות לרצף הן מה שתיים

     ; תליון       ולה יהלומים משובצת שרשרת עדי אלינו קורץ הקופסא ומתוך נפתח  המכסה
,    "?  " .   , מהפועלים,     אחד לוחש לגברת שנקרא ומנצנצת ירוקה מלך אגוז כגודל גדולה  אבן

.   "?     , אומר" השני לה שנקרא פתאום מה השתגעת
   ,      , ממשיך     כבר וכאן עדינו והגיע ההסטוריה התחילה כך להתגלגל דברים ממשיכים  וכך

: בדבריו   אוסקר דוד
,  ,    .      ,    , אומר"   עושה פלוני אותו נרחבת עכביש רשת כמו הכל אחר לדבר שמוביל לדבר מוביל  דבר

      ,  ,     ,   , לו,    ויש שכבר אחר לארוע קטליזטור כן בים טיפה רק וזו עושה לא לחליפין לא או  קורא
"?  ,   ,    . נכון      מבינים אתם בהכול קשור הכל הלאה מתגלגל והוא עצמו משל חיים
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"". אוסקר   הדוד נכון
  ,      " .  ", ומתרחשים"    כבר ומדברים איפא כאן יושבים שאנו כמו אמר שלנו בבריכה האדוות  כמו

.   , וכהנה             וכהנה רגע בעוד ונעשה כרגע עושים שאנו מה של תוצאה הנם אשר ארועים  בעתיד
      ,    ,     ? העתיד,  אותו אל לנוע לנו שיאפשר הזה הצעצוע זה מכך יותר עוד ומרגש לא  נהדר

( "  )        , מ    אמ כלומר מושרה מניע אלקטרו כוח של הנעה בעזרת ממש אלה ברגעים  שמתרחש
     ,( קבועות (       אשר כריכות משתי שנובע סינוס כגל הזמן ציר מול מתנהגת שעוצמתו  סינוסואידלי
           , ועשרים  מאה של בפאזה המוזזות לדיודות שמגיב חזק מגנטי בשדה ושרויות המכונה  בתחתית

,   .         , כן    כן המגנטי בזרם סינוסואידלי שינוי של אחד מחוור ומייצר לשנייה אחת ביחס  מעלות
 "?  ,     , נכון        גאוני שזה רואים אתם קינטית פסבדו סוגסטיה לו לקרוא אוהב שאני תהליך

,      ,      , הענקיות   הזגוגיות מאחורי בנו הביט אפו על המשקפיים את סידר עצר אוסקר  דוד
:  ,   ,       . ואמרנו     בדודנו וחזרה בזה זה ואדריאן אני הבטנו שוב יותר עוד הענקיות בעיניו  ומצמץ

". מאוד"  גאוני
    ,        , משקפיו     את שוב היטיב הפרוע בשערו הדעת בהיסח ידו את העביר כפיו את ספק אוסקר  דוד

"?  " :   , מוכנים  אתם ואמר חייך אפו על
 .    ,    ,    ,     "! בזנבו" וקשקש נבח הוא גם מתרגש רגל תלת וווה בהתרגשות ואדריאן אני קראנו מוכנים

     , מכונת         לתוך להיכנס אותנו וביקש שלו הטוסטוס של הקסדות את ראשנו על הניח  דודנו
,          , המכשירים. "    את לתפעל בכדי בחוץ כאן להישאר עלי אבל בעצמי לעתיד נוסע הייתי  הזמן

 .  ", הסביר    יתפוצץ לא שהמנוע ולוודא
   ,       ,  , הבטיחות  בחגורות קשורים הזמן מכונת בתוך רגל ותלת אנוכי אדריאן שלושתנו  כשישבנו

     " :     , הכל    לתעד אותכם אבקש כך אחר מבחוץ אוסקר דוד קרא העבים החושך בבדי  ועטופים
 "!   ,      , כן,      כן מאוד חשוב פרט כל כי פרט לכל לב שימו אז ביומן

"?  " :        , המראנו  כבר אדריאן את שאלתי ארוכים רגעים מספר ולאחר שקט היה
       ,       .  ", זוהרים"  כוכבים פנינו על חלפו צד מכל עשן ענן אותנו אפף הרגע באותו השיב חושב  אני

 ,      , אחרת      בטיחות חגורות אותנו שאבטחו ומזל וצבעוניים ארוכים אבק שובלי אחריהם  שהשאירו
        ,      - באילו    בדיוק לדעת ניתן לא לעתיד במסע כי היה שזה מה זה אם החיצון לחלל נופלים  היינו

 .   ,   ,    .    , לאדום    ואז וירוק לכחול צבעים שינתה החשיכה לא או חיצוניים לעבור אדם עלול חללים
 ,      - וכשפקחתי      עיני את לעצום צריך שהייתי כך כל אותי שסינוור אור במנהרת  גלשנו

   ,     ,    . כנגד,     עיניים מצמצמים החוצה הגחנו בו וברגע המכונה מן יצאנו בהווה שוב חזרה היינו  אותן
 ,          , ואמר,     אפו על הענקיות משקפיו את ויישר ידיו את חכך אוסקר דוד אלינו חש  השמש
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 !  , " ,  ",   ,   ?  ,   , כי: " פנומנלי פשוט קרא פשוט זה שמיים שומו נכון לעתיד הגעתם הגעתם  בהתרגשות
 "! שקרה       מה זה הנתונים וכל המצגים לפי

   -     , של      דקיק בערפל כך כל התכסו המשקפיים וזגוגיות בציפייה ומיצמצו בנו הביטו הגדולות  עיניו
המשקפיים,             את להסיר נאלץ והוא מאחוריהן נעלמו המהנדס דודנו של שעיניו עד  התרגשות

 .  "?  ,  " . קרא   נכון הגעתם אז חולצתו בבד ולקנחן
    ,    -   ,   ,  , והורדנו,  בכתפינו משכנו רק טובות האפשרויות כל הגענו לא לודאי קרוב בטח אולי  נכון

     ,   ,  ,    . שלושת    על וקיפץ בזנבו קשקש נבח וווה אמרנו אוסקר הדוד בטח הקסדות את ראשנו  מעל
 .       ? דוד.          בנושא ידע שום אין לנו הרי חזרה ושבנו לעתיד הגענו שלא שנגיד אנחנו מי כי  רגליו

   ,  .    ,     , להכחיש    ניתן איך ובכלל בזמן נסענו אז בזמן נסענו לדעתו ואם בעניין המלומד הוא  אוסקר
 .    ,       , הכוכבים    מולנו וטסו צבעים אותם כל סביבנו התחלפו אם לעתיד קדימה נענו שלא

  , איזו             למשל שסביבנו הטבע מן יצור איזה בטעות איתנו לקחנו אפילו ההמראה שבזמן אולי  ויכול
 .      , אולי       הזמן מכונת תחת במקרה והזדחלה הרגע באותו בענייניה שעסקה תמימה אדמה  תולעת

 ,       , לעצמה     וחשבה ערבית לטיול יצאה אולי קלה ארוחה לעצמה לצוד שקט  הלכה ערב  איזה
,     , להתלונן,      לי יש מה כאן לי יש טובים חיים . ונפלא   , לעתיד   עברה פוף ופתאום

 ".    ,   " : דבר      תחסירו ואל הכל תתעדו עכשיו ובקש יומן בפנינו דחף אוסקר דוד
  " .       , עוגות     זה מה מוקפצות עוגות שראה ביומן כתב ואדריאן שראיתי מה את בדיוק  כתבתי

. אותו?"   שאלתי מוקפצות
.  ", השיב"     מוקפצות עוגות זה מוקפצות עוגות

לחרות  מעבדות
.      , המצלמה         בעדשת זוממת עין ונועץ אילן בדי בין הניצב ירוק תוכי של מטושטשת תמונה

.    "? סבא"    את שאלתי הזה התוכי זה מי
        " :    , את   קנה אשר גרינבאום וראומה משה של התוכי זה אמר לצחוק וכשסיים בצחוק פרץ  וסבא

 ,        . שמעה   השיחרור לארוע הביאה אשר הארועים השתלשלות ועל ובתחבולה בנכלוליות  חרותו
". כולה    המושבה היום אותו

"!    ,     " .   "! מפה" אותו תעיף הזה התוכי את ותעיף תלך ראומה צעקה מספיק
.     "?      , רך" בקול משה ניסה אותו שאעיף רוצה את לאן ראומה

.   ,       "!   ! צווח"  התוכי החלון אדן על שהתנדנד הכלוב מתוך אותו תעיף אותו תעיף
.   "!        .     , האשה"   צרחה העצבים כל על לי עלה כבר הוא עכשיו מפה אותו תסלק לי אכפת לא
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.   ", ניסה" משה ראומה
       .   " ,    "! איזו" כאל מתייחס אתה הזה התוכי אל שלך והשטויות אתה בתורה ראומה זעקה  משה

"! מתייחס,       אתה אבן אל כמו ואלי נסיכה
".   " ,    ",  , בהגיון" לחשוב נסי אומר משה נשמע בבקשה ראומה

"!   " ,   "!? דראון" ממש זה ראומה הצטווחה הגיון
"!  ? " :      , דראון  הגיון שבכלוב המקל לאורך ומקפץ מצווח אחריה והתוכי

   ,       " ,    ", אני"    יותר איתך עכשיו מפה עף לא הזה התוכי אם ראומה אז נשבעה משה לך נשבעת  אני
 "! אשכב  לא

.   "!    , התוכי"   הצטרח תשכב לא היא תשכב לא היא
" :  ,       , מילמל     הציפור את משה תפס כבד ובלב הכלוב דלת נפתחה אז וראו   או התיצבו תיראו  אל

היום       לכם יעשה אשר יהוה ישועת ,.7את פעמיים"         חשב לא אשר הפטפטן מעל ידיו  ושיחרר
 . האלון         עץ אל והישר החלון בעד כנפיו חיש ופרש

.  "? שאלתי"    בגורלו אז עלה ומה
 .   ", סבא"            השיב נצורה לשונם את לשמור יכולים שלא אלה לכל שקורה מה לו קרה

.   ,  ", בצחוק"          ופרץ אמר בפרהרסיה להיחשף האיכרים כל של סודותיהם החלו היום שמאותו  מפני
.      ,    , ברחובות"      והשבים העוברים כל לאוזני ועדה עם כבל העצים מראש חוצות ברוב הוכרזו  הם

,      ,    , לחלון      מחלון לו התעופף פשוט לחופשי ששוחרר לאחר גרינבאום משה של הזה שהתוכי  מפני
,     ,      , נלוזות     עובדות בערמה וליקט בזויים מעשים מני בכל חזה החסויות השיחות לכל והאזין  ציתת

 ,     .       ,    , מי  למי מה אמר מי הכמוסים סודותיהם את העם לכל גילה העצים לצמרות מעל מכן  ולאחר
 ",  .         ,      , חייך  והמושבה הרפת שמאחרי הצריף אל זה לקח מי את בגורן זו התגלגלה מי עם במי  בגד

,             . בעליהן, " ראשי מאחרי והתנפצו זועמות נשים מידי זכוכית כוסות טסו ערב כל כמרקחה  סבא
       ,     , מה    ידעו ולא ושתקו עמדו החיות וכל הליל את מילאו צעקות החלונות דרך התעופפו  מחבתות

 ,           ,  " . וחצי,"  ומסוכן מאוד נמוך סף על ניצב האוכל כלי סך כאשר שבועיים ולאחר סיפר  לעשות
    ,      , בתוכי     וירה רובה לקח בעסק לטפל נזעם מישהו החליט להתגרש כבר עמדו המושבה  מאנשי

". לעניין,    קץ ושם המתרברב

"

יציאת מצרים, שמות יד יג.7

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

65



המזוודה      אל התמונות את משיב .אני השיכחה,      לנשיית חזרה המזוודה ואת

הזיקנה
  .      , אערוך       אולי הרטובים הרחובות אל יוצא ולבסוף חולפים בשרעפים מצועף רגע עוד יושב  אני
    ,        ,    , את   סגר טרם אם חיים אצל קפה כוס לקנות אלך אולי הגשם את להריח קצר לילי  טיול

. קיוקסה שלו 
       , תחת      ומתייצבת הצללים מתוך הזיקנה לפתע צצה מאחרי ובסגרו השער את יוצא  אני
        . בית       נעלי ונועלת ורוד רחצה חלוק עוטה היא צהבהב באור השביל את שמאיר הרחוב  פנס

" .        ,    . אני  ברוח הרוחשים כעלים ומרשרש ברכיה עד משתלשל וכסוף ארוך שיערה צבע  תואמי
.   ", אומרת    היא דרכי את שאיבדתי חושבת

.   "? שואל"   אני הולכת את לאן
".   " :  ,   , יודעת   לא אני וממלמלת בכתפיה מושכת בראשה מנידה היא

 "? באת"  מאיפה
,   "?      ?     ,  ,  , הזיקנה" מתפרצת התשובות את לדעת לי מנין האלה הקושיות כל מה באמת באמת  באמת

".     ,  " , אזכר  מעט עוד אולי חשוב לא מוסיפה ואז
.        ,   ", מגשם" השטופים ברחובות הלאה בצוותא פוסעים ואנו אומר אני אולי

   ",       , רגע"    לאחר אומרת פתקים לעצמי לכתוב שאתחיל שכדאי אמרו מזמן אותי הזהירו  הם
".  , תזכורות, "  יודע אתה הזיקנה

"? הם"   זה מי
זה"      מי אומרת זאת ."הםמה  ,  ,  " , כמובן?"   הנביאים ומידד אלדד הזיקנה שוצפת

 " :   ,      ,    ,    ", ומה" שואל אני הזיקנה את להעליב יפה לא נימוס מתוך ואז לומר ממהר אני  עודכמובן
 "? לך   אמרו הם

". העולם"    יחרב שמחר אמרו
"? באמת"

        ?   " ,   ", שלושת" לפני שהתרחש דבר לזכור אמורה אני כיצד שאלה מין איזו הזיקנה נרגנת  לא
 "? שנה  אלפים

  ,    -     , מטעמי     וגם השתיקה את להפיג דווקא נוחות מטעמי או נוחות אי ומטעמי שתיקה  יש
 ,    " ,   ,(    ,   , מתי   ( ככה אם לי תגידי שואל אני סיפורים לספר אוהבים ידוע זה קשישים זקן פני  הדרת

"?   ,  , בעבר   או היום יותר טוב היה
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 " ,   ",    , הטוב"       שהזמן טוענת הזיקנה טוענת אני אך טובים פחות ודברים טובים דברים תקופה  לכל
".   , העכשיו  זה תמיד ביותר

           ,  " , רגרסיה  של מצב עם מתמודדת החברה היתה איך לראות מעניין היה זאת בכל מהנהן  אני
 ". לעבר  פתאומית

       " : בלי       פשוטים יותר הרבה שהחיים מוצא היית אולי קמוטה באצבע פני מול אל מנופפת  הזיקנה
". היום     של והאמצאות המיתקנים כל

"". מסובכים   יותר או
אולי.""

,"?     " :     , הנביאים    את פגשת איך אז שואל אני שלבסוף עד בשתיקה שוב צועדים  שניינו
"!?    " .       ,    , מדבר  אתה מה על רגוזים מבטים של צרור בי כשנורה תיכף מוצא אני עקרה  שאלה

. הזיקנה  נובחת
.   ", מנסה"    אני עליהם סיפרת רגע לפני

 "! לפה"     מילים לי תכניס אל
,    .  " :  ,   ,     ,   ", היום"  יפה ערב חשוב לא ואומר טעם אין כתפיים למשוך חש אך מוסיף אני ומידד  אלדד

לא?"
.   ,  ,    ,   ".  , נשכח" גם ובטוח ונשלם תם והכל הזיקנה אומרת יפה יפה

 ,     ,   ,   , אני   רטובים ומעלים מגשם המריחים הקרים ברחובות ואני הזיקנה צועדים שאנו  וכמו
       . הקטן        בקיוסק יושב חיים היה ומתמיד מאז לסגירה ונערך שכבר חיים של הקיוסק אל  מגיע
  ,     , ממתקים,       ומחלק שיניים נעדרי חיוכים מחייך וולפות שוקולדים ערמות בין מציצות פניו  שלו

 ".     ,    ,   ,  " . הדוכן     טעים קצת לך שיהיה טוב ילד אתה לך שיהיה קח קח הילדים לכל כסף אין  חינם
 -    ,( שלו,     (       טוב שם ונכדו יבקש שרק מי לכל בלהט יציגן והוא שבפיו הזהב שיני שלושת  שלו

את   בצוואתו  הוריש לעיל .הנזכרים אדמות-      פני על קניינו כל
.    ,   ", קפה"   כוס ומבקש אומר אני חיים טוב ערב

  "?  ,       ?   " ,   "! צוחק" הוא מה אלה בימים אותך רואים לא הרבה מתחבא אתה איפה חיים קורא  בלנדו
     " , רחוקים  להישאר אפשר אי אבל צרוד ?   מהקיוקסצחוק  , כמו    כי מה זמן הרבה  הקיוקסשלי

 "! מקום,    בשום אין שלי
 ".  , חיים"  מקום בשום

" ,   " ,   ".    ?   , אני     שלך הזה האח מחייך חיים בלגן עשה תמיד הזה הפושטק שלך הזה האח עם  מה
".    , קטן  פושע כזה לך נשבע

.   ",  -    ,  -   " . אומר   אני פושע כך כל לא וכבר קטן כך כל לא כבר לחיים משלם אני
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""?   ?  , בניינים   בונה מה עכשיו מרוויח הוא
" ". רבה  בהצלחה
"   ,   .    ,   "? שוב     מניד הוא מחייך וכשאני ומשתעל וכפוף חלוד חיים צוחק מקווה אני באויר כאלה  לא

    ,     ".    ,  " : ועושה,  מנוחה ליל מאחל לשלום לו מנופף אני שלך הזה האח פושע כזה וממלמל  בראשו
. חזרה  דרכי

התיקווה
    ,    ," זקנות       "  שהן אופניו לצד ורוטט וקמוט זקן עליכם שולם צובה לו מהלך הרחוב של השני  בצד

        ,     , כל     מקומם מעל קפצו לא שעוד זה איך יודע אולי הבורא ורק ממנו יותר עוד ורוטטות  וקמוטות
 .     , מסתובבים  עוד שלהם והגלגלים שבהם הברגים

 ,    ,         , ממלמל  ומתלונן צולע והוא עליכם שולם צובה של שפתיו בזווית הסיגריה דבוקה תמיד  כמו
 . בא,                ממנו המקום אל חזרה לקחתו הוא ברוך הקדוש כבר יסכים בו לרגע ומפלל מייחל ורוטן

   ,        , שולם     צובה היה לפני שבאו מאלה רבים של בזיכרונם וגם עצמי את זוכר שאני  מאז
   ,     ,      , עשן    יותר שואף קטר כמו סיגריות מעשן עליהן ניראה לא פעם ואף לאופניו בסמוך מהלך  הזה

 ."     "    , החיים  כל המוות את מחפש ו קללות נושף אויר מאשר
        ,    , מסובך   עסק הינם שהחיים החלטה לכלל הלה הגיע השמועות לוחשות כך באבו שעודו  מפני

 ,    , לקחת,             איתנה דעתו ועשה מהם בחלק מעוניין בכלל הוא אם אותו שאלו שלא כך על רגז  מדי
 .      -    ,  , הכוונה  את מבינים אנחנו אם מוקדמות לגמלאות ולצאת להתפטר לידיו עניינים

 " .      , דבר         זה שלו חייו את לקחת וזה לעשות שולם צובה ההין לא אחד דבר רק  אולם
    ,    ,    " ,   ", ישר  אותו שולח אלוהים למעלה מגיע כשהוא כזה דבר שעושה מי אומר היה מאוד  מסוכן

 ".     ,   , גרוע  יותר משהו או תולעה ובתור למטה חזרה
        .     , עצי     על מטפס היה עשר בגיל כן ועל היה כשר הכל מבחינתו זו מסוכנת פעולה מלבד  אך

 , ב      עצומות בעיניים ענפיהם על ומהלך ,    68האורן אל     קצר מקל טוחב הגבולות לאורך פוסע  היה
      , פרחי       בין לסילוק מוקשים אחר בחפשו נרגשות באצבעות בה ומגשש הרכה הקרקע  תוך

 , וב    בגולן הפרות וגללי ",     73החוביזה סואץ   " תעלת את חצתה אשר הראל לחטיבת  הצטרף
         . ציידי      של אוניה על האדריאטי הים את חצה הוא סיני אגודת של אחרים לכוחות  והצטרפה

  ,         , כיסף   ותמיד בדרכה איתה אותם ותשטוף תעבור סערה שאיזו בתקווה צדפות ושולי  שרימפס
.     , חשקה   נפשו בו אשר למוות וציפה וערג

  -     ,     , לצובה   עזרו האלוהים לא שגם ומסתבר הפילולים ולא היחולים ולא התפילות לא  אך
,        ;       ," עבר"  לכל ועשן גידופים ומפיץ ומצומק קטן ושבע תשעים בן כבר הוא כי עליכם  שולם
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    , בעברו         לכסף וממשיך יורק הקטנים הרחובות בין בלילות מעש בחוסר כך לו  ומסתובב
בשבילים.

    ,    .      , אדם   יוסיף כי עד היא איתנה כה התיקווה של מתפשר הלא וטבעה הנפש טבע  זהו
 .    ,    ,        , הימים   אחרית עד לאו אם ובין מימושם על לבו כיסופי יבואו אם בין ולהאמין ולצפות לקוות

.    "! לו"  צועק אני צובה שלום
" ,          "!   , וממשיך  המדרכה של השני מהצד נפש בפיזור חזרה צועק הוא עליכם שולם עליכם  שולם

. ולהתפלל,   ולייחל למלמל

 ,     , וברקע          כביסה מכונת של טרטור כלים של שקשוק רעשי כוללת בבוקר שבת של הבית  המולת
   ,  ,  ,     . בבית,     עובד כבר מסתבר ואבא במטבח בצק לשה אמא הרדיו מתוך שירים מתנגנים  בלחישות

המלאכה.
     . למען         סחיר כנגר עבד לפנים צעיר ילד בעודי ביתנו בחצר הקים אשר נגרייה  לאבי
   , הוקמה,         האחורית ובחצר עצמאית לעבודה לעבור ההחלטה במשפחה התקבלה אז אך  אחרים

 ,     )     , שהוא     העת באותה להתעקש ניסה אשר יצחק ודוד יעקוב דוד מילו סבא של בעזרתם  הסדנה
    ,        , בהתערבותה   הסתיים הנסיון אך החדש העסק למען תפילות לשאת יוכל אם תועלת יותר  יביא

   ,           , פטיש   בה הכניסה תורתו ספר מעל יצחק דודי של ידו את הפשיטה אשר דולורטה סבתא  של
 .( העבודה,       אל וביה מניה אותו ושלחה במקומו

.    ,       , לאחר     שווה אינה ידיו תחת שיוצא המלאכה פרי ואיכות אבי הוא מחונן עץ  חרש
 . ארוכה     ברשימה תמיד ממתינות הזמנות

       .   ",   , קערה"   לתוך ביצה מפצחת היא זה אחרי אמא אומרת בקנקן יש תה לך  תמזוג
".     , וחצי: "    בשבע רק קמתי היום מאוחר עד ישנתי ומוסיפה

".         " ,   ", מאוחר" לישון לא זה שבת ביום שמונה עד לישון אומר אני אמא

 ,   .        .    , דוב"   כמו החורף כל עושה הוא מה יודע אלוהים בריא לי שיהיה הזה קסטל הוא, יהודה  בחיי
,   ישן,     . המיטה          לתוך ויבלע להתעורר יישכח הוא בסוף הזה הזמן כל חולם הוא מה על תדע  ולך

.   ".  , אמא,      אמרה ויעלם הבצק בתוך נבלעים שהצימוקים כמו שלו
,       ,    ,    , במיטתו  הענק קסטל יהודה שוכב היה השמועות לחשו כך החורף כל ולמשך שנה  כל

  -         . מי,    באין כך כל ומתארכים מצמחים היו האפור ושיערו הלבן וזקנו הקיץ על וחולם  ישן
   ,   . כאלה,          גם היו מזה ויותר דלתו לפתח מתחת אשר הרצפות את מלחכים שהיו עד  שיגזרם
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  , כמו              ישן שינתו קורי סליל בתוך מיטתו על כגולם חנוט האיש את ראו עיניהם שבמו  שנשבעו
 . העכביש   ברשת זבוב

    ,       , רעב   בציפצופי הגוזלים בפרוץ העפאים על הראשונים הניצנים פקיעת עם כך או  כך
  ,           , בגזעו    ממסמרת האלון עץ ליד דוכנה את שוב פותחת היתה רוזה וכאשר שובע יודע לא  אשר

   ,         " : לימונדה   שתיתם לא חם ביום רוזה של הלימונדה את טעמתם לא אם כתוב ועליו  שלט
     , הניב",         אשר ישן באקורדיון חמוש מידות רב כחול בסרבל קסטל יהודה מופיע היה  מעולם

.      ,   ,    , לתיגר     העם כלל את קורא גדול ובקול שבכיכר בשולחן מתיישב רוסיים עם שירי של  מנגינות
.   ".   , מכריז"     היה פרס יקבל שחמט במשחק אותי שינצח מי

.   "? שואלים"  היו הפרס ומה
   " :    , בשביל        אותי לנצח תצטרכו ואומר באקורדיון מנגן מחייך רק היה הגוף גדול קסטל יהודה  אך

לגלות."

      .       , יהודה"     של היותו שום על וזאת לחשוף הצליח לא מעולם אחד אף הפרס אותו היה מה  אולם
.   ", אמא,    סיפרה מנוצח בלתי פשוט קסטל

  ,     ,    , חלום   בין הארוכים החורף חודשי שבכל הסיפור הושתת ולפיהן המסקנות הוסקו  וכך
 .  ,          , כך     בשחמט אחד בדבר אך קסטל יהודה של הישן קודקודו עסוק לזה זה מצד והפיכה  לחלום

   ,       , ודוהרים    הפיונים זזים הכלים נערכים היו הסגורים עפעפיו ומאחרי וזומם נם הלה  היה
 ,    .      , היה.     משחק כל ובתום גדולה אחת הונאה תוכנית והכל שלמה צבאית מפקדה ממש  הפרשים

קסטל   ,   יהודה    " :   , יהודה    את אשר תבל בכל אדם אין ואומר מחייך האקרדיון ברצועות ידיו  משחיל
"! לחסל    יצליח בשחמט קסטל

  ,    , שהכל           היכן החצר אל ויוצא ומרווה לימונית של עדינים ניחוחות המייצר החם התה מן מוזג  אני
. מאוד      עד ומצוחצח חורף שטוף ,    עומד   , מעבר    לו מופיע רותי ששמו אמא של הכתום  החתול

     .    ,    , לאהדה,    זכו לא מעולם חתולים לבית מעבר ונעלם ואוזן זנב זקור הגן לאורך מרצרץ  לפינה
 ,     ,    ,   " . ואפילו    בסדר גם זה פרות בסדר זה שפנים בסדר זה תרנגולות אמא של מצדה  רבה
 .   ".  ,    . אומרת     היתה נקודה חתולים לא אבל לפעמים בסדר להיות יכולות חיפושיות

 , וביללות             אחת אוזן ומחוסר ורזה קטן חתלתול ביתינו אסקופת אצל הופיע אחד יום  אך
.        ,       , תפוזים  של ריקה קרטון קופסת בתוך ואז אמא של בליבה מקום לעצמו תבע רחמים  מעוררות

  ,       , ונוגב       שופשף כביסה מרכך בתוך גם כך ואחר פעמיים סבון במי הוטבל הצהריים באותם  עוד
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  ,  ,     , תושב,         ומעמד שם חמה סולת דייסת קיבל אחת מחאה מילת לא אף השמיע שלא ולאחר  במרץ
. הקט   בביתנו קבע

".      " ,   "? נפשיות"      לבעיות לו יגרום עוד זה אבא שאל לחתול רותי זה שם מין איזה
.   ", אמא"   קבעה רותי לו קוראים

      , ממאוויה       אולי נבעה שהיא לכך מלבד לספק אוכל לא התופעה לאותה טובים  הסברים
        . בזה       זכרים בנים שני מאבי שקיבלה משום אך בביתנו נוספת נשית לנוכחית אמא של  הנסתרים
       .        , שמו  את לשאת הכתום החתול החל וכך הנוכחי בשמו השונרא את לכנות אומר גמרה זה  אחר

        , מבעיות    וחופשי מאושר הלה נשאר הכל שלמרות ונראה פשוטה בגאווה במחלקות  השנוי
. הזה     היום עצם עד נפשיות

, '  .    ,    , ולנט     הצ והבית החורף טעם הילדות טעם והיא שבת יום ארוחת נערכת  בצהריים
,   ,   .       , ופורשת  מוזגת מגישה אמא מבפנים ורכה מבחוץ שקשה הפרג ועוגת והקניידלעך  המרק

. הנפלאים         והניחוחות הטעמים רקע על השיחות להן מתנהלות ובינתיים

התקרית
  .         , נהגה    פעם במזווה ושמה בניילון הנותרת העוגה את אמא מכסה השיחות ובסוף הארוחה  בסוף

האפייה        תנור בתוך הלחם ואת העוגות את .  , לאכסן לאותה    והכוונה כמובן תקרית לאותה  עד
,     , וההתבשלות        המאכל ארומת ובמקום בתנור להתחמם הקפוסטה את הכניסה בה עגומה  פרשייה

         ,  . גם    פשטו וריחה שההתבשלות לומר נכון יותר יהיה אולי ובכן שונים ניחוחות בביתנו  הופצו
 .       , הנכונים    הדברים של לא כי אם הבית בכל אז פשטו

  . חדל               מאז פינה לכל והתפזר הלוהט התנור מן אז עלה חרוך בשר של ומבחיל מתוק שריח  מפני
 .   , וברינה       בששון בלבד כתנור לתפקד ושב מזון כמחסן מלשמש

  .  ,   ,    ", ונגעלת"    עומדת ונגעלת במטבח עומדת לאבא אמא אמרה מהתנור אותו תוציא  לך
. אפה  ומעקמת

 ".           " : לנו   פותר לא שלך שהחתול אחת מבעיה סוף סוף נפטרנו לפחות ואמר צחק אבא
  " ,    , כל        את לבער בנפט זה ואחרי קודם וסבון במים ונצתחצח התנור טוהר זה  אחרי

 .         " לאחר   אומלל מכרסם אותו עם יחדיו לתוכו התגנבו שבודאי והחיידקים והמחלות  החולירעות
  " ,      -    - לחולירעות   לתת בכדי ימים כשבוע עוד מעבודה ושבת לרווחה פתוחה דלתו התנור עמד  מכן

.    ,   " האויר  אל להתאדות לנפט וגם ולחיידקים ולמחלות
.בכלל במעונינו,       מאוד שימושי דבר היה נפט
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  כינים\  נפט
,   ,     ,   , ברזים     ממרקים השימוש בית את מחטאים תנורים מגעלים רצפות מנקים היינו נפט  עם

. כינים  והורגים
    , ואדריאן           אני היינו ואז הילדים ובגן הספר בבית כינמת מגפת פורצת היתה שנים בכמה  פעם

 ,         , הכוללת      חם יום זה היה אם בחצר בחוץ או האמבטיה בחדר הנערכת טיהור לסדרת  נרצעים
 .    ,   , וחומץ   נפט וקערת עיניים עצימת עבות גומי כפפות

 ,      , הייתי       אמא של התירעומת משפטי ובין לערך השעה כמחצית עורך היה כזה  תהליך
   . מכן           לאחר שבוע כיוון לכל קרקפתי על בטרוף מתרוצצים היו אשר הטפילים לזעקות  מקשיב

" .       , כי       מעשנים אנשים ליד לעבור שלא ונזהרים קידוח בארות עובדי כמו מריחים היינו  עוד
  ",  " אומר            הייתי בעומר ג ל של ללפיד בשניה נהפוך ואנחנו גפרור לידינו לזרוק עלול עוד  מישהו

לאדריאן. 
"     ,       , מכל    ביסים תיקחו אל וגם הראש עם אחד לאף תתקרבו אל המגפה שתעבור עד  עכשיו

".         " ,    ", אחרות  חולירעות מני כל גם לזה בנוסף תחטפו שלא אמא עלינו ציוותה ילדים מני

    ,      ,   , לפנינו     מהביל חם ותה השולחן סביב יושבים אנו ובפנים יצאה השבת הכל על הערב ירד  בחוץ
.   ",      " . אמא     אומרת סריגה לחוג הולכות והקורבה אני מחר חרסינה של גדולות כוסות מתוך

.    ,   "? מהשולחן"      פירורים מלקט שואל אני ככה לה קוראת שאת יודעת היא
". יודעת"   שהיא בטח

"? האלה"        החוגים לכל איתך לבוא מוכנה עדיין והיא
  ,   ".    ,     .    ? מים"  ומוסיפה אמא מסבירה לעשות מה ואין בה דבוק כבר הוא שלה השם זה לא  למה

בכוסות.
.      ". רגעים "      כמה לאחר אומר אבא שבחצר האלון את להוריד הולך אני

.   "?  ? שואלת" אמא למה באמת
    .      ,   " ,    , אותו  נוריד לא אם אותו להציל כבר אפשר ואי פטריה לו יש רפה בקול ומסביר נאנח  אבא

". האחרים    לעצים תתפשט היא
  .           " ,   ", עץ" כזה בוקר כל המטבח של בחלון תנסוור שלא השמש את מסתיר הוא נאנחת אמא  חבל

". ויפה  גדול

הרע  האיש
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      ,      . עצים  נטעי שבתוכם עציצים חובקות וידיה כתפה על מתנודדת חפירה את שורקת  סבתא
  ,    ,     . מקפץ     וווה אנו בידינו שתילים לצידה מהלכים ואדריאן אני האביב ברוח רועדים אשר  זעירים

.     , בלוטים    ובתוכה שקית ובפיו רגליו שלושת על בעקבותינו
.   "? אדריאן"    שואל העצים את נטע איפה

.     ,   ".   , והחלטיים"  ומהירים קלים צעדיה סבתא משיבה שיהיה וצריך שאין איפה
.   "?   , מוסיף"      הוא הצבא או המשטרה אותנו תעצור אם נעשה ומה

.   ", אומר"    אני אנשים אוסר לא הצבא
    " .   ". חשוב"        דבר זה עצים לנטוע סבתא מוסיפה שלכם דולורטה סבתא את עוצר לא אחד  ואף

 .   ".    .       , קובעת.   היא לנשמה טוב זה בחייו אחד עץ לפחות שינטע צריך אדם כל לאומה
,      ,      - השתילים   את מידיה סבתא מניחה שמוליק של הצרכנייה חזית זה היעד אל  בהגיענו

  ,     ,  ,  . לחפור      ומתחיל מפיו השקית את מניח אחריה וווה באדמה ולחפור האת את להניף  ומתחילה
 . הקדמית     בכפתו לצדה הוא גם

         , שנטרקת     החורקת הרשת דלת את שמוליק פותח כבר והנה דקות חמש עברו לא  ועוד
"?   " .    , עושים,      אתם מה בהתרגשות בידיו ומנופף שלמותניו האפור בסינר אצבעותיו מוחט  מאחריו

. נזעק  הוא
.    ", בחיוך"  אדריאן משיב עצים נוטעים

.    ,     ,    "? לצד"   מצד מתנופפות לקרחתו אשר השערות ושלוש בראשו שמוליק מנענע אומרת זאת  מה
  "?      ? רשות"    בכלל לכם נתן מי זה דבר מין איזה

.     ,    ", לחה" באדמה נטע ומכסה בפשטות סבתא עונה הממשלה
         ,   " ,   "? פה" רוצה אני אם בכלל אותי שאלה לא היא הממשלה פתאום מה שמוליק נסער  הממשלה

עץ."
   " .       ", מיוחדת"    תוכנית להם יש שני בור וחופרת שכבר סבתא אומרת לשאול צריכים לא  הם

 ".       . חפץ        שלבך היכן טע לזה קוראים באויר החמצן כמות את להגדיל בכדי עצים לנטיעת
".      " ,   ", זה"  על שמעתי לא פעם אף שמוליק אומר פתאום מה

,   ".    .       , אומרת"      סבתא מסווגת תוכנית זו קיים לא שזה אומר לא זה זה על שמעת שלא בגלל  רק
    ,       , ההפרעה"    של התוצאות ועל הממשלה של חסויה לתוכנית מפריע אתה לנו מפריע אתה  ואם

". מלכתחילה,      נדבר שבכלל כדאי לא הזו
,      ,   ,    , שערותיו   שלושת את לצידן סורק בכתפיו מושך קרחתו את מגרד לעצמו ממלמל  שמוליק

    .         ,  " : בלוטים  לי יפילו שלא לפחות לחנות מדי קרוב אותם תשתלו אל רק בסדר טוב אומר  ולבסוף
". הלקוחות  על
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"?    " :   , שמעתם      כבר הבאובאב על סבתא שואלת עצים ונוטעים גומות חופרים ארבעתנו ובעוד
:     ,    ,   ".   , היה" כך שהיה ומעשה מעשייה נפתחת וכבר אומרים שנינו שמענו לא לא

 ".     ,         , החלה" עצים אהב לא אשר ורע עשיר אחד איש גר באינדונזיה כלשהו במקום  פעם
      .     " , עמדו  נצח עדי הנמתחות נרחבות גבעות מימדים אדיר שטח היה ובבעלותו לספר  סבתא

".    ,     ,     , מאוד,  עד ועצובות וחררים ערערים רק מלאות גבעות אותן היו שוממות אולם לרשותו
.   "?  , אדריאן"    שאל סבתא עצובות היו הגבעות למה

,  ,       .      , ככה"    סביב היטב האדמה את הדקו כעת באדמתן לצמוח לדבר הניח לא רע איש שאותו  מפני
. לשנינו."   הורתה כאן

.   ", אדריאן"    ציין בלוטים גם איתנו הבאנו
 ,  " :    ,   ".      , היה" יום בכל בסיפור המשיכה ואז סבתא אמרה רוצים שאתם איפה אותם תשתלו  מצויין

".          , מקומם      מעל חדש וצימוח זלזל כל להסיר מיד וסר שחרית עם רע איש אותו מקיץ

  ,      , מתיישב      אשר הרע האיש בחלון ומופיעה עולה האדומים בשמיים מעלה השמש נוסקת  הנה
 .         ,   , ועוד,    ירקרק תרסיס הזב פלסטיק מיכל כתפיו על ומניף מגפיו נועל רחב פיהוק מפהק  במיטתו

,      ,    , באדמתו      בסך האיש צועד וכבר הכחילו לא ועדיין אדומה זריחה בוהק ממעל השמיים  בוהקים
 . שינתו            בזמן חדש דבר שום בה לצמח העיז לא וחלילה שחס מוודא

    ,   ; דבר       מכל ושוממות ריקות גבעות גבעות הגבעות להן שוכבות סוף האין מרומי  ותחת
   . יודעים.            הם יפה האיש של בנחלתו רגל להניח מעיזים אינם והשרצים הרמשים שאפילו מפני  חי

 .     , משם       בטוח מרחק ושומרים נפשו ישמור שלא זה בגורל יעלה מה
"... " .   ,   ,    , ממ     עיניו ומצמצם ובוחן עוצר שפמו תחת ממלמל הרע האיש לו מתהלך  הלאה

     .   ,  ".  " :  ". - " :  , הרע  האיש של רגליו תחת אסון איזה אבוי חוצפה ממש ואז הא אה ו ממלמל  הוא
 ?     ?    , רשות    לו נתן מי מעז הוא איך וירוק קטן צימוח נרעד

             , זה   ברגע עוצם שהיה המסכן הצימוח על וניתז ותיכף המיכל מן נשאב תרסיס צינור נשלף  מיד
   -   ,   -     . משום,      לו מופיע וברק רעם ורעם ברק המותש בשדה הנה אך לעצום עיניים לו היו אם  עיניו

. ברנש,  מקום

"?   " ,   "? ברנש" מין איזה אדריאן שאל ברנש
 ",   ,   ,         . הסבירה"   שלפוחיות ומעלה ונמוך קטן פיל של כמו וירוק ארוך אף עם יצור בריה כזו  מין

".  , פיה. " בקיצור סבתא
"?        " ,  "? ושלפוחיות" ארוך אף עם זו פיה מין איזו אמרתי פיה
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     " .    ", כנפיים"     להיות צריכות שלפיות אמר מי בפשטות סבתא אמרה ושלפוחיות ארוך אף עם  פיה
 ".       ? הצורות  ובכל הצבעים בכל מגיעות פיות אדומות ושפתיים

  ,        .  ,    ,   , ירוק  ועור פיל של כמו ארוך אף בעלת פיה פיה לפתע מופיעה ומתוכם ורעם ברק וברק  רעם
     ,     ,     . איש  אל כועסים מבטים ושולח חזהו על ידיו שמשלב ורוגז ונמוך קטן ברנש שלפוחיות  מעלה

.   ", הברנש. "        מזהיר אתה הייתי אם זאת עושה הייתי לא אני הרע
.אתהומי"  האיש?"   כועס

".     , הצומחים"      הדברים כל ושל השבורות והמטריות ההוריקנים של הפיה אני
"?         " ,   "? ושלפוחיות" ארוך כזה אף עם אתה פיה מין איזה האיש אומר פיה

 .   ".   , הפיה"         אומר תוצאות יהיו אחרת הזה בצמח תפגע שלא אותך להזהיר שבאה זו
 ,   , " .    "?      , לפני"   מכאן לך לך בלעג האיש אומר כמותך כזה מברנש פוחד שאני חושב אתה  מה

 ". אותך   גם שארסס

,          , לכיוונינו    בהיסוס צועד אשר שמוליק מאחרי נטרקת ואז חורקת הצרכנייה דלת שוב  נפתחת
   ,   ",   " . המגש      את ומניח ממלמל הוא לימונדה לכם הבאתי זכוכית וקנקן כוסות ועליו מגש  נושא

   ,     ,   ,    ". על. "   סב ואז בחלוקו ידיו את מנגב בפדחתו מגרד ומשתעל אומר הוא היום חם יום  לידינו
 . החנות    אל ונבלע עקביו

    ,   " ,    "?  , בכל"    חרא זה וציפורים ציפורים זה עצים בלכתו קורא הוא הא מדי יותר תישתלו  אל
מקום." 

 " ,   ", " :    , שהאיש    כמובן אומרת היא ובכן בעלילה ממשיכה וכבר ומחייכת בראשה מנידה  סבתא
".       , המסכן     השתיל את ריסס הוא מיד ולרסס לפיה הקשיב לא הרע

.   "? אדריאן"    שואל כלום עשה לא והפיה
 ".         " ,   ", עונשם" על רעים אנשים להביא שונות דרכים שלפיות מפני סבתא אומרת סבלנות
          ; לימונדה     הפסקות לפעם מפעם לוקח ביותר המסור הנוטע גם הרי החפירה אתי את מידינו  הנחנו

.   ,    . עשינו  וכך סבתא לצד התיישבנו לסיפורים והאזנה
,    ,   " ,   ",    , הרע"  האיש התעורר השני היום ובבוקר סבתא מספרת חלף אחד יום כן  אם

"?    ,    , פתאום     מופיע מי הפיהוק באמצע ובדיוק כדרכו והתמתח מיטתו על התיישב
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?  ,    ,         , מי  מופיע לפתע ומתוכם הרע האיש של שינתו בחדר מתפצחים ורעם ברק וברק  רעם
   ,       .   ,   .  , עכשיו  רק כי בבהלה נפקחות הרע האיש של עיניו נורא רגוז רגוז והוא הפיה כמובן  הברנש

 .   ,     ,  ; ודביקה     כבדה עפעפיו על נימנמה עדיין אדרבא השינה מעליו סרה וטרם הקיץ
 ".       " ,    "!? בגללך"  הפיהוק באמצע לשוני את שבלעתי כמעט הרע האיש קורא אתה שוב
   " .   ".     , בהצעה"    כל קודם ואפתח הפיה אומר ידידותית הצעה להציע וגם הודעה לך למסור  באתי

 .   ,     . מעתה:       שלאחריו ובזה הלילה גם יהיה וכך צימוח בלילה צמח ביתך לפתח מחוץ  הידידותית
    ,    . צימוחים        אותם לכל שתניח היא לך והצעתי ליל בכל חדש נבט האלה הגבעות באדמת  ינץ

". תעולל,     לא להם ורעה לנפשם
     ,    , וממיס,       העץ רצפת אל מטפטף מפיו ניגר ארס רע צחוק וצוחק עיניו מצר האיש  והאיש

.   "?    " . לועג    הוא כך לעשות לי ולמה חומצה כמו חורים בה
.        :    " ,   ", הגידולים" את ואספור אשוב לילות שלושים בתום להודעה אותי מביא וזה הפיה אומר  או

    ,      , על      תבוא גם תבוא חסרים הם בלבד אחד ואפילו במספרם הם שלושים שלא אמצא  ואם
עונשך."

".  " ,   ",       ... " , טועה   אתה אומר הוא אותי מפחיד שאתה חושב אתה אם פפפף שוב מגחך האיש
".  " ,   ", ונראה" נחיה הפיה אומר בסדר

".       " ,   ", מתעסקים"   לא פיות שעם יודע אחד כל אדריאן אומר טיפש איש איזה
.   ", אומר"          אני ושלפוחיות פיל של כמו ארוך אף עם כאלה לא במיוחד

.   ", אדריאן"   מאשר כאלה לא במיוחד
  ,   ,    ,   " ,    ", שלא" כמובן כסיל וגם ומרושע לב קשה הרע האיש בהיות דולורטה סבתא ממשיכה  ובכן

".         ,    , הרס   מיד באדמתו צץ אשר חדש נטע וכל ודרס וריסס המשיך הפיה בקול שמע

 ,    , ציקצק           באכזבה ראשו הניד הרע האיש מעון אל שהבטיח כפי הפיה שב הימים שלושים  ובתום
".    ,    ,    .     " : תלמד,  גם תלמד שלך הלקח את דבר אין אבל בקולי שמעת שלא רואה אני ואמר בלשונו

   .     " .     ,   ", את"  קח עכשיו אחד אף מפחיד לא אתה ביטול בתנועות בידיו ונופף האיש מילמל כן  כן
".    , לישון     לי ותן מכאן הבטחותיך ואת הארוך אפך

 ".      , סיפרה"       מרושעים אנשים של חלומות וחלם ושחורה עמוקה שינה האיש ישן הלילה  באותו
 ,   ,   -     ,  " . ופתח  מגפיו נעל ופיהק התמתח בוקר בכל כהרגלו עשה המחרת וביום דולורטה  סבתא
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    " ,    ",  , אחת       רגל הלה הוציא רק לרגע סבתא הפסיקה אך אדמתו את ולסרוק לצאת התכוון כי  דלתו
".        , סיד  כמו לבנות פניו הפכו רגע ובין הדלת מפתח

:    ,  "? תשובה"  באה ומיד שאלתי קרה מה

      , אשר       הדלת במשקוף אצבעותיו שנעץ איך והלבינו התקשו המרושע האיש של ידיו  פרקי
,           , שני     כדגל לפתח מחוץ אל באויר האחת רגלו שהתנפנפה איך כדגל ציריה על לפתע  התנדנדה

 .    , מעשיו        על תוהה פניו מול אל אדישה חסידה לה שחלפה ואיך
   ?     , והדלתות      הסיד כל המהומה כל זו מה בעצמנו ותוהים כאן לנו יושבים  ואנחנו

 ,          ? היינו,   החסידה הרגע באותו שראתה מה רואים היינו אם אך המתנפנפות הרגליים  המתנודדות
   ,    ,       : עץ.      אם כי עץ סתם ולא עץ לו ומטפס מעפיל האדמה מן מגונה מראה לפניה הנה כי  מבינים

 .    ,  ,  .   -   ,     , כל  יודעת היא מה חסידה ובכן משונה קן ענפיו ובין כספינה ממש גדול גזעו שכזה  באובאב
       ,   , הענפים     בין ומתנועע מיטלטל בית רואה וכשהיא ועננים צפרדעים קינים זה מכירה שהיא  מה

 - חושבת,   היא .הענקיים      ? ראיתי    לא מעולם שכזה דבר זה קן מין  איזה
    .        , וחלם      שישן שבזמן מפני מרושע רשע אותו של ביתו אם כי קן זה שאין יודעים אנו  אך
   ,      .         , עוד  עם ויחד על אל ועלה ונסק צמח נרחב באובא עץ ביתו תחת לילה בין צמח חלומותיו  את
 .    .          , מזל    ביש ממש האומלל האיש של ביתו את גם למעלה איתו לקח מבולבל אחד זחל איזה

 ,      , כיאה,        ורם עמוק בקול ונאנקים חורקים ואנה אנה העץ ענפי להם ונדים נעים  וכעת
  ,    ,        . פלצות  הלום ומתנשף נושף אשר הרשע האיש של ביתו לו נטוע ובינהם בגודלם  לעפאים

. הזעירה,      האדמה על מטה מביט ויראה
     ,     ",  - עד"  מבעטה נוקשות כה אצבעותיו ברעד האיש לעצמו חושב אנוכי גדא ביש  ממש

,         . החסידה       כעת לה יושבת מולו אשר הענף ועל הפתוחה הדלת משקוף תוך אל וחפרו  שכבר
 :   , לעצמה  וחושבת נוצותיה .מנקה     , צאצאים      לגידול מושלם מקום רע לא נראה דווקא הזה  הקן

.     "?    " ,   ,   , החסידה   על צועק הוא מסתכלת את מה על ומגדף מחרף ונרעד רועד מורא אחוז והאיש

   ,       , אורן     מחטי ריח ההפוכה האדמה ריח את באפינו ומביאה בשערינו פורעת נעימה אביב  רוח
 "?    " :  ,       . בסוף  לו קרה ומה ושואל קרה לימונדה כוסות שתי מסיים אני בר ופרחי

    ,      " .   ", בינו"   הם ישארו כנראה הרע האיש של וסופו הסיפור שארית סבתא משיבה בטוחה לא  אני
". הפיה  ובין

 .   ", אומר"       אני הזה המרושע האיש על מרחם קצת אני
.         ,   "! שאסף"  הבלוטים את לשתול ופונה רגליו על קופץ אדריאן מצטחק לא אני
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      , צריך        שהיה מה כל נאמר כי שנעלמות עד המילים ודוהות האיטיות השיחות דועכות  לבסוף
    ,      ,   . ושב,     הרכב את מתניע הורי בית את יוצא אני שכך וכמו הערב ומסתיים התה נגמר  להיאמר

 .   ,     ,     ,    . מיילים  ובודק המחשב את מפעיל אני שיניים והברשת תיק הנחת דלת סגירת ובין ביתי אל
הדואר             בתיבת רוח בקוצר עבודה ענייני מחכים שכבר וכמובן השבוע התחיל לא  עדיין

.     ,    , נוסף.    מכתב ונמחק כמעט ומנפה וקורא מוחק ומוחק קורא ובעודי האלקטרוני

יולי
, בלנדו  הי

המכתב  .קורא
פלד   יולי .זאת
כותבת   פלד .יולי

מתגשמים   רוחי , ובעיני   ,    ,   , וקרטיבים   קיץ ימי ונמשים ירוקות עיניים וארוך חלק חום  שיער
מנטפים.

. האלה        השנים כל אחרי לך לכתוב משונה קצת
קורא  .אני

          , המושב     על שנשכחה קבלה איזו על במקרה שמי את שראתה לי וכותבת ממשיכה פלד  ויולי
.        , עבודה   לענייני לאיזור כשהגיעה מה זמן לפני שלקחה במונית האחורי

אופן  , בכל
פלד   יולי ,כותבת

להיפגש    תרצה אם .תהיתי
. ב.  נ
מוסיפה  היא

לה    זקוק אתה .אם הקבלה,      את עדיין לי יש

,      ,     , לפתע      שניצתה התרגשות לכבוש מנסה דודי של הייקב תוצרת אדום יין כוס לעצמי מוזג  אני
     , לכתוב       שמבקשות נרגשות אצבעות מרסן אזהרה בלי להתלקח שמאיימת ונרעדת דקיקה  להבה

    ,    ;      , לאחר  וחצי שעתיים ומסיים וחצי משפטים שלושה וענייני מעוניין מייל חזרה וכותב מילה  כל
מכן. 
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           ? חשיבות   בעלי מכתבים וביעילות במהירות שרושם דין עורך אותו נעלם להיכן הזמן ברח  לאן
 .       ,     ,    ? ומתגעגע  נרגש ילד הכסא על להשאיר דרכו ברח הכל כנראה פתוח החלון הנה יום מדי

   ,      -   ,    - את   מכבה ואז בקרוב שוב ממך לשמוע מקווה ב ומסיים ממך לשמוע טוב ב פותח  אני
.  , ומחייך,      היין מן ושותה לאחור נשען המחשב

לעשות   (              יודע הוא אם שואלת היא בו יולי את פוגש שבלנדו הפרגרף את שיחליף יולי על  סיפור
 ( פנטסטיים  דברים

.    , פגישה       נקבעה ולבסוף טלפונים הורמו ואז מיילים הוחלפו השבוע במשך
       , שום          על משפחתה עם לדרום שעזבה מאז האחרונה השן בפי נשרה מאז ראיתי לא פלד יולי  את

,      ,    ,     . הצהריים   אחר בארבע שישי ביום בגללו דווקא ואולי הזמן פער חרף אולם אביה של  עבודתו
 .      , פגישתנו       נקבעה זה שלערב מפני רוח קצרת לטאה כמו ההתרגשות בי זוחלת

 ,    ,        , עם      יולי תחכה שם קטן קפה בית אותו אל דרכי ועושה היום ברדת ביתי את יוצא  אני
 .     ,       , ירוקות  עיניים אותן עם פחות מעט עם אולי כי אם הנמשים אותם

 ,      .       ", וסכך"  נר יבער לבנה מפה על הקטן הברזל בשולחן כשנשב לה אומר השתנית  לא
 .       , עלים    של ירוקה חופה מעלינו יפרוש בעמודים ועולים היורדים גפנים

.    ". ותחייך"   יולי תאמר השתנית כן ואתה
" .      ,  ,     .  ", ולאחר   כלל לו חלף ולא כאילו שהזמן ונודה שנינו נצחק ואז אומר אותך לראות  טוב

הכל             למרות בינינו שהותירו הרווחים את תמלא אשר ההכרחיים העידכונים שלשלת את  שנגולל
  ,    , בפנינו,        ויעלו שלא אפשר איך הסבלנות חסרי הזיכרונות שיחתנו תוך אל ידחקו  השנים

חיוכים.

סתם    לא זה הגורל
     .    ,   . בגין     באזור להתגורר שעברה מסתבר מהומה הרבה ובלי ובחן בשקט חיי אל יולי שבה  וכך

       ,       , את  ומשגע לפנסייה מכבר זה פרש שאביה ברבאבא ששמו נרוטי תוכי לה שיש עבודה  עניני
 . גינס,          של השיאים לספר אחד יום להיכנס מקווה ושהיא כולם

לי      מספרת לה מקשיב ,     עלאני בית    את לעזוב האחרונים ואנו האחרונות בשנים  חייה
   ,      .      , לעצמי  מחייך אני לישון לכתי לפני היום בסוף דועכת ואז מפרפרת הנר כשלהבת הקטן  הקפה

 ,    ,   ,      . לא      צעיר בגיל למדתי הגורל ועם סתם לא זה הגורל כי לגורל הודיה בלבי לשלוח זוכר  וגם
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      ,   - לסבתא.      וגם אחד יצחק לדוד שיש ומיוחד חשוב כך כל כזה שהוא מפני בפרט  מתעסקים
. אחד  דולורטה

   ,    ".    ,    , ומול"   מולי מנפנף יצחק דוד אמר לומר מעיז אני הגורל זה ואלוהים אלוהים זה  הגורל
 ,  ",         " . ושפתיו  הוסיף דרכים צומת בפני עומדים כשאתם זה את תשכחו ואל באצבעו  אדריאן

       .    , בכל. "   לשניהם תפילה לשאת תמיד זיכרו אך לגורל גם ולכן משלו תוכנית לאלוהים  התכווצו
".       ,     , כמובן,      מאחת יותר תפילות שתי טובות שניהם הם הדבר אותו זה הוא שזה למרות כי זמן

  ,    "! לפתע"        שפרצה דולורטה סבתא רעמה בשטויות הראש את להם ממלא הוא פעם  שוב
    .       , במיכל    כלעומתה נוססה תיכף יתושים נגד ריסוס מיכל בידה אוחזת לכיוונינו ושעטה המטבח  מן
.      "     , התרסיס       כנגד פניו מול אל ך התנ את הניף אשר יצחק דודנו על בזעף ממנו מתיזה  והחלה

  ,   "   " ,       "!? ויגונן"  יגן האדם על ך התנ יגן תמיד הקדושה ספר מאחורי יצחק דוד זעק רואים  אתם
      ,      "! לפינות    הכוחות את ולשלוח ולהרגיע להפריד תמיד כמו אמא באה ואז וצרה רעה כל  בפני

שונות.

"     .        ". מאיתנו   אחד כל ידי על אחרת בפעם ולי לאדריאן דולורטה סבתא סיפרה נשים שלוש  לגורל
        , על       נמרח אשר דביק אודם היו משוחים פיותינו מתוקים בר בתותי מלאים קש סלי  התנדנדו

 ,   ,   ,     .     , אחד  לסל אחד לפה אחד התותים נקטפו ובזהירות לאט הקוצים מן נזהרו וידינו וסנטר  לחיים
. לסל,   אחד לפה

 .     " .   ",  ,  , ולמרות" מידה באותה בדיוק קנאיות וכולן סבתא המשיכה ומזל אבדון  מקרה
 ,        , לפחות      מקומות בשלוש הזמן באותו להיות באפשרותו אין יכולות ובר מכובד אדון הנו  שהגורל

". לנשותיו    קשור כשזה לא

 ,         ; לכתפיו      ברכיו עד שמשתלשל לו ושפם גבוהה מגבעת לראשו פנים נשוא גורל אדון אותו  והנה
 ,      .     , מים    אבן בסמטאות בשלווה פוסע הוא מוזהב הליכה מקל ובידו כנפיים שחור ארוך  מעיל

  ,    , הסוסים       ופרסות לידו חולפת מרכבה הצרים ברחובות זוחל וערפל החרכים בינות  זורמים
 . הבתים    כותלי כנגד מהדהדות

"       ,     " , בין,"   נוראי ריב פרץ אחד שיום עד קנאיות כה היו נשותיו שלושת סבתא המשיכה  ובכן
     . מלחמת         אותה עקב התחולל ומה מכולן ביותר והחזקה הטובה מי להוכיח החליטו והן  שלושתן

חורמה?"
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". שאלנו?"  מה
 .       " .   ", אבירים"  ומשונים אקראיים דברים מקום בכל התרחשו לפתע סבתא אמרה נורא  אסון
   , למקומות          כולם והגיעו ממש התחרויות באותן ניצחו הנשים אותן של ליבן על  המתמודדים

 , ונורא.           שבערים במכרזים הוגרלו אשר האדמה חלקות באותן זכו אנשים עשרות  הראשונים
".         " ,   , פינה,"    בכל ופשט הכל על חלש אשר האבדון זה בה ואנו סבתא בנו הביטה מכל

".  "? שאלתי   ניצחה אבדון אז
"    ,       .    " , לנשל,"   בלבו אומר גמר זה כל את הגורל שכשראה מפני ניצח לא אחד אף סבתא אמרה  לא

".     , עצמו   על אותם ולקח מתפקידן נשותיו את
".   "?   , אדריאן  שאל והאבדון המזל המקרה את

.   ,  ,    ,      " .   ", אבדון" גם ולפעמים מזל מעט וגם מקרה קצת תמיד הוא הגורל ולכן סבתא השיבה  בדיוק
    .          , נושלו   שנשותיו למרות כי לכם קורה טוב כשמשהו בלב לו להודות תמיד זכרו זה שום  ועל

 ,  ,        , צריך,    ולרצות הגורל של בתוכו במיוחד קנאיות והאבדון המזל המקרה נשארו עדיין  מתפקידן
     , " ,   ". ריבה        בשביל מספיק לנו יש עכשיו הוסיפה אז הכלל מן יוצא בלי כולם את לרצות  תמיד

".    , הביתה  לחזור אפשר שלמה לשנה

מכן         שלאחר השבוע בסוף שוב יולי עם נפגש קפה,    אני בית ,  מכותרבאותו יושבים  ואנו  גפנים
  , ולאלה           למתיישבים סביבנו ומתחלפים חולפים אשר לאלה לבנו שתים ולא ברזל שולחן  באותו

   .        ,   , להזכר,    שבים אנו לנפשנו לנו ומניח אלינו ליבו שת לא בטובה אשר לזמן לא וגם  הקמים
.   ,     , בחידוש,    אז מחדש לא אם ואולי מחדש ולהכיר לספר ולצחוק

העולמות  מלחמת
.   ",    ,   , אמרה"       יולי צרות יהיו אחרת ייפול שלא שלך למותניים טוב זה את תקשור עכשיו

".   "? וקשרתי     שאלתי ייפול זה אם יקרה מה
"".         , לגמרי        חשופים ונהיה מגן שום לנו יהיה לא האויב קווי מאחרי הבינרי המשדר את תאבד אם

.     ,  ", יותר" עוד חזק וקשרתי אמרתי אה
.           , החבלים   בסולם העץ שעל מהמבצר מטה השתלשלנו זו לאחר וזה הקסדות נחבשו  אז

       .   -   - התפוסה     מלוא עד גדושים גב תרמילי עם מיוחד בסל קסדה חבוש מטה הורד רגל תלת  ווה
לאיכות     (         לב שימת כדי ותוך רבה בקפידה לוקטו אשר ירוקים איזדרכת גרגירי של  בתחמושת

 . השיחים,          מאחרי ואל הרטובה המדשאה לאורך חרש יחפים גנבנו ולגודל)
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   ".   " ,   ",  - הצינורות"   נטענו ורק אותם שומעת אני לחשה יולי שלך טפו הטפו את  תכין
  ,          , אל   ונחבאו הדשא כר של השני בצדו מתגנבות צלליות הופיעו וכבר מתרגשות בידיים  הקטנים

 . העצים  מאחרי
        .   ,   ". ולאורך" הסבך מאחרי שלושתנו מהרנו ובשפיפה רב בשקט בידה מסמנת יולי לחשה  מסביב

   . שפופים,      נותרנו השני צדה ואל המדשאה סביב !"עודהעצים " ,    , עכשיו  קראה יולי ואז רגע
      . בשרשרת    המופתע האויב לעבר נורו גולגולים שוחררה כללית חורמה  מתקפת

 ,   ,       ,  ,   , אני  אנו היינו הוא גולגוליו ועל חושיו על להתעשת האויב הוא וכשהספיק קצרה  ארטילריה
  ,    ,         , מעל  מדלגים הסלעים על מקפצים האילנים בצילי הדשא כר לאורך חזרה רצים כבר וווה  ויולי

 .       ,    , החבלים  בסולם חזרה במהירות מטפסים ואז נחל לאורך מרצרצים וירק מהמורות
         "! בית"    למרום בהגיענו לשנייה אחת התנשפות בין יולי אמרה הסולם את להרים  עכשיו

  .      ,     , נשאר.   והצורר זנב בקישקושי לתוכו ניתר וווה במהירות מטה נשלח הסל הורם הסולם  העץ
.   "!   " .    , מתחתינו,   קרא מלוכלך מהלך זה קטנות חבורות ומעלה ומתוסכל עצבני למטה

.   ", יולי"   אמרה חכם מהלך זה
     " ,      ,   ", עד"   לנצח פה לחכות יכולים אנחנו המבצר תחת הקרקע על מתיישב אמר האויב זמן לנו  יש

שתרדו."
 ".       " ,    ", שנים"   לשלוש ומים אוכל פה לנו יש בחיוך יולי אמרה לחכות יכולים אתם

          .   "! אשר"    האויב על העץ ממרום גולגולים של נוסף מטח נורה אני קראתי מכם פוחדים לא  אנחנו
 .    , בתורו           וצולף יורה המצודה תחת אשר מקומו אל חזרה ושב רץ ואז בתחילה נס

   .      , על      קמנו שוב הקסדות ותחת הקירות בין מוגנים לרצפה קרוב שפפנו העץ על  למעלה
-    .     ,     , בר,   התיישב לבסוף קללות ומלווה מיואש ירי חזרה האויב ירה ושוב וירינו טענו בירכנו

  -    -   , מלחמה      שיחקנו המצודה על מעלה שאנו בזמן השעה כמחצית וחיכה האדמה על  הפלוגתא
 .     , שוקולדים,     ואכלנו בלורות ספרנו עצים מענפי חיצים גילפנו בקלפים

 " .   "!   ,  " ,  , אנחנו     אבל בחימה והתנשף פלד יולי ממזרה את צעק רגליו על הצר קם  לבסוף
.  ",   , קרא     חכי רק אחד יום אותך נתפוס עוד

     ,    ,    ", ראשה"  כשעל שלובות בידיים עומדת הרצפה על יורקת יולי אחריהם קראה ונראה  נחיה
.    , מתרחקים  בהם ומביטה המצולקת הקסדה

.          "? בעיניה"     המרצד הנר באור ומביט יולי את שואל אני פה נשארת את זמן כמה
 " ,    ,     .   ", יודע"  אתה שואלת היא ולפתע לרגעים בינינו מרחף השקט מחייכת היא שצריך  כמה

לרקוד?"
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"    " , מדוייקת,"   יותר להיות צריכה את אומר אני התקף.       תלוי כמו שנראה למשהו מתכוונת את  אם
". כן,   אז אפילפטי

סלסה.""
".    , בזה" אלוף אני בטח

 " ,   ",    " .  ,       , שישי  יום אומרת היא דייט לנו יש אז ומחייך צוחקת שהיא זה על שמח ואני צוחקת  יולי
".     . סלסה,   לרקוד הולכים אנחנו בערב תשע הבא

".       " ,    ", איתך"  אבוא אם מהמועדון אותנו יסלקו עוד להגיד ממהר אני כדאי לא
 "?    " .   ", דייט"       לנו יש אז יולי אומרת מקום משום אותי מסלק לא אחד אף

 ,  " .        , יום     בערב תשע לדרכו הולך אחד וכל ונפרדים קמים ואנו שוב ומחייך בראשי מניד  אני
"!  " , תשכח,"     אל כתפיה מאחרי קוראת יולי שישי

          ,    "? שבוע"   עוד שרק זה על ומצר מתרחקת בה ומביט עומד חזרה צועק אני שאשכח פתאום  מה
.        , זמן  הרבה כמו עכשיו נראה שבוע כי שוב נתראה

"     -        ". ריח    את להריח שיכולתי קרוב כך כל אלינו קרבו מילו סבא של פניו פעם אף תשכחו  אל
   ",    , " .      , לרגע   עצר הוא לשכוח לכם אל לעולם האפורים זקנו זיפי את ולספור באפי השזוף  עורו

,   ,        .    , כזה  משהו מאוד חשוב משהו שזהו ידענו ידוע כי במקומנו קפאנו ואנו בדבריו  והתמהמה
. מזכרונינו    יפרח וחלילה שחס

.           , יעקוב    דודי של בשדותיו פורח כדור אחד יום הופיע כאשר הקיץ באותו זה  היה
    ,      , ואמר     בכתפיו הוא משך הבהרות לקבל תועלת בחוסר וניסו העניין לפשר סבי את  כששאלו

   ,      ,   . שתשובה    שידעו מפני שאל לא יותר אחד אף נוספות ושאלות מזכרות בחנות אותו  שמצא
 ,    ,     ,  . את        סבי את ועזבו שלהם בכתפיהם כולם משכו ולכן יקבלו לא הם כך גם לעולם מזו  טובה

 .  ,    , לנפשן  השאלות את וגם הפורח הכדור
" ".   , פעם           אף לכם שהראתי בקשר האדמה אל הפורח הכדור את לקשור לשכוח אסור

.  .   .     , לעולם:    נשכח לא רב במרץ ראשנו הנדנו ואנוכי אדריאן יולי ואנו
.   " ,     ,     ", סמורים"   אליהם מושכים לפנינו סמוכים כה פניו שוב בדבריו סבא עצר רופפים קשרים  כי

 .        ,   , ואל    פורחים לכדורים מוסבר ולא מסויים שגעון ישנו מבינים אתם שלסמורים שום על  וזה
  .        , הסמורים,     ואם פעמיים לחשוב בלי פורח כדור כל יחמסו ההזדמנות להם תינתן אם  תטעו

".   " ,      ", מהצרות,  מנוס אין בלשונו וצקצק בראשו הניד הוא מלכתחילה יבואו
.  "? חקרנו"    יבואו אם יקרה מה

 ".   .   ,   " .    ", ומזיקים"  ערומים סמורים אותם תחמנים הם כי מילו סבא השיב מסוכנים דברים
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  .    ,    " :  , שהוא     היכן שנה מאה לפני איום מקרה קרה פעם וסיפר באצבעו מולנו נופף הוא  אז
    ,    ,   , הכדור    את לקשור שכחה עיניים ותכולת בלונדינית אחת ילדה קטנה עיירה באיזו  בבלגיה

",  . ואז    המיוחדת בלולאה שלה הפורח
". דרשנו?"  ואז
?ואז
?ואז
?ואז

 ,    " ,    ".   , ישנה"   במיטתה שכבה כבר כשהילדה מילו סבא לחש הלילה באישון הסמורים באו  ואז
     ",      . סבי,     של לשונו ציקצקה ושוב הזמן באותו שם שקרה ומה הפורח הכדור את וגזלו  וחלמה

".     " , כאן   גם שיקרה וחלילה חס רעות מבשרי צקצוקים
 .    ,  "? מסקרנות"   עיניים רחבי שאלנו אז קרה מה

,      ,    , לבן       עשן המעלות הארובות אל הקטנים בתיו אל הכפר אותו אל אותי לקחו כבר  הגיגי
     , ביתה         מעל המתרומם הפורח והכדור הערומים העצים על ומאיר העננים בין שמבצבץ הירח  אל

    ,      .   ; מתגנבים   אשר לסטים אותם הסמורים על שרעפי משתהים אז ורם נישא הקטנה הילד  של
  ,    ,   ,   , שהם    איך בתחמנות נוצצות ועיניהם רירים זולגות צהובות שיניהם הסל לתוך וזוחלים  חרש

. דברים   לעצמם מלחששים
.    ,     " ,   ", דום" כולם נאלמו משינתם הכפר ואנשי הילדה כשהקיצו סבא המשיך  בבוקר

 ,     .   , בחוץ   עמדו הם כך התאבנו ואיבריהם מפיהם פרחו ו המילים ,  בלבנים בהו' ורק מות  בפיג
". ונבוכים,   נכלמים בהכל

".  "? נחרדנו  קרה מה
 .   ,    ,   " .   ", כל"   למהומה גרמו לגזלו שבאו והסמורים נחטף הפורח הכדור סבא השיב תקדים ללא  דבר

 ,   ,  " .  ",      , והעצים  נעלמה הבאר נמחקו השבילים סיפר לגמרי אחר במקום עכשיו היה בכפר  בית
       , כמו       השמיים אל פרושים ושורשים ענפים עלים באדמה הפוך נטועות ראשיהם אדרות עם  עמדו

". להתהפך        יכלה ולא גבה על נפלה אשר חיפושית
. אבוי

.  ", אמרנו"   נורא דבר באמת
"       " ,     ", עד   ניצב בו מזה שונה במיקום כעת עמד לספר מילו סבא המשיך מגורים מבנה  וכל

  .        ,    ,    . הבתים  כל עץ ראש על ואחד הרפת באמצע אחד הגבעה בצד ואחד הנחל בתוך אחד אמש  ליל
".      ,    , לבתים   מתאימים ממש שלא מקומות מפוקפקים במקומות ועמדו משונות בזוויות התנוססו
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לקרוא    יודעים לא רקונים
 -     ,      , עד      סלסה לרקוד נוסעים ואנו מביתה יולי את אוסף אני שאחרי שישי יום של בערב  בתשע

,    -      ,      , נכון    יותר או שלי הקואורדינציה את להעמיד לנסות לי נוגע שזה כמה ועד לה נוגע שזה  כמה
 .   - תיקונה   על בה המחסור את

    " ,     ", קרה"    מה לדעת מעוניין שהוא הנסיעה במהלך אומר אני לך שאגיד רצה  אדריאן
" ,   ",       - מיקרו      מוסיף אני האלה במילים להגיד לי אמר והוא מערך לבניית שלך התוכנית עם  בסוף

". הירקות           גינת את לנו שהרסו החפרפרות ולכידת המגנטיים השדות לחישוב סולרי
צוחקת  , יולי  ,     " ,   ", עדיף. "   ושלטובתו כמוס ממשלתי סוד עכשיו שזה אומרת היא שלך לאח  תגיד

מעין    עניינים לאלה, שישאיר ."אלה בהם     לטפל איך שיודעים
     ,      ,   ". שעכשיו"   המכונית אל הישר ורץ החושך מתוך משהו מופיע ולפתע צוחק אני לו אגיד  אני

 ,        ,   . ואנו    הרכב בתוך פושט שרוף גומי של ריח נשמעת מהלומה מחריש בקול גלגליה  צווחים
 . בלמים   בחריקת נעצרים

".   ,    .    ,    "? חיה   שוכבת הפנסים אור תחת החוצה יוצאים ושנינו בחרדה שואל אני היה זה  מה
. מאוד,     עד חיה אך פצועה

".   "? שואל  אני זה מה
.   ", אומרת" יולי רקון

""? רקון?     פה עושה מה רקון
יודעת " ,   לא  " .     , אותו."    לקחת צריך אופן בכל הנפגע את ובוחנת מתכופפת בכתפיה יולי  מושכת

לוטרינר."
 ,     , אנו        מהיר טלפוני ברור ולאחר האחורי המושב על הפצוע הרקון את מניחים  אנו

 "   , רפאל           ר ד זה בסביבה פה שעות וארבע עשרים לקוחות שמקבל היחיד החיות שרופא  מוצאים
 . הקליניקה,     אל פעמינו ושמים זהבי

 .      ,   : שעות     וארבע עשרים נאות טיפול זהבי דוקטור האומר שלט תלוי דלתו על
.     , הדלת            על דופקת ויולי נזעמות בעיניים שסביבו מה ובכל בי ומביט בידי שוכב המסכן הרקון

.      "? הדלת"  נפתחת כאשר שואל אני זהבי דוקטור
,  -   , וזכוכית"        מסגרת עבות משקפיים הימינית עינו על הדבוקה שחורה רטיה זהבי ר  לד

,       ,   ,    . העבות   המשקפיים תחת כפולות מידותיה אשר האחת ועינו וקטן כחוש גופו ולבן דליל  ושיער
 . רוח    בקוצר אותנו חוקרת

,  ,   ,    ,    "   "? לרקון"   יולי אל ממני מנתרת והעין סבלנות בחוסר זהבי ר ד שואל לדעת רוצה  מי
 . חלילה  וחוזר
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 ".   " ,   ", " .     , בעיה   לנו יש מתחיל אני אה הזקן ברופא שוב ואז ביולי מביט אני
 , בלבו    הרקון נזעף , בעיה?מיד לעצמו    חושב .הוא לנהוג        איך יודע לא שאתה היא היחידה  הבעיה

       ,    " ,     ", על"  לאנשים ודופק הולך לא אני אבל בעיות יש לי גם זהבי רפאל הדוקטור שוצף מה  אז
". בלילה   בעשר הדלת

.   ", יולי"        מציינת שעות וארבע עשרים פתוח שאתה השלט על כתוב
" .   "? הדוקטור       נובח זה את לנצל שצריך אומר זה אז
""-  ,       " ,   ", ו   מקום משום לכביש קפץ פשוט הזה הרקון מנסה אני חרום מקרה זה

!  ? באמת  מקום , משום הרקון   ,      זועם צריך      היה לא מאתנו אחד אף שצריך כמו לנהוג יודע היית  אם
 . עכשיו   פה להיות

".      ,   "?   , הפצועה     החיה על מתמהמת עינו הדוקטור שואל מקרה בכל רקון פה עושה בכלל מה
 ".    " ,   ", עזרה"   צריך הוא אבל יולי משיבה יודעים לא אנחנו

 ".  , " .     , הוא      הכנסו טוב הדלת את בפנינו ופותח ארוכות זהבי רפאל דוקטור נאנח  לבסוף
. המרפאה,     אל אותנו ומוביל אומר

     .   , אפשר,        תמיד סופים להוסיף אך נאמר כבר הערב אותו על להגיד היה שאפשר מה  ובכן
,    ,  ,  . ונאמר,        נוסיף אנו להוסיף ולכן אפשר גם אפשר מסקנות ולהסיק ציונים ולציין  להוסיף
)           , לפי    דבר של בסופו עשו בדבר המעורבים שכל נציין אנו ולציין נרקדו לא בסוף  שריקודים

 ,    ,     .    ( והיא   זו תהיה אחת יוסקו כלשהם מסקנות ואם הנכון הדבר את סטנדרטיות מידה  אמות
       ,     . את    לחצות טורח רקון אותו היה אולי יודעים היו שאם מפני לקרוא יודעים לא  שרקונים

.      , מלכתתחילה   נמנע היה העניין וכל החצייה במעבר הכביש
,   ,      ,     , והחלים   נתפר וטופל סודר שהכל לומר נוכל אותו נזכיר כבר אם עצמו לרקון  ובקשר

       , מזרח       של מהיערות באחד אותו לחפש יאלץ שיחה מתישהו איתו לתפוס מישהו ירצה  ואם
.   ,   ,     . נקמה  ומתכנן ורוטן ממלמל לאחרונה נראה הוא שם הברית ארצות

הימים  דברי
 .      ,  , אני       בדיוק חלמתי יפה שחלום בגלל וחבל באמצע שינתי נקטעת הלילה באותו יותר  מאוחר
       .     , הוורוד   הרחצה בחלוק הזיקנה עומדת מיטתי למרשות וממצמץ מרפקי על נשען עיני את  פוקח

 .    .   , בי,   ובוהה עומדת המרשרש הכסוף הארוך בשיערה שלה
.   ", אומר"   אני כהוגן אותי הבהלת

 ".   " ,   ", להבהיל" התכוונתי לא הזיקנה מתנצלת מצטערת
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"?      " .   . פה       עומדת כבר את זמן כמה מאוחרת השעה מיטתי שליד בשעון ומביט בגרוני מכחכח  אני
. שואל  אני

"   ,   ,   ?    " ,   ", אולי  שנה אולי שעתיים אולי שעה אולי לדעת לי מנין הזיקנה אומרת שאלה  איזו
 ".      . שלי.    בגיל דברים לזכור קשה זוכרת לא אני שנתיים

"". הלילה   אמצע זה
  ",    ,  " .   ", אומרת"   היא שישנתי האחרונה הפעם האמת למען הזיקנה מפטירה להירדם יכולתי  לא
  " ,   ",  .      " , שישים,   לפני אולי עוצרת היא או שנה אלפיים לפני אולי היה זה חורק קולה  באטיות

".  " ,     ". תדע,    לך ונאנחת בראשה מנידה היא טועה אינני אם אלף
 " ,    ", " .      ,    , נכין   בואי לבסוף אומר אני טוב פני על ידי את ומעביר בשעון שוב מביט בעצמי נאנח  אני

תה."
ממיטתי   קם ,      אני השתייה,    כשבידינו המגורים בחדר מתיישבים ואנו בקומקום מים  שופת

 ,      . וניצנוצי,       בשחור החלונות את צובע החושך הדממה תוך אל מתוק ניחוח המהבילה  החמה
. בו    מזהירים לבנים כוכבים

"  " .      ". שאני       מי כל ארוכה אנחה ונאנחת הזיקנה אומרת הימים באלה לדבר מי עם למצוא  קשה
".   ,    , מתלוננות         תמיד משעממות נורא והן הרוחות רק לי נשארות ואז בסוף מת תמיד מכירה

ג    ק'  קליקו
     ,  , צמר       כדורי כמו פלומה פרועי ולידם שמש שיכורי חרדונים נשטתחו המלוהטים הגגות  על
  ,     ,     , את-    פורשים הכבד החום מחמת הוזים לצד מצד התנדנדו ורק הדרורים זעו לא  מרוטים

 . מקוריהם     את ופוערים לצדדים כנפיהם
 .     , סיסים       חרגולים ניתרו השבילים ומעל היבשים הגבעולים בין החם באויר הרעישו  הציקדות

 ,      , וליקטו        חדות בצווחות הבריכה מעל טסו הקיר חרכי מתוך לציד ויצאו השמיים אל  צללו
חרקים. 

.    ", מילו"     סבא אמר כובע שתשים אמרה שלך אמא
.  ", מחיתי"      ככה גם למים קופץ אני תכף

  " .       ,   ", שלך"    הפנים אחרת תיתורה רחב כובע ראשי על מרכיב סבא התעקש הכובע עם תקפוץ  אז
' ק       ג קליקו של פניו כמו מקומטות ." 8יהיו

".  "? ' שאלתי    ק ג קליקו זה מי

8      ,     ,(    ) '     , של'  המוקדמות בשנים בבאהמאס פעל אשר אנגלי ופיראט קפטן היה שלבש הבגדים שום על ק ג קליקו בכינויו הידוע ראקהם ון  ג
ה  ".18המאה הפיראטים,  "    של הזהב עידן זהו

.       ,      -"  ' "      ' מצוותו  כחלק נשים שתי העסקת ובשל צלובות חרבות תחתיה אשר גולגולת העליז ולי ג הדגל כמעצב בעיקר ידוע היה ק ג  קליקו
.     ,      .   , עצמם  בזכות לתהילה וזכו כפיראטיות ביותר המפורסמות הנשים שתי בוני ואן ריד מרי
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"   ,   ". אדומים         תפוחים שולף סבא השיב שלך הדוד של במרתף שגרה הפיראט של רוחו  זה
מהתרמיל.

".    ,  "? בתדהמה      מתרחבות עיני שאלתי רוח יש יעקוב דוד של במרתף
""? ידעת  לא
לא.""
"".    ,      " .    , עליו,"   לך אספר למים הקפיצה את לדחות תוכל אם תפוח לי מושיט סבא אמר טוב

:    .   ,  ", הסיפור"     התחיל וכך חזרה מתיישב אמרתי קצת זה את לדחות אפשר
      ,    ,     ' שלוש"  של צוות על חלש אשר רחמים וחסר קשוח אנגלי ים שודד היה ק ג  קליקו

 ,    -"  ' "       , של  הידוע השחור הדגל העליז ר רוג התנוסס עליהן ספינות שלוש של וצי אנשים  מאות
.   ". סבא    סיפר שתחתיה החרבות ושתי הגולגולת

.  "?       ' שאלתי"  הראשון הדגל את שעשה זה היה ק ג קליקו
        " ,   ,   ", בחפשו"   יבשת ולכל ים לכל הפליג נורא פיראט אותו המשיך ואז סבא אישר אחר ולא  הוא

  ,         ,   . את   עקר בו מספניו אחד של בגידתו על למד שכאשר הסיפור ונודע ומפלצות אוצרות  אחר
". החשופות      ידיו במו חזהו מעל ליבו

.  ", אמרתי"    נורא היה באמת הוא
   '    ,    " .   ", להורג"    והוצא לבסוף ק ג קליקו נתפס כך ובין כך בין סבא הסכים מילה לא זו  נורא

".       , לידו' זה את תזכיר אל אבל מייקה בג
למה?" "

    .     , ששמעת"        לו שתאמר עדיף חודשים להתלונן יפסיק ולא זה את ישמע אם מאוד יתרגז הוא  כי
 ". ראשים          שבעה בעל איום תפלץ עם דם עקוב בקרב שמת

 ,      , מעלת        ויבשה קשויה תחתיו שכבה והאדמה האדמה מעל ורעד חום מרוב מולנו נמס  האויר
 . חייו          על בהערצה נלחם אשר עיקש דשא וטלאי צהובים עשבים

 ,     ,    , היו      אחת ובבת פתאום ולפתע וצללו וצעקו צחקו והתיזו הבריכה מי לתוך קפצו  ילדים
        , בזעקות      זה אחר זה המים מתוך החוצה ומטפסים הגדה אל חזרה מאומצת בשחייה  מפרפרים

   ,        ; על.     זוחלת והחלה מקום משום פתאום הופיעה ושחורה אדירה ספינה מחזה איזה ראו כי  אימה
 . הבריכה,     עבר אל גולשת היבשה

 ,        , אוהבים     בזעקות ונסו תחתיה עולליהם את אמהות חטפו ונאנקת ומחליקה זוחלת זו  ובעודה
    , ונמלטו          רגליהם נשאו כולם צווחות רק הוו כעת נשיקות במקום אשר משפתיים שפתיים  הפרידו

 .   , וגינה     בית ושיח גדר הרומסת האוניה ממסלול

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

88



  , שגחונה           איך הכול על ושחור נורא צל הטיל הכחולים השמיים אל המתרומם  חרטומה
      .       , אשר   המים תוך אל לבסוף ובגלשה ועמוק נרחב תלם בה בעברו חופר הצחיחה בקרקע  חתר

.    ,      , ומלמלו   והשתאו הביטו המשונה בהתרחשות והביטו הכל עמדו כיוון לכל התיזו
" ".         " , העלייה,"   לקידום הועד של מהרעיונות אחד עוד בטח זה מישהי אמרה נו

 .        , הבריכה   במי לצד מצד התנדנדה שהספינה כמו כולם שתקו ואז
    ,     . באויר        דום נעמדו ציפורים פיהם פצו לא תינוקות הכל על נפלה מתוחה ציפייה של כבדה  דממה

 .      , טרטורן   בהמיית עצרו הציקדות ואפילו וחיכו מעופן לפתע    באמצע הופיע הזה השקט  ומתוך
     ,       ' אשר  וחרב משולש כובע לראשו וגולגולת שחור דגל הנושאת הספינה במרום ק ג  קליקו

   ,  .        , כפי  נוראי הוא בקצרה אבזמים עטור מעיל ולגופו לרגליו גדולות מגפיים באבנט  מתנדנדת
 .    , רחמים    וחסר איום להיות יכול פיראט שרק

      ,  .    , ואת    העשבים את הרעידה אשר בלחישה ואז הנעשה את וסקר בשתיקה לו עמד  הוא
"?  " :  , הקפטן,        איפה שאל וסדינים ומגבות מפות ועבר כיוון לכל והעיפה העצים

".       "?  " , הכל?"   בשורות עברו ותמהים שקטים ריחשושים קפטן איזה כולם לחשו קפטן
".   "? מישהו     הציע מהחשמלייה לשמעון מתכוון הוא אולי

שני     בתפוח כבר נגס . סבא בקול,     עורו את מפצח
,      ,  "? המשונה"          המחזה מן ראשי מסב שאלתי יעקוב הדוד של המרתף אל שלו הרוח הגיעה איך  אז

. הנורא      הפיראט ומן האוניה מן מתעלם
      " ,   ", שקועה"     שהיתה סבתך של לצידה ער שכבתי סיפר סבא קורפו את שעזבנו שלפני  בלילה

   ,            , יעלה  מה תוהה חזרה בי והביטה החלון אדן על לה שעמדה שלנו ביונה והבטתי עמוקה  בשינה
      ,       " . או,"  איתה זה יהיה אם והשאלה למחרת עוזבים וסבתא שאני ידעה היא כי אמר  בגורלה

   ,   ,    " ,   ". רואה    אני מה בהגיגים שקוע שם שוכב שאני וכמו הוסיף סבא מנוחתה את טרדה  בלעדיה
לפתע?"

מה?""
.   ", סבא" אמר אצבעות

". בתמהון?"   שאלתי אצבעות
 ,   ,  " .  ",   ,    , מביטים" והיונה אני ששנינו ואיך אמר ומושכות מתאמצות החלון באדן אוחזות  אצבעות
 ,         , ומתיישב      משולש כובע חבוש ים שודד לפתע לו מטפס האבן קיר את הלופתות הידיים  בכפות

". הסף    על לצידה לו
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" ,        .   '    "? ממצמצת  בהתרסה גבה את אליו מפנה היא אך היונה את ק ג קליקו שואל לך  אכפת
בעיניה.

".   "? סבא  שואל אתה מי
 .        ,   ", ' ואבזמים"     חגורות עטור חזה על ידיו משלב הרוח אומר ק ג קליקו של הרוח אני

".   "? סבי    לוחש פה עושה אתה מה
ג  ,   וקליקו       , ללחישת'     סבי ומצד היונה מצד זועפים למבטים זוכה אשר רועם צחוק בקול פורץ  ק

 ".       , הישנים. " את פה תעיר עוד אתה שקט תוכחה
,    ,    ,  -   '   "? בקול"    ושואג צוהל ואחורה קדימה נד שוב כך כל צוחק ק ג קליקו המתים את מתכוון  אתה

 .      ,  ;  , החלון  דרך אחורה נופל הפיראט פלופ ולפתע בזיון ממש
 .   , בכתפיה,           מושכת הריק הרחוב אל הרחק אחת בעין ומביטה ראשה מטה היא מה והיונה  זה

, גסות     בכזאת המתנהגים לאלה . שקורה     , גורלה    על לתהות ושבה לעצמה חושבת היא
 ,    ,        ' ולסכל,    ידיים לשלב שב החלון אדן על מקומו אל תיכף שב ק ג קליקו גם  ולשוב

 .   ,   ,    , בכל.       חוקים אין המתים לאלה החיים של ובעולם חי הוא מתים של שבעולם מפני  רגליים
. רבים,   לא אופן

".   "? לוחש   סבא רוצה אתה מה
? רוצה,    אתה מה . באמת היונה    לעצמה ,חושבת    , מפריע     סתם ואתה לברר פה עלינו חשובים  דברים

.   -    - ממרר  אתה המתים את וגם החיים את
.  '    ", לבסוף"     ק ג קליקו אומר איתך אותי שתיקח רוצה אני

".   "? סבא   שואל לאן אותך לקחת
" ".   , הסירה   על נוסע שאתה לאן
" ".    " ,    "? צרות   רק תעשה אתה בתרעומת סבא לוחש אותך שאקח למה

. בדיוק. היונה   חושבת
".  " ,   ", מבטיח"   אני הפיראט אומר בעיות אגרום לא

הרוח    את בוחן .סבא ובוחן,    עיניו מצמצם
      " , '    ", המים"       על שנים של נסיון לי יש ק ג קליקו מצהיר שימושי מאוד שאני למצוא עלול גם  אתה

".       . סערה  כל על להתגבר תוכלו איתי הספינה ועל
בדעתו    חוכך כבר ?"וסבא    " .      , בכלל.    לבוא לך ולמה משוכנע לא עדיין הוא אך בדבריו משהו יש

ונאנח    בראשו משקשק , "  הרוח   ". כבר, "    התגעגעתי להתגעגע מסביר הוא באוירה שינוי צריך  אני
מספיק."

".   "? סבא  מתעניין הגעגועים ולמי
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"?   " :   ,   ", עיסקה"   לנו יש אומר ואז הרוח קופץ עניינך לא זה
? עסקה.    פתאום מה .לא היונה   מזדעפת

      . " ,   ,    , איתי    לוקח כבר אני כך גם טוב אומר ולבסוף ארוכה אנחה נאנח בראשו מנענע מילו  סבא
".         , יזיק  לא אחד נוסע שעוד מניח אני אז היונה את

, או! בשמחה     היונה לעצמה ,חושבת טובות!   חדשות . הידד מרוצה   היא
 ,    " .    ",   , לא"    בקבוק לתוך להכניסני תוכל בחיוך הפיראט אומר מועטים וצרכי הרבה שוקל לא  אני

". שם    שאני בכלל תרגיש

".  "? שאלתי   עשית מה אז
 ,       " .    ", ושנים"    אוזו של ריק בקבוק בתוך אותו פקקתי וצחק סבא השיב בקבוק בתוך אותו  שמתי

  ".      , כליל          שיכור היה עדיין הוא שלך הדוד של במרתף משם אותו הוצאתי כאשר מכן לאחר
" "? יעקוב       דוד של במרתף גר הוא ועכשיו

    .     " ,   ", הגעגועים"   עליו כשגוברים ואז מסעות באיזשהם נמצא לא כשהוא אמר סבא יותר או  פחות
".    ,     , קולות    בקולי ושר יין בקבוק איזה פותח המרתף אל חוזר הוא

" "? אכפת    לא יעקוב ולדוד
    " ,   "?      , בשקט"   שיהיה עליו כשצועקים גם סבא צחק לעשות יכול הוא מה אבל לו שאכפת  בטח

". מפסיק   לא הוא
.  ", אמרתי"  בעיה זאת

 ".      .    ,      . חייך"   הבאה לפעם עד אומרת זאת ונשלם תם והכל נרדם הוא מהרה עד כי נורא לא  זה
סבא.

בוני  אן
".     "? ' הזיקנה     את שואל אני ק ג קליקו את מכירה את

:   ,    "!   " ,   ,    ", מפטירה" ואז בראשה מנידה היא שאלה מין איזו ונעלבת כמעט לומר היא ממהרת  בודאי
   ?   " :        ". לכל" וכלימה חרפה שלא אפשר איך אומרת היא נוספת נמרצת ראש הנדת ולאחר  הא

".     , הים,   שודדי לכל בזיון לחיים וגם המתים
"?   " ,   "? עשה" הוא מה שואל אני למה

     " ,   "!?   " ,    "! פחדן" כמו התחבא שהוא בזה נתחיל קוראת היא עשה הוא מה שוב הזיקנה פולטת  הא
   ,    ,( שלד       (   כמו ושיקשק וחיכה שם ישב שחמס האוניה זו הויליאם סיפון תחת צוותו עם יחד  עלוב

  ,  ' נשלח           אשר בארנט ונתן ג קפטן של ספינתו לבסוף אותם השיגה כאשר שידרה עמוד  חסר
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        ,   . ' שבין    היחידות הנשים שתי את שהותיר העובדה היא מזה וגרועה מייקה ג מושל בפקודת  לאסרו
". הספינה,     על לבדן להגן אנשיו

.    "? בפליאה" שואל אני נשים
.   '      ,   ,  " .   ", מהן"   ירא ק ג קליקו של סגלו כל בוני ואן ריד מרי הזיקנה אומרת נשים סתם  ולא
,            , מכך     יותר ועוד יופין שום על כולו בעולם דבר שם שהפכו היו הן דבר לכל  פיראטיות

,       , הסיפון.        על הורשו לא שנשים מפני לגברים להתחזות שתיהן נאלצו בתחילה כי אם  אכזריותן
 " .   ".      ,    ,   . לפני  אולם הזיקנה מגחכת מוחין צרי הם גם היו הגברים כל כמו ים שודדי מבין  אתה

   (     ,     )    ' נכסים   בעל עם עמיד דין עורך שהיה אביה של רצונו פי על בוני אן יצאה ק ג בקליקו  שפגשה
,             .  ' בוני    אן של כמו סוער אופי בעלת שכזו ששדה נאמר בוא אך באיירד ידלי צ בשם ושחצן  עשיר

       . של          בביתו נשף אותו על הסיפור וידוע נפוחים חברה אנשי אותם בין מקומה את מצאה ממש  לא
".  '     , ' מגונדר  ידלי צ אותו לקחתה אליו מייקה ג מושל

   .      , תלתלים      עשויות שערותיה כחולה נשף שמלת עוטה והיא לפני בוני אן לה מתגשמת  והנה
 ,        , כפפות    שמעל הנברשת באור הקורצת פנינים מחרוזת לצווארה גו עדי המשתפלים  אדומים

-       ,  ' מאיתנו        אחד לא שהוא לראות שניתן באיירד דלי צי סר עם זרועות שלובת והיא לידיה  לבנות
,    ,         , קפידה    העשוי השפם עבר לכל זורה שהוא המעושים החיוכים כל לפי סוער אופי בעלי  שדים

 .   ,   , נפוח  חזה המדויק הצעד המסוגננות הגבות
   , כל          מתנהלים וסביב האורחים של זמנם את מנעימה זמרים ורבעיית קשת כלי  תזמורת
 ,    ,     ,  , ונתהות:  והמחרוזות העגילים מצטלצלים רוחשים יקרות שמלות בדי החיוכים השפמים  השאר

   ,  ,       . לנו     יפות לא באמת אחרים לקניינים ולא לממון כאן והכוונה קניינו השנה הרבה מי  התהיות
  ,   .  -        - נקשיב   אם ש למרות זימה המילה את להזכיר רוצים לא אפילו ואנו של שכאלה  מחשבות

שנשפו             נוצות כמו באולם שמרחפים הבארוק צלילי מעל המטיילים הירהורים לאותם רב  קשב
     ,        , התמימה   מהמוסיקה שונים שדברים מפני בתדהמה פינו את לפעור שלא נוכל לא כר מתוך  אותן

 . נשמע    מונטוורדי קארלו של
 ,    )    ,  , זה        לדבר מה שאין מפני מזה יותר עוד אך כמובן הכלל עניין הן נכסים כיבושי אודות  תהיות

  ,         ,( המתרחשים    אלה הכיבושים של האחרים הסוגים כל על כולם תוהים יותר הרבה מעניין  הרי
 .      , הכוונה   את מבינים אנו אם סגורות דלתות מאחרי

. '    ", ידלי"      צ סר אומר ביגסבי לורנד לסר שלום לומר עלינו
"?   " , שלא    מוטב אולי שפתיה מעקמת בוני אן

". '   "? ידלי  צ שואל לא ומדוע
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"". מהפה     רע ריח לו יש
  " :   "?   " , '   "!  , את"    לעוות והפסיקי מוסיף ומיד מדברת את איך ידלי צ לוחש אן טוב לי יהיה  שככה

". נאה,    לא זה פיך
,          " ,    , איתו   מאשר בואש עם שיחה לנהל מעניין שיותר מזה חוץ עיניה את ומגלגלת נאנחת בוני  אן

"? משער   לא אתה
. '   "?     !   , ידלי"  צ קורא אלה דיבורים מין אילו אדירים אלוהים בוני אן

".       " ,      ", באחורי"  לתפוס מנסה תמיד הזה הזקן החרמן שפתיה את ומוצצת אן ממלמלת זה ומלבד
" . '   ",  , ידלי" צ קופץ זהו , אתבסדר פה   ," ואנינשארת הוא       לשלום ביגסבי סר את לברך  הולך

      , שמלקקות,       נשים ארבע להן עומדות שם האולם רחבת למרכז קרבים שהשניים כמו  אומר
        , לפתע,      מזדקרים גופן ועל הלבן צווארן עור ומתוך לדם שלהוט אחד כמו מחייכות  שפתיים

  ,   .    , יכין,         החייט נורא לא חורים בהם קורעים היקרות השמלות בדי את פוצעים הם כי וחבל  קוצים
 . מחר    כבר חדשה אחת

,      ".      " ,    ", עקביה" על סובבת היא וכבר אלה עם להישאר יכולה לא אני בוני אן אומרת  אבוי
    ,     ,  ,     , על   נסתכל איך תלוי אסורה להגיד גם ואפשר תפושה עוגן כמו הזרוע כי תפל בריחה  נסיון

 .        , אחוריה-     על חזרה אותה ומשיב כבר והוא באיירד הסר של בזו זה
.    ", לוחשת"   בוני אן צבועים כמו הן

      ,    ".      , לבדה"  עצמה ומוצאת כבר בוני ואן באיירד סר זועף ארוכה שיחה מנהלים ואת אני זה  אחרי
    ,       , שעל  המחרוזות כמו נוצצים מפיהן משתלשלים כסכינים חדים ניבים אשר הצבועות  ובחברת

צוואריהן. 
   ".  " , '      ,   ", שולחת"  בוני אן שבאת טוב מייקה ג מושל של גיסתו שהנה האחת אומרת בוני  אן
.      ,     , סביבה     רוח קצרי מבטים מפזרת הלאה מביטה שהיא כמו מפניה מיד שנמחק חיוך אליה

.    "?  ' השנייה"    הצבועה שואלת באיירד ידלי צ הסר שלום מה
.       ,   ". ידה" על סבלנות בחוסר תופפות אצבעותיה אן אומרת כרגיל

.   ", השלישית"   אומרת מצידו יפה זה
.    "? באדישות"  אן שואלת יפה מה

.   ", השנייה"    אומרת בך מחזיק עוד שהוא
       " ,   ",   , לבסוף" לבקש מתכנן שהוא יודעים שכולם בעובדה בהתחשב הגיסה אומרת יפה באמת  כן

". אוסבולד     לנורה של ידה את
.   ", הרביעית"       אומרת לשעשועים זקוקים שהגברים מזל לך יש אבל
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          " .   ",   , חיות" עם לצון לו חומד לבטח באיירד סר כמו נאה גבר השלישית אומרת ידוע זה  כמובן
  ".     , ושעשוע    משחק לשם אך לפעם מפעם כמוך מחמד

 ,       , " ,   "? " . וזה   וגאה משועשעת מחמד חית עצמי אראה ובכן קוראת היא שעשועים צוחקת בוני  אן
  ",   ,    , מדגישה       היא נאות גבירות יודעים שכולם מפני עצמכן על להצהיר יכולות שאתן ממה  יותר

". אחרות, "      בלשעשע לילה כל עסוקים שבעליכן בלחישה
ומתנשפות    מתנשמות הנשים .ארבעת    , בחימה,   מתכווצים גבינהן נפער פיהן

". חופצה"
". זוועה"

.   "!? נושפות"   הן מעזה את איך
    " ,    ",    ,   , בבהילות" עזב הוא אין כלום הגיסה לפתע נובחת הידוע הדין עורך קורמק ויליאם  ואביך

         ? התנהגותיך     שום על נכסיו מעל לנשלך איים שהוא שמענו משונה סיבה מאיזו אירלנד  את
       , מי.      את תדעי שלא שברור מפני לשאול מה אין וכך היות ,  הואהנלוזה לא   לבטח בערבים  מענג

   ,  ,   ,     , היתה      היא מה אשר ברנן מרי אמך את לא וגם מאחור הותיר אותה הראשונה אשתו  את
. בשאלה?"      כאילו לחברותיה הגיסה פונה לפנים

.   ", השלושה" אומרות משרתת
          ,     "!? בכפפת" פיה את מכסה כשהיא בוני אן אל שוב ופונה מופתעת פני הגיסה מעמידה  משרתת

 .   "!?      (  )  " . לוחשת  היא בהולה עזיבה לאותה הסיבה היתה התופחת ובטנה והיא יכול תכולה לבד
,     ,       , וגועש    הדם בה סוער מחימה בוני אן של ברכיה רועדות הנפוחה שמלתה אמרת  ותחת
,  ,           , אשר   לאגרוף ידה מתכווצת הנאה הכפפה ובתוך מתהדקות ואז נוקשות שיניה קצב מחיש  לבה

 . ניטח!     הגיסה של בפרצופה טראח
,    ,   ,    ,  , פרקדן      מוטלת היא כמימרא רגע הריצפה על כי ואיך קרה מה יודעת לא מצידה  והגיסה

        , אשר     שיניים בשתי בזוועה הן מביטות ההמומות ועיניה ולכאן לכאן ושמלה אברים  פרושת
. אפה       ליד ממש סביבון כמו כעת סובבות

,   '           " . הנאה  באיירד ידלי צ סר אותו את עוד ראתה לא בוני שאן לציין מיותר צוחקת  הזיקנה
'        " .   ", ק     ג קליקו של לבו נשבה יותר מאוחר כאשר אומרת היא נכסיו מעל כליל נישלה  ושאביה

,  - '        , ספינתו       ר האדוונצ על אליו להצטרף הלה בה הפציר מקרי מפגש באיזה בוני אן של  בקיסמה
   ,       ,    ,  . בצוותו  להתנהל והחלה גברים בגדי עצמה על היא עטתה הרעיון מן נלהבת אז לצפון  בדרכם

    ,  " .   ".    ,     ' את  בוני אן רחשה מהרה עד הזיקנה מספרת שווים בין כשווה דבר לכל ים כשודד ק ג  של
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  ,   .   ,     , לא    כבר שעה ובאותה וחכמתה זריזותה ובאקדח בחרב בקיאותה בגין הספנים כל של  כבודם
".         , נוראית     כפיראטית שמה פשט תבל קצוות לכל כי האמיתית זהותה עובדת עוד שינתה

.   ",   -      , אומר"  אני האומלל הפיראט כך כל מתגעגע אליה היא זו כך אם
 .      ,   " ,   ", אך"   לבדה כך להיאבק הפחדן נטשה המר בסוף הרי הזיקנה יורקת מתגעגע שהוא  ודאי

 ,        ,  '      , כיאה  בעוז ריד ומרי היא נלחמו גם נלחמו בארנט ונתן ג של צוותו כל שכנגד לזכור  עליך
לפיראטיות."

"?   , ריד"     מרי השנייה הים שודדת היתה ומי
 , '       , '         , לבושה" ק ג של לאנשיו ריד מרי הצטרפה ר האדוונצ אל בוני אן שהגיעה לאחר מה זמן  ובכן

 ,    ,        ,    . את   נכון יותר או לבה תשומת את למשוך אן ניסתה כאשר אחד יום אולם כן כמו  כפיראט
     " ,   ",      , זהותה  את לגלות ריד מרי נאלצה הזיקנה מחייכת הכוונה למה מבין אתה אם ליבו  תשומת

    ,    ,   " :   ". ביותר  הנוראיים הים ושודדי להרפתקה הקץ בהגיע כך או כך מוסיפה היא כאשה  האמיתית
,   ".       '    , הזיקנה   מספרת שנתלה לפני אחד אדם רק לראות ק ג קליקו ביקש בשבי נפלו  בקריביים

. התה   מן ושותה
.   ", אומר"   אני בוני אן את

".  , " , מה   נו לאישור מהנהנת והיא

       ,   '    ", הים"   שודדת של ידיה על אצבעות מהדק לסורגים מעבר ק ג קליקו אומר אותך לראות  טוב
  ,      .   , תחת    לחוצות השבכה על אצבעותיה משתהות לרגע דמעה מוחטת בראשה אט מנענעת  אשר

,     ", " .   ,      , שיניה  בין מסננת היא נבל נזעמות פניה בזעף ידיה הלה מושכת ואז המזוהמות  הידיים
 . ברקים    רושפות הכחולות עיניה

 .   ". הפיראט"   אומר להגזים צריך לא
    ,    ".       ? תחת" סומרות האדומות ושערותיה בוני אן שוצפת בשבילך מדי עדינה מילה זו נבל  להגזים

"?  " ,   ", -  ,  , - " . שאמשיך  רוצה יורה היא בליעל בן מנוול אישים חדל השחור כובעה
. '    ", ק"   ג קליקו אומר נבל מעדיף אני

".  , פחדן"      הסיפון על לבדי אותי הותרת כך
 ".     '   " , '    ", הוא"   בהחלט הגון קרב בארנט ונתן ג לקפטן שסיפקת ק ג קליקו אומר לציין חייב  אני

   .     , הבלי,      מתמזגים ולרגע באבנט אליו אותה ומושכות הפיראטית של במותניה תופסות ידיו  מחייך
,   ,      ,   , ונוגעות,   כמעט הסורגים צדי משני שמרחפות השפתיים הסמוכות הפנים הסוער הדם  נשימתם

     ,   ,  ' בזעף       מנענעת והיא מתכווצים גביניה מהשבכה רוחקת מעליה ק ג קליקו את בוני אן דוחפת  אזי
בראשה. 
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".     ,   ,      ? הים"    שודדי לכל בזיון למתים וגם החיים לכל וכלימה חרפה ממש אתה פיראט מין  איזה
  -   ,          " , לב  מוג שאתה בזמן הספינה על לבדנו ללחום ריד מרי ואת אותי כך להשאיר קוצפת  היא

". רגלינו-    תחת ממתין שיכור
  ,       " , '    ", לא"   זה המחזרים כל עם ככה מסתובבת אותך לראות ק ג קליקו מתגונן שתוי שהייתי  כמובן

 ". נעים  מחזה
".         .   " ,   ", כזה" אופי לי שיש תמיד ידעת הרי אתה מזה אותנו תחסוך הפיראטית מתיזה באמת

 , " ,   ",      " . ומאהבים    חברים אומרת היא סערה כמו היתה זו בוני אן בראשה ומנידה צוחקת  הזיקנה
". פינה     בכל לה היו ומחזרים

:       ,     , בצינה    ומפטירה בנחרצות ראשה את נושאת מגפיה את בקרקע ונוטעת ידיה משלבת בוני  אן
".         ,       , ' הקבר"   אל כלב כמו עכשיו נשלח היית לא גבר כמו נלחם היית אם אבל ק ג מצטערת אני

".   " ,   ", לב"    קשיחות ממש אומר אני טוב לי יהיה שככה
".      , " ,   ",  ,  , פירטאית" היתה היא זאת בכל הרי הזיקנה אומרת באמת באמת באמת

 "? בגורלה"   עלה ומה
          " .   ". לאחר"  הושלחה היא אליו הכלא מן נעלמה פשוט היא אחד יום הזיקנה אומרת ידוע  לא

 ,        - אשר.        הקריביים האיים מן אחד על סלון בעל פייר הטוב ידידה זה שהיה שאומרים יש  הפשיטה
  ,   ,    ,       . הכי  במקומות שאומרים כמו לו היו וחברים פייר אותו היה אשה איש מין לעזרתה  בא

    ,     ,   , משך.     אשר זה הוא בעבר ידו ממנה שמשך אביה שדווקא טוענים אשר כאלה ויש  גבוהים
 .      ".    ,     . התה  מן ושותה הזיקנה מספרת לדעת ניתן לא התרחש באמת מה אך הקשרים בחוטי

     ,  '    " ,   ", הוצג"  אשר בכלוב גופתו הושמה לתלייה ק ג קליקו שהובא לאחר ממשיכה היא מקרה  בכל
     . '    ,    , את    הפיראט פגש בו ולמקום מייקה בג קטן אי קוב מאנס בדד כאזהרה לראות העולם  לכל

". קיי,     קליקו כיום קוראים מותו
.   ", אומר" אני חבל

 "? מה"   על חבל
". ' ק"   ג קליקו על

 "? מי"
.    ,   ", שדיברתי" מצטער וכבר מסביר אני הפיראט
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   ,   " ,   "?   , באיזה"    אז ונראה לגילי שתגיע חכה הזיקנה נכעסת צעיר איש ללעג לשימני מנסה  אתה
 ". זכרונך   יהיה מצב

 .   , עדיף    כך ברירה בלית מתנצל אני
.    ".     , לפתע"       אומרת היא לעולמו הלה שהלך עד היטב הכרתי שלך מיכאל סבא את אבל

.   ", מוסיף"   אני באותיות מחסור ממחלת
    .     " ,   ", הם"    זה בשביל אבל שלך דולורטה הסבתא כמו לא הזיקנה אומרת מאוד שקט היה  הוא

,         " .   ", - הדפוס  בית אל קרקוב ברחובות איתו צועדת הייתי לפעמים מספרת היא כך כל  התאימו
 ,   ,   .      , מוצאים    המופלג בגילי מבין אתה הטרי העיתון ריח את מריחה המכונות טרטור לקול  מקשיבה
   ,  . אהבתי            ומעולם מאז למשל לב שימת להם נותנים לא כלל שלפנים קטנים דברים מני בכל  הנאה

".     ,      , תמירים   לאילנים הפכם ועד באדמה ניטעים הם בו מהעת צומחים בעצים להביט
". זמן"   המון זה

"". לי      שיש מה כל זה זמן
" "? מיכאל    סבא על ומה

גבותיה    את מכווצת ?" הזיקנה " , מי,  ושואלת
   ".  "  , יושבים         אנו ואז משנה לא ואומר מיותרות שאלות מלשאול יותר טוב יודע כבר אני  אך

.       , הוא    לחלומותיו אחד כל שבים ותיכף התה את ושותים בשתיקה

הפרס
,  ,   ,      ,       , ובודאי  פחות מלאים פחות מרגשים היו בודאי אך כך או כך חולפים שהיו ימים ימים  חולפים

 .      , יולי  של במחיצתה העברתים אילולא פחות יפים
      , את         פרקנו רק הכול בסך כי מצמררת הרפתקה התרחשה שהתראנו פעם שבכל להגיד ניתן  לא

    ,     ,    , על   חם שוקו שתינו החדשים הוילונות את ותלינו הספה את העברנו החדשה בדירתה  הארגזים
   ,     , במכולת,     מצרכים קנינו משומשים ספרים בחנות ביקרנו המגורים לחדר עציץ ובחרנו  המרפסת

.      , למוסיקה    והקשבנו תמונות כמה תלינו פשוטה ערב ארוחת והכנו
       , השכנים         בין מאוד קולני ריב פרץ אלמלא ונעים שקט להיות היה שיכל אחד צהריים אחר  ומלבד

 . מידה,           קנה כל פי על מסעירים שהם דברים חלו לא שלימין
   ,     ,     , גירשה  בו ברגע רחוב לתאטרון במהרה הפכה אותה מזכירים כבר אם מריבה  אותה

,       היאאותו  הבניינים      סיפי את שזעזע בכוח דלת וטריקת ואזהרות גידופים זרם בליווי  מהבית
 . שלמטה.        ברחוב והתנפצו שהתפזרו דברים מהחלון עפו הסמוכים
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,הוא          , מהחלון      קודם שעפו הדברים של החורבות עי בין עמד בטוח זמן טווח לאחר  שב
      , חווית    (     בעצמו עבר שבודאי לומר ניתן מראהו פי על לשפוט שאם ישן רשמקול לצידו  הניח

        ( את      שהרעידו תוססים ראפ שירי במחרוזת פצח אשר מסויים בזמן כלשהו חלון מאיזה  טיסה
, שמסביב-             הבתים של המדפים על המוזיקה לקצב לקפץ שהחלו העציצים את והרקידו  הקירות

       , שיכשלו      תעופה בנסיונות אונים בחוסר בעליהם מרפרפים באויר פורחים היו וכבר רגע  ועוד
  -    ,     , לתזז    והחל והכל ושורשים אדמה הקרקע על ומתפזרים ומתנפצים נמנע הבלתי את  למנוע
      , בעסקאות      שנסבו המילים מתוכן נתעלם שאם הענקיים מהרמקולים שבקעו השירים עם  ולשיר

   -         , מודרנית   סרנדה היוו נוצצות כפנינים גסות מילים אלו אי בהם ושנשזרו דם ונקמות  סמים
. לשמה    וראויה בעליל  רומנטית

,היא          , אגרטל     עוד עליו לזרוק ואיימה ונסער סר במבט בתחילה בחלון להופיע בוששה  לא
 ,    , ו-       שלא אפשר איך ליבה בה נמס עת פניה התרככו כך ,הואאחר במדרגות     מעלה קיפץ  כבר

 .     ,    , שונות     מסיבות הפעם אך בשנית רעדו והקירות נטרקה שוב ואז נפתחה הדלת
      ,    , שליוותה      הזו לפשטות נכסף עצמי מצאתי מכך יותר ועוד סערות לי חסרו לא אופן  בכל

.       , בהיר      אחד יום בחיי שוב שהופיעה יולי של במחיצתה החולפים הימים את
,            , מוקדמת   עוד היתה והשעה שלה השינה חדר את לסייד סיימנו עת בשבת אחד  ערב

        ,   . צווארה     על וכרכה צבעוני צמר כובע חבשה ויולי מעיל לבשתי שבנמל ביריד לבקר יולי  הציעה
 . והלכנו,  צעיף

        , וקנו       ורצו והלכו ודיברו שצעקו אנשים של סנרגיה והמולה שאון של סואנת בועה היה  היריד
  ,     , שהחשיכה,      כאילו מקום בכל שזרחו ואורות ואוכל ומוסיקה צבעים של עדלאידע  ומכרו

 , החזיזים            הדוכנים מעל שדלקו המנורות של לוואי תוצר רק היתה סביב והתעבתה  שהלכה
        , עליזה    מוזיקה והפיקו פנסים בעשרות שהוארו השעשועים ומתקני ושם פה שהתפצחו  הקטנים

מדי. 
      , שהתערה        נעים ים ריח בהכל ופיזר הנסוג מהחורף שנקרחו העצים בין נשב קריר  רוח

    . אט          והתהלכנו מהסיידר קנינו חם תפוחים סיידר של עדין קינמון וריח מסוכרים בוטנים  בניחוח
.   ",  " .     , יולי  חייכה נצטלם בוא צילום ביתן שמצאנו עד הדוכנים בין

 ".  " ,  ", תתפוצץ"    המכונה אמרתי בהיצטלמויות טוב לא אני
  ,       . עשתה       יולי תמונות שש ועליו הדפס עם יצאנו פנימה אותי ומשכה בידי אחזה יולי  אבל

  ,         , האחרונות  ובשתיים הראשונות בארבע רגילה ארשת על לשמור ניסיתי ואני בכולן  פרצופים
 . פה    בכל צחקתי כבר
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    , חרוזים         צמיד מצאה ויולי אמריקה מדרום תכשיטים נמכרו בו קטן דוכן ליד  חלפנו
  " .   ".   " : פשוט,        שזה נכון אליה חייכתי חיפשתי כזה בדיוק לי ואמרה ידה פרק על אותו שמה  אדום
 ,         . שילבה?"   מהצמיד להתלהב בעצמו החל שכבר למוכר ששילמה לאחר בהתלהבות שאלה  נהדר

 . בו           השתברו נמוכים שגלים הרציף לאורך הלאה והמשכנו בידי ידה את
       , הסירות      שבין העץ תמוכות על עמדו חלקם המים אל והתנפצו ברוחות צנחו  שחפים

,    ",   " .     , ליולי   פתאום אמרתי שחזרת שמח אני צהובה בעין בנו והביטו באדוות ברכות  שהתנדנדו
         ,     , איזה    אל אצה וכבר אחריה אותי ומשכה בידי אחזה הזרועות קשר את פרמה חייכה רק היא  אך

   ,  " :  ,      , תזכה  אם נראה בלנדו בוא קוראת ופרסים תחרויות שמציעים אלה מאותם אחר  ביתן
בפרס."

     ",  " :   ,      , של   ביתו אל יחדיו ונסענו שם נפגש לאמא אמרה בידי ידה את נתנה סבתא ארבע בן  הייתי
 . אוסקר  דוד

.    "?   - בדרכנו"       סבתא שאלה היום יפה כך כל אותך הלבישה אמא למה יודע אתה
"? למה"

". פרס"      מקבל אוסקר דוד היום כי
"?  " ,  "? פרס" איזה התרגשתי פרס

".      ,     " .   ", מאוד"  חשוב משהו בנה והוא חלל מהנדס הוא אוסקר דוד סבתא השיבה מיוחד פרס
"? מחשבות"   המקליט כמו

.   "? סבתא"     שאלה דבר כזה בנה אוסקר דוד
".     , זמן"  המון לפני כבר סבתא בטח

    ,      , הישר     וטיפסתי אצתי ואני נעולה היתה לא שלעולם בדלת אוסקר דוד של לביתו  נכנסנו
-      -     , אוסקר     דוד אותה שכינה כפי ההמצאות מעבדת שכנה שם הגג עליית אל העץ  במדרגות

      , פלא       שבאופן ושרטוטים ספרים של ערמות ובלגן ופטנטים המצאות של קסום מקום  שהיתה
 ,    , תקתוקים        קטנים ומנופים גלגלים עצמם והפטנטים ההמצאות לאותם פתאום אחד יום  הופכים

,           , קצובות   עשן עננות שמעלים שונים בצבעים נוזלים בתוכן שרוחשים מבחנות שיניים גלגלי  של
.     ,   , קטנות   ומשקולות ומשוואות טבלאות וטלסקופים מיקרוסקופים מגדלת וזכוכיות  משפכים
   , וזקן,             שיער לבן שמן אחד ואיש קטנים שדונים שני איזה הכל בין שיסתובבו רק חסר  בקצרה

 .    , צעצועים  שם ויבנו אדומה בחליפה
   , יודעים          ( כולנו הרי באמת התיאור את שתואם מישהו כרגע שם רואים לא אנחנו  אמנם

 ,        ,       ,( וכאן   המצאותיו כל של ההיתוך כור שזהו יען אוסקר דוד הכל בין שופף אבל קיים לא  שהוא
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,    ,     , המתקנים        בין חבוי ימים גבי על ימים אחד באיש יחדיו שצרור הזה המוחות טרסט  מבלה
. והצעצועים  החלומות

    ,      , כאן      שנבנים הצעצועים ואמנם לכך קרוב מספיק הוא אך קלאוס סנטה לא הוא  נכון
  .     -      ,  , יותר     הרבה מסעירים הם יעיד ילד כל זה ועל אך קטנים לילדים בהכרח מתאימים אינם

   ,  " ,       "!  , משהו" לי יש שבאת טוב המדרגות בקצה כשהופעתי אוסקר הדוד קרא בלנדו  או
  ,      ,    ,  ". וסרגלים   וגלילים דפים של צהובה בערמה נבר החדר לפינת וזחל אמר לך להראות  חשוב

      ,      , על    כיוון לכל שאצים וקווים ומספרים פרטים המלא שרטוט שלף ולבסוף צד לכל עפו  אשר
הדף. 

    " ,    ",     , להיות"  יכול שזה לי נראה בפני כשהציגו אמר פנומנלי פשוט עניין זה רואה  אתה
:   ,   ".        , שאל   ואז הדוד התרגש בו לנסוע לנו ותאפשר הזמן את שתקמט פרדוקסלית זמן  שבשבת

 "? חושב"   אתה מה
,  ,     , מצמץ       בציפייה ארוכות בי כשהביט המגושמות משקפיו זגוגיות את טאטאו הארוכים  ריסיו

והביט.
.  ", אמרתי"    צודק שאתה חושב אני

    ,  " ,  ,      ,    , שאני  חושב אני גם כן כן ממלמל למעשיו ושב הרצפה על רכן עקביו על סבב צחק  דודי
"?  , נכון.     גאוני שזה רואה אתה צודק

".   ,   , מאוד" גאוני אוסקר דוד נכון
 .         ", אחר"    פטנט באיזה כבר עוסק שהוא תוך אמר יפה צעצוע יהיה זה

 .   ,     .     "? בשנית" קראה מענה אליה הגיע וכשלא מלמטה דולורטה סבתא קראה אוסקר
".   " ,  ", לך"  קוראת סבתא אמרתי אוסקר דוד

.    "? הדעת" בהיסח אמר מה
 ". לך"   קוראת סבתא

.   "!? חזרה" קרא כן
    "!?    " . על      אותו בראותה אמרה מוכן לא עוד אתה המעבדה אל ונכנסה למעלה טיפסה  סבתא

הרצפה.
.     ,  "? במעשיו"  שקוע שהוא תוך מלמל למה מוכן

 "?     ,  , למה" אומרת זאת מה אוסקר הטקס
 ,   ,    .  , " ,   ,    "? הוא" הזה שהצעצוע להבין צריך פשוט שכחתי אה הפטיר ואז בתחילה שוב מלמל  טקס

" :    ,        ", " , שומו,"  וקרא כפיו ספק הנסער בשערו ידו את והעביר התיישב אז פשוט אמר  פשוט
"! נפלא,   פשוט שמיים
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 ,       ,     " ,   ", ועלינו" בשבילך חשוב דרך ציון הרי זה והסתדר החליפה את לבש עכשיו סבתא אמרה  טוב
".  ,   " :   ". אוסקר   ריבה לך הבאתי הוסיפה אז שעה עוד לצאת

,     ,      ,     ",  , שלפניו"  השירטוטים את ובחן הרצפה על שוב רכן עת נפש בפיזור דודי אמר תודה כן  כן
. וחישובים    מספרים לעצמו ממלמל

".    , מסתדר"     שאתה בזמן במטבח הריבה את אשים אני
,  ",  ,     ,      " ,   ", אמר"  אמא מצויינות ריבות לך יש שלך לריבות טוב מקום זה המטבח אוסקר אמר כן  כן

. הניר          על מה דבר ושרטט אפו על משקפיו את יישר
     , יתר        את בעבר ששמה היכן המזווה את ופתחה המטבח אל נכנסה דולורטה  סבתא

  ,   -   , צינצנות      ארבע המצויינות הריבות שהן והיכן אוסקר לדוד שהביאה שלה המצויינות  הריבות
     ,       , אפילו-    נפתח לא שלהן והמכסה לפנים אותן הניחה בו המקום באותו שם ישבו עוד  במספרן

 . אחת  פעם
     ,       , שוכח    פשוט אוסקר שדוד הבנתי פעם אמרה שסבתא מה לפי כי מפתיע לא זה  אבל

 ,      ,      , מלבד  הזמן כל קורה שבעצם מה בעבודתו מאוד שקוע כשנעשה בעיקר לפעמים  לאכול
    ,   .       , דודי    לי שסיפר כמו ש מפני עבודה לצרכי מגוייסות לפעמים הן וגם ישן הוא בהן  השעות

 .    , בחלומותיו,   הלה הגה מהמצאותיו רבות אוסקר
    ,    , בר       פרח קטף אפילו הבית את וכשיצאנו חליפתו את לעטות אוסקר דוד הואיל  לבסוף

 "? " ,     . יפה    אותי ושאל חייך אז החליפה בכיס ונטעו מחצרו
 .          ".   , שלי: "  החולצה בכיס אותו ושם אחד פרח עוד קטם אוסקר הדוד מאוד יפה וכשהשבתי

   ,       ".    " ,  ", ראשי" על חבש שלו הטוסטוס על אותי הושיב אז שלי בצוות שאתה שידעו אמר  זהו
. ונסענו,  קסדה

 ,  ,       , הרי       דודי אוסקר של בצוותו היותי שום על גאה כטווס חזה תפוח התהלכתי הערב  כל
,       -  ,      , פרס   עליו מקבל אפילו שהוא חשוב כך כל חשוב משהו שבנה חלל מהנדס הארוע מוקד  הוא

 .     ,    , עמו       לדבר רוצים וכולם ידו את וללחוץ שכמו על ולטפוח כפיים לו למחוא ובאים
 , צילמו             אוסקר דוד את לראיין שביקשו מפורסמים עיתונים שלושה של נציגים אפילו שם  היו

 . דבריו      את דף על ורשמו אותו
    ,     , אל      אבא נשאני כאשר הארוך הערב בסוף אך חולצתי מכיס הפרח ייפול שלא  וודאתי

.      , בדרך  שהוא היכן ואבד נפל בתרדמתי האוטו
 .      , באלינור   אוסקר דוד פגש גם הערב אותו בסוף
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,      ,          , הפרטים   על לספר שיוכל או יותר מאוחר הארוע על שיעיד מי היה לא ובעצם כולם עזבו  כבר
,       ,      ,  , ואחורה  קדימה בזמן לנסוע היכולת את למשל כמו מיוחדות פריבלגיות יש הקוראים לנו  אך

 . שהיא        זמן מכונת איזו בלי זאת נעשה ואפילו
    ,        , את     גם לנו יש בעליה להיות שמח היה ודאי אוסקר שדוד הזו המופלאה היכולת אותה  וכמו

    , לדעת         אפשר כן ועל המדוברות הדמויות על מאוד ופרטיים מסויימים פרטים לדעת  הסגולה
 ,        , ידיו       שאלות על והשבה דיבור מרוב כאב קולו הגדול באולם לבדו כמעט נותר אוסקר  שדוד

 . מלחיצות   כאבו הארוכות
 ,        , וכאשר      ידו את ולחץ בהכול בהצלחה לו איחל אוסקר הדוד את ברך הנוכחים  אחרון

   ,       , את        לו הושיטה בצד וחיכתה שעמדה אלינור אליו ניגשה אחד אף עוד נותר ולא הדלת את  יצא
".     " :   , מהכיס      לך נפל ארוונסיס האנאגאליס בשקט ואמרה בכיסו ושם הערב בתחילת שקטף הפרח

,        - במעבדה     הפרחים עם בגפה שעובדת במקצועה בוטנאית באלינור אוסקר דוד פגש  כך
   ,       , ואדומת'   עור לבנת ועיניים שיער ושחורת וצנומה דקה והיא העירונית בסימפונייה לנית  צ

.     , ומוזרה.          שותקת גם והיא אפה על שירכבו עבות משקפיים בלי אפילו גדולות עיניה שפתיים
.         , וחביתה       תרבד כמו לזה זה תואמים ואלינור אוסקר אמרה כבר איזבל שסבתא כפי  אך

    , עדיין           אלה מעין ודברים איזבל סבתא של דעתה לסוף לרדת בידם עלה שטרם אלה  ולכל
 ,   ,  ,        , מפתח  ויד כפפה למשל בכוונתן זהות אשר דומות מטאפורות מספר נציין ביאורים  דורשים
    ,      ,  , את,   מבינים כבר אתם מלאה להתאמה משולות אשר אלו בקצרה ומכסה קופסא  ומנעול

הכוונה.
,          , שישי    יום ערב של לארוחה בביתנו כולם התכנסו כאשר יותר מאוחר שנה  בדיוק

".  " : שמח       אני בשקט לאלינור אומר אוסקר דוד את שמעתי
.     "? חזרה"   בשקט שאלה היא מה על שמח

.  ", אמר"    בפרס שנה לפני שזכיתי
.   ",      , היא"  אמרה פרס לך שהגיע מאוד ברור מבריקה עבודתך

". התכוונתי"     הזה הפרס אל לא
"? לאיזה"  אז

".   " ,   ", שלי" הפרס את דודי לחש אלייך
,       ,      , בצד   יושבת תמיד היא ושותקת מוזרה מדברת לא פעם אף אלינור מנחה כעיקרון  אך

. מילה        מוציאה ולא והשחורות הגדולות בעיניה בהכל מביטה
.       ".   , פעם"     אומרת דולורטה סבתא את שמעתי שויין אז אותו שמשמח מה היא אם

".       " ,    ".  , מסתירה"    שהיא שחור סוד איזה לה יש לה אמרה אמא אמא מוזר מאוד מתנהגת היא
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".      ,    " ,   ", בזה"  אותה האשים שלה ואבא בלידה נפטרה שלה אמא סבתא אמרה בטח נו
".      " ,   ", שחור" סוד לה שיש לך אמרתי אמא אומרת נו

 ".    ,      , הוסיפה"       שותקת שהיא בטח ברזל מספיק לה אין אז בשר אוכלת לא גם שהיא מזה  חוץ
סבתא.

.    ",  , אמא" אתה הסכימה בטח נו
"?      " , מדברת       לא פעם אף אלינור למה אדריאן אותי שאל יותר מאוחר שנים מספר

     ,     , שייכים      מה הבנתי שלא ומכיוון הסיבה את להסביר יכולתי בנושא קודם ידע לי והיה  היות
:  ,       ,      ,  , אמרתי   לכולם אותו לספר רץ מייד הייתי שחור סוד היה לי אם הרי לשתיקה שחורים  סודות

.   ,     ". הסתם"      מן הגיוני יותר הרבה שזה בדם ברזל מספיק לה שאין בגלל
.    ,    ,   ", בחצר" לשחק וחש כמתרצה בראשו נענע אדריאן אמר אה

 ,    .   , חייכה       כשנפרדנו הערב בסוף ליולי ונתתיו שביריד הדוכן באותו בפרס לזכות בידי  עלה
". בפרס, "    שזכית שמחה אני ואמרה

".  " , אני  גם ואמרתי חייכתי

מעצבנים     לא פשוט סבתא את
 , אשר              דולורטה סבתא של ביתה אל דרכנו את ויולי אני עושים הבאים השבוע מימות  באחד

 ,        . השמיים       זועף רעם כל עם בחוץ מבריקים ברקים כפיים וספיקת גדול בחיבוק פנינו את  מקבלת
.   , ואבנים,          עלים זעירים ענפים איתם וסוחפים השבילים לאורך רצים קטנים ונחלים  נשברים

 .        , הדלת  על ונוקשים השלוליות מעל מדלגים ואנו מוצפים הרחובות
     ".   " ,     ", את"  בקדמה ליולי אומרת היא גדלת איך תראו כפיה ומוחאת סבתא אומרת נו  נו

פניה.
.       ,   ", ליבה"      אל אותה מאמצת שסבתא כמו מחייכת יולי אותך שזכרתי כמו בדיוק נשארת ואת

 ,      ,   "?    ? מוגשות"   השולחן סביב יושבים אנו ותיכף שואלת סבתא אמא שלום מה אבא שלום  מה
 .  ,        , ומקנא   החלון בעד מבחוץ מביט והחורף חלה נפרסת חם מרק קערות

  " ,     ,     , חיה  את למה ואומרת בראשה מנידה ואז עוד ומספרת ושואלת צוחקת מספרת  יולי
 ".     ? מישהו  לך למצוא צריך לבד פה

"?   " ,  , מישהו    לי למצוא ואומרת בצחוק פורצת דולורטה סבתא
.   ", מכריזה"       יולי בשבילך המושלם הבחור את יש ולבלנדו לי

.    "? בהשתאות"  שואל אני לנו יש
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.   ",   " יולי" אומרת זהבי רפאל ר ד
"? הוטרינר"

". דולורטה"     סבתא בשביל מושלם הוא
.   ", אומר"  אני משוגע הוא

.   ", מחייכת"     יולי צריכה שהיא מה בדיוק וזה
      " ,    ", הולדת"       יום אותו את טוב זוכר אני בהיסוס אומר אני טוב רעיון זה ששידוכים בטוח לא  אני

      ,   ,    ,    . הם  גם שכחו לא היום עד פופציק מוישלה ממנו יותר ועוד שהמטאטא בטוח ואני סבתא  של
 ". הארוע  את

  )    ,    ,  ,  . לא    לסבתא אבל לא כאלה וגם קרואים אחרים ואורחים משפחה חברים קיץ יום היה  זה
  ,   .       ( אחד,    נאום נאכלה העוגה דולורטה סבתא של ביתה את גודשים מוזמנים כולם מבחינתה  אכפת

 .  ,      ,   , נהנו   הכלל מן יוצא בלי וכולם צילמו המצלמות ננאמו שניים או
 ,          , צפרה   לראשה אדומים סרטים תפרחת בעל נוצץ כובע סבתא חבשה להתנגן המוזיקה  כשהחלה

          , חברה     של חברה איזו יום באותו לה שידכה אשר זה פופציק למוישלה ידה והושיטה  בצפצפה
 .(...    - ידעה( היא מעט כך וכל

   ,      .    ", שפתו"  תחת ולחש בחשש סביבו הביט פופציק ומוישלה סבתא לו אמרה נרקוד  בוא
  -   ".   ,   ?   ,  " : מעט  כך וכל יפה לא בגילך אשה זה מה להשתטות תפסיקי רפה ...הואבקול ידע 

  .  ,  ,   .    , לראות    חיכו חיכו וכולם עצרו הריקודים המנגינה לפתע ונדמה הכל שתק רגע  באותו
 .      ,     . לסבתא  דברים כאלה אומרים שלא כולם ידעו יפה כי יקרה מה

    .      - משום     פתאום רעמו תופים מפזזת אש בתוכן לראות שיכולת כך כל והתרחבו עיניה נפתחו  אז
 "?  " :       , נאה   לא ואמרה ממקומה דולורטה סבתא שקמה איך התריעו וחצוצרות מקום

  ,    , התפצחו          ברקים וקדרו השחירו השמיים לעזעזל וטס רעפיו כל על הגג לפתע נשלק ראשנו  מעל
בהם. 

 ,       ,     "? והנה"  שבפינה המטאטא במקל אצבעותיה אחזו ותיכף בקול ודרשה סבתא חזרה נאה  לא
 ,     , ואז         ומולו מולה מנופפת והיא בכסא לו שהתכווץ פופציק מוישלה אל וקרבה סבתא  הלכה

       " :  ,   "!?  " . אותך,  לראות זה יהיה נאה כמה נראה בוא ואז בשלישית קראה נאה לא במטאטא  מעליו
 ".    , הרחוב  אל ונס מביתי מסתלק

 ,       , ובמיוחד      אוזניו רעדו הקירות מן יותר ועוד הקירות רעדו סבתא של חמתה  מתוקף
,      ,       , הרחוב     אל ואץ רגליו הרים רגע בין מקומו מעל קפץ אשר פופציק מוישלה של אוזניו  תנוכי

 . בעקבותיו      התעופף אשר המטאטא מן נס
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           , של    קודקודו מעל הפיאה את והעיפה השתוללה רגע לפני אשר הרוח מאחוריו הדלת נסגרה  אז
   ,   ,        , של  פניה ואל ורגעה שכחה ראשה מעל גרינבאום גברת של הכובע ואת הרשקוביץ  אדון

 ".     " ,   "?   , " . היום   לפתוח מתנות לנו יש בשלווה שאלה מחכים למה נו החיוך שב סבתא
,     , שנפלו         שיניים עטור ובחיוך ונדהמות גדולות בעיניים בהכל שהביט באדריאן אז הבטתי  ואני

".     " : מעצבנים  לא פשוט סבתא את לו ואמרתי

     " : זה        דולורטה וסבתא שהוטרינר חושבת אני יולי אומרת הרכב אל חזרה יותר מאוחר  בכנסנו
". טוב  רעיון

"?     ,   " ,   ", דבר"   כזה מארגנים איך כן אם וגם אומר אני יודע לא אני
       ,     ,   ". המזימה"    רחשי את לשמוע אני יכול כבר בה מביט שאני וכמו יולי אומרת לי זה את  תשאיר

. בראשה  הנרקמת

בצדק  שיעור
   ,    .    ,   "? גרב"    כובע לראשה לצידי רוכנת יולי העץ תחת משתופף לוחש אני לשם ניכנס איך  אבל

".      " :      . לי    זה את שתשאיר לך אמרתי ואומרת פטיש מתוכו שולפת היא תרמיל גבה ועל שחור
".      " ,   "? טוב" רעיון שזה חושב לא אני לוחש אני פטיש

 .    ,  ,  - מפני       נלקחים לא הם מסתבר בחשבון ופטישים רעיונות בדבר שלי האלה המחשבות  אולם
  , רגע             ועוד אבוטבול מימו של חדרו חלון ליד רוכנת ואז המדשאה לאורך מרצרצת כבר  שיולי

 .    , באנקה    נפער והוא המסמרים מעליו קופצים וכבר
,       , החצר        את וחוצים יחד אצים ואנו אדריאן של חולצתו בצווארון תופס אני הרגע  באותו

   " .       . זה    את שנעשה חשבתי בכבדות ומתנשף כיוון לכל מביט אני הפרוץ החלון תחת  ועוצרים
 .        , החצר,"   תוך אל לקיר מעבר בעצבנות מציץ אומר אני בדיסקרטיות

.   ".     , יולי"          אומרת דיסקרטיות שנקרא מה זה בבית לא אחד כשאף זה את עושים אנחנו זה בשביל
.    "? בהתרגשות"    אדריאן מחייך לגנוב הולכים אנחנו מה

  .       " ,    ", לא"   זו לו שייך שלא דבר חזרה לוקחים אנחנו בהחלטיות אומרת יולי גונבים לא  אנחנו
". צדק,   זה גניבה

.   ", אדריאן"      אומר קלפים במשחק בה זכה הוא אבל
  ,      " .   ", הוא"     ועכשיו מהתחלה הדרך כל רימה אבוטבול מימו יולי מציינת הזו בגולה זכה לא  הוא

.   ,  ,       ". אחריה.     מזדנבים ואנו הפתוח החלון דרך זוחלת היא וכבר לרמאים שקורה מה זה ישלם
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,      . ספרים        על מאירים שבידינו הפנסים ואפלה סדר אי ישנם מימו של חדרו  בתוך
 .   ,   ; וקופסאות   קלפים זרוקות נעליים הבלגן בתוך מתרוצצים

.   "? לוחש"     אני הגולה את פה נמצא איך
.   ", אדריאן"        אומר בבית להם יש עוד מה שנראה מציע אני

".    ,   " ,   ", גנבים" לא אנחנו מטרה לנו יש יולי קובעת לא
.   ,   ,   "? חולצה"       מרים מגרה פותח שואל אני פה אותה שמר לא הוא אם ומה

.   ", יולי"    לוחשת בעיה לו תהיה אז
.   ", אומר"         אדריאן מנעולים שלושים עם קופסא בתוך אותה שם בטח הוא

 ".  " ,   ", בא, " מישהו לוחשת יולי שקט לפתע
 ,   .   ,       . ואורות   שותק המנוע עוצרים ואז האבנים שביל לאורך נעים מכונית גלגלי מבחוץ נשמע  רחש
  .     " :       . מעט  עוד מימו הידיים את תרחוץ לך אומרת מימו של ואמו נפתחות דלתות כבים  הפנסים

נאכל."
 ".  , " : תיכף      בסדר ממלמל ומימו הדלתות נסגרות רגע לאחר

       ,     , היא    וכבר הדלת ידית סובבת רגע ועוד לחדר מחוץ טופפות רגליים בבית האורות נדלקים  אז
נפתחת. 

,       , בדרך        מאורכת רגל איזו להשאיר שלא אברי את אלי ואוסף השולחן תחת שופף  אני
      ,    - לו      מסתובב הכיצד מבין אני שאין כעת מתרגש הוא כך שכל ליבי יסגריני שלא מאד  מקווה
    ,         , מרחק    ואנה אנה מסתובב עבר לכל דברים ומעיף רגליו מעל נעליו יורה בחדר הגוף גדל  מימו

 .           , שלי   החזה בתוך שכזו באלימות הולם הוא כיצד שומע ואינו ממש ממני נגיעה
   ,    , תחת       שוחחת ויולי צחוק לבלוע ומתאמץ המתרחש על אדריאן מציץ שבפינה הארון  מן

 .       , ההפרעה,   על נכעסת מעט כי אם בסבלנות ממתינה המיטה
על              פורש הוא אשר קלפים חבילת עליה ומניח מיטתו על לבסוף נשמט המגודל  מימו

 .   ,    ,  ,    , שכיחותם    אי להגיד יותר נכון או שכיחותם מידת לפי ערמות לערמות ומחלק השמיכה
 "!  " ,     "! לאכול" בוא הבית מתוך הקול עולה מימו

.     ,     "! קלפיו" את לבחון ושב חזרה אבוטבול מימו קורא בסדר
 "! עכשיו"

 ,         .   "!   , -  , היא" זממה הגיגי מני יולי של בראשה חולפים ובעוד צועק הוא בא אני אללה יא  בסדר
,     ,   - זעירה        אבק גבעת בתוך המיטה תחת שם לה היושבת אבודה גולה באותה לפתע  מבחינה

       ,   ,    . טיפול,  ממעמדה שכזו לגולה לה מגיע הרי ממש הפקרות כבוד חוסר באמת ומחכה  שותקת
 .    ,         ; שלושים  לא אם שניים או אחד מנעול עם קופסא איזו לפחות יותר נאות
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    , אחריו           עוזבים אנו וגם חדרו ואת קלפיו את אבוטבול מימו נוטש יותר מאוחר אחד  רגע
 .  , ומסתלקים   הפשע זירת את

.         ,   ",  , החלון" דרך החוצה חזרה מנתרים אנו אחד ואחד לוחשת יולי הולכים קדימה
 .   ", אדריאן"      אומר הגולה את מצאנו לא עוד אבל

   )        ,    ", החוקים" כל פי שעל כחולה בלורה אותה נגלית ידה כף ובתוך בחיוך יולי מכריזה  מצאנו
      ,(          , אור  תחת ומלכות הדרה נוצצת והיא מאוד עד ערך יקר כן ועל נדיר פריט הנה כתובים  הלא

הירח. 
     ,    , הבתים      סיפי את מרעידה היא נחשול כמו אשר איומה חימה זעקת מאחורינו עולה  לפתע

 .         , ראשנו       על ויפול ממקומו הירח וינקע עוד ותיכף השמיים ואת שסביב העצים ואת האדמה ואת
"!    " ,   "! - - - אותך" אתפוס עוד אני שומעים אנו י ל ו י

.       "? משם"  ומתרחקים רצים בעודנו שואל אני עשית מה
".   " ,    ", קרה"   מה שידע בנצחון יולי מחייכת פתק לו השארתי

  ,    , את          מניח לעצמו רוטן אשר זהבי רפאל הדוקטור של בביתו טלפונים מצלצלים מכן לאחר  שבוע
"!? " , מה        השפופרת תוך אל ונובח מידיו רצון באי הספר

.   ,       ", עצמה  ומציגה הקו של השני מצידו יולי אומרת טוב ערב
"?   " ,   "? הבעיה"  עכשיו מה הרופא רוגן אתם שוב

". ברבאבא"
"? מי"

". שלי"  התוכי
.      "? רוח"   בקוצר זהבי הדוקטור שואל לו יש מה

".      .   , נוצה"  להזיז אפילו מסוגל לא מאוד חולה חולה הוא
.     ,   ", נסגר"   והטלפון רגע ועוד הרופא אומר מחר אותו תביאו

".     ,  .   " , מאוחר   מדי להיות עלול מחר לחכות אפשר אי מתעקשת יולי אך
"?      " , הנה    להגיע לכם לוקח זמן כמה נאנח זהבי רפאל הדוקטור

 ,      ,    ,  "    , תסביך  שנקרא מה לו יש אבל לומר נעים לא הזה התוכי ש ואומרת מפרשת מתנצלת  ויולי
תזוזה."

.   "? דורש"  הדוקטור תסביך איזה
      ,     " ,   ", וכבר"  המכונית את יראה רק הוא אותו לנייד שננסה וחלילה חס מסבירה יולי להסביר  קשה

".     , תחבורה.    כלי עם בעיקר בעיות יש לציפור יתעלף
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 ". בית"     ביקורי עושה לא אני
.   ", יולי"   אומרת חירום מקרה זה

     ,    , שם      וכבר הטלפון את טורק להתלונן מבלי לא הזקן הרופא נענה ברירה ובלית  לבסוף
.    ,( שוב      (     לעצמו רוטן יולי לו שסיפקה הכתובת זו דולורטה סבתא של ביתה אל פעמיו
     , התוכי         מקפץ ובתוכו כלוב בידינו סבתא של ביתה דלת על מתדפקים כבר אנו  וגם

 ,      ,    ,    , פורש   רגוזה בעין כולם על מביט הסורגים את מנקר למשעי ובריא מטורף עבר לכל  ברבאבא
 . מקורו    את ופוער כנפיו

.   "? סבתא"  שואלת הבאתם מה
.         ", שבמרפסת"     השולחן על הכלוב את ומניחה יולי מסבירה לטיול ברבאבא את להוציא  החלטנו

 " :    ,     ". להיות"   יכול ואומרת מוסיפה היא העץ בכסאות מתיישבים ובעודנו להתאוורר צריך  הוא
". מבט      בו להעיף פה יעצור שהוטרינר

   ,      " , חושש      אני אבל הוטרינר על דברים הרבה להגיד אפשר ונאנח הריק הרחוב אל מביט  אני
". מהם,     אחד לא זה שתמים

   " .    ".        , חיפש"  הכפר אותו ואת מילו סבא סיפר התמימים כל חיו בו המקום היה זה התמימים  כפר
".     - חייו  כל מאוזבקיסטן אחד דעת בר איזה

.  "? שאלתי"    אותו חיפש הוא למה
",  ,     ,    ,  . הזקנים      הילדים אצל רק נמצאת יודע אחד כל והשלווה השלווה את למצוא רצה שהוא  מפני

". התמימים  או
אה.""

     ,     " ,   ", - את"  להוציא הצליח שלא כמובן ילדים היותם שום על מהילדים סבא המשיך דעת בר  ואותו
   ,     , רצו,         שלא מובן שוב מצאוה רק הרי לו אותה לתת מוכנים היו שלא בודאי והזקנים  השלווה

  " .  '        ,   ". לו   הותיר וזה הכחול יפ הג של המנוע מכסה תחת נחבא ראשו סבא סיפר כבר עליה  לוותר
     ,  "?    " .  ", מתוך   שוב לפתע מציץ ראשו שאל התמימים את מוצאים והיכן המשיך התמימים את  רק

. התיקונים  מעמקי
 .  ", עניתי"  התמימים בכפר

.     ,      . בה       חולפים וסוס כרכרה מבוצבצת דרך חוצה לבו את וגידים עור בראשי הכפר לו קורם  וכבר
  ,    ,    , חוברים     והחלקים החלונות בהם נפערים הגגות בהם עולים האדמה מן מתרוממים עץ  קירות
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   ;      . הקשורות   חומות גלימות הצנוע בלבושם התמימים סובבים וביניהם לבתים והופכים  יחדיו
 .(       , תשובות,    (    שום בקודקודם דרות לא לבטח התם טבעם מעצם כי שאלות רק ובראשם בחבל

 ,  ",  " .    ", ואני"         בקש בבקשה מברג לספר סבא הוסיף הישוב אותו את למצוא פשוט דבר לא זה  אבל
    " . ביקום         ביותר הרחוקה בפינה כי הכלי את לו והושטתי שלצדי הצהובה הכלים בתיבת  נברתי

 ". קיים  הוא
""? מקום      כזה למצוא אפשר איך אז

        -  " ,   ", מקום" אותו אחר בחפשו שנה חמישים בעולם הסתובב דעת בר אותו סבא המשיך  ובכן
 -  -      . היו,      המקומות עצמם הם שאפילו כאלה מקומות ביותר החבויות לפינות במסעותיו והגיע  נידח

,      ,    . לעצים     ממש בהם גדל שהעובש מסויימים ארץ חבלי קיימים בכלל שהם לגלות  מופתעים
.   " .      ,   ". דבר     שום אבל המברג את חזרה לי והושיט סבא סיפר עצמם בכוחות נטווים העכביש  וקורי

    " ,   ,   ",   . של    נוספות שנה חמישים ולאחר המשיך אז שוב בקש בבקשה צבת כפר ולא תמימים  לא
  .    -    , התיישב,     אז בחיפושים קץ שהוא דעת בר אותו החליט טל עטור אחד בבוקר  הסתובבויות

    ,          , אחד    של עמוקה אנחה ארוכות ונאנח הרחב גזעו על העייף גבו את השעין ירוק אחד עץ  תחת
   , -     " ,   ". על     סביבו הביט כך כל להיאנח הדעת בר וכשסיים סבא סיפר שנה מאה בעולם שסבב  כזה

  ,      , -     , שלווה   תחושת ונעימה חמה בלבו פשטה ופתאום כך כל ויפה ופורח ירוק מולו שנח  העולם
    ,      , השחורות."      ידיו את ומחט הטמבון על ונשען אלי סבב הצבת את לי השיב סבא  עמוקה

.  ".   " . הוסיף  מת הוא ואז ישן בסמרטוט
.   ,  "?    , מאוכזב"   מעט תמהתי מת הוא אז אומרת זאת מה

". האמת"  זאת
.  ",       ? אמרתי"     השלווה את מצא רק הוא הרי להיות יכול זה איך אבל

".     " ,   ",     " , השמש   שוקעת כבר שעתיים עוד לי אמר הזה הקקר את תתניע לך צחק מילו סבא

    ,    , ידי       גם עוקבות ואחריהן כתפי מכן ולאחר גבותי מזנקות שכלעומתו מבט בי שולחת  סבתא
.    ".    ,    " . אומר  ישר אני אשמתי לא זה ככה עלי תסתכלי אל בהתגוננות וקמות

   ".      ,     . " ,   ", פונה" היא וכבר יפה אליו להתייחס צריך אז מגיע כבר הוא אם שוין סבתא נאנחת  טוב
 .     , ומאפה  שתייה דברי ומכינה המטבח לתוך

.    , מרוצה      חיוך מלווה אלי סב יולי של הירוק מבטה
.    ", בראשי"    מנענע אני לצרות בגללך נכנסתי תמיד

 , בגללי"  .בזכותילא יולי."   מציינת
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      ,      , עמוס     מגש ידיה על נושאת אשר לסבתא עזרה להושיט קמים ואנו לחייך שלא יכול לא  ואני
 ".     .   , " : האביב,  יבוא מעט עוד הקור נשבר זהו ומכריזה תופינים

.    ,    , ועוגיות      וקפה תה סוכר קוביות ועליו המגש את השולחן על מניחה סבתא
    ,     -    - מפלט  וצינור מטרטר ובמנוע הרחוב במורד מכונית דוהרת מושלם תיזמון ממש אז  ובדיוק
ארוכים,               בצעדים אשר הוטרינר את מתוכה ומפיקה הבית מול אל אחת בבת בולמת היא  מעשן

.        , עמו       שהביא היד תיק את מידיו ומניח המרפסת אל במדרגות עולה הוא רוח וקצרי
"?   " ,    ", תה"   אתנו תשתה דולורטה סבתא אומרת בזמן ממש הגעת

 ,      ".    " ,   "   ", בו"  הכלוב אל מבטו פונה וכבר עבודה בענייני כאן אני זהבי רפאל ר ד אומר תודה  לא
 ,   "?  " . ובו        הדוקטור שואל הפציינט זה סמורה ובציצית בחשדנות חזרה בו ומביט ברבאבא  עומד

   ,    , וסובב       ולפנים לאחור ולאחור לפנים מקפץ ארוכות שריקות במסדר הכנף בעל פוצח  ברגע
  ,      ,     , בו.    ושולח הרופא אל עין ומטה שותק לפזז התוכי מפסיק לפתע התחיל שזה וכמו  במעגלים

 . ומצפה   חד מבט
.     ". זהבי"    רפאל הדוקטור אומר חולה נראה לא הוא
 ".  " ,   ", נס"    ממש יולי אומרת פתאום שהבריא נראה באמת

.   ". הרופא"    אומר בניסים מאמין לא אני
.    ,   ,        , ממזרי    חיוך רווי תמיד כמו מלוכסן מבט חזרה בי ששולחת ביולי ומביט שפתי את נושך  ואני

, הנה, חושב   צרות.אני
 ".   .   " ,   ", נשב"  בואו ועוגיות תה יש מחייכת סבתא נורא לא

    ,   ,   , אל      מתיישב הוטרינר גם ופלא והפלא עוגה מוגשת לכוסות חם תה נמזג מהרה  עד
". סוכר,   "  שניים בצניעות ומבקש השולחן

 .     .     , הסערה   עלינו פסחה איכשהו זיעה אגל ממצחי מוחט לרווחה נושם אני
.   ", " ,    ", מתחילה" היא דוקטור ומתיישבת סבתא אומרת ובכן

.    ", לומר"   הרופא ממהר מספיק זה רפאל
"?      , " : שלך   למקצוע אותך הביא מה רפאל וממשיכה מחייכת סבתא
".   ,   " ,   ", לי"   אין לאנשים סבלנות כי הדוקטור משיב שנשאר מה זה

".     " ,   "? עליך" לדעת היה אפשר אי יולי אומרת באמת
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,   ".        " , קובע     הוא האנושי המין של ביותר הגדולה הצרה זו אנשים התה את ושותה מהנהן  הוטרינר
".      , איתם"    גם להתעסק שצריך זה שלי במקצוע היחידה הבעיה

".       " ,   ", לזכותו" טובה נקודה מקבל לחיות שעוזר מי סבתא אומרת ניחא

פיות
  ,       . ארוכות       נשיפות העצים עפאי בין עלו כנפיים רפרופי הטבע רחש וסביבנו התבל על ירד  הערב

  ,  ,  :       , ומכרסמים   שקצים נמיות תנשמות העשב מן באו זחילה ורחש ולחישות הגזעים מתוך  נשמעו
 .   ,   - לציד    ומי לתרדמה מי הליל לבוא עצמם הכינו

     ,    ,  , כהה     גזעם של המתאר קו נישאים עצים התנשאו הנמתח הירוק השדה של השני  בצדו
   ,    .      , הליל    יריעת כנגד גזע אל גזע למחרוזת יחדיו חוברת השחורה ותבניתם השמש נסוג עם  והולך
  ,       . רגלינו       ותחת השמיים אל שם אי עולה המייה ברוח חרש המתנועעים כנפילים נראים הם  הכהה

. מתפצחים   וגרגרים ענפים
      ,     ", העשב"   מרבד על שמיכה פורשים ואנו דולורטה סבתא לבסוף מכריזה טוב זה  פה

 ,    , ולאחר.        לשלושתינו אותם ומחלקת ואגוזים תמרים שהביאה הסל מן מוציאה היא  ומתיישבים
 "?  ,  " :   , סבתא     מסוכנות הן שואל אדריאן מלא בפה וכבר רגעים כמה

.      ,   "? תפוזים"  גם הסל מן ומוציאה סבתא שואלת מסוכנות מי
.   ", אדריאן" משיב הפיות

 ".     " ,   ", מסוכן"  דבר לא זה פיות סבתא קוראת פתאום מה
   ".      , תוך"       יולי מסבירה ניסים לעשות זה שלהם שהמטרה כללי באופן מזיקים לא יצורים הם  פיות

".         " ,     , הלשון  את רעים לאנשים לוקחים גם הם לפעמים ואולי מוסיפה היא רגע ולאחר תפוז  קילוף
.          , ידו  בכף אותו ומכסה פיו את חיש אדריאן סוגר דבריה לשמע

 :    ,      ,   "? קפוצות"   בשפתיים וממלמל מבטו את אלי מלכסן והוא שואל אני עושה אתה מה
". הלשון"     את לי יקחו שלא

   " ,   ,      ,   "? מה"   לך אין אז אומרת היא לצד מצד בראשו מניד וכשאדריאן שואלת יולי רע אדם  אתה
 ". לאכול,   תמשיך לדאוג

     ,    , רק    וכשנותר ומתעבה מעמיק והלילה ללילה ערב הופך בשדה יושבים שאנו  וכמו
.   ,         , הפיות  מגיעות חברה לנו להנעים הליל וקולות רחוקים כוכבים ניצנוצי ושלוחותיו  החושך

   ,     ,  , למאות    במהרה שהופכים לעשרות שהופכים חמישה ואז שניים אחד ניצנוץ רק  בתחילה
     , השמיים        וכנגד העשב גבעולי מעל הכבירים העץ עפאי בין המחוללות ירוקות אור  זהרוריות

השחורים. 
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,      ,  ,    , לב     משובב מראה באמת זה נגיד מחושבים המעט אולי הרציונלים האנשים מסוג אנחנו  ואם
    -     .  : מהאנשים     אולי אנו כי הזה הסיפור לצורך אבל הגחליליות בשמו לילד שנקרא ראוי  אבל

 -          ,  , אנו  השקפה של עניין הם ומציאות שדמיון אמונה בהם שיש החולמניים יותר  הרומנטיים
 ,   -       -   . רומנטי   הממוצע הקורא זאת בכל לרגע מציאותיים להיות וצריך ש מפני הפיות להן  קוראים

   .    ,      ,    , נעשה  לא ואנו ובסיפורים באגדות רק קיימים אינם כאלה שיצורים יודע לא או מחושב לא  או
          ,    ,  , שכזו  פז הזדמנות מהן נמנע אם ממש פשע זה יהיה ולומר כמעט אפשר ואפילו צדק  עמן

  ,       .   , בכוח   שמאמינים כמונו כאלו כך יעשו אלמלא כי הסיפורית דהיינו הטבעית בסביבתן  להופיע
 .       , לראותן,     איך כולם כבר ששכחו היכן מעולמנו כליל הן יעלמו הדמיון

,      , בהתפלאות,     והעיניים בלעיסה עסוק הפה ופיצוח בקילוף עסוקות כשהידיים  ובכן
.     ,   , לסיפורים     ביותר הטוב הזמן אכן זהו לדמיין והדמיון להקשיב חופשיות האוזניים

וגוליית   מייבל
   ,      , הטיגרסים"     מאלפת שהיתה סטארק מייבל בשם אשה הכרתי אוסוולד הזוג עם בכפר  כשגרתי

 ,      " ,    ". כוחות  קומה ונמוכת מאוד קטנה שהיתה ולמרות ומספרת סבתא מתחילה בעולם  הראשונה
       -    -   , היתה   היא הפעורות לסתותיהם לתוך אשר מהנמרים יותר אפילו ואולי כמו ממש לה היו  ורצון

". ראשה   את מכניסה
    ,       " ,   ", אותה"  אכלו לא איך שלהם הלוע בתוך אדם ראש עם אבל אומר אני אמיצה  אשה

הנמרים?" 
.   ",     ,    . סבתא"     מסבירה חזרה אליו נחמדות החיות לחיות שנחמד ומי לחיות נחמדה היתה מייבל  כי

  . ואוסקר"            אוליבר הסמוכה בעיר עבר הופיעה בו כשהקירקס אחד יום ביתינו אל הגיעה  היא
    ,      '   ' את    אנו ערכנו ובפנים וחמישי שני כל מתקלקלת שהיתה י ג פיי הפלימות את בחוץ  תיקנו
     .      , אפשר     אי פעם אף כי נוספות צלחות מספר כרגיל והוספנו ערב לארוחת הגדול העץ  שולחן

 .    ,   ". מפיות    לשלושתינו ומושיטה סבתא אומרת בדלת יופיע מי לדעת
        ' מחסה"     אצלנו ומצא האנגלי הצבא מן שערק היקסלי מין בנג עמנו שהו שעה  באותה

   ,     ,   ,     , פי  על ואף מכונות וממציא דעות הוגה כינור נגן סופר שהיה מרטין אנטואן שבועות  למספר
       ,    , את       בו שעורר זה היה מרטין אנטואן לי הנראה כפי לזכרו מכדי מדי קטן היה אוסקר  שדודכם

  ,    ,  '     . אדריה   ובתם מקורדובה צוענים זוג וקונסואלו סיניה ג גם שם והיו והבנייה ההנדסה  השראת
". הרגליים    בכפות קוראת שהיתה

 .    "? יחדיו"  שלושתינו קוראים הרגליים כפות

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

112



 ".     ,     " .   ", היא" הרגליים בכפות קראה והיא הידיים בכפות שקוראים כאלה יש סבתא מחייכת  בדיוק
    " ,   , הכף,       הונחה בו ברגע ובו ממשיכה ואז שמלתה אמרת תחת רגליה את מקפלת  אומרת

".     , צהלה    קריאות מבחוץ נשמעו הלבנה המפה על האחרונה

 "!   " ,    "! " ,    "! פה" מי תראי בשנית קורא הוא אדליין מבחוץ אוליבר קורא אדליין
     , עיניה        סביב מנתרים השחורים ותלתליה המטבח בחלון ראשה את אדליין משרבבת רגע  לאחר
" .       ,   ", כבר. "   כוסות בנגבן הדעת בהיסח מתנועעות ידיה אומרת היא הזמן הגיע באמת  החומות

". מאתנו   ששכחת חשבנו
  , היו             לבטח אדליין של מבטה אחר ועקבו החלון בעד בסקרנות שלנו עינינו אז הציצו  ואם

  ,   .         , שמי  תחת ששם מפני רמה השתאות קריאת מפינו פורצת היתה אף ואולי בתדהמה  נפערות
        ,  -      , אותו  את לתאר הנאותה המילה את למצוא קשה ובכן כמו נראה אשר אדם עמד היורד  הערב

      . זה.         שכזה פשוט בתאור להסתכם אך אדם לבן הלה נחשב ביולוגית מבחינה שלפחות מפני  ברנש
 .   ,     ,        , שלושה   או שניים כמו יותר אולי אחד כמו נראה ממש לא שהבחור מפני חובה מידי לצאת

. ענק   , המילה,  זוהי זהו
.   .  (   ,  )   , ענק    חיוך ומחייך גוליית הנו בסיפורנו ששמו ענק עומד היורד הערב שמי תחת

 ,     " ,   ".    , ממש"   ערוך כבר שהשולחן רואה אני גוליית אומר בזמן הגענו באמת שהפעם חושב  אני
". מושלם  תזמון

  ,   ; לראשונה         כאלה נפגשו אנשים בהם להתמקד עסק לנו שאין בפרטים נתמקד לא  ובכן
  ,    ,      , גם         ואז חיבה של חיבוק ידיים לחיצות יש אופן בכל זמן מזה זה את זה ראו לא שפשוט  וכאלה

    ,   ,   ,    - דמות   כל נתאר אם וכהנה וכהנה ידיים נטילת בבית הבריות התכנסות האחרים הדברים  כל
.     , לעיקר  לעולם נגיע לא ומעשיה ודמות

       , למען       נוספים כסאות שני שמצרפים לפני לא השולחן סביב כולם מתיישבים מועד בעוד  ובכן
 .     ,     : השני,       על ימין וישבן אחד על שמאל ישבן זמנית בו שניהם על מתיישב והוא גוליית

   ,     " .   ", איתי"   עובדת והיא בעולם הראשונה הטיגריסים מאלפת היא הענק אומר סטארק מייבל  זוהי
-  ,         , מוזר."     שכזה זוג מין ראינו לא שמעולם להודות אפשר בהחלט מעניין מחזה וזה  בקירקס

  .    , כהר  גדול והשני זוטא האחת

.     ,   "? יחפות"    רגליים מלפניו ומותח אדריאן שואל לו היו אצבעות כמה
.   "? סבתא"    שואלת למי היו אצבעות כמה

"?     " .   ", אצבעות" עשרה חמש לו היו אדריאן מסביר לגוליית
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 ".          ,  " , לכולם  שיש אצבעות מספר אותו את בדיוק יש לענקים שלא כמובן צוחקת סבתא
        : השולחן      במרכז עומדת מים טיפות נקודי ענבים קערת הסיפור אל סבתא שבה רגע  לאחר

   ,    ,  ,      , צוננים    מים קנקן עגולה לחם וככר סכין גבינה חריץ ועליו עץ קרש זית שמן בקבוק  ולצידה
 .       , ארד     של בפמוטים דולקים גבוהים ונרות ולימון תות פיסות בהם שיש

   ,       , קירות      על מתנדנדים ענף ושזורי ניחוח טובי תבלינים ואגודות בר פרחי פזורים האוכל כלי  בין
העץ. 

      , וצילצול       ודיבור צחוק קולות נמלא והבית מוגש והאוכל יין בקבוק פותח מישהו  לבסוף
,     ,    ,   , אוכל    שחוגגים אנשים בקצרה לכוס נשפכים מים כסא חריקת תבשילים וריח מושקות  כוסות

. טובה  וחברה
 , ליצור"          אירופה צפון של הפרוטסטנטית הציוויליזציה את לבער זה שלו  המטרה

     ,       , נשים   שיותר כמה עם ולקפוץ הלאומים חבר של כוחו את להפחית חדשה איטלקית  אימפריה
    ,    ,      ". מיקטרתו  את מדשן ואז שפמו תחת צוחק צרפתי במבטא מרטין אנטואן אומר למיטה  נשואות

. ביין    כוסו את וממלא
.   ",       , אוליבר"   מציין אמיתית אידיאולוגיה מסתתרת פעולותיו שמאחורי כאילו כמעט נשמע  מפיך

".            , שהי"  עולם השקפת כל של ובעקביות בתוכן מועט עניין לו יש להיטלר בניגוד
,   ,   " ,     -  '   ", ' לחנופה" מכור נרקיסיסט בריון הוא ותילי גוף מאורך בחור היקסלי מין בנג אומר צה  הדו

 ". אותו     אהבה לא שלו שאמא
.   ", אדליין"      צוחקת זה את לו להגיד צריך מישהו

" .       ,  '   " אני"     גרומות באצבעות לצדו שערו את ומסרק היקסלי מין בנג אומר אני יהיה לא בטח  זה
".        . אמי   את ראיתי לא כבר שנים שלוש המלחמה עם סיימתי

.   "? גוליית"  שואל אותך שחררו
".   " ,       , '   ", עצמי" את שחררתי שבחיקו במטפחת משקפיו זגוגיות את מקנח מין בנג משיב לא

   .        " ,   ", השקפת"  מגבש אדם שלי הנמרים ועם איתו דקות שלוש לי תנו אומרת מייבל אומרת  אני
". האלה           מהחתולים אחד של הלסתות בתוך נמצא כשראשו מאוד מהר עולם

  " ,  , '   ,   , פניכם     מועדות לאן הצועניה סיניה ג שואלת דועך וכשהוא הנוכחים בין עולה צחוק  קול
כעת?"

 ",       , משיב"     צרפת לדרום עד משם להמשיך ובשאיפתם אנגליה למערב להגיע אמור  הקרקס
גוליית.

.   ", מייבל"     מציינת אחרות תוכניות יש לי אבל
.   ,   ". בראשו"      מנענע הענק מסביר הקירקס בעלי עם בעיות לה יש
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   " ,   ", בהם"         נוהגים לא הם מייבל אומרת החיים בעלי אל שלהם ליחס רק הסתייגות לי  יש
כשורה."

.   ", גוליית"        נאנח מהכלובים החיות כל את לשחרר זה שלה והתוכנית
.    ,   ". קטנה"     באצבע ומנופפת מוסיפה מייבל בשרותים הקרקס בעל את ולנעול

.     ,   ", מייבל"      אל מבטו מטה הנפיל אומר אפשרי בלתי שזה הרי יודעת את
,           , " ,   "... בשרותים" הזקן התרח את לנעול כדי לעשות שצריך מה כל שטויות מייבל מפטירה  פפט

"- ח  זה
.   ", הענק"     אומר מתכוון אני למה יודעת את

  " :      , לי        תגיד אל אומרת היא קפוצות גבות ותחת החלטי מבט הענק אל מעלה יורה מצדה  ומייבל
". אפשרי  בלתי

".   " :     , אומר   רק אני אומר הוא מתנצל ובחיוך בכתפיו מושך הענק
,    .     , מהשולחן,       הצלחות נאספות קיצה אל הארוחה מגיעה עובר הזמן אבל בו חשים לא  לבסוף

. עוגה  ומוגשת

"?    " ,   ", אותן"  שיחררה היא אז אדריאן מתפרץ סבתא נו
 ,        .   ", הפיות" בשירה סביבנו פותחת וצפרדעים צרצרים של מקהלה מחייכת סבתא  סבלנות

  .      , על      וגם הכוכבים צבאות כל מהבהבים ובמרומים העשב גבעולי מעל בשלווה לרחף  מוסיפות
 .       ,   , טובה,    וחברה נועם ומלא ורגוע שקט הערב יורד באנגליה שם אי הכפר

   ,  ,    ", זרבובית"       את ומוצץ הצרפתי מרטין אנטואן אומר המכונה את צריך בדיוק כזה דבר  בשביל
המקטרת.

.       ,  ,   ", האורחים"   פני שעל השואלים המבטים לאור הצועני קונסואלו מסביר מכונה בונה אנטואן
".     " , שיגור  מתקן בונים וקונסואלו אנו מהנהן אנטואן

".    " ,      ", איתם"  בונה אני גם הפינה מן אמי לפתע מצייצת אני וגם
 ,   ,      ,     "! והביט"  אצבע מצץ דולורטה סבתא של בחיקה שישב אוסקר דוד אחריה חוזר אני  וגם
       . חושב       בדיוק הוא מה נדע שלא ולמרות שלו קרטופלס בצווי הענקיות משקפיו דרך  בכולם

,    ,        ,    , נכונה  להעריך נוכל שכח כבר בעצמו אוסקר הדוד גם כי מחשב לחליפין או הרגעים  באותם
  ,    , שירטוטים        ושרטט ומשגרים טילים בנה הפעוט בראשו המצאות מני הגה אז כבר  שבודאי

. ומתקנים    התקנים למני סבוכים
"!    " ,    "! הראשיים"  המהנדסים אתם הלו מרטין אנטואן צוחק שאלה איזו
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.   "? גוליית"    שואל הזו המכונה עושה ומה
"?   , אנטואן"           כן קנטיים פסיכו אמצעות בעזרת חפצים או אנשים לשיגור טלפורטציה מכונת  זו

 " ,     ,     , המכשיר  בעזרת לאישור בראשו מניד ואנטואן סיגריה לעצמו מגלגל כשהוא קונסואלו  אומר
 .   ",        , צוחק,  הוא לעזעזל שלך הקירקס בעל את לשלוח תוכלי מייבל הזה

:           , החלון    בעד פנימה גונבים אשר הערב רחשי את לשמוע וניתן בשיחה הפוגה ישנה  לרגע
 ,     .      , אולי    יותר מתרכזים היינו ואם לוחש ועשב קורא וינשוף צרצרים העצים בענפי שמניעה  רוח

     ,     , על      שם אי שזוחלת לטאה באדמה שחופרת לילה חיפושית מכך רכים קולות שומעים היינו  אף
      . גדולה,         התרכזות יכולת לנו היתה ואם במעופה האויר את רפאים רוח כמו שחותכת לילית  סלע
      ,       , השטים    העננים נשיפת את גם אולי מופלאות אוזניים זוג גם אולי ויעזרו האחרונה מזו כמה  פי

 .     , הכוכבים   הבהוב רחש את שומעים היינו במרום
    ,    ,   , כבר   והעיניים מלאה הבטן לשובע אכלו הדמויות מפתיע ולא שכחו הדיבורים  ובכן

 .         , החיים.       את ממצים שהם להרגיש אוהבים אדם בני קצת לעוד מקום יש תמיד אולם כבדות
   " , מעט          תנגן שלא למה מציעה היא השולחן את לפנות ממקומה קמה דולורטה כשסבתא  כי

      -  ",  " ,   "? מחדש,  להצית בשביל הרבה צריך לא ותיכף מצויין רעיון אומר ואוליבר אנטואן  בכינור
-     .        - כך   כל עליזה מנגינה וכשיש לנגן מתחיל ואנטואן שלו מהתיבה יוצא הכינור החגיגיות רוח  את

.        , מתחילים   הם וגם רב זמן עובר ולא ריקודים גם יש
  ,    , מתפתלות      ידיים בקרסוליה מתנפנפת שמלתה כף מחיאות לקול רוקדת הצוענייה  הנה
   ,       , מצטרפים     מהרה ועד הידיים פרקי על מצלצלים כסף צמידי כנחשים ושחור ארוך שיער  מעל
 ,     ,    : קונסואלו     בקול שצוחקים ואדליין אוליבר סטארק ומייבל הענק הנוכחים שאר כל גם  אליה
 .    ,  ,  '    , דולורטה    סבתא מחייכת החייל היקסלי מין בנג של ובידיו שלו האשה אל חובר

     .   -   , אמא    של היחפה רגלה כף הצוענייה הילדה ואדריה שרה הילדות שתי יושבות  ובצד
.       , לאורכה  מטיילת הצוענייה של הקטנה ואצבעה בחיקה מונחת

.    ", אדריה"      לה אומרת גדולה כשתהיה פה תגורי לא את
"?  " ,   "? איפה" אז אמא שואלת לא

".       " ,    ", לי"   אומרות לא שלך הרגליים זה את בכתפיה הצוענייה מושכת יודעת לא אני
.   "? אמא"    שואלת אומרות הן עוד מה

". שמחה"   תהי שאת
"?    , אוליבר"    של כמו מטוס גם לי ויהיה

 ",     " ,   ", היא"       ילדים שני לך יהיו אבל אדריה מסבירה שלך ברגליים מטוסים פה רואה לא  אני
".    ,  " :     , אחת,   אוזן עם חתול וגם מוסיפה ואז לעצמה מאשרת בראשה מנענעת אומרת
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  ,      , כל,      ועם ללילה הפך כבר שערב מפני לשלום מכולם להיפרד עלינו להיפרד  ובכן
  ;     .     ,    , אנו  הנה מהבית הלאה רחקים אנו עליזים זמנים בכאלה גם לישון צריך אדם לריקודים  הכבוד
     .          , את    ורק לכת עוד מרחיקים הליל תוך אל ממנו נשפך שהאור החלון את רק הקיר את רק  רואים

     ,      , והצחוק   הכינור וצלילי הלאה ממשיכים ממנה שנוסק הלבן לעשן רמז רואים אנו  הארובה
 ,        . וסביבנו    הארובה עשן את להריח רק אפשר עכשיו בחשכה ונספגים מתעמעמים  והשירה

.       ,    , עוצרים   ואינם לעד שנמתחים ויערות שדות בודד תן יללת הצרצרים רק נשמעים

"?    " ,   "!  , סטארק"  מייבל עם ומה אדריאן מצייץ סבתא רגע אבל
".      ,   " ,   ", הסיפור" מטרת היתה זו והרי מזה שכחתי בכלל סבתא קוראת אוי

 .   ", יולי"      מכריזה החיות כל את משחררת הייתי אני
.   ", אומר"  אני אני גם

.    ", להוסיף"  אדריאן ממהר אני וגם
,      " .   ", התוכנית"     לפועל יצאה מכן שלאחר בלילה סבתא מספרת עשתה שמייבל מה בדיוק  וזה
   ,        ,   ,  . לא  הם אבל ביתם את לצאת ועמדו העיר תושבי קמו שאחריו בבוקר וכך בוצעה  והמלאכה

   ,       , את     מאחריהם נועלים אימה בזעקות פנימה חזרה נסו וכבר אחד צעד אפילו לצעוד  הספיקו
.      ,    ,   " , שלם."   חיות גן ממש סבב והבניינים המכוניות ובין הכבישים שעל מפני סבתא צוחקת  הדלת

 '  ,     ,      , ניתקו    ירפות וג לגג מגג זינקו קופים עבר לכל שאגו ונמרים אריות בחדק זנב התהלכו  פילים
 ".    ,   . חיים     בעלי הסתובבו מקום בכל הארוכים בצוואריהן החשמל חוטי את

"?      " ,   "? שלהן"  למקום החיות את להחזיר הצליחו שואל אני בסוף ומה
       " .   ",    , בוודאות"   לומר אפשר אחת חיה על לפחות אבל סבתא משיבה לא חלקן ואת לכדו חלקן  את

 ,         , שאת.     לבן סורי אריה ביתינו שסביב ביערות לו הופיע התקרית אותה שאחרי בגלל  שנמלטה
      ,    , איזה      לראות בידינו עולה היה גם זמן בכמה ופעם בלילות לפעמים שומעים היינו שלו  השאגות
 ".        ,      , היא  העצים בין ונעלם המופיע לובן כתם או לרגע וחולפת מתנפנפת לבנה רעמה ממנו  חלק

  ,        ,   " : מה,  וזה שלה לעקרונות בקשר משהו עשתה סטארק מייבל כך או כך ומוסיפה  מחייכת
".     , לזכותו.     טובה נקודה מקבל לחיות שעוזר מי כי שחשוב

.   "? אדריאן"         שואל בשרותים הקרקס בעל את לנעול בסוף הצליחה גם והיא
,   ".        ,   " ,   ", צוחקת"  היא האסלה אל אותו קשרה גם אם כי נעלה סתם ולא סבתא אומרת איך  ועוד

. איתה,    יחד צוחקים ואנו
.     "?    , רגע"     לאחר יולי שואלת לתפוס הצליחו אותה מייבל של בגורלה עלה ומה
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.     ,    .    " .   ", האדמה" אותה שבלעה כאילו נעלמה פשוט היא אותה למצוא הצליחו לא סבתא אומרת  לא
 ".       " ,   ", מסויימת  טלפורטציה מכונת באיזו השתמשה היא אולי מחייכת היא תדע לך

.   ", אדריאן"     אומר מכונה כזו רוצה גם אני
".     " ,       ". איך"    רעיון לי יש וגם ניצוץ ניצת כבר ובעיניה יולי אומרת אחת שנבנה מציעה אני

    ,     , ממקומה      יולי קמה ולבסוף עוגיות ואוכלים תה שותים סבתא של ביתה במרפסת יושבים  אנו
 ". ללכת: "    צריכים ובלנדו אני ואומרת

   ,      ,     , הנשים  שתי שעם מהרופא להיפרד ההזדמנות על שמח בעקבותיה לרגלי ממהר אני שהיה  בלי
 .       ,   ,   , אימה     מזרי מבטים הזמן כל שלח מה משום בי ורק בענווה יותר או פחות נהג

 ".       ,   , אני"      להרגל זה את נהפוך שלא מקווה נפלא היה להישאר יכולים לא שאנחנו מצטערים  אנחנו
    .      , את,      לכוון פונה אני המחוונים לוח על טופפות אצבעותי ההגה מאחורי יושב אני וכבר  ממלמל

        ,    , הבית,     את יולי גם יוצאת דבר של ובסופו ברדיו תחנות מחליף במספר מפגרת היא כי  השעה
 .   "?  ,  " . שואלת   היא לא טוב היה הרכב אל ונכנסת

   .      ,  ,   ", שיתבצע"     וחלילה חס הכביש אל קל חיש ופורץ מתניע אומר אני טוב מגדירה את איך  תלוי
. ברחוב      הדוקטור עם שני רנדבו פה

". " ,   ",  ,     , לבבי"   אומרת היא הוא זהבי שרפאל חושבת אני שלו הקוצים תחת
לבבי?!

.   ", אומר"   אני אותי שונא הוא
.   ".      ? אומרת"    יולי אפילו אותך מכיר לא הוא אותך שונא הוא איך

     , העצים         בין שטים ערפל קרעי אפל יער בתוך ומתנשף רץ עצמי רואה אני  כבר
  ,       .   , ברקע.   כי להתרחש עומד נוראי שדבר לדעת ואפשר לאחור ומביט מועד אני  השחורים

  ,   ,     ,   , מנוע    קול נדע שלא גם נוסף המהומה ולכל מרעידים תופים ביללות כינורות לפתע  פורצים
    ,  -   - ורוכב     חשמלי במסור חמוש הדוקטור הפתעה איזו המזוויעה האפיזודה אל מצטרף  שבעקבותיו

. חמור  על
 .    , לרעום  מפסיקים והתופים נדמים ?הכינורות חמור   על . רוכב    , אולם   משונה קצת זה תוהה  אני

 " .     , הם       כשעזבתי מחשבותי את יולי מפריעה המוזר לעניין תשובה למצוא מספיק שאני  לפני
".     " .   ", טוב   דבר שזה חושבת אני אומרת היא אופרה על דיברו

.    , שלי?  הסוף זה זהו  טוב
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קונצים    לא זה אוכל
הביסטרו        אל יולי את לוקח אני השבוע .בסוף   ", לה. "      אמרתי לפגוש צריכה שאת מישהו שם יש

   "?   " ,   ,     ,   "? בדלת"  הכנסנו ועד זה מי אבל מתעקשת היא מים פי ממלא וכשאני שואלת היא מי  את
   , אכולת,         כבר והיא אנשים שמות חמישים לפחות על והניחושים ההשארות צלחו  המסעדה

סקרנות. 
.   "?   " . מלצר       שואל לאדוני לעזור אפשר השולחנות פני על וחולפים פנימה צועדים אנו

      ,      ,   ", במקרה"    שהוא השף לו עומד שם המטבח אל פעמינו שמים ואנו אומר אני חבר לבקר פה  אני
 .    ,     ,     ; שלמותניו   בסינר מדיחן מידיו הסכין את ומניח עור ושחום גוף רחב המסעדה בעל גם

       , את      אט הנוסקת ובגבה קפוצות בשפתיים ובוחנת ידיה את ומשלבת יולי עומדת  לרגע
   ,        ,  . שוקעת     האחת גבתו חזהו על שרירים המלאות ידיו את שורך והוא לפניה ניצב אשר הגוף  גדל
  .   ,    .      , חיוך     נמתך שלי פני ועל סוקר מבט לה משיב והוא ומתכווצת הרחב חוטמו מעל אל

.       ,     , בעוז  ומחבקה אליו אותה אוסף והוא רם בצחוק השניים פורצים מהרה עד
.        ", חנוק" בקול העבות הידיים מתוך יולי מפטירה בזהירות

".        " ,    ", לי" יש כוח כמה להעריך לי קשה לפעמים אבוטבול מימו מתנצל סליחה
     . מתוך         פורצות אשר לו שערות כהר הרחב חזהו מעמקי מתוך מתגלגל מימו של  קולו

 " .       ,    , השף   אני ממעל עליהן ששומרת עבה אחת וגבה וגדולות שחורות עיניים ואפו אוזניו  תנוכי
.    ", ליולי   אומר הוא בתבל ביותר הטוב

  ,      , מן        ומוציא נקי לבן טבחים כובע חובש למותניו ונקי לבן סינר מימו קושר בוקר  כל
  .    ",   " . מניח       הוא פעם לי הסביר אותי מרגיעות הן נקיות לבנות מגבות ערמת הכיור שתחת  הארון

,        ,     , בזו      זו ומחכחן ידיו כפות את סופק כפר מאפו נושף ואז התנור שמעל המדף על המגבות  את
.    , חדש      יום ופותח היומי ההכנות טקס את סוגר ובכך

מימו          שמתקין המאכלים על לסעוד בכדי מאוד מרחוק באים .אנשים
   ,     , מתוך     ממלמל הוא הנסתרים הגורמה מכמונות ואת חדשים מתכונים חולם הוא  בלילה

    ,      .   ", בחדרו. "    פלוני שיבוא היה מימו של ביותר הגדול חששו לי אמר שלי האויב זה השינה  שינתו
 ,         , אשר   הקדושים הקולינריים סודותיו את הממלמלת נשימתו מתוך ויגנוב הימים מן  ביום

.    ",        " . פעם    לי סיפר ניר פיסת שום על רשומים לא שלי הרצפטים גרידא קודקודו בתוך  מוצפנים
.     ,  ", הכבירה"    גולגלתו על נוקש אמר נמצאים הם כאן רק

  .  -       - מטר     שני תיבה קבורה ארון לעצמו מזמין שהוא שחשב מהנגר והזמין הלך כך  בשל
וחמישה  . וארבעים    , רוחבה  ותשעים ומטר אורכה סנטימטר

.   "? הנגר"   שאל הארון מי בשביל
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.   ", מימו" השיב בשבילי
.    "?    , הנגר" אותו שאל למות הולך אתה מה

.   ".    ,           . מימו"  הצהיר מת לא אני שלי אמא של המרק של הסוד את אמצא שלא עד פתאום  מה
.    "?  , רגע"      לאחר הוסיף בסדר לרעש אטומה הזו התיבה את ותעשה

   .    ,      ,    , חדרו  דלת על הארגז בתוך צפון לילה בכל כעת הוא לן טוען הוא כך ערפד  וכמו
    ,   ,     , גם     לקחת יוכל לא נשבע הוא נשימתו ואת נשמתו ואת אחד ובריח מנעולים שלושה  התקין

. בעצמו  השטן
 ;     .      . אוכל"      אוכל עם לא אבל החיים עם וגם אנשים עם קונצים הכל עם לעשות יכול  אתה

". קונצים   לא זה
   .         , לך   יספר ומימו האדמה מבטן בא כאילו נשמע מימו של והצחוק לצחוק אוהב  מימו

,   ,   ,      , עיניו      מרצינות גבתו מתיישרת אוכל על מדבר כשמימו אך דבר וכל נושא כל על  בדיחות
 .      . קונצים    לא זה אוכל כי החיוך פורח הגדולות ומשפתיו

  ,  ",   .     ,  , את"    חושף אמר רואה אתה פיראוס של החופים מול בצבא האוניה על לבשל  למדתי
    ".     ,     " . פופאי  ישב השרוול תחת יוון של החופים על הזה הקעקוע את עשיתי שמה הענקית  כתפו

       .     " . יכול   כבר אתה מה כאלה ידיים עם בשייטת לוחם להיות ללכת רציתי מקטרת ועישן  בספינה
 ,         , לבשל?        הדבור על טבח להיות אותי שלחו הם אז שלי בכבד ניודה איזו מצאו הם אבל  לעשות

 ,      ,  ". מקצץ     תוססות מחבתות לתוך שמנים מתיז סיפר ענקיים בסירים ואורז שקשוקה  לכולם
  ,   " :   ,    , בספרי  קראתי ישנו כשכולם בלילה לדבר וממשיך ולש ובוחש מערבב ובצלים  פלפלים
     ,    . משלוחים,       לי מביאים היו הם דבר של בסופו שלמדתי מה את בשבילם הכנתי וביום  מתכונים

        ,  . מני       כל של הדרכים את מכירות האלה הידיים ועכשיו הים אל ועגל אווז בשר של  מיוחדים
".         ,   . לו  יש כלב משל יותר טוב ריח חוש הזה והאף והתבלינים הבשר

".  " ,   ", התערבות"        מאותה יולי אומרת צינגות עשרים לי חייב עוד שאתה יודע אתה

העולם     של בטבורו שיורד הבור
.      ,   ", הבור"        תוך אל ומביטה עומדת יולי הצהירה זה את לעשות יכולה שאני איתך מתערבת אני

.   ", מימו"     אמר לא שאת איתך מתערב ואני
.  "? שאלה"   מתערבים מה על

".     " ,  ", כמוך"     בנות עם שלא ובטח אמר בנות עם מתערב לא אני
  .    ", יולי"    אותו קנטרה להפסיד מפחד סתם אתה
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.     -      -    , עצבנות  שהתגנבה לזהות ידעת אבוטבול מימו את הכרת אם הצחוק לתוך אבל צחק  מימו
.לך להפסיד" גיחך?" 

.  ",      .      , אמרה"     שוות שלי שהצינגות יודע ואתה צינגות עשרים עוד תרוויח רק משנה זה מה כך אם
.        ,   ,   , משחקים   איתו דבר לא זה כבוד הרי וירדו עלו המאזניים רעדו הטיעונים נשקלו  לרגע

. הדין,   הוכרע ולבסוף
".            " ,   ", בכבוד" מזה לצאת הזדמנות לך נתתי שלא זה אחרי תגידי אל אבל מימו נעתר בסדר

המפולפל         החיוך יולי של פניה על נמתח תמיד .וכמו העיקש, 
".  " .  ", מסוכן"   זה הצעתי כדאי לא אולי

,      ,    ,  " ,   ", הארץ"   כדור מרכז דרך עובר מבינים שאתם כמו הזה הבור יולי הפטירה מסוכן לא  זה
" .    ,  ,    . החוצה        אצא אני מימו הזה הפתח דרך ממש קרוב פה חזרה נפתח שלו השני והצד

".     ,   " ,   "... קידוח" בור כולה זה הארץ מרכז עלק מימו התנשף פפף
.  ", ניסיתי"    במים מלא הוא אבל
.  ", אמרה"    ניקוס על סומכת אני

.   "? מימו" קרא מי
   " .      ,  ".   , כוחות"    לו יש אבל לרגלינו אשר הרחב בבור מביט הסברתי בן אבל ים בת זה  ניקוס

".   ,   ,   , שירצה,       מתי מקום בכל זמן בכל מים מקווה בכל להופיע יכול והוא מיוחדים
.      ,   "? מתקמט"    ומצחו לרגע מרצין קולו מימו שאל ים בת זה מה

.   ", יולי"      השיבה אנוש בן חצי דג חצי זה
 ,  " :     , כל          כבר יאללה שאג הוא זה ועם מקומה אל ושבה קפיץ כמו מעלה זנקה מימו של  גבתו

 "?       , לא       או זה את עושה את רעב אותי עשו דגים על האלה הדיבורים
 ,   ;         , כפות      קודם ראש הניקרה תוך אל עין כהרף יולי קפצה וכבר דבריו את הלה סיים לא  ועוד
  .           , העכורים   הגשמים מי בתוך חיש נעלמו אשר הבהונות שתי ולבסוף כך אחר רגליים

.   ", מימו"        הכריז עכשיו כבר הצינגות את לי להביא יכול אתה
.      ,  ",    , במים" החגות הקטנות במערבולות מביט אמרתי הפסדנו לא עוד חכה

".     , הזמן"   על חבל אז תפסידו אתם אבל
 "? יודע"   אתה מאיפה

 ". תתווכח"  אל
הנקיק        בתוך הגלים להם שטו אדווה אחר .אדווה

.  ", התעקשתי"   להתערבות חוקים יש
.      ,   ", הלהבה"    קל חיש ניצתת בעיניו מימו הזהיר מכות לך אביא אני
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.      ,  ", המרץ"     במלוא חזי את מנפח השבתי חזרה לך אביא אני אז
.   "? מימו" צחק אתה

רגע   ועוד .רגע     ,  , מקומם,   על נחים והמים נחלשים שוכחים הגלים
".       .  , זה"      את לעשות לך כדאי לא מילר ככה עלי לאיים אומץ לך יש

       .  "? אבוטבול"     מימו של הגדולות אצבעותיו נסגרו ותיכף סמרתי ממך מפחד שאני חושב  אתה
    ,     , תפחו       זעירים דם ונימי רחב לחיוך התרחבו שפתיו השנייה ידו כף תוך אל שניתך  לאגרוף

בעיניו. 
 ,        ,  ,  , ואז      לבן ענן גם לו ושט חלפה ציפור בשאננות בשלווה המקווה במי צף בודד עלה  רק
 " .   ,    , כבר       היא והחיוכים מהדם הניתכים מהאגרופים מתעלם הבור שפת אל לפתע שקרב ראשי  גם

.  "?  , שאלתי   לא זמן המון שם
 "? מה"

.   ", בבהילות" אמרתי תיספור
.    "? שוב" מימו מלמל מה

.      ,  "! גרב" ואז נעל מעלי מקלף צעקתי תספור
"1...2...3...4...5"...

.      , בעקבותיה   עפו נוספות וגרב נעל הצידה טסה חולצתי
"6...7...8...9...10"...

הגוב      בתוך שוחה אני ספלאש .וספילש     , חזרה,   שוב ועולה צולל וצולל מתיז
.  "? קראתי"  כבר כמה

"60  , ועוד  ."32שניות שניות 
,    ,   ,   , ועוד        עוד מטה דחפו ידי בעטו רגליי הבוציים הגשמים מי תוך אל ראשי שקע  בשנית

 ,         ,   ,   . הניפה,   החוצה אותי וינקה בי תפסה ענק שיד עד ועשיתי חזרתי עשיתי כך נגמר אינו  והבור
,  ,    ",  , " . והוסיף         אבוטבול מימו מילמל החוצה יאללה לא ותו קש קנה הייתי כאילו הגדה אל  אותי

 ". כולנו"     את תהרוג הזו הילדה
"!  " , לספור           תמשיך הקידוח לתוך ובשר שרירים מסת בהישלך כיוון לכל המים טסו  חיש

. בניקבה,     צולל כבר ראשו ציווה
.   ,  ,     , ומשתעל   מתנשף נושף גבי על אני שרעתי הבור שפת ועל

" ,            , מה  השפה אל בהתרגשות התנפצו אשר הגלים מתוך מימו של ראשו צץ רגע  לאחר
. בדחיפות?"   דרש הספירה

 ".  " .     ,  ", אותה"  איבדתי רגלי אל שוב וקמתי אמרתי יודע לא
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 ,     ".  " ,      ", וכבר"  עמוקה נשימה לתוכי לקחתי מתה היא בחרדה המים מתוך מימו מילמל מתה  היא
       ,   . רכבות     בין שמפתיעה שמש קרן אותה כמו מאחורי אך הקידוח לתוך בשנית לקפוץ  עמדתי

.      , יולי  של קולה לפתע נשמע האפורים העננים
.  "? דרשה"  מת מי

  ,   ,           , רווחה    אנחת נאנח ולבסוף זמנית בו זה את וגם זה את גם עשה ולבי ידי ורעדו פקו  ברכי
עמוקה.

,   ,   ,  ,  ; לומר         ומה וכועס מבולבל וגדול רטוב בגדה ועמד הבור מתוך אבוטבול מימו עצמו משה  אז
. ידע  לא

.     ,    "? מים"    טיפות זב שיערה בנצחון יולי שאלה שלי הצינגות איפה אז
  :     , לכאן      מי המחשבות לאיטן מסתדרות ובראשו אבוטבול מימו השתהה עוד נוסף  לרגע
        ,  .   ,   , מחשבה  כל ומצאה הרגשות כל שוב הסתדרו באשר ולבסוף הדאגה ושם החרון שם לכאן  ומי

 ".   " ,       ,     , והלך  הביתה הולך אני שיניו מבין וסינן בגדיו את אסף רגליו על מימו סבב מקומה  את
.        ,      , פשעם  היה מה הבינו שלא בעוטות ואבנים וקללות יריקות שביל מאחריו משאיר בחימה משם

".        ,     " .   , זה  את עשית איך לי תגלי אם הצינגות את לך אתן אני רועדים והקירות צוחק מימו
".   " ,   ",  ,     " . עזרה    לי היתה אומרת היא מימו איך יודע כבר אתה אבל בראשה ומנידה מחייכת יולי

  " ,   ",     " .   , אגיד     אני אז אומר הוא לי תגלי שלא רואה אני מצקצקת ולשונו לצד מצד נד הענק  ראשו
,     ,     ,   .   , מיוחדת  ארוחה לכם אכין יעזבו וכולם המסעדה כשתסגר שעה עוד עיסקה נעשה מה  לכם

".   , החובות    וימחקו החשבונות כל יסגרו ובכך
 .      ,   ", מימו"  של ידו את ולוחצת יולי מחייכת עיסקה עשינו

  ,     . עוזבים      ואז במהרה חולפת השעה אך שיסיים למימו וממתינים בצד מתיישבים  אנו
  ,   , פושטים.        ולבסוף ומסדרים מנקים הנרות את ומכבים השולחנות את מנגבים המלצרים  האנשים

 .  ,     , ונוטשים  מנוחה ליל לכולם מאחלים המדים את
 .     ,  ,  :     , ולמרות    בתבל ביותר הטוב והשף ויולי אני ליל אותו של בערבו במסעדה נותרים אנו  ורק

 ,     , ובאיזה       התהליכים את לנחש אפשר למטבח ומלהיכנס בהכנות מלהשתתף השף עלינו  שאוסר
  ,      . את       ואפינו הצלילים את מספקות שאוזנינו מפני מתבשל ומה הדברים נמצאים ההכנות של  שלב

  ,       . מימו,      יוצא מהפה לנזול הריר מתחיל כבר וכשתיכף הדמיון עושה השאר כל ואת  הניחוחות
 .      ,     , השולחן   שעל הנר את ומדליק זרועו על מקופלת מטלית המטבח מן אבוטבול

       " ,  , באיכות    שישוו תבשילים בעולם מקום בשום תמצאו לא ואומר יין לכוסותינו מוזג  הוא
" :    ,        ". ויל    ומכריז לשולחן מגישם התבשילים את המטבח מן מזעיק הוא אז אלו של לזו  שלהם
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   ,  '   ,  ,  '  , וסלט,  מטפונה ומתורקיה מתוניס ורבה צ מרק מאיטליה קפרסה י גנוצ קפונטה  פיקטה
 "!  ,  " :   ,    , לאכול."  קדימה עכשיו ושואג מחייך לצידנו השף מתיישב לבסוף טורקי

.   , נפתחת        והסעודה שנייה להזמנה מחכה לא אחד שאף לציין מיותר
" ,   ",   , הייתי"        יולי אומרת אבוטבול מימו גדול כשתהיה שתעשה מה שזה יודעת הייתי  אם

.   ". מחייכת    היא הלשון את לעצמי חותכת
    ,     " , משקיעה     היית כבר בטח הלשון את חותכת פתאום מה ואומר בראשו מנענע אבוטבול  מימו

". פרועה    התערבות באיזו לעתיד

גדול    ה/  כשאהיה
ד  ,   'לנו הורתה' בכיתה כשאהיה        כותרתו אשר מילים ששים של חיבור לכתוב שולה  המורה

.' ה/ גדול
    "?       " ,   ", עבר"  התלמידים שורות בין מילים ואחת ששים לי יהיו אם מה מימו קרא שולה  המורה

. צחוק  רחש
 .      ,    ", שוב"        הספר בית של החצר ליצן סובול דרור אמר שתיים אפילו לך יהיו אם מפתיע יהיה  זה

   ,       . מחימה    הרועדות ושפתיו ואיום שחור מבט בקונדסאי שלח מימו הילדים בין הגיחוכים  זמזמו
".  , סובול: "   מת איש אתה הפטירו

.   ",    , הלץ" צחק מתלוצץ אני סתם תרגע
  ,   ,      ,    "!  ! על" והיטיבה כפיה מחאה בולטות שיניים על לשון העבירה שולה המורה קראה סדר  סדר

    .     " ,   . להביא    לשכוח לא ובבקשה בכיתה החיבור את נקרא מחר אמרה ואז משקפיה את הצר  אפה
". הצדקה    למשלוח שימורים קופסת

   ,     . ומיהרו     אצו ורגליים בכיתה גאו וצעקות דיבורים הילקוטים לתוך נדחסו והספרים  המחברות
 . היציאה  אל

,        ,    , החיבור  את להוציא מכולם שולה המורה ביקשה הצהריים ארוחת לאחר היום  למחרת
 .    , יצירתה      את ולהקריא הכיתה בפני לעמוד שטרן להילי וקראה

     ,     , ארוכות   רגליים ובתנועות באטיות ופסעה הצהוב שיערה באלומת נפנפה ממקומה קמה  הילי
.         , הלעיסה     בגומי גדול בלון ונפחה עקביה על סבבה הכיתה ראש אל מותניים ובנענוע

.    "! שולה"  המורה קראה בבקשה מסטיק
.   ", הילי"      אמרה המסטיק את לזרוק יכולה לא אני

 "? לא"  למה
.    ,   ", בלון"     עוד ונפחה הילי הסבירה להתרכז לי עוזר הוא כי
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.    "! שוב"  המורה דרשה בבקשה מסטיק
   ,     , את        מפיה דגה הפח אל הילי פסעה עיניים וגלגול רצון שביעות אי של ארוכה  בנשיפה
 .   ,    , אז         טובה בשעה התשליך התבצע ולבסוף ועדה עם קבל ואנה אנה אותו טלטלה הלעיסה  גומי

         ,    , הדף   את הרימה ובשניה מותניה על אחת יד הניחה התלמידים מול נעמדה החדר לראש  שבה
,    .   ,  ",     " : הדף   את הורידה סיימה וגם התחילה דוגמנית אהיה אני גדולה כשאהיה והקריאה פניה  מול

. מרוצה   חיוך וחייכה
. שקט   היה לרגע

 "? " : זהו    בהיסוס המורה שאלה ואז
. בראשה   הנהנה הילי

.   ", המורה"     אמרה חיבור לכתוב היתה הבית משימת
 ". שלי"   החיבור זה

". מילים"    חמש בו יש
,     .   ", ארוכות"       נאנחה שולה המורה המחברת התגוננה גדולה כשאהיה אהיה שאני מה זה  אבל

 . למקומה      חזרה לעתיד הדוגמנית את ושלחה
-(   ,    , וצרה      (  נזק סיבה בלי ולא גם הקרויות וניקה נסטיה התאומות החליפו מקומה  את

  ,     , נעליים        נעלו לבנות שמלות לבשו שתיהן ראשן צדי משני התנדנדו אשר חומות צמות  לשתיהן
 .       , ברך  עדי שנמתחו ורודות גרביים וחבשו מבהיקות שחורות

:      ,     , ואמרה      שולה המורה אותן הפסיקה להקריא שהחלו לפני ועוד אחת ניר בפיסת יחדיו אחזו  הן
". שלה"        החיבור את להקריא צריכה מכן אחת כל

.     ", אחד"    פה התאומות אמרו החיבור אותו את כתבנו
".     , מזו"    זו שתעתיקו ולא בנפרד שתכתבו היתה הכוונה

".     ,  " ,    ", יצא"  זה ככה אבל בנפרד כתבנו יחדיו השתיים אמרו העתקנו לא
.   ", נסטיה"   אמרה אחד כתבתי אני
.   ", ניקה"   אמרה אחד כתבתי ואני

.   ", ביחד"     אמרו הדבר אותו יצאו שניהם ובסוף
 ".  " :  ,   , בקריאה     המשיכו מלמלה ברירה ובלית ונאנחה בראשה נענעה שולה המורה

    ,  - - הזוממות     עיניהן שבו ואז שלהן תמידית המזימות חורש במבט בכולם הביטו  התאומות
     .     " : נשנה     ואנחנו להשתנות הכל על בעולם סדר נעשה גדולות כשנהיה להקריא החלו והן הדף  אל

 ".   ,   . ולתברואה   לחקלאות לכלכלה נעזור הדברים פני את

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

125



  ,     , הנהנה         והיא בשמחה זהרו הקטנות עיניה שולה המורה של פניה על עלה רצון שבע  חיוך
  ,      " :    . הם  כי מהמדינה הזרים העובדים לגירוש נדאג לפיכך המשיכו וצרה נזק בסיפוק  לעצמה

,           , המזיקים    כל את לצמיתות להדביר כדי התבואה שדות את נשרוף הפרנסה את לכולם  לוקחים
       - כבר(      קודם רגע בהן שהבליחה הרגעית שהשמחה עיניה את בבלבול צמצמה שולה  המורה

  ,       ,(      , הם  כי לקשישים רפואית עזרה הגשת על נאסור אפה על משקפיה את והיטיבה אותן  ועזבה
 "-    , ל    אותם ונשלח הבריאות מערכת על מכבידים

.   ,      ".  , חלחלה"  אחוזת המורה שולה לבסוף אותן קטעה תודה מספיק זה
.    ", יחדיו"   התאומות אמרו סיימנו לא עוד

 .   ".    , המורה"     הפטירה בבקשה לשבת נא הרעיון את שהבנו חושבת אני
    , מאחרי         ידיה את שילבה הכיתה בקידמת נעמדה אשר פלד יולי באה השתיים  במקום

"-   ,  " : ברא,     אעמוד גדולה כשאהיה לדקלם והתחילה בגרונה כחכחה גבה
   ,     , משקפיה         את היטיבה המחנכת אותה עצרה וכבר שלם אחד משפט אפילו מפיה יצא לא עוד  אך

"?  " :  , הדף  איפה ושאלה אפה על
.   ",       , יולי"    הסבירה פה בעל החיבור את זוכרת אני דף צריכה לא אני

" ,  ,        , נא    ובקשה הבולטות שיניה על לשונה והעבירה בשפתיה מצמצה ביאוש המורה נאנחה  שוב
להמשיך."

  ,  "- "    ,  " : אל,   ופנתה אמרה ר פמ בראש אעמוד גדולה כשאהיה המשיכה יולי  ולהמשיך
 " :     ",   " : אחראית   שתהיה החיבור אל שבה ומיד ברמאים למלחמה פלוגה והסבירה שולה  המורה

 "-     - " היא       בפוטנציה חשודים מניאקים רמאים פים רמח של בתים על אקראיות פשיטות  לביצוע
 ,   (    ) "   " , בניית    המקוריים לבעליו חוקי לא שווה שלל ח שלש השבת על הנוטריקון את לבאר  מיהרה

 ".        ,      - מאסונות" וגמדים חיים בעלי הצלת על וגם דברים לפיענוח גלובלי מנגנון שזה ד מגפ
.   "? המורה"    שאלה גמדים אומרת זאת מה

 .    ", בפשטות" יולי ענתה גמדים
" ,  ,       , בבקשה    ומלמלה עמוקות נשמה ואז ביאוש שוב נאנקה בראשה הנידה המחנכת  שולה

לשבת." 
  ,         , מכיסו  הוציא החדר בראש ונעמד רגליו על אבוטבול מימו קם שמו כשנקרא

    .      ,  " : יעצבן     מישהו אם כי אותי יעצבן לא אחד אף גדול כשאהיה לאט לקרוא והתחיל קמוט  ניר
    , "          . גז,     בפול אסע ואני ק סמ מאות שמונה אלף מנוע עם אופנוע לי יהיה מכות לו יביא אני  אותי

,   .     ,       , גדול,     כשאהיה מכות לו אביא אני רשות בלי עליו יסתכל אפילו או בו יגע מישהו ואם  ברחוב
 ".         ,   , מכות   לו להביא מישהו אמצא כבר אני אז לא ואם הכל לי יהיה
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    ,   ,     , אנחה  נאנחה נוספת ופעם עיניה עצמה לרגע שולה המורה שתקה סיים  כשמימו
".  " :   , מימו,           תודה באדישות ומלמלה נאנחה שכבר לאלה בנוסף אחת אנחה עוד זו מה כי ארוכה

"?       " .    ", בסוף"     חרוז איזה שם תקעתי איך וראית בהתלהבות מימו חייך מילים ששים בדיוק לי יש
.        ,   ", הארוך"  חוטמה על משקפיה את שוב והיטיבה המורה הפטירה פיוטי מאוד

   ,    " .   ,   "? שכבר"   אומר הייתי לנחש צריך הייתי אם מתבשיליו ומגיש מימו שואל אלייך בקשר  ומה
        , הסעיף        את לך שהביאו עסקנים כמה שם עצרת ארוך שם עם מכונה איזו בעזרת למאדים  הגעת

,        ,     , שונות   זהויות עשר עם העולם בכל טיילת רוסיים מרגלים שהם בטענה לכלא אותם  והכנסת
".        , נרחבות     ממשלתיות מזימות למניעת כרגע פועלת וגם שפות עשרה חמש מדברת את
  .   ,   .   " , בקיאה     אני נכון הכל מהשפות חוץ יותר או פחות ואומרת ההתנבאות לשמע מחייכת  יולי

 ". עשרה,    בחמש ולא בשמונה
" :  ,    , יש       ואומרת לאחור יולי נשענת ומתרוקנות הולכות והצלחות ביין שוב מתמלאות  כשכוסותינו

   , חברתית        באנתרופולוגיה תואר ודת באתיקה התמחות עם ופילוסופיה בפסיכולוגיה דוקטורת  לי
      ,     , מיוחדת,    ביחידה חשאית סוכנת גם אני זה לבין זה ובין ועיתונאות בתיקשורת ותואר  ובלשנית

".  " ,   ",      . סודי  זה לוחשת היא אחד לאף תגלה אל אבל הממשלה של
,  , " :   ,    .   ", לזיכרונות"    לחברות מכריז והוא כוסות משיקים אנו מימו מבטיח איתי שמור שלך  הסוד

ולסיפורים!"

שעטנז
.       ,   ,    . הקרה,   למעורתו והתקפל הלאה החורף נס הקור נשבר סבתי שחזתה כפי יפים ימים  הימים

.     ,  , נפלאים          ניחוחות ופיזר צייץ צימח פינה מכל ופרח הארץ על האביב התנפל אחד ביום וכאילו
  ,       . כשאני       אבל לריצה ויוצא שחר עם מקיץ אני דבר לכל רגיל כיום מתחיל שלמחרת  היום

   ;       , קולה,    ועולה יורד דודתי דוברת השפופרת של השני ובצדה הטלפון לפתע מצלצל  שב
בהתרגשות. 

,       .     , השעה,     באותה קם הוא יום כל ומסגרות וחוקים כללים של שיגרה של יצור הוא  ואדם
    ,         , או    קפה כוס שותה לחדשות מקשיב או עיתון קורא גם הוא אולי בוקר ארוחת ואוכל  מתרחץ
,    ,   ,      ,   , אולי  ספר קורא בטלוויזיה צופה ערב ארוחת ואוכל לביתו שב לעבודה יוצא תפוזים  מיץ

 .   ,        ,     , לישון  והולך לעין מסביב קמט איזה עוד נוסף אולי במראה הפנים את בוחן שיניים מצחצח
     .        , שלא   הרבה מכירים לא אנחנו הממוצע האינדיבידואל של החיים אורח נוסחת זו יותר או  פחות

 .      ,    ,   , נוהלים     בלי ורגליו ידיו מאבד הטבע רצה כך הרוב כי ההרגל של הזה לחוק מצייתים
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  :        , את      מסדר עושה הוא יום שבכל מה אוטומטית מבצע בבוקר קם אדם הנה אופן  ובכל
 ,      ,      , עליו,   אחר או זה מסמך דרוש העבודה תוכנית על בראשו עובר ומתרחץ מתעמל  המיטה
   ,  ,        , ממשיך    היה הוא וכולה הקליינט עם פגישה לקבוע המזכירה את לבקש וזה זה לאדם  לטלפן

 . סדר,    לרוטינה יש בשלו
 -    -     , את     תמיד אולי או לפעמים לנו מכתיבים החיים מנוהליה הרוטינה חורגת לפעמים  אבל

)            .   , ואפילו  אדיו על הקפה את להשאיר אדם על בהם זמנים ישנם כי להיפך ולא היומי  התסריט
 .        ,  ( היום     סדר על שאינן מטלות לבצע ולסור מאחור שפתיו עוד בו נגעו לא

       ?    , היום  שגרת את מרגיזות אשר שכאלה במשימות מדובר מטלות באילו לשאול  וצריך
-     -   ,   .     , מדודתי  נכון הבנתי אם היום מדובר במשפחתי אך משפחה בכל מצויות הן מנוחתה  מעל

  ,   ,    .   ,  , בטח   הוא טוב להשמע הזה המשולש והשילוב יצחק ובדוד בכרמים בשריפה הקשור  בדבר
. נשמע  לא

" ,         ", בגלל"     הבית את צאתי טרם פנינה דודה אותי הזהירה דולורטה לסבתא תגיד אל  אבל
". שלך         בדוד ותירה צייד רובה עם תבוא עוד שהיא

:     . השיגרה           נבוכה שם וגם יעקוב דוד של ביתו אל פני ושם הרכב את לוקח ,אני   , דודי  בן  ירון
,    ,       ,   , הספה    על שרון אמא עם בטלפון מדברת פנינה הדודה עיתון וקורא מדים לבוש במטבח  עומד

   , תשבצי          ופותרת סורגת איזבל סבתא יושבת ולצידה האוניברסיטה של קורס חומר על  עוברת
 .      ,   , בחלון.   תדירות הנשים שלוש מציצות לתשבץ לקורס הטלפון ובין הגיון

.   "!  , דודתי"  קוראת בלנדו שהגעת טוב
.          ,   "? בטלפון"  הקצרה בשיחתנו מלספק כשלה המלא התרחיש שאת מפני שואל אני קרה מה

.       ", העיתון"    דפי מתוך באדישות ירון אומר שוב השתגע יצחק דוד
.   "? שואל"  אני הם איפה

,    ,   " :    ,    ", חיה" ברקמה רקבון מאוזן עשרה תשע מוסיפה רגע ולאחר איזבל סבתא משיבה  בשדה
". אותיות  שלוש

 .       ,   ", הקפה" מכוס ולוגם בעיתון לאט מעלעל ירון אומר נמק
 ,         , מצלצל    המניצות לגפנים בינות בכרם לצעוד מתחיל שאני וכמו השדה אל יוצא  אני

 " ,       ,    ", " . מקבל   אתה עובד אני בה החברה מנהל שהוא אוליפנטי מר אומר בלנדו שלי הנייד  הטלפון
שדרוג." 

 "? באמת"
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 ?      ,     ,   , אמנם"    נכון זה את יודע אתה החברה של הכוכב אתה בלנדו באמת שכמותך מצויין דין  עורך
  ,    ,  ,   ,      , עם   וכמובן מזל קצת עם בלנדו בזכותך אבל קשה ממש לא התחרות אז קטן שלנו  הצוות

".   ,    ,( ונגדל  (     נתרחב תפוקתנו את נכפיל ממנו והותר די לך שיש שכל הרבה
 "? תפוקה"

".      " ,    ", משלך"  לשכה לך שתהיה הזמן הגיע אוליפנטי מר אומר אופן בכל
. טוב  רעיון

" ,   ",    ,  ,   , אבל"      הוא אומר קטנה חברה אנחנו בלנדו יודע אתה נוסף חדר לבנות תקציב לנו  אין
 " ,   ",   ,     , למזכירה,   אמרתי מוסיף הוא מקרה בכל ההכנסה את את נשלש מבורך תהיה  בזכותך

   ,      ,   , שלא    מקווה אני השבורים והכסאות המטאטאים עם זה יודע אתה האכסון חדר את  שתפנה
 ".    ,       , משלך     שם עם הדלת על שלט לך נשים אבל חלון שם שאין לך אכפת

 "-  , אנ" אה
  ".     ,     ? מר"      מסכם לחגוג יוצאים אנחנו היום מה חשוב לא טוב בלנדו בערב היום עושה אתה  מה

. ומנתק,  אוליפנטי
,        ברם המהומה,      מקור אל מגיע אני הרגע שבזה מפני החגיגות להדחות יאלצו עתה  לעת

היומית.
?    .     , מה         של ערמה ערמה ישנה העשן ותחת עשן עמוד מסתלסל השמיים אל ואז הים מול  אל

 ,   ,   -      -   , שחורים,   למשעי שרופים רע בכי שבה הדברים נכון יותר או שמצבה מפני לומר קשה  ובכן
 . פיח  ומעלים

  ,     , אולי      ואפשר הצבעים מסויימים במקומות מבצבצים התוססים השניצים ומבין השחור מתוך  אך
 -   .     , -   , שלפי    התלולית וסביב מזל חסרי מכנסיים אימרת אש כסוס צווארון שרוול תצורת לזהות  גם

 ,   ,    -   , השתתפה      ספק ללא מצומצמת גפנים חלקת נראה כך שונים מלבוש מני מונה שטחית  חקירה
 .    , כובתה   מכבר שלא בשריפה היא גם

    , בינהם          משוחחים מהם שלושה כבאים נשענים דופנו שעל אש כיבוי רכב ניצב זה  לצד
.      ,     , קשר   במכשיר המדבר שוטר ובתוכה משטרה מכונית עומדת ולידו בלוח רושם  והרביעי

,    ,   , המילים        לתחלופת מקשיבה בזנבה מקשקשת יעקוב ודוד מילו סבא לצד יושבת יערה  הכלבה
.    ,       , האדום      בזקנו ומושך האודים לתל מעבר ואנה אנה פוסע לצד מצד שמהלך יצחק בדוד ומביטה

.    "! מילו" סבא צועק יצחק
".    , " ,     ", יעזור" לא זה תעזוב יעקוב דוד לו אומר אבא

.   "! סבא"   צועק גבולות עובר זה
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 .      ,   ,      , אז    להבות של גוויעתן תסיסת רחש אוזני ואל הרמצים חום פני אל בא שניהם אל קרב  כשאני
"?    " :  , תלונה   להגיש רוצים אתם ושואל השוטר אלינו מצטרף

".    .  " ,     ", בזה" נטפל אנחנו בסדר זה באנחה יעקוב הדוד אומר לא
.   "? שואל"  אני קרה מה

" : ומצטט     יצחק הדוד קורא לא    לפתע בהמתך תשמרו חקתי לא   ־את שדך כלאים  תזרע־תרביע
". עליך       יעלה לא שעטנז כלאים ובגד כלאים

.    ", מילו"   סבא אומר מהכלים יצא יצחק
    ,    " .      "! לבער"   עלייך הכל את בגדייך הם כלאיים בני ניחר בקול יצחק הדוד קורא טמא שלך  השדה

ולחטא!"
"!  " ,    "! לכאן" בוא שוב סבא קורא יצחק

.   "?   " , שואל      אני יש נזק כמה הכרם את וסוקר סביב מביט אני
       " ,    ",   , את"   לפנינה חטף שהוא זה גרוע הכי והדבר יעקוב הדוד משיב הרבה לא דבר של  בסופו

".     ,     . שלך    לדוד נפשות וסכנת מאוד חמורה חבלה וזו מהארון שלה החדשה השמלה
.   "? מברר"   אני השריפה עניין ומה

".  " ,   ", מהתורה" משהו סבא נאנח כרגיל
".   ,   .     , כזה"      משהו שעטנז חוק בבגדים פשתן עם וכותנה בשדה שונים זרעים עירוב על  איסור

. יעקוב   דוד מסביר
".    " ,    ",      , אותו" להרגיע יודע אתה סבא לי מורה שלך הדוד את תביא לך טוב

.  ,    ,       , גבריאל   שלהם הכלאיים ובת מועלם ורחל ענר בזוג נזכר אני כך לעשות בפנותי

  ,         . בשחרית       וכבר הגפנים לדישון יפה חודש הנו זה חודש אולם אב בחודש מאוד חם יום זה  היה
 ,  , אני            ואנו דישון חומרי ובהם מיכלים שבאחוריו בטרקטור הכרמים אל מילו סבא יצא  היום

.   , איתו   יצאנו ווה והכלב ואדריאן
     , שסבתכם"       לפני יעקוב בזכרון והתיישבו השנייה העלייה בשלהי מתימן ארצה באו  הם
     " .      ,   ". קשים  במושבה החיים היו זה ולזוג המנוע שאון מעל קולו מרים סבא סיפר הגענו  ואני

       , גם,       מכפישה בצורה האיכרים רוב התייחסו אליהם תימן יהודי שאר של מחייהם יותר  מאוד
   ,        , במהמורות."   הטרקטור בעבור קפיציו על המנתר במושב ומטה מעלה מקפץ סבא אמר  כך

. הגפנים   שבין השבילים
.  "? שאלתי"    לתימנים ככה התייחסו למה
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  ;     " .     ", מתימן"    חציו מתבולל זוג שהיה מועלם והזוג בהגאים וסובב סבי השיב שונים היו שהם  מפני
     ,       , בארץ  חייהם את לעשות החליטו התגיירה אשר ערביה ורחל יהודי ענר ממצרים  וחציו

   .      ,   " . איכרים."   אם כי צדיקים ולא קדושים התהלכו לא הקדושה בארץ אולם סבא סיפר  הקדושה
     . כזן,       עצמם את ראו הם סוציאליסטיות עולם והשקפות נשגבים רעיונות בעלי  עקשניים

". חייהם,       את ומיררו מועלם בזוג התגרו אליטיסטי
"?   " ,          ", אליטיסטי" זה מה סבי של לצדו ואנה אנה ומטלטל העומד אדריאן אמר סבא

.      ,   ", השני"    בצדו ולכאן לכאן מטלטל אני השבתי עצמו את שחושב אחד
     " ,    ", זה"      אפיים אחת מנה מכך גרוע מילו סבא הוסיף מעורב צמד היו שהשניים רק  ולא

 ".   , כלאיים   בת להם היתה שילדה
     , האדמה       בשבילי וחורשים אבנים מפצפצים הגפנים בין הגדולים הגלגלים עברו אט  אט

. תלמים  תלמים
 .  ", אמר"   גבריאל היה ושמה

,   .    ,     , בתורי     ואני האדמה אל והורידו אדריאן של במותניו תפס הרכב את סבא עצר  וכאן
 .       , שבאחוריו   המכולה אל יחדיו ניגשנו וכולנו הטרקטור מן קפצתי

      ,    ", בעזרתה"     ומסובב הכלים מארגז צבת שולף אמר מילו סבא נוזלי אורגני לדישון שהחלפנו  מאז
". נסתמים, "    רגע כל הצינורות ברזים

.  "? שאלתי"     בזה משתמשים אנחנו למה אז
ב"       שלטיפול טוען יעקוב שדוד ." KF-20מפני הסביר       היבול הגדלת על חיובית השפעה  יש

  " .        , אמרה,     שלכם אמא מים ובו קלקר כד הטרקטור מתוך והוציא במטלית ידיו מחט ואז  סבא
,  ",    " .      ", צווה    לגימות עשר אחד כל לאדריאן הכד את בהושיטו אמר הרבה לשתות צריכים  שאתם

     "-  ,  ,  , " : הספירה      הגיעה לא עוד אך אר שלוש שתיים אחת אדריאן של הלגימות את ספר  ואז
.   ",  ,   " . סבא,     אמר אדריאן שלוש רק שתית לידי הכד עבר וכבר לארבע

 .  ".    " ,   ",  , חייך"     לחמש שווה אחת כל אדריאן אמר סבא גדולות לגימות שלוש זה אבל
     " .     , לשתות     לך אומר מעט עוד אני מזהירה באצבע מולו ונופף תוכח מבט באדריאן שלח  סבא

". חזרה,           לנהוג לך נותן לא אני שותה לא אתה ואם שוב
",   ,  " .         , בעיה   אין סבא בסדר סבא של בזו ידו את ונתן ממקומו קפץ אדריאן חייך  שוב

 ,        ,     ,    , שישב.  ווה אל מטה הכד פיית את והטה חייך משלו רחב חיוך שלא אפשר איך וסבא  שחק
 ".    ,    " :   , שריגים    קצת ונקשור בדישון הפסקה נעשה בואו אמר ואז לתורו בסבלנות וחיכה בצד
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.         , הגפנים      שורות אל וצעד חוטים סלילי בידינו נתן הכלים ארגז את מהטרקטור פרק  אז
",   , " :   , זו        גבריאל ובכן המעשייה המשיכה התמיכה חוטי אל שריגים והצמדנו ענפים שקטמנו  ובזמן

".    ,    " , ספרים  לקרוא ואהבה נבונה מאוד ילדה היתה סבא סיפר

,        , לבנים         אבן לקירות רגע בין הופכים אשר הגפנים בין מולי יושבת גבריאל את רואה אני  והנה
       ;     , מתבדרת   השחורה וצמתה פתוח ספר ברכיה על הילדה יושבת בפתחו אשר לבית הופכים  אשר

ברוח. 
,       ,  ,   ,  , גדולה   כסף בקערת וחילבה דורה ובוררת רחל האם יושבת לידה התמר עץ  בצל
,         , הנעימים    והשדאב הריחאן עשבי ניחוחות הרחוב אל פורצים לרווחה הפתוחה הדלת  ומתוך

 . התבשילים   בריח ומתערים
    , מתנפנף         המסונדלות רגליו בקרסולי הבית מן מועלם ענר גם החוצה יוצא הניחוחות  ועם

 .  '       , השחור   ה הכופיי את ראשו על מסדר והוא שלגופו הלבן הגמיס
 .   "?  , שואל"   הוא רחל שלי הליחפה היכן

.    ,   "? הגרגרים"   בערמת נוברת האם שואלת אותה איבדת שוב
".   " ,   ", לבד"   אבדה היא ענר משיב אותה איבדתי לא

,     ".  ,      " , לבתה   אומרת היא אז ענר המיטה שליד בארגז נמצאת בודאי היא ואומרת מחייכת  רחל
".      .   '     , גדולה"  והשמש היום חם יום ראשך על ר המאס את שמי לכי את וגם

  ,         , רואים    אנו המקור את לאתר בכדי עינינו את מרימים וכשאנו צחוק קול נשמע  לפתע
 ;     .    ,    .    , משני    הבוז ניגר פיות משתי לעג אם כי זה צחוק ולא שתיים אם כי לו אחת נביעה  שלא

  . הנמוכה      האבנים בגדר עומדים אשר איכרים
.  ,    ",   , האחד"    לדרמן אלחנן מציין ליחפה לא טלית לזה קוראים פה

.   ,    ", '   , השני" האיכר מאירסון צבי אומר ר מאס ולא ומטפחת
.      ".   , נמוך"    בקול ממשיך לדרמן אלחנן בתימן ולא ישראל בארץ חיים אתם

".    " ,   "? איתכם"    צרות לנו אין ענר שואל ללכת תמשיכו שלא למה
  ,     " ,     "? אנו"    הלוא איתנו צרות לכם שאין כמובן בלעג מאירסון צבי צוחק אתנו צרות לכם  אין

".       , האיכרים   מכל גוזלים שאתם ושתייה אוכל בית לכם מספקים
צרות"      יש שלנו נניח .איתכם,אבל שיניו"      מבין לדרמן אלחנן מסנן

,       ,   ", עיקש"      מבט באיכרים שולחות השחורות עיניו ענר אומר האחרים כל כמו קשה עובדים  אנו
". בנינו"     ידינו במו ביתינו ואת
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  ,   ".    , מיד"        מעביר צבי אומר בשדות נחוצה והעזרה ולבנות לסתת זה לעשות יודעים שאתם מה  כל
    ,    ,      " . זה    עצמו עושה ביום הברון שמעסיק הערבי יותר טוב מה יודע אני אין הקילשון כת את  ליד

".    ,     , שלכם  הסוג או כפרינו את בוזז ובלילה קשה כעובד
"?    " ,    "? שלכם"     והשעטנז והמצריה אתה בבוז אלחנן אומר שבאתם להיכן תחזרו שלא למה

,          , שלראשה      השחורה האיצטלה תחת בכעס שפתיה את מכווצות אשר אשתו אל ענר פונה אז  או
   ".      . הלה, "        אומר אז הולך אני הכנסת בית אל הליחפה את וחפשי הבית פנים אל חנה לכי  ואומר

   , " , לאמך,         לעזור לכי גבריאל עפעף מנידה ואינה בשלווה בהכל ומביטה יושבת אשר  לבתו
     ,    ". אל,      ונכנסת הספר את סוגרת בראשה מנענעת והילדה הכלים ואת המזהרה את סדרי  במטבח

. הבית  תוך

,       ,   ",  , הגפן"     קנוקנות את הדלייה לאורך ומכופף סבא אומר אדריאן הזמורה את פה תחזיק  עכשיו
   ,     ,  " . השריג    את והצמד היטב לולאה פה קשור בלנדו ואתה החנטה בראשית אשכולות  הנושאת

". התמיכה   לחוט בניצב
.   ,   "? בענף"      האוחז אדריאן שואל רעים כאלו היו הם למה אבל

    " ,  ,    ,   ". האשכולות"   ועל הפריחה על תשמרו ומוסיף נוסף חוט גוזר סבא מסביר אנשים כאלה  יש
 ". בזהירות,  החדשים

       , והזלזלים     הלבנה הסמדר בין ברכנו על וכורעים הבאה לשדרה הלאה עוברים  אנו
 . חותרים,   ומכופפים החדשים

   ?      " ,   ",  , בכדי"  לא וזה במקרא פעמים ואחת וארבעים מאה נזכר סבא אומר שהיין יודעים  אתם
   ,    " ,   ". קשים     לתנאים המסתגל חזק מטפס היא הגפן מציין הוא רבות כה פעמים אותו  שמאזכרים

 .     ,   ,   . משום     קשים לתנאים ומסתגלים חזקים הם כמוה ארצנו ותושבי הארץ אזורי בכל היטב  והגדל
  ,       ,   , את      ונטענו בזכרון פה וסבתכם אני התיישבנו ולכן הגפנים ואת ארצנו את מאוד אוהב אני  כך

הכרם."
.   "?  , אדריאן"    שואל סבא גבריאל על מה אבל

    ".     , " , ורץ      בזנבו מקשקש וזה המזמרה את הבא לך ווה לווה ואומר אדריאן לצד רוכן  סבא
.      ,   ,      , בעניין  הקשירה בתהליכי להביט ושב מתיישב הוא בפיו הכלי עם חוזר וכשהוא הטרקטור  אל

".    ,      . להשאיר"      רוצים אנו ביותר הנמרץ האמצעי זה את האלה הייחורים שני את קצוץ  עכשיו
 .    , לסיפור   שב ואז לאדריאן סבא אומר
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,         ,       , ליבו"  כה ערג אליה ישראל ארץ אדמת על ביתו בחצר מועלם ענר עמד כך כן  אם
  ,     . נרעדו       שבידיהם האיכרים בשני והביט עמד בראשו זוהרים מאוחדת יהודים מדינת על  וחלומות

 ". רוח    קצרי עבודה כלי

 ,     ",   ,   ,  " ,   "? פורש"  נפש בשוויון אומר הוא אחים וכולנו כולנו יהודים נרגע בואו ענר שואל לכם  מה
. לצדדים   ידיו את

  ,  ,     ,    ", ספוגת"    אדמה היבשה הקדושה האדמה על ויורק לדרמן אלחנן נובח שלך אחים לא  אנחנו
 .     "?      " . שיניו  מבין מסנן הוא מהפחונים לצאת לכם נתנו בכלל וממתי ודמעה דם

,    ,    , בשמיים      ממעל כי זיעה ספוגת חולצתם לרגל מרגל משקל מעבירים האיכרים  שני
          . נפשם     בנימי ותופח הולך זעם של נורא שגרעין לראות וניתן מחומה רחם בלי האבוקה  מגיהה

    -   ,        , חדות    עינינו היו שאם הנימים את זה של רכתו בצד שמתנפח הוריד את גופם סיבי את  וממלא
 .       - זה,   של בעיניו ומתרחבים מאדימים שהם רואים היינו מספיק

         , וקרבים,   הנמוכה האבנים שבגדר בפתח האיכרים שני חולפים תיכף חששנו מכך  והנה
  ",      -  " .    , אלחנן  נושף אלינו שווים שהנכם אתה בטוח כך כל אם בידיהם ואת קילשון התימני  אל

 ".      ,     " , התימנים  חסונים באמת כמה ולראות הדברים אמיתות את לבדוק אשמח בבוז לדרמן
.        , בקרקע     דקים תלמים החורץ קילשון מאחוריו גורר ענר אל אט קרב הוא

     ,    ",   , עם"    האדמה על בעצבנות ותופף מאירסון צבי אומר מבין אתה בשבילכם מקום לא  זה
,    .  ,      ,   " . לכמוכם  נועדו ולא חזקים כמונו לאנשים רק הם מתאימים קשים התנאים פה החפירה  את

טפילים."
 " .   ",    ,   ,  : בוא"     אז אלחנן מגחך קטנה כלאיים ובת ערלה מצרייה תימני ראיתי לא עוד שכזו  תצוגה

     ,       , התערובת     בת על להגן מסוגל בשנינה שורותינו בין אל מסתנן אשר כמוך כזה אחד אם  נראה
 .        ,   ". ראשו,  מעל הקלשון את מניף הוא וכבר צוחק הוא והערלה שלו

,     ,      - הנכון    המקום אל שמביאים האלה המקרים לצרופי מודים ואנו ממש הרגע בזה  אך
,   " ,      ,    -    , הקילשון  את הורד מצווה אם כי אומר ולא מישהו לפתע אומר הנכון האדם את הנכון  בזמן

 ,       ,   -   , מבטו."    הפולמוס אל ובא האבנים בגדר חולף מילו סבא הזה במקרה הנכון האדם אותו  אלחנן
. וארוכים    מדודים וצעדיו יציב

 .     ".  , בזעף"   לדרמן אלחנן אומר מילו עניינך זה אין
   .  ,     " .   ", שימושים"    בהם עשו איכרים השדה אל ולכו כליכם קחו סבא אומר שלך עסקך לא  גם

נאותים."
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  " ,    ,      ,   "?  , אלה"  כמו כופרים אט אליו וצועד סבא אל פונה הוא שעכשיו אלחנן שואל אתה לך  ומה
"? אוהב  אתה

  ,    , עוד       ומתרחבים מתנפחים ורידים ועוד מילו סבא של בידיו שרירים מתנפחים  כבר
 -            , ואנו   אילולא קורא היה מה לנחש בכדי מעוף להרבה זקוק לא ואדם אגרופים ונקפצים  נימים
   ,   ?   .    ,   , יכול  לא כבר נאנחים אנו הפעם ומה ההתכתשות משתבשת שוב ש מפני אילולא  אומרים

 ? בשקט     אחת קטטה לסיים אדם
 .     ; בעקבות,         החם באויר מתלהט ויכוח הרחוב מן רמה שיחה שאון אוזנינו אל מגיע  והפעם
   ,      ,   ,  , לא    כבר וזו האסיפה אל מצטרפים הם גם שמחה איזו ותיכף אנשים שני באים  הדיבורים

 . שלמה     הצגה אם כי אסיפה
" .   ,  ,    , המסמך    בשערו ומעבירן בידיו אהרונסון אלכסנדר זה האחד מנופף הויכוח  בלהט

".    ,        . עמדה    לקחת ומבלי חובה מידי לצאת בכדי אך נכתב הוא דבר שווה אינו הזה
     " , "    ,   ", של" הראשון המשמעותי המדיני ההישג היתה י אב בן איתמר השני מתנגד  ההצהרה

       " .   "! היהודים  של בזכויותיהם רשמי מסמך הכיר הראשונה בפעם נלהט הוא הציונית  התנועה
 ". ישראל    בארץ לאומי לבית

 ,          " ,   ", ובעיקרה" הזרים חוק של עוקצו את להמתיק נועדה רק היא הרי אלכסנדר נושף  באמת
    , סואץ        תעלת שום על בריטניה בעבור אסטרטגית חשיבות ישראל שלמדינת מפני  נכתבה

 ". הודו       לכיוון התיכון מהים ימי מעבר המאפשרת
,   ,      , רגע     ועוד המתווכחים שני אלינו וקרבים הולכים הסוערת לשיחה מקשיבים אנו  ובעוד

  " :  ,   . כישוריך       בזכות הרי ואומר נאנח איתמר שונים סכסוכים שני בזה זה מתערים  וכבר
      ,   ,    , מרי,  מהגברת נאה לתרומה הבטחה קיבלנו ההצהרה ועקב שלי הנאום יכולת אלכס  האישיים

פלז."
.   ",  ,  " .     , נאנח     הוא איתמר מתה הציונות סנטרו את צובת והוא בקרקע נעוצות אלכסנדר של  עיניו

להקים"    עלינו ,      שומה פלז   של כספה עיקר יוקדש שלה חדשה הומאנית ." תנועה
" .   ",  , הכספים"        איתמר מוסיף אלכסנדר המושבות חברי של החומרי למצבם לדאוג גם  ועלינו

 ". מאוד   נחוצים הללו
      , אגרופים        של מעניין אוסף בחצרו אשר מועלם הזוג בית אל הצעירים שני וקרבו  הרי

     ,     , בחוסר,    במקומם שמנתרים עבודה וכלי יותר עוד נפוחות גאוות תפוחים דם כלי  קפוצים
כלשהי    מנוחה;  תועלת כבר בנו .שיעשו       ,  , בזה,   זה ניתך וכבר רגע עוד והכל חושבים הם

.    "? וקורא"   אלכס ממהר המהומה כאן מה
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 ,      !   ,   " ,    "! ברוך" רעיונות מספיק עם שניים עוד מושלם ממש בא מי תראו מאירסון צבי מגחך  יופי
". כולם,   בשביל השם

".   ,   " ,   ",     ? להיפך"   ולא יחדיו לדבוק עלינו אלכסנדר דורש מיד הכלים את הורידו עושים אתם מה
  .   " ,   ",  , כל"      הרי לחזור אפשר תמיד איתמר אומר אלכסנדר בקישינב יותר טוב להם היה  אולי

".    ,     , האהובה   לארצם ושבה עקביה על בסוף סבה משם שמגיעה אוניה
 ,    .  " ,     ,    ", והחשיבה" היום חם יום נרגע בואו בקשה במחוות מתרוממות ידיו מועלם ענר אומר  אנה

". טובה  אינה
 , -     , שמצטמרר       כך כל החום כבד ולפתע באדמה וחותרות ברוגז המזרה שיני רועדות  שוב

  ,       . נשלחת     ולשונו וכליל באחת משחירות אלחנן של עיניו הצוררים מראשי אדים ועולים  האויר
   ,  ,     , כמו     צבעים מחליף וראשו עשן ופולטים מתרחבים נחיריו בחימה הנרעדות לשפתיו מחוץ  אל

 .   , לאדום;   מסגול לסגול מאדום רמזור
     "?   ,   " ,   "! מעל"   הקילשון את מניף הוא ועד ישיבת פה זה מה נכעס הוא במילים והותר  די

 "!   ,  " , לקחים,  נלמדכם וצבי אני וקורא ראשו
 .   , אם          הנכון במקום הנכון בזמן המתרחשים מקרים צרופי לאותם להודות יכולים אנו  שוב

-    -    .     , לרווחה,       נושמים אנו הרגע בזה כי ופיקחות לב אומץ כמו מקרים צרוף ממש זה אין הפעם  כי
 .          , ופתאומי   חזק רוח למשב היוקד האויר את המרעידה בתנופה הבית דלת ניפתחת

 , -     ,       , שהוא'      כך כל שח התמר ועץ זה של קודקודו מעל עף וכובע זה של ראשו על מתנופף ה  כופיי
,         . בהם       האוחזים ידי מתוך שנתלשים העבודה כלי גם לפתע נעשה גמיש כמה עד בעצמו  נדהם

,      , לדרמן        אלחנן של המשתלחת ולשונו עבר לכל וטסים הזה האוירי המפגן אל  מצטרפים
 .       !  ,   . מצלצל   בקול פניו על סוטרת היא פלאק שוט וכמו שוט כמו מתנופפת

,     ,     , שליו,     מבט פניה על בברכיה משתלשלת הארוכה צמתה גבריאל יוצאת הבית מתוך  ואז
  .         - יציבות   בידיים האיכרים אל מכוון אשר הקרבין מעל בדומייה מרחפות וגדולות שחורות  ועיניה

 ".    " ,     , אירה    שלא תחשבו אל ומצווה שקט בקול ואומרת הרובה את הילדה אוחזת
     , וחרקים         רירים שפתיו מעל מנגב הארוכה לשונו את חזרה פיו אל מקבץ לדרמן  אלחנן

 ".  ,    " ,  , ילדה     חמורה טעות עושה את ונוהם הפתאום ברוח אליהן דבקו אשר
".    " ,   ", הרובה" את מידיך הניחי אביה פוקד גבריאל

      " ,   ",   , את"    הרגע בזה תעזבנה לא רגליכם אם גבריאל אומרת אתם אלו טעות כאן שיעשו  היחידים
חצרנו."

".    " ,   ", הנשק" את לי תני ענר אומר גבריאל

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

136



    ,    " ,   ,  , בני    את הם שולחים התימנים הם כאלה אז בלעג ואומר צוחק מאירסון בצבי מביט  אלחנן
,  " ,  ,      ". צבי      קדימה וממלמל הלוהטת הקרקע על יורק הוא צרה בשעת עליהם להגן שלהם  הכלאיים
".    .         , מכאן     נסתלק בוא הזמן את עליהם לבזבז חשק יותר לי ואין האלה העלובים את קצת  הפחדנו

. ונוטשים    רגליהם לוקחים והשניים

 ".     " ,    ", ללחץ"  כולם את מכניס אתה לדודי אומר אני יצחק בוא
. ברכביהם       הלאה ורחקים כבר והשוטר האש מכבי

,   " ,    ,    ".  , חזיון"     לי היה לפתע מכריז ואז יצחק הדוד אומר בלנדו המצוות את לשמור עלינו  שומה
  ,      , את       ולעקר ביתינו את לטהר עלי וציוותה השחורים השמיים מן מכונפת חיה ירדה  ובו

 ;   ,    " , ואת."       תיראו ואותו תלכו אלוהיכם יהוה אחרי ציטוט גם להוסיף ממהר הוא מיד  שדותינו
,'  , " ,    ".     , יג    דברים מוסיף הוא ולבסוף תדבקון ובו תעבודו ואותו תשמעו ובקולו תשמורו  מצוותיו

". חמש  פסוק
,     ?         " .   ", שתבוא" מבקש מילו סבא אמך ואת אביך את כבד מצוות עם מה אבל נאנח אני  בסדר

". לו    שומע לא ואתה
          , ידו    בכף מעוגנת האחת ידו כשמרפק האדום זקנו את מסרק בשרעפים לרגע שוקע  יצחק

 .    , ונעתר,  מהנהן הוא ואז השנייה
".    .   , לעבודה" לשוב עלי יצחק דוד קדימה

הפרשה   מסתיימת . ובכך
לביתו    שב יצחק ,      דוד אל,      חזרו מילו וסבא יעקוב דוד איתו לקח והחזיונות הציטוטים  ואת

      .     .  , דוד,  לרגע יוצא או משתגע לפעמים במשפחתי הדברים מתנהלים כך לעבודתי ואני  הכרמים
 ?   ,    .      , הלו     מעוניין מי מהומה מכך ולעשות התקין למסלול הכל שב ולבסוף הכלים מן אחר או  זה

.       ,    , החיים  מן נפרד בלתי חלק הנם מהם והיציאה הכלים השגעונות גם
 

מביתי      לאספני יולי באה היום . למחרת
.      ",   , מאוחרת"       טלפון בשיחת אמש אמרה המחקר לצורך ראיון מישהו עם לערוך נוסעת אני  מחר

 "? להצטרף"  רוצה
 , הנוסבת             ידוע עת בכתב התפרסמה אשר נרחבת מדעית עבודה יולי סיימה מכבר לא  זה
  ,     , אבולוציה      עקב וגלובלי חדש פולקלור והתפתחות המערבי בעולם תרבויות של סינרגיה  בנושא

 .     , ואחת     העשרים המאה ותחילת העשרים במאה והטכנולוגיה המדיה של
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 ,       , לא        יותר מאוחר עוד ידובר כך ועל ילדה בהיותה סבתה לה שהורישה הירושה שום  על
 .       ,     , בחייה  אחד יום אפילו לפרנסתה לעבוד בכך תחפוץ לא אם יולי תיאלץ

      , של         מכובד מקום שעם להניח יש העיזבון היקף של המדוייקים במספרים מצוי אינני כי  אם
,   ,  )    - קשר        ובלי כן כמו קטן אינו הוא בארץ ביותר האמידים האנשים מאה בדרוג הסבתא  אותה

 .(     ,  , אדמות      עלי ביותר והעיקשות הזעופות הצייקניות הבריות לאחת גם הסבתא נחשבה
,    , ומקצוע           השכלה לרכוש המניין מן כאדם לנהוג חייה כל יולי התעקשה טבעה מחמת  אך

   .     , הממון     תועפות ואת ותשוקתה ידה למשלח ולהתמסר קנאית ופרטיות רשמית בצניעות  לחיות
 .         , בלבד  נרחבות צדקה מטרות על לרוב כמעט הוציאה מסבתה שירשה

.   ,     ", לראשונה"     כשנפגשנו הקפה בבית לי סיפרה הכתבה שהתפרסמה מאז חודשיים עברו
.  "? שאלתי"    עכשיו תעבדי מה על
 .   ", אז"    השיבה יודעת לא עוד אני

.  ' '  .    , הידיעה         ה ב הנושא את שמצאה ודיצה רינה בקול יולי הכריזה מכן לאחר חודש  אולם
    ,       , העובדה    שום על זאת כעת ממני חומקת האמור המחקר וכותרת כמעה מטושטש זיכרוני  ואם
 ,     .    ,   , אוכל   מאוד אתאמץ אם אך בוקר לפנות בשתיים ביוזמתי ולא נעשתה הנלהבת  שהשיחה

  :   -  ( כנגד   (     מציאות העבר רוחות היתה בבקשה במילה תתפסוני אל אך שכותרתו לזכור  בודאי
,   ,      :  . השפה    השפעת המשפחתי במבנה חלו אשר התמורות ותמציתו הזמן דרך ושינויים  דמיון

.         ,   , היום  ועד העשרים המאה תחילת שבין הדורות על ככלל והחברה והפולקלור התרבות
 " .    ,        ", נתת"  אתה בבוקר שתיים בשעה הטלפון של השני בצידו אז יולי אמרה בזכותך  וזה

". הרעיון   את לי

    .       ,  , הספקתי     לא עוד ואף המכונית אל ונכנס החוצה יוצא ואני וצופרת ביתי מול אל עוצרת  היא
      ,      , אבוטבול   מימו של לחיקו מפה משליכה הרחוב במורד שועטת כבר ויולי הדלת את  לסגור

". " ,  , תנווט  ואומרת לצידה היושב
".   " .    ,   ",     ? ינווט"  דין שהעורך אלי עוברת והמפה מימו מתלונן בניווטים טוב לא אני לנווט מה

.      ,   "? המקופלת"   המפה את לפני פורש שואל אני שלו הכתובת מה
.   ", יולי"    משיבה כתובת ממש לו אין

.   "? שואל"      אני כתובת לו אין אומרת זאת מה
.   ". עונה"   היא במערה חי הוא

.     ,   .   "? שבכביש" בעיקול בחדות ופונה מהנהנת יולי קורא אני מערה
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    , מה"            עם נשאר ולא לבית יקרים שטיחים כמו שטויות על הכסף את כשמוציאים שקורה מה  זה
       " .   ", איתו    לקח הוא השטיחים את שלפחות מקווה אני אומר מימו החשמל חשבון את  לשלם

". שלו  למחילה
.   ",     , יולי" מציינת מאוד עשיר הזה האיש למעשה

.   "? שואל"     אני במערה חי הוא למה אז
 .    ", בפשטות"   אומרת היא לו מתחשק ככה

  ".  , " :  ,    , אני      וגם שוין נו ואומרת נאנחת היתה היא עכשיו כאן היתה דולורטה סבתא  ואם
"?      " , נמצאת,  הזו המעורה איפה יודעת את ושואל נאנח

".  ,     " ,   ", בערך"  לי הסבירה דולורטה סבתא אבל יולי אומרת בדיוק לא
".   " ,   ", הכול"  מסביר זה ממלמל אני דולורטה סבתא

עיתונאות
         , עיתון     להוציא הספר בית שעל למסקנה הגיע המורים שועד שולה המורה הכריזה השנה  בראש

. משלו  עצמאי
 ,      ,    ",' ושילבה"  ' הצר אפה על משקפיה היטיבה שולה המורה אמרה משלנו העיתון  שם

,       ".    " . המשפט    את המורה סיימה לא ועוד כתבים למצוא עלינו כעת המשובצת חצאיתה על  ידיה
,      " . חוץ        לענייני ככתבת משובצת כבר את בהתרגשות והתנפנפה יולי של ידה מעלה הזדקרה  וכבר

".    " ,   ", בבקשה  היד את להוריד המורה אמרה פלד יולי
          , בניין    קיר כנגד אופנינו את מציבים ויולי אנוכי היינו כבר מכן לאחר ימים  שבועיים

 . פגישה,        לנו שיש שבכניסה המזכירה בפני ומכריזים המועצה
 ,        ; ועל    חוץ לענייני כתבים שהם לאלה הכרחיים אביזרים ועיפרון מחברת יולי  בידי

.         ; העיתון  של הרשמיים הצלמים שהם לאלה הכרחי אביזר מצלמה צווארי
".     " .    ", המועצה"   ראש את לראיין באנו למזכירה יולי אומרת משלנו מעיתון אנחנו

.   "? המזכירה"   שואלת פגישה לכם יש
 .   ", משיב"  אני ורבע בשלוש

 "!  ...  " .     ,   "... היא"  או ורבע שלוש הפגישות ביומן חולפות ועיניה המזכירה ממלמלת ורבע  שלוש
   .    " :   ".   , " . רבע  לכם מוקצבת ההמתנה בחדר לשבת נא אומרת היא רואה אני משלנו לבסוף  קוראת

". המועצה     ראש אדון עם שעה
.     ", מתיישבים"      כשאנו ממלמל אני זמן הרבה לא זה שעה רבע

.   ",       , יולי"  מציינת רוצה שאני מה בשביל מספיק זה נורא לא

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

139



 ,     ,    , מביטה    ההמתנה לחדר המזכירה נכנסת השעה מחצית ובחלוף הספסל על ממתינים  אנו
     ".    " , למשרד     אותנו מובילה היא אז עכשיו אתכם יראה הוא ואומרת משקפיה זגוגיות מעל  בנו

הראשי.
   ,    ( חליפה    (  לבוש והוא הארוך שולחנו מאחרי המועצה של הראש יושב הראשי  ובמשרד

   ,        , ולחים,    קצרים וריסיו לבנות שיניים של חיוך ומחייך קטן פיו ותפוחות ורודות לחייו  מפוספסת
 . תכופות  וממצמצים

,   " ,  ,    ,   , המועצה   ראש אדוני ואומרת המחברת את פותחת יולי מתיישבת טקס הרבה  בלי
   , עסוק            שאדוני בידיעה משלנו לעיתון מקדיש שאתה הזמן על לך להודות רוצה אני ראשון  דבר

".     . מאוד   זאת מעריכים אנו יקר וזמנו מאוד
.      , לידו   שניצב סגנו גם ומחייך מחייך המועצה ראש

     ,      " ,   ", ואגש"  יקר זמן אבזבז לא מאוד עסוקים אנשים כאן שכולנו מכיוון יולי ממשיכה שני  דבר
". העיקר   אל הישר

    ,     ", הבשרניות"   אצבעותיו את משלב לסגן המועצה ראש אומר חמודים ילדים  איזה
    -   ,      , אנו    עיתונאים בתור כי לדייק ואם אלי המנצנץ החיוך סב ואז כרסתניות זהב טבעות  שעונדות

        ,    - המעמד  את שמתעדת המצלמה לעדשת המטורזן החיוך מיועד אלי מאשר יותר בעובדות  דוגלים
    ,     ,   , היפים.   החיוכים את ומנציח בשקט בחדר סובב ואני מבזיקה היא קליק קליק  בחריצות

 . הנוכחים     כל פני על שמתנוססים
.    ,   ,      ", הרף"  ללא מעפעפים הקטנים ריסיו לאחור ונשען המועצה ראש מכריז מוכן אני

,    ,    .   "?   , בסגנו"  בשנית ומביט מצחקק המועצה וראש יולי שואלת המועצה ראש בטוח  אתה
.    ",   " .     , הראש     שוב אומר חמודים ילדים איזה בתורו הוא גם ומצחקק גבו מאחרי ידיו את שמשלב

,   ,   ,' '      , רגליה   מסקלת בדיפלומה שוחקת משלנו עיתון מטעם חוץ לענייני כתבת פלד יולי  וגם
: הראיון   את ומתחילה

      ,  " ,   ", זמן"   כמה ולקוראים לי אמור בבקשה תוכל אם פותחת היא המועצה ראש  אדוני
 "? בתפקידו    כבר מכהן כבודו

 , ונפוח     מרוצה חיוך מחייך ,וכבודו היום         כל יפות כאלה שאלות על לענות יכול חושב  אני  הוא
,    ,  ,   )     "? שלנו, "    לראש כי כמובן רטורית שאלה וזו הסגן את שואל הוא כבר זה זמן כמה  לעצמו

   ,    ,  ,     , נמצא   כבר שהוא והשניות הדקות וגם החודשים השנים מספר בדיוק ידוע המועצה של  כלומר
 "? חושב, "    אני שנים חמש בתפקידו)
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 " :   , ראש        אדוני ממשיכה יולי משלו מליצי בחיוך העובדה את מאשרר שהסגן  ולאחר
        ,   " , של,"   המזרחי החלק של השתייה במי נתגלו לאחרונה לכולנו שידוע כפי אומרת היא  המועצה

"?     . העניין      על דעתך מה לבריאות מאוד המסוכנים וכימיכלים מישקעים הישוב
       " ,  , במעלה    התושבים של ובריאותם אושרם את שם אנוכי ואומר בגרונו מכחכח המועצה  ראש

   ,     " ,  , את."     שנסיר ותקוותי הבעיה על כעת עובדים אנו ומוסיף ברצינות בראשו מניד הוא  ראשונה
".   , האפשרי     בהקדם הישר הבריאות משביל הנגף אבן

,העט    , קלאק        קלאק הבזקים מבליחים וברקע הכתבת של במחברתה בשלהוב  רושמת
. מצלמת  המצלמה

 ,       " ,   ", נמצא" האחרון התושבים שבפיקדון לכך מודע אתה האם יולי ממשיכה  אדוני
      , שאר     מתושבי האחוזים כארבעים בלפחות קטנה המזרחית הנפה תושבי של  שהכנסתם

המחוזות?" 
".    " ,    "? לכך"  מודע הייתי לא המועצה ראש משתאה האמת זאת

       " ,   ", בגין"   השתייה במי נמצאו הללו שהמשקעים יודעים כולנו הכתבת ממשיכה כן על  יתר
".          , בצינורות   ממש של חורים של היווצרותם כדי עד והחלדתם המים קווי התיישנות

     ,    ",    , באי"  לפתע זעות המדושנות עגבותיו המועצה ראש אומר בכך מטפלים אנו שאמרתי  כפי
      )       , רגע  באותו המועצה ראש אדון נזכר ודאי בזה זה נוקשים המבריקות נעליו עקבי בכסא  נוחות
,   ,         , בסיפור    כמו הוא בעקביו ינקוש אם שאולי קיווה נפשו ובמעמקי עוץ מארץ מהקוסם  ידוע
    ,    ,( מעל      מתגלשים זיעה אגלי אצבעותיו בעצבנות תופפות אחר במקום ויצוץ לאלתר משם  יעלם

. השפתיים,     מעל החיוך ונמחה גביניו
        " ,   ", והמים"  הביוב וקווי השתייה במי שנעשתה בדיקה פי על יולי אומרת מכך  ויותר

  ,      , "    , שעל  ונקבע לבריאות מסוכנים ממצאים בהם שהתגלו ח בדו במפורשות נרשם שנתיים  מלפני
". התשתית        את ולהמיר הערוצים את מידית לתקן המועצה

 ,  , כמו,           ופרצופו סגנו עם חרדים מבטים המועצה ראש מחליף שלי המצלמה בעדשת  והנה
  ", " .   ,    ;   , ראש  ממלמל מעניין מאדים ולבסוף מלבין ואז מווריד צבעים מחליף מבוהלת  זיקית

 ,    ,    , " :  , כמה,       הזמן לנו נגמר זה את תראו אופס ומכריז רוח בקוצר בשעונו מביט הוא ואז  המועצה
חבל!"

 , לעצמנו   חושבים , ואנו      , והמזכירה,    דקות חמש רק עברו הרי המועצה ראש אדון  באמת
.   , שעה  רבע במפורשות  אמרה
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  ,    ,  " ,    , לאותו    שבהמשך המועצה ראש אדוני יודע ואתה מוסיפה היא וכבר מרפה לא יולי  אולם
 ,        ,      , אין" בתקציבים חמור גרעון שבגין נכתב הזה ובמסמך בגנזך שתויק נוסף מסמך יצא ח  הדו

". התשתית     את לתקן המועצה ביכולת
.     "? בעצבנות" המועצה ראש ממלמל באמת

 . קליק  קליק
"?  " ,    ", חתום"   מי בחורמה הכתבת ממשיכה הזה המסמך ועל

  ,   ?      , ונבוך,      חרד המועצה ראש דלתו אל ואץ כפיו סופק מכסאו נחש כנשוך מזנק מי  הופ
.   "! קורא, "   הוא חמודים ילדים איזה ומזיע

 .   ". הכתבת"  קובעת המועצה ראש
.      ,   , בתמיהה     הנוכחים יתר בכל ואז ביולי ומביט מידי המצלמה את מניח אני

  " .   ,  ,   .   ".  , היה"  אדוני ואם סיימה טרם מסתבר היא כי יולי אומרת בלנדו לצלם  תמשיך
 ,      " ,   ", חשבונות    נוספים מסמכים מוצא היה הוא בעצמו ממשיכה היא ומחפש הספרים את  פותח

       , ציבורי      גולף אתר לפתיחת הוראות מפורטות ובהם מכן לאחר בלבד חודשיים שיצאו  ותצהירים
,    ,   .     , מקרים    צרוף איזה ש היכן הקהילה של הצפוני בחלק המועצה מימון בהשתתפות  חדש

,   ",   .    ,  ,    . מוסיפה  היא לכך ובנוסף המועצה ראש חתימת שוב מסמכים אותם ועל אדוני  מתגורר
    " ,     ,    "! החמודים"  הילדים את תלווי בואי בחופזה הדלת את ופותח המועצה הראש קורא טיש  גברת

"! בבקשה   החוצה האלה
  ,   " ,  , זה         איך אדוני לי ותסביר ואומרת שלה הצד תיק מתוך דפים בזריזות שולפת יולי  אך
 , על             המתפוררים המים קווי כמו חמור בריאותי מפגע לתיקון דיים מספיקים התקציבים אין  שאם

,       פי  בכל"     וסגניו אדוני של משכורתם עצמן הכפילו האחרונות השנתיים מן התקציבים ח  דו
",  " , זה?"   וכיצד דורשת היא זאת

"!   !  " ,    , הזמן    נגמר הזמן נגמר רם בקול ואומר הסגן אליה חש הנה
     " ,   ",    - חופשות"  לשש סגניו ושני אדוני יצאו מוסיפה יולי בקופה הגירעון חמור כך כל  שאם

"?   , האחרונות   בשנתיים אחרות במדינות ארוכות

-    ,        . כנף   בעלי ומני ופרושים ציפורים וקיני מטפסים שרכים של זעירים יערות סביבנו ועצים  שדות
   -  ,         . דבר    כל או ואיש אפר בדרכי חולפים כבר שאנו רב זמן זה לזמורות בינות המרפרפים  אחרים

 .    - באופק   נראה לא העניין לצורך אחר
.   "?  , יולי"  שואלת בלנדו אנחנו איפה

.    ,   ", במפה"   נעוצות עיני אומר אני בטוח לא אני
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ש"   חשבתי . אני ואני    ", אבוטבול  מימו רוגן בניווטים גרוע
 " ,      ,   ", אמור"     זה הריקות הדרכים את תרות עיניה יולי אומרת דולורטה סבתא של ההסברים  לפי

". בסביבה   כאן להיות
.   ", ממלמל"    אני גדולה עזרה לא זו

.     ,   ",    , המפה" את מידי וחוטף מימו רוטן המפה את תביא טוב
,          , הבאים    את בסקרנות ובוחנים צד מכל מעלינו כופפים והעצים האפר בדרך קופץ  הרכב

 . ברחש    זעים הכבירים ,עפאיהם    ? ראיתים   לא מעולם הזרים אלה .מי לזה     זה לוחשים הם
.      ,   "? החלון"       החולפת בפלורה נעוצות עיני שואל אני מבקרים אוהב לא הזה האיש אם  מה

".   , מקום"        בשום מערה באיזו פה חי שהוא לזה סיבה יש
      ",  , המראה"       דרך בי ומביטה יולי אומרת במהירות לאורחים סימפטיה חוש לפתח יאלץ הוא  אז

". שלושה, "     לו יהיו היום כי האחורית
" ,       ",   " .   ", אנחנו"   מידו המפה את ומניח אומר הוא שרשמית חושב אני ממלמל מימו לשם נגיע  אם

אבודים."

' ו  גאוצ אל
;         , דולורטה      סבתא של בחצרה שאספנו וירקות פירות ובתוכם קש סלי עומדים העץ שולחן  על

    .   ,   ,  , - חרס  כד עומד לצידם ואוכמניות תותים ופלפלים תפוחים עגבניות אדומים זהובים  אפרסקים
,      ,       , השדה   אדמת ריח קורטוב ובמטבח צהובות חמניות מתוכו שצצות כחול אגרטל קרים מים  ובו

 .     -    , ממש   של ניחוחות מרק בשל פרי ומתק וירק רענן עשב
.       , השמשה,      אל ושוב שוב ומתרסקים טסים החלונות על שיכורים חרקים מתדפקים  ובחוץ

? זה    את מריחה ,   את     ,  , אין    הרי לחרקים המסכנה את אותה תראו והנה מתרגשת שפירית  שואלת
 .    !  , בחלון  מתנגשת היא טראח הגיון הרבה

! זה     את מריחה שאני ,    בטח  ,   , לתוך   הישר היא צוללת השפירית חברתה וכמו חיפושית  זועקת
הזגוגית. 

, דעתי     עלי שנטרפה חושבת , אני המבולבלת    השפירית .אומרת אותי     משגע פשוט הזה -הריח  ושוב 
 .  - התנגשות      הקטן המוח בעלי על רחמים באמת

  ".         , סבתא"  מסבירה הנחוצים הדברים כל את בידינו שיש לוודא עלינו שנתחיל  לפני
  ,     " . לעבוד,    צריך הפירות שימור בתהליך שפותחים ברגע סינר למותניה וקושרת  דולורטה

   ,         ". צנצנות   מתוכו מוציאה הדלפק שתחת העץ ארון את סבתא פותחת אז עקבה ובלי  במהירות
  .    " ,   ", " . מיכל     כל האלה הצנצנות את מיין אומרת היא אדריאן בכיור אותן ומניחה ריקות  זכוכית
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".        . לאוויר       לחלוטין אטימים בקונטיינרים רק להשתמש עלינו לפח השלך פגם או חריץ בו  שיש
.      ,  " :  , בבקשה      הפירות את נפו אתם ובלנדו יולי ומוסיפה הכיריים מן הקומקום את מסירה  היא

".      .   , לשימור       בהם להשתמש נוכל לא בצד שימו המידה על יתר בשלים או פגועים כאלה
נרתמים            לרווחה,ֹ עכשיו שנפתח החלון בעד הנעימים הבוקר צפרירי פנימה זורמים  ובעוד

:    , בסיפור  פותחת וסבתא למלאכה כולם
   " ,   ",    ,   , לכתיבתו"  שהתמסר אנטומולוג היה מתחילה היא במקורו אירי שהיה בל אמיל שלי  הסבא

    ,     ,    , רמשים    סוגי מאה לפחות בספר לכלול אומר וגמר אותו כינה כך המושלם החרקים מדריך  של
,         ".    , רחבה   קערה לתוך רותחים מים שופכת היא אז בעולם מדינה מכל נמצאו שטרם  שונים
 "?    " .      , היא    הטובות הצנצנות הן אלו לרתיחה האש על אותו ומניחה בשנית הקומקום את  ממלאה

. אדריאן   את שואלת
   ,   ".     , הכיור"    אצל עומד משיב הוא מקולקלות הלא שמאל ובצד המקולקלות הצנצנות ימין  בצד

         ,   , זה  שנשרו שיניים של ריקים חללים חושף אשר וחיוך יחפות רגליים מופשלים  בשרוולים
מכבר.

    " :   ,  ,    ", בל" אמיל סבא היה ולפיכך בעברית ממשיך והסיפור באנגלית סבתא אומרת  גוד
   .      ,    , שהוא     מה זה אבנים והופך עצים על מטפס שיחים תחת זוחל בעולם אחרת במדינה תמיד  נמצא

". השנה,        מתוך ימים ותשע חמישים מאות שלוש עשה
.    ,   ", בקפידה"    אפרסק בוחנת יולי מציינת שלמה שנה כמעט זה
.   "? שואל"          אני טייל לא הוא בו היחיד ביום עשה הוא מה אז

 .        ,    ", הרותחים" המים בתוך הזכוכית צנצנות את ומניחה דולורטה סבתא צוחקת ישן
   " .   ",    , אחד"       דבר זה אך מספרת היא האמזונס יערות אל בל אמיל סבא את מסעותיו הביאו  וכך
 ,( ודבר        (         בכך מה של עניין אינן הן גם כי אפס אפריקה או זילנד ניו כמו בארצות לבדך  לתור

".      ' אמריקה  דרום של הגשם ויערות ונגלים בג אחר
.   "? אדריאן"    מצייץ עשה הוא מה אז

    ,    " .   ", לתוך"    אותם תכניסו ואתם הפירות את אפרוס כעת סבתא מסבירה מדריך למצוא עליו  היה
  ,        " ,   ", פוארטו.  בעיר אקוודור במדינת בל אמיל סבא עצמו מצא ככה ממשיכה היא ובכן  הצינצנות

,   ,       ,     , מאטה   שותה הנפו נהר על קטן בבר יושב והאמזונס האנדים הרי שבין אורלנה דה  פרנסיסקו
וחושב."

 ,        ,      , חובש,     עץ של שרפרף על לו יושב והוא בל אמיל רבא סבא את אותו רואה כבר אני  והנה
 ,     ,       , הוא   מסנטרו פורץ לבן זקן חוטמו קצה על רוכבים עגולים משקפיים ואפרפר רחב  כובע
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  ,       , לאיטו     ושותה בספרונים משרבטים חרקים שחוקרי אלה מסוג דברים מני קטן בספרון  משרבט
 .   , נראה,    כך חשובים בשרעפים שקוע משקה

  ,    ,    , כמעט    ( והבר מאוחר שכבר מפני להאשימו ניתן לא ברם משועמם מעט שהמוזג  ויתכן
 "?   " ,  ,       ,( לטייל  פה הסניור ושואל מיודעינו אל קרב הוא הנה כי מאדם וריק

 .         , אך      שלו לא לעניינים אפו את האיש דוחף כאילו לחלקנו יראה שכזה שדבר להיות  ויכול
".   ,  " :     , חוקר,       הנני בדיוק לא ואומר שפמו תחת שמחייך בל אמיל הסבא סבור כך לא למזלנו

 "?     " .      ,   "? מקווה" אני הפוליס של לא כוסות ומנגב הדלפק מאחורי העומד המוזג מתעניין חוקר
".   " ,   ", " .   , מחפש   אני שרצים אומר הוא לא בראשו ומניד צוחק בל אמיל

         " ,   ", או"    אחד שרץ איזה לפחות יום כל מגיעים הזה לבר המוזג מתרצה הנכון למקום הגעת  אז
שניים."

".    ,     " ,  , אחר       בסוג אלא עוסק אני שרצים בכאלה לא ואומר המשקה מן לוגם בל אמיל רבא  סבא
".    ,     .   , " , משנתיים  יותר כבר עובד אני ספר על רגליים ופרוקי בחרקים מוסיף הוא

 .   "... המוזג" מתפעל אווו
". האמזונס"    אל מועדות פני

,   ,        , שכאלה  שרעיונות מקשים אנו המוזג של הנלהבים הראש ומנענועי הלשון  ומצקצוקי
    " ,   ",  ... " . טוב,      רעיון לא זה האמזונס המוזג אומר סניור אווו אצלו מתקבלים לא בטח הם  יפה

בכלל."
.   "? אמיל"  שואל לא מדוע

",      ,    , אברים"       שלהם בגוף שם מאבדים אחד יום תוך עושים הם מה יודעים שלא שכאלה  מפני
      " .       , אחד  שיום טונטו איזה הכרתי בעצמי אני הנקיות הכוסות את הבר תחת ומסדר המוזג  מסביר

   ,   ".       , את      לנגב ופונה מספר הוא ראש עם רק חזר למחרת וביום שלם שלו הגוף עם לאמזונס  נכנס
הדלפק. 

.        ,   "!? פירות"   בפלחי הצנצנות את בשקידה ממלא אשר אדריאן קורא ראש עם רק
.         ,   ", פרי"   המלאים הכלים לתוך רותחים מים שופכת בעודה סבתא אומרת המוזג סיפר כך

".           " ,   ", שלמים"  יומיים תיק בתוך ראשו את לסחוב צריך היה שלו האמיגו המוזג אומר סניור  בחיי
    ,     ,      " , מן  הראש את הוציא שלו החבר גם התיישב יושב אתה בו ממש מקום באותו מפטיר  הוא

".   , לגמרי,      תשוש הבר על לידו אותו והניח התרמיל
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 "?   " .      , הוא       לו קרה מה בחלחלה העץ דלפק על ומביט הבר מן ידיו לפתע מושך בל  אמיל
שואל.

 ,    ?    ,  " .   ", או"     הברנש את שאלתי לך קרה מה מיוס אדיוס עונה המוזג אני ששאלתי מה בדיוק  זה
 ,    ,   " ,   ",  .     , מה  הברנש של ראשו דיוק ליתר או המוזג מספר והברנש ממנו שנותר מה את נכון  יותר
    ,     ".     ? את   הדלפק על מעביר בלשונו שוב מצקצק הוא בלילה אותו אכלו שטרמיטים לי אומר  הוא

המטלית.

  .    ",   , פונה"       היא סבתא לנו מורה שיתקררו ונחכה ויבש קריר במקום הצנצנות את נניח  וכעת
    ,        , זית    שמן עליהן נוסכת עץ קערת לתוך אותן שופכת היא ואז דקות לפיסות עגבניות  לפרוס

         . פלחי      לתוכה וחותכת נוספת קערה מוסיפה היא זה לצד הגינה מן רענן ובזיליקום אורגנו  ומפזרת
   ,   ".   " . מתיישבים,      שאנו וכמו אומרת היא לאכול שבו עכשיו קר וחלב דבש עליהם ויוצקת  אפרסק

. לספר,    סבתא ממשיכה בשולחן

.   ",     , ' המוזג"       מזהיר בדרך שפוגשים הגנבים ואת ונגל בג שגרים והדרקונים הרוחות את נשכח ובל
    ,      " .    ", רוחות"   בדרך אפגוש ואם ערך דבר כל נושא אינני בל אמיל אומר מודאג לא  אני

".   , שיעזבו,       לפני דמותם של תרשים להכין שאוכל אקווה ודרקונים
 .     ,  ,    " ,   ", עלייך"    לבדך פה לך שתשוטט סניור לך מציע הייתי לא המוזג אומר המקרה זה אם  וגם

".        , דרכך   את שם לאבד תוכל בקלות כי דרך מורה למצוא
.    "? בל"    אמיל שואל כזה אחד מוצאים ואיך

  ;       , עץ       חלילי אמריקאית דרום מנגינה ברקע פורצת ולפתע השאלה את סיים לא עוד  והוא
" :     ,   ,   , אני,    עמוק בקול מישהו דובר הצללים מן החדר ובצד במיתרים פורטות גיטרות  מחללים

       ,       ". אפו   תחת מתנדנד מאוד וארוך שחור שפם האיש של ראשו על רחב כובע אותך להדריך  יכול
. בסנטרו    חרוט עמוק וחריץ

.    "? בל"  אמיל שואל אתה מי
 ". '  " .   ", ו"   גאוצ אל האיש משיב הרננדז דומינגו אני

.    "? חוקר"     בל אמיל היטב האזור את מכיר אתה
. '   ", ו"    הגאוצ מכריז ידי כף את כמו

 "? לך"    יש כישורים ואילו
  '  .     , שלכתפיו      הרחב ו הפונצ האפלה מתוך לאט וצועד רגליו על הרננדז דומינגו קם  דאז

     ,     , משתלשלים    אשר האקדחים שני מנצנצים העמומות המנורות אור ותחת צעד כל עם  מתנפנף
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 .       , ירכו.        על תלויה ארוכה פאסון וסכין גופו על מבריקה כדורים עטירת בולאדורס חגורת מחלציו
   )     '   , הסבא   של שהסקרנות וכמובן אחריו לבוא בל לאמיל ו הגאוצ מסמן מילים להוסיף  בלי

 .       ,(    , הבהיר,    הלילה תוך אל יוצאים והשניים בעיניו ונצתת כבר פזיזה להבה כמו רבא
 ,      . מכל       אנדיים פיוטים סביבם שורקת הרוח המלא הירח תחת בשתיקה לרגע עומדים  הם
     .    ,  , את    הרננדז דומינגו מרים אז הכחולים ההרים עולים ומאחריהן האפורות הגבעות יורדות  צד

 ,    , באויר  אצבע ונועץ המחורצת ?" ידו הוא"        מולנו שם שמסתובב הזה הזבוב את רואה  אתה
שואל.

 ,      , ואז        גבותיו ואת שפתיו את מכווץ עיניו את משקפיו מאחורי מצמצם בל אמיל  הסבא
 "!   , רואה: " אני כן קורא

""? משער      אתה ממנו שלנו המרחק ומה
.   ", אומר"   הסבא מטר חמישים לפחות

   ,    '   , שמהדהד,    שאון ובקול מחגורתו אקדח בזריזות ו הגאוצ שולף נוספות מילים בלי  ואז
,   ,   ,  ,  .      , בשלו   מתעסק באויר סובב מסכן והזבוב הזבוב לעבר וטס כדור ניתך הגבעות כנגד  ארוכות

 . במהירות          אליו קרב אשר עצם באיזה מבחין הוא פתאום כשלפתע
? זה  ,           מה הממוצע    ההגיון מן יותר מעט להם שיש חרקים שיש כנראה אך הזבוב לעצמו  חושב

  ,      ,        , על   ונס כנפיו ואת רגליו את לוקח התהיות את וזונח כבר הזה החרק כי הממוצע החרק  של
!נפשו.  מהר,  ,      מהר   , השחור    האובייקט על לאחור בחפזון ומביט כנף מחיש לעצמו חושב  הוא

 .       , לעצירה   לעין נראית כוונה כל בלי לעברו ומתקדם !שטס מהר  - יותר  , ו   חושב עם הוא  לעזעזעל
. האלה  הכנפיים

להגיד  .וצר האחרונה,     מחשבתו זוהי אך
,        , בהשתאות'      שנפער פיו את סוגר אמיל והסבא החגורה אל האקדח את משיב ו  הגאוצ

"! העבודה: "   את קיבלת ואומר

אלוהים    שכח ממנו מקום
 ,        , כשלפתע      דרך באותה ושבים עקבינו על סובבים ולבסוף שלמה כשעה עוד לנסוע ממשיכים  אנו

 ".  " :  , פה    זה ואומרת הרכב את יולי עוצרת
  ,      ,    , איזה      אולי כלשהם דרך סימני אחר תר סביב מביט אני העצים בין אל וצועדים יוצאים  וכשאנו

   ,            .' מלשאול  '  נמנע אני זה את ולא זה את לא מוצא אני אין שלמצוא ולמרות פה זה המכריז  שלט
.    ,        , כך,      זה יהה הנכון במקום שאנו אומרת פלד יולי שאם יודע כבר אני שמזמן מפני  שאלות
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   .       , צופפים,   וסבך שיח בענפים המלחששת והרוח הציפורים רק ונשמעות ושלווה שקט  סביבנו
. פינה,      בכל ומתרגש מורגש והאביב בחורש

  .   "? מימו"  שואל עכשיו מה
.    ,   ", בשרך"    דרכה מפלסת יולי פוסקת המערה את למצוא צריך

 ".      " ,   "? שכח"    אלוהים אפילו הזה שמהמקום נראה שואל אני לכאן הגיע הוא איך
           , ירכו    מעל מתקלפת מימו של ידו את רואה אני סובב וכשאני מאחורי נשמע חבטה  קול

.   ", מסביר. " הוא עכביש העצומה
.   ", אומר"    אני כאלה הרבה פה יש

.    ,   ", באויר"         מתנופפת אצבעו מזהיר הוא עלי לזחול שינסה דבר כל בגורל שיעלה מה וזה
 .         , בעד     יובל רץ בבסיסו אשר הגיא בשיפולי יורדים ואנו לשיפוע הקרקע נוטה אט  אט

 .          , במים   אור של בהרות ומטילות עדינות שמש קרני מסתננות שלראשנו העלים אפריון
"!   " .  ,    , גבול      מסיגים אתם ובמטריה רגוז במבט חמוש השיחים מתוך אדם לו מופיע  לפתע

.   , במטריה  ומנפנף צועק הוא
".     " ,   ", פרטי"  שטח שזה ידענו לא יולי אומרת מתנצלים אנחנו

        ".     " ,   ", על"  הכרוך קטן מכשיר על מצביע הוא אז אופן בכל רשמי באופן לא האיש ממלמל לא  זה
  ,       "?    " , שלפני,  מפני בתגובה מעוניין באמת לא שהוא וכנראה זה מה יודעים אתם ואומר  זרועו

   ,   ,       , קצה    שעל מפני חבל וממש שלו שאלתו על להשיב זה חש היפותזות להעלות מספיקים  שאנו
 " ,   ".     " . תמשיכו     ואם מציין הוא דם לחץ למדידת מכשיר זה מעניינות השערות דווקא עמדו  לשונינו
   .     ,   , אני      כן על קורים טובים לא דברים מצפצף וכשהמדיד לצפצף המדיד יחל זעמי את  ללבות

 ".     ,    ,    , באתם  ממנו לנחיל ולשוב עקבותיכם על לסוב יקרה שזה לפני לכם מציע
"?     " ,     ", המטריה"  עם אותנו יתקוף הוא בקול מימו לי לוחש מה אחרת

 " ,    ,      ", אנוש"     בני וממלמל בראשו מניד עקביו על וסב האיש אומר אותך שמעתי שלא תחשוב  אל
.        ".      , הסבך   תוך אל חזרה צועד הוא ואז קטנים בעודם אותם להדביר צריך חרקים כמו הם

.    ", אחריו"     יולי קוראת ראיון אתך לערוך מעוניינת הייתי
      ?      " ,   ". שאוכל"  בכדי שמו את לי אמרו כאן שאני לכם אמר בכלל ומי רוגן הוא מתראיין  אינני

לפטרו."
 ".  " ,   ", דולורטה" סבתא יולי משיבה דולורטה

    ,     ,    ,   , על  פושט רחב וחיוך עקביו על בשנית סב מלכתו האיש עוצר ופלא הפלא הרגע  ובזה
"?  " ,   "? בל. "  דולורטה שואל הוא אמרת דולורטה פניו
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        ,  , אף     הזומם המבט סר לא הירוקות מעיניה אולם ומהנהנת מנומש חיוך לו משיבה  יולי
. לרגע  לא

        " ,   "? משפחה"     גם הוא בל דולורטה של משפחה שהוא מי מחייך האיש קודם זאת אמרת לא  ומדוע
 ". " :        ". ישוע.      עצמו ומציג ליולי ידו את מושיט הוא ממנהגי לחרוג מוכן אני בשבילך שלי

.     "? אבוטבול" למימו לוחש אני ישוע
,       ,       .   ", אלינו"  סב שהוא לפני לא אך בעקבותיו לבוא ישוע אותה מזמין וכבר יולי אומרת פלד  יולי

".  " , אתם       לא שיניו מבין מסנן סמור ובשיער מתנפנפת ובמטריה
.   ", ממלמל"   אני הנכד אני אבל

    " ,    ", ל"  ניסה לא הוא לפחות אבוטבול מימו אומר נורא .    הדבירלא אדם  בן עם להתעסק  אותך
".     . בצבא     זה את למדתי מסוכן דבר זה במטריה חמוש

     ,       , ישוע  המרואיין עם יולי מתיישבת החורש ובמעבה שמוט עץ גזע על מה  במרחק
 . בראיון,          ופותחת הצד תיק מתוך ומצלמה הקלטה מכשיר שולפת ומטריתו

  , - -  -    ,    , לנחל   בסמוך טט א טט שם יושבים והם יותר מעט אולי השעה כמחצית  עוברת
   .          , הצחוק   אדוות ובין העצים בין יולי של צחוקה קול עולה לפעם ומפעם אור בבהרת  וטובלים

 .   -    - נחש  כלחישות מטושטשים משפטים חצאי מילים משתחלות
.        ?     , פרטית    שיחה ולא רשמי ראיון שזה חשבנו הצחוק כל מה ועל השניים מדברים מה  על

      ,    , בנפש     כלשהי שיחה מתקיימת שגם יכול מזה יותר ועוד מסויימת סקרנות כבר בנו  יש
 ,   ,      ,   , ומרתק     אותה שמצחיק התמהוני זה בישוע אם כי ביולי ולא שבלב קינאה איזו אל  שמצביעה

        ,  .    , נעשה,    כזה ששיח הנחה נקודת מתוך לצאת יש אולם שלו רק היא זו שעה ושלחצי  אותה
  ,      . -   , הזה     ובשלב זמן יש דבר שלכל מפני ההכרה תת במבואות יותר הטמירים הנפש בקפלי  כרגע

 .    ,     , קצב    יש להכל קדימה לרוץ צריך לא המתאים הזמן זה אין
     ."    " ,   , בציציות    לבדוק הספקנו לא ועוד טוב מה בעתו דבר אמר קוהלת אומר היה יצחק  ודוד

. הציוד,         את התיק לתוך ומכניסה יולי שבה וכבר האושיה
.   "? שואל"  אני סיימתם כבר

.   ", יולי"    מסבירה ללכת צריך היה הוא
   " ,         "? המטריה"  עם ארנבות לצוד חזרה דרכנו את עושים שכולנו איך מימו שואל לאן  ללכת

שלו?"
.   ".   ,  -     , יולי"     אומרת הון ששווה מצליחה אפ סטארט חברת לו יש משונה נראה שהאיש כמה עד

 "?      ,   - מימו"     פה לו חי קרוזו כשרובינזון האמיתי בעולם כך כל ומצליחה החברה מתקיימת  ואיך
. שואל  אבוטבול
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  ,       " .   ", חוזר"    והוא ישוע של הנהג לכאן מגיע בחודש פעם יולי משיבה עצמה את מנהלת  החברה
      ,   ,     , חדשה  אספקה עם למערה חזרה וחוזר ומתגלח מתקלח השיניים רופא אצל מבקר ליבשה  איתו

".    , וגרביים   בוקר דגני טואלט ניר של
         .     , על  דיעה להעביר המספר של עניינו זה אין אך בהחלט תמוה עניין זה דעה  לכל
        , לחרוץ.        הקורא של מקומו זה אין גם ואולי שהם כפי הדברים את להציג רק מטרתו  הדמויות

      , בחוסר,         נתקל לפעמים הוא גם ולבטח הבריות של בראשן מתחולל מה יודע אלוהים רק  משפט
.    ,      , אותם   תבין לך וממלמל בראשו מניד הוא אולי אונים וחוסר הבנה

   ,     ,   . את     שואל אני בשרעפיו שקוע אחד וכל שקט וכשהכל חזרה ונוסעים לרכב שבים  אנו
"? שם, "     בדיוק לעצור ידעת איך יולי

 ,        " , בגלל    הנכון במקום שאנחנו אדע שאני אמרה דולורטה סבתא ואומרת בכתפיה מושכת  יולי
". מוזר     עץ יעמוד הדרך שבצד

.   "? שואל"  אני מוזר עץ
.   ", יולי"  מאשרת מוזר עץ

דאתרא  מרא
ליל"    ציפור יפית מה
התיל    גדר על הנוחתת

החתול   ימצאך בל
לחו   נוסע ל"שמחר

" חיל    עסקי שם לעשות
 

. מחמשרת   איזבל סבתא
 ,      , מפיות        אגוזים וטורט לימון עוגת שאריות חמים משקאות ובהן כוסות רק נותרו השולחן  על
 .    -     ,    . הכלים  מכבר זה הסתיימה השנה ראש ארוחת לאמור לזה שקדם ומה ופרורים  משומשות
           , הדלת,     בפתח זה לצד זה יושבים רגל תלת וווה רותי והחתול מתכלים רגע עוד הנרות  פונו

 .    , לנדבות    בסבלנות וממתינים ציפייה מלאות גדולות ובעיניים
    ,      , רוכנים   והם רגע ועוד ובקיפוצים זנב בקשקושי שניהם פורצים אוכל להם  וכשמגישים
  -    ,  ,    -    , לבם   את הקינוח על וגם והשנייה הראשונה המנה על כולה הארוחה ועל אחת קערה  סביב

   ,   ,   ,    , וקיש.    תרד קיש פירות סלט ירקות סלט והעוף הדג שיירי נפלאה אחת בערבוביה  סועדים
-    ,(    ,  , מפיות,  (      כמה וגם יחנק לא שרותי אברהם הדג של העצמות את תוציא רק עצמות  בצל
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  ,    ,    ,  , הן     אוכלות בדבר בוחלות אינן להן אכפת מה והחיות האוכל קערת בתוך יחדיו  מתבוללים
 ,        .  , ושאלות    לוקחים לך שנותנים שמה לומדים בחיים כי ונהנות ומהכל הקערה מאותה  בצוותא

. שואלים   לא מיותרות
   " .    ",  , טרם"      מילו וסבא אני איזבל סבתא מספרת בלנדו ממך מבוגרת יותר מעט אז  הייתי
 ,     ,     .    , ואני   משפחתו של והגפנים הזיתים הדיג בעסקי עזר סבך ביוון חיינו ועדיין קורפו את  עזבנו

",     " .    ,   ", אז    אותי לראות צריך היית תה מן ושותה אומרת היא קטנה משפחתית במסעדה  עבדתי
 ".   " , המקומית  הפצצה הייתי מוסיפה היא

   ,          ", שלו"  המלמולים וזרם התורה ספר מתוך עיניו את לפתע מרים יצחק דוד אמא  בבקשה
"? משתמשת, "     את ביטויים מן באילו נפסק

  " .         ,   ", היתה"  שלך סבתא איזבל סבתא לצד ומתיישב המטבח מן מגיח אשר סבא מאשר האמת  זו
   ,       ,    ( האי( תושבי כל השחורה הארוכה והצמה הכחולות העיניים עם ממש של יפיפייה  ועודנה

.   ". צוחק  הוא בי קינאו
.     ,    ", לתפילותיו"  ושב ידיו משלב יצחק דוד ממלמל תועבה ממש

 .    ", ואומרת"      סבתא ממשיכה טברנה הדלפינו היה המסעדה של שמה
   ,  ,  ,     " ,   ", או"     זית שמן פירות ענבים יין או דגים עמי ומביא מספר סבא לדלפינו בא הייתי ערב  ובכל
,   ,   ,   ,  . הטברנה,      בעלי הרילוס ובעלה אפרודיטה היו ובתמורה היום באותו עבדתי במה תלוי  גבינה

   ,  " ,  ,     ". ביותר    הטוב היה שבדלפינו האוכל ומוסיף ידיו את משלב סבא התבשילים מן לי  מגישים
בקורפו."

    .      " ,    ", מגישים"  היינו קיץ בימי שלנו התפריט משתנה היה יום ובכל איזבל סבתא מחייכת נכון  זה
 ,  ,    , כדורי         או זית ושמן אורגנו ירוק ופלפל זיתים בתוספת ומלפפונים עגבניות על פטה  גבינת

". מבושל,     וצלף רעננה אפונה עגבניות
 .     ,   ,  ,       , בחורף" החום בימי הוגש גם ושום שמיר מלפפונים זית שמן עם יוגורט מאכל שזה  הצציקי

    ,    ,     , של   המסורת גם והיתה וגזר אדמה תפוחי פטרוסיליה עם דגים מרק פסרוסופה מגישים  היינו
 ,        , ומתכנסים       הנרות הדלקת מטקס החוגגים שבים היו בו הפסחא חג של ראשון יום שלפני  הלילה

".        , ולימון    שמיר עם כבש של מרק שזה מיירסטה לאכול בטברנה אצלנו
.    ",     ,  , מילו"      סבא מספר זית ושמן מקומי יין לחם ופירות בירקות עשירות היו שלנו הארוחות

".   " ,    ",    , בעולם"   הטוב הוא איזבל סבתא אומרת כולם אומרים כך ביוון הזית ושמן
 ,  ,     -  " ,   ", ותפוחי"    עגבניות קישואים של אפוי מאכל הבורקי היה סבא אומר עלי החביב המאכל  אבל

".     , רכה     וגבינה מקומי אורגנו נענע בעלי המכוסים חתוכים אדמה
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       " ,    ", שלושה"   והרילוס לאפרודיטה לתת מילו סבא מוכן היה איזבל סבתא אומרת זה בשביל  רק
".    , שמן  בקבוקי ושלושה יין בקבוקי

.    ", מילו"    סבא צוחק דגה של שלם ושבוע
 ,  ,   ,      " , היינו  הבת והלני ואני במטבח עובדים היו תיאודור ובנם הרילוס מוסיפה  סבתא

". לאורחים    האוכל את מגישות
.   "? שואל"   אני אפרודיטה עשתה ומה

  ,      " ,   ", עיקר"   אך להגשה המטבח בין עוברת היתה היא סבתא משיבה לכולם עזרה  אפרודיטה
  ". העסק     את לנהל היה תפקידה

 ,      " ,   ",    , ועל" האי על ביותר הטובה הטברנה היתה סבא אומר אמרתי שכבר כפי  הדלפינו
". רבים,     לקוחות אליה משכה כן

",      ,   ,      , דאתרא"  המרא אלינו דווקא בא המקומות מכל אחד שקיץ הדבר מפליא לא כך  משום
. סבתא  מספרת

.   "? שואל" אני המה
".  " ,      ,    ", העיר"  חכם הדפים מתוך לרגע מציץ אפו יצחק דוד מסביר המקומי הרב

".     " ,    ", החכמים"   חכם היה זה איש מילו סבא אומר חכם סתם ולא
" .    ",       , חכם"      איזבל סבתא מספרת תשובה עליה לספק יכל שלא ושאלה ידע שלא דבר היה לא  כי

 .   ,       , ולפי,         סופר כך בשנה פעם רק היבשה אל והגיח האיוני הים של בלבו זעיר אי על גר  זה
  , יותר,              או עזב לא לעולם כמעט שהוא הזה מהאי חוכמתו את דאתרא מרא אותו קיבל  האגדה

 ". שעליו,   מהעץ נכון
.   "? שואל" אני העץ

" ,    ",      , כי"         איזבל סבתא אומרת העצים ככל עץ היה לא החכם של זעיר אי אותו על גדל אשר  העץ
". הדעת   עץ אם

  ,     " ,    ,    "!  , לנו" מחל חטאנו כי אבינו לנו סלח למלמל ממהר ומיד קופץ יצחק דוד באמת  נו
".   " ,     ".      , השם   חילול ממש שפמו תחת מוסיף ואז אתה וסלח טוב אל כי פשענו כי מלכנו

 ,      " ,    ",    , או"    היה זה אמת דבר אם אולם איזבל סבתא אומרת השמועות לחשו כך לא או השם  חילול
". לגלות,       ברייה אף ביד עלה לא בדייה

.   "? שואל"  אני לא למה
.   ",        , מספרת"        היא ידו בכך צלח אחד לא אף אך הקטן האי באיתור כוחם ניסו רבים שאנשים  מפני

  , שיובילם"             וקיוו הים אל ושב קורפו את עזב כאשר החכם של בעקבותיו שיצאו כאלה  היו
לשם."

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

152



.     ,    ", העוגה"    מן פיסה פורס מילו סבא אומר עזר לא דבר אולם
    " .   ",   , אדירה"     בסערה פתאום נתקל זה סבתא מוסיפה בכתפיהם ומושכים שבים היו הם אחד  אחד

   ,         , את       איבד והוא המים פני על כבד ערפל לפתע פשט לזה לשוב נאלץ והוא הים כל את  שטלטלה
,       ,       . פתאום    הסירה את כריש אכל לאחר החום אזהרה כל בלי עלה לאחד החכם של הדייגים  ספינת

 ".     ,        , היא   מקום בשום עצמו מצא עיניו את חזרה וכשפקח לרגע נרדם ואחר האוכל נגמר  לזה
".      , מרחוק, "   באי לחזות שהצליח אמר בלבד אחד רק אומרת

  ,     " ,   ", סיפר"      כך נוראיים יצורים סבבו שבמים מפני סבא מוסיף יכל לא הוא אליו להתקרב  אולם
 ". המעמקים,       מתחתית איומים וקולות נהמות שהשמיעו החלוץ

  ,     , שמש,        קופחת קטנה דייגים ספינת שטה שבידי התה בכוס שמפכפכים הנוצצים הגלים על  והנה
      .        , ומשחקים  במים סביב סביב קופצים דגים בבוזוקי ומנגן החלוץ לו יושב הדוגית ובתוך הכל  על

 .    . ויפה,        טוב הכל לנגינה ומאזינות המצולות מן עולות ים ובנות תופסת
   ,     ,    , מטלטלות  קרות רוחות בשמיים שחורים עננים מתקדרים אזהרה כל בלי לפתע  אך

   ,     ,   ,   , המים  לתוך צוללות בבהלה זועקות הים בנות מסתלקים הדגים מתפצחים ברקים השיט  בכלי
    ,        , גם.  לרווחה נפתח ולפתע לרווחה פעורות ובעיניים בהשתאות סביב מביט הוא והחלוץ  ונעלמות
,       "!  " . החרטום,     אל ואץ לבסוף זועק הוא האלוהים ישמור המיתרים על אצבעותיו וקופאות  פיו

 .      , הגלים     בין אל זורק הוא הדעת בהסח הנגינה כלי ואת
    ,  ,     ? המים    מתוך המתרוממת תלולית פצפון קטן אי הכל בסך ההתרגשות כל מה  ועל

,    ?     ,      . שכזה   עץ במין בתדהמה עיניו חוזות במה הקטנה הגבעה על שם אולם לא ותו  הכסופים
  ,       ,    , הם.     מפיקים מרשרשים ענפיו על וכסופים קטנים ועלים כוכב כמו זוהר חלב כמו לבן עץ  מוזר

 , נפלאה  ,מוזיקה מלאכים     של מנגינה זוהי . הלוא החלוץ    לעצמו חושב
-   .  ,  , האילן        ותחת עגולים אדומים מתנדנדים קטנים פירות הדקים העפאים ועל העלים  בין

 ,     .    -      , גבות    וחומות שחורות גלימות הדור החכם לו יושב זה הוא הדעת עץ הרי ספק כבר אין  ולנו
 .     , מימדים      רב וזקן שפם מתכווצות אלה ברגעים אשר נרחבות לו

     ,       - שנקלעה  לב הוא שם שלא הנפלאה ובמוזיקה ההוד בכל החלוץ נאבד כך כל  ולרגע
 ,     ,     . והחלוץ   הקטנה בסירה צולפת הרוח שלמעלה השמיים כליל משחירים סערה לתוך  ספינתו

    ,   .    , קולות      אוזניו אל שבאים אז וזה בפראות סביבו ומביט ברירה בלית האי מן עיניו  קורע
נוראיים. 

,    .      , להם    ענקיות עיניים מחליקים עור חלקלקי ארוכים יצורים הגלים בין המים  בתוך
,     ,    .   , אומרת,     זאת ביש מזל מזל מין ואיזה תיפלצים בקיצור קטנות וכנפיים חדות שיניים  ליצורים
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 ,    . ופותחו           מרים הוא מפרש דוגיתו סובבת צירה על ותיכף מבוקשו את החלוץ מצא רק  כי
 "!   " ,    "! חזרה, " חוזרים אנו לספינה צועק הוא קדימה לרווחה

        ,      , היה,  זה אם שבה היתה היא מזמן כבר זקוקה היא אין נוסף לדירבון מצדה  והסירה
      .    ,      , המים  על עכשיו טסה היא והנה סיפיה בפחד ונרעדו הראשון התפלץ את ראתה רק בה  תלוי

.     ,    ,    , בדהרה   משם היא רחקה מהר שיותר כמה מאחריה עשן משאירה מנוע סירת כמו

.   "? שואל"       אני הטברנה אל אחד יום הגיע הזה והחכם
 .     ",   , בגאווה"   איזבל סבתא אומרת אחרת ולא דלפינו הטברנה אל

,     " ,    ", הציקדות"      מזמזום האוויר המה כאשר מילו סבא מסביר הקיץ בסוף תמיד בא דאתרא  המרא
        , צלצול      לרקע בבקרים מנצנצים היו הכחולים הים ומי ברחובות פושט החל הבשלים הענבים  ריח

 ". הכנסייה  פעמוני
  " ,   ",      , האבן"   ברחובות וצועדים סבתא מספרת הבתים מן כולם יוצאים היו החמים הקיץ  בערבי

   ,   .     , המרא    אלינו הגיע כזה ובערב סיפורים ומספרים שירים שרים בחוץ שיושבים או  הלבנים
דאתרא."

  ,      .   ,   , מהלכים  אוהבים וצוחקים הבתים בפתחי יושבים הם מקום בכל האי ותושבי היום  ערבית
 ,        , ואת      ירוקים אור בניצנוצי הלילה את מאירות גחליליות הרחובות לאורך ומטיילים ביד יד  להם

 . מתוקים        ענבים של נעים ריח מבשם הליל אויר
,  ,   .     ,   , תיאודור  ובנו הרילוס הוא בתפקידו אחד כל כולם עסוקים דלפינו  ובטברנה
   .         , והבת  איזבל סבתא האש על אדמה תפוחי וצולים במחבת דגים מקפיצים במטבח  מתרוצצים

,     ,       , לשם,  מפה עוברת אפרודיטה בפנקס הזמנות ורושמות השולחנות בין מתזזות הלני  הגדולה
   ,   -    -  , עסוקים  האורחים פיות בעקביה מתנפנפת וכתפיים צוואר חושפת שמלתה לפה  משם

.  ,   , במיתרים   הקתרוס ונגן במאכלים ולשונותיהם בדיבורים
  -  .  ,  ,   ,  , כולם    שקועים כך וכל עושה כשלו בשלו והעולם מתנהל להתנהל שצריך כמו  הכל

 ,   ,    .       , הרי,    אחת סמטה משם אחד רחוב קורה משם רב לא במרחק מה הם יודעים שלא  בענייניהם
 .   ,   ?    .   , דאתרא    המרא החכם רבנו מי השיירה ובראש שיירה צועדת לפינה מסביב רק זה
 ,       .   , לראשו   דקות ברצועות לרגליו קשורות עור סנדלי בשרעפיו שקוע צועד הוא  לאיטו

 ,   .     .  ,   , ולא,     העצים שותקים פיו פוצה אדם אין הס הכל ועל וכבדה רחבה איצטלה לגופו  ברדס
    ,       , החכם  של גלימותיו ורק קול משמיעה ואינה מהמייתה הרוח עומדת הציפורים  מצייצות

 . בעקביו   חרש מרשרשות
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  .   ,   .     , הולכים  קודם קרנבל ממש מראה איזה מפוארת בתהלוכה הכל צועד החכם  ומאחרי
.   ,   ,     ,   ,  ,  ; במאסף  זוחל שלא ומי לצעוד שיכול מי צועד וטף ילדים נשים גברים בסך  האנשים

     ,  .    , אל   מצטרפים שונים יצורים מני ובסוף החתולים באים ובאחוריהם הכלבים מרצרצים  אחריהם
  .     ,   , רוצים;    כולם מרפרפים צבעוניים דבש יונקי צרצרים מספר מגודלות לטאות כמה  החגיגה

.   .    ,   .   , קודש  דממת נופלת כבוד יראת הכל ומעל תשובות ומחפשים שאלות לשאול
 ,  ,   .    , לאן     ובכן פניה מועדות הרחוב במורד וממשיכה לפינה מעבר האורחה מגיחה  והנה

 .      ,   ,  , שם      הוא דלפינו הטברנה אל לטעות אין ופעמיו הסתם מן הרב של פניו שמועדות
,    ,     .   , הים,   אל הפונה שבחוץ האבן מרפסת על בעיצומו הערב שאמרנו כמו  ובדלפינו

 .     ,   ,  ,   , בשיירה  מבחינים שהם כמו כולם נדמים כשלפתע שלמה חגיגה ושירה צחוקים
  ,    . המזלגות         עוצרות הכל קופא ולרגע הטברנה אל ונכנס החכם לו צועד רוח ובאורח  לאט
 ,   ,    .  ,  .   , כבוד   באמת כי להאשימם ניתן ולא בוהים וכולם הדיבורים ומפסיקים הפיות אל  בדרכן

  ,       . כאן         והכוונה לדעתו מישהו שב שלבסוף מזל אך העם פשוט של בחיקו נופל יום בכל לא  שכזה
    ,             , מן  וקם ממהר והוא מלאה בלוריתו אשר נער אם כי סבא ממש היה לא עוד שאז מילו  לסבא
      )     , שאינו    שולחן בנמצא אין הרגע באותו כי צלחותיו את מעליו ומפנה יושב הוא שאצלו  השולחן

          ,  , דקיקת.      צעירה נערה אם כי סבתא ממש היתה לא עוד שאז איזבל סבתא גם מזדרזת מיד  עמוס)
   ,     -( כלי,     (  עליו מניחה במהרה השולחן את מדיחה פצצה ממש צמה וארוכת עיניים תכולת  גזרה

". " :     , בבקשה   ואומרת החכם אל פונה נקייה וצלחת אוכל
בראשו     מניד דאתרא . והמרא   ,( בשולחן( ומתיישב לתודה

,  ,    , בעלה       להרילוס בבהילות ואומרת המטבח אל פנימה אפרודיטה אצה כבר  בנתיים
"!     " , ביותר,  הטובה המנה את הכינו בנה ותאודור

"?      ?    " ,  , בכלל    של או היום של ביותר לטובה הכוונה מה ושואל במטלית ידיו מוחט הרילוס
"!      " ,   "! ודי"     ביותר הטובה המנה את הכינו אפרודיטה קוראת מתי של לי אכפת לא

  ,     , מלאה       ציפחה עליו פרושה כחולה שמפה הקטן השולחן אצל בשתיקה החכם יושב  בחוץ
  ,       .    , איזבל,      וסבתא ברכיו על מפית לאט פורש הוא המפה על מונחת בהם צף ורוד פרח אשר  מים
     ,      . ובה     סלסלה השולחן על ומניחה המטבח מן אפרודיטה מגיחה אז כוסו לתוך קרים מים  מוזגת

 . התנור        מן יצא שאך שום ולחם זית שמן
   ,   .     . ועל-  לטברנה מחוץ השולחן סביב האנשים מציצים מקום מכל פרצופים  ומסביב

,   ,      ,    ,    , דאתרא   ובמרא עומדים הם השני מעל ואחד זה תחת זה זה מאחורי זה נאספים הם  המרפסת
 . בוהים   הם בדומייה
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,  ,   ,     , ומהנהן       נכחה מביט מרים הוא ראשו את המפית את ברכיו על לפרוש החכם  כשמסיים
". - מם" ממ

? אלה     הנהונים של פשרם . מהו המחשבה      אותה את חושבים ? כולם   , מה   רע או זה טוב  הנהון
  ?     , הכוונה?       אולי עקרה או תהיה פורייה לטובה עלינו הבאה שהשנה משמעותו האם  פרושו

  ?       ?     ? אותי    שהיא הבית את החמור כבר שיעזוב אולי רב בממון שאזכה או ילד לי יהיה  שבקרוב
-תאהב?   ,      .      , אנו  מבינתנו שכאלה הנהונים של שפרושם מפני לעשות שנוכל מה כל זה  לנחש

 .  ,  ,        .   - החכמים   היינו מאתנו יותר שיודעים לאלה זה תפקיד נותיר נשגבים הם שכמונו עם פשוטי
   .      , יצפה      לא הרי מטרידות שאלות אותן כל כשבראשו לחכות אדם יכול כבר כמה  אך

 .      -   ,   - כך  סתם ונחכה נשב שפשוט הארץ מלח טובים אנשים מאתנו המשכיל
,       , לרגל     מרגל המשקל את כולם מעבירים ליחשושים ורוחשים גואים האנשים  בשורות
 "?  " .    , הם       עכשיו מה עומדים בציפייה והכול בחתולים זוממים מבטים העין מזווית שולחים  כלבים

שואלים. 
     , אל       פוסעת היא מהססים בצעדים ההתקהלות מתוך צעירה גברת לפתע יוצאת  לבסוף
  ,   ,   ,   ,     , שואלת   היא הרב את אומץ ואיזה בגרונה מכחכחת ידיה כפות את משלבת בפניו ונעמדת  הרב

.   "? שואלת. "       היא שאלה החכם אדוני את לשאול מותר האם שאלה
.   ", הרב" משיב שאלי

   .     ,  , שוב     שבות לבסוף סביבה רב בהיסוס מביטה והעלמה דומייה האויר את עוטפת  שוב
 ,      ,   .     , בקשר   אמיתית שאלה שואלת כבר היא הפעם אך בשנית פיה פוצה והיא החכם אל  עיניה

 ,    .(        , וכבר   (   הסכר נפתח ורק העניין אותו את נזכיר לא כן על כמובן אישי שהוא מה דבר  לאיזה
    .          ; יום   כל שלא מפני הסוגים מכל שאלות מגיעות הכיוונים מכל זו אחר בזו הקושיות להן  פורצות

.   ,        , ובעצמו     בכבודו אכל הדעת שמעץ האיש את שאלה לשאול שכזו הזדמנות כמונו לכאלה  ניתנת
    ,   ,    , המרא   של שולחנו אל אחד ואחד בטור הם מסתדרים המתעניינים מתייצבים  וכך

.    ,  ,   , מקבלים    איחור ללא ותשובה שאלות שואלים עולים הם לרגל דאתרא
החדש        הכרם את לנטוע ביותר הטוב המקום ?מהו   , דרום?   או צפון כיוון

החכם  -  כבוד  ?    ?      , דבר,   כיצד ו החלקה את שאמכור שכזה במקרה לעשות עלי מה שואלים  הם
?      -  ?       ? קטטה  אותה על הדין מהו ו גודלה כפליים ספינה לבנות אוכל איך מחשבים שכזה

 ,     " ,    ", ומחשבות"    סובב אני שלי הכבשים עם לרב אחד אומר בגבעות אני היום  כל
 ".     , חושב,   אני נדע שלא החכם אדון שכאלה

 "!   " ,    "?     , שאלתך" כבר שאל שמאחוריו זה נרגן האלה הסיפורים כל מה נו
 ".     ,   ,  " : דברים,    כאלה מן טורדים המשכיל אדוני ראשי את בסיפוריו להמשיך נחפז והאחד
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 ,   ,  ,      " ,    ", לא" מבטיח אני ואז אשבור ראשך את תזדרז לא אם שמאחור הברנש מתלונן  באמת
". נושאים    שום עוד יטרידוך

 "?    , " ,      ,   , הכוכבים  מגיעים מהיכן למשל הרב את ושואל הוא ממהר סוף וסוף נאנח האחד
      " :     , כדור    של ענק מפיצוץ כתוצאה נברא היקום החכם לו עונה וכבר בנושא להרחיב הספיק  וטרם

  ,     .        , של     מקורו זו תאוריה פי על הגדול המפץ הוא זה ארוע של ושמו בעולם החומר כל את  שהכיל
      .    , שהתרחש   האירוע את מתאר הגדול המפץ כבידתית סינגולריות הקרויה בודדת בנקודה  היקום

      ,   , לנו     הידועים הפיזיקליים והגדלים המרחב ממדי הזמן ממד היקום נוצר ובמהלכו זו  בנקודה
      . שהוא.          הגדול המפץ על לומר ניתן כיום לנו המוכר היקום לכדי היקום התפשט הזמן עם  כיום

-      .     , ב     כיום מוערך זה גיל סופי היקום גיל ולכן הזמן התקדמות תחילת את  מיליארד 13.7מסמל
            , סינגולרית.   נקודה באותה הוא הנוכחי ביקום נקודה כל של שמקורה לומר ניתן כן כמו  שנה

 ". הגדול    המפץ התרחש שבה
       .    ,    , מצד    נוחות באי השואל לו זע דאז נאמר לא ודבר שקט לרגע משתרר דבריו את הרב  בסיים

"?  " ,  , מפץ,   איזה ושואל בפדחתו מגרד לצד
 ,       .    " ,    "!  , גש" לשאול מעוניין אתה אחת עוד אם שאלת כבר אחת שאלה שמאחריו זה רוטן באמת  נו

      ,  ,  ,     "! החופן  מלוא אם כי תשובות לא מסכן ובראשו הצידה המבולבל נדחף וכבר התור  לסוף
 . נוספות  שאלות

,   " :  ,      , לדעת     מעוניין הייתי ופותח גרונו את הוא גם מנקה המשכיל בפני הדוחף עכשיו  עומד
" ,   ,    ".     " ,   ", מפני  ממשיך ואז לרגע מפסיק הוא הקרחת ראשי על טיפסה מדוע אומר הוא הרב  אדוני

,     "-     " ,   ", בדבריו,     שוב עוצר האיש מ בא שזה אומרת אשתי הברנש ממלמל הרב כבוד מבין אתה  ש
".  " ,  , ידע     מחוסר ולוחש רגליו בבהונות עיניו את נועץ

 "!  , " , מטיפשות     כלומר וקורא מישהו קופץ בתור מאחוריו
 .    ,   ,      , האיש   הממתינים בשורת ועובר בטברנה מתרגש דבורים נחיל של זמזום כמו צחוק של  גל

,           ,   , בקול   ומזהיר ידיו כפות בין בחימה כובעו את הוא מכווץ עיניו שחורות עקביו על  סובב
".    ,    ?   , בכך"  אסתפק ולא אפו את אשבור סך מי אלו דברים

     ,      , ירצה     לא ביותר הכעוס אפילו החוכמה פניני את שלהפסיד וכמובן בדבריו שוב פותח הרב  אך
להפסיד.

 ,    " ,   ", הוא"   אנדרגונית אלופציה ברפואה המכונה המשכיל מסביר לקרחת העיקרי  הגורם
,         5האנזים  בכך   אותו וממיר טסטוסטרון הגברי מההורמון מים מולקולת הנוטל רדוקטז  אלפא

 ". שיער,     גדילת המדכא חומר לדיהידרוטסטוסטרון
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 ,(     , וכבר       (  ירד לא גם שלעולם להניח וסביר הדברים של לעומקם המקורח ירד לא  ועוד
  " ,     , מצא        יומיים לפני מכריזה היא רב ובשלהוב לחיים ודשונת מותן עבת אחת איזו קדימה  דוהרת

 "! עיניים     ארבע בעל דג בעלי
 ",   " ,   ",   " .   "? הם"  אזהרה סימן אולי לוחשים הם רעה רוח ממש אומרים כולם עיניים  ארבע

  "!    " ,"    " ," כבר, "   הם לתחיה הצלוב ישוב אולי אדמה רעידת תבוא אולי נס מעשה אולי  קוראים
מנבאים.

".    ,    " ,     ".  , היהודים"   של ולא הנוצרים של בדת וזה יצחק דוד לפתע קופץ בלנדו לישו הכוונה הצלוב
:   .   ",   , ממשיך"  והסיפור אומר אני יצחק דוד יודע אני

 .       ,    "? תשובה"   לבוא מאחרת לא הרב ומפי העגלגלה האשה שואלת הדבר פרוש מה
:  ,   : " ,   , מערכה        חיים בעלי ממלכה משיב ואז שולחנו שעל הקרים המים מן בשלווה לוגם  הוא

 ,   :   .  :  ,   : שם,  תתרופסלמוס אנבלפס מדעי שם אדרונאים סדרה סנפיר מקריני מחלקה  מיתרניים
      -   " ,   ". - בולטות:  והן הראש צידי משני ממוקמות עין הארבע של עיניו מוסיף הוא עין ארבע  עממי

    ,           . מעין  לו יש וכך רשתיות ושתי קרניות לשתי קרום ידי על מחולקת עין כל במיוחד  וגדולות
        .     , בתוך  הנעשה את לראות לדג מאפשר זה מבנה תחתונות ושתיים עליונות שתיים עיניים  ארבע

 .      .       , גופו   וקהה קצר וחרטומו קטן ראשו המים לפני סמוך שוחה שהוא בעת למים ומחוץ  המים
". - זהוב,     ירוק וצבעו מעוגלים סנפיריו מוארך

 ".   " ,    , זה    את ידעתי וממלמלת האשה מגחכת לקיצה מגיעה הארוכה כשהתשובה
-    .    , כך,       כל אנו ומה שאלה לשאול ומבקש התור שבראש מקומה את זאטוט תופס  לבסוף

   ,      . שקרב,       כמו אולם אליו לגשת לדרדק מסמן החכם שאלות יש קטנים לילדים גם הרי  מתפלאים
     ,         , מן   ותיאודור הרילוס לפתע מגיחים חולצתו בשרוול הזב אפו את כך תוך ומנגב החכם אל  הילד

    .   , סמוכים.      להיות יכולים ואנו תבשילים ועליהן אדים מעלות צלחות נושאות ידיהם  המטבח
  ,   ?    ,    . בכל,    אולם שואלים אנו מבכלל או מהיום ממתי ביותר הטובים ביותר הטובים שהם  ובטוחים

,        ,     . חשוב,     להיות צריך שלנו מה כל וזה ביותר הטובים התבשילים אלו ממתי משנה זה מה  הכנות
ודי.

 " ,    , אדוני       בבקשה ואומר הרילוס מחייך הרב של שולחנו על הצלחות מונחות  כאשר
 ". בעולם,     הטובים מן מאכלים החכם

 .      ", - "  , הנאה   האירוח על להרילוס ומודה מם ממ מהנהן בראשו מניד הרב
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  .       ,   , רק     הרי לעזוב או להישאר אם יודע ולא לשולחן סמוך שם לו עומד עודנו  והדרדק
 ?        , עכשיו      כבר מסתיימת והתשובות השאלות שמסכת ונראה הרב אליו אותו קרא רגע לפני

,    ,       .      , ואומר   בו מביט האיצטלה בתוך ידיו את משלב הוא מפקיר לא הרב הזאטוט את דאגה אל  אך
 "? השאלה"  מה

 ;    .   ,  , הילד        זה את ותראו אליו רוכן והרב רגליו בהונות על החוטם זב נעמד דיחוי  בלי
.       -    -  , החכם      של אוזנו לתוך משהו לוחש חוצפה ממש זו ו הקטנות הידיים בכפות פיו את  מכסה

 ? שלו       השאלה את לשמוע אמורים אנו וכיצד
,     ,      , הזאטוט    סיים שאך מפני תעלומה להישאר תיאלץ שהיא וכנראה מאוכזבים נשאר שאנו  כנראה

 .      , ומצפות   גדולות עיניים ברב ושולח ונעמד שב והוא
,      , במרפסת      סביב סביב עומדים הם הטברנה פתחי על הצובאים משתתקים  תיכף

וממתינים.
    ?     .    ? השחור,    זקנו את סורק עושה הוא עוד ומה גביניו את מקמט החכם עושה מה  והחכם
 ,  ?    ". - " ,  ,     ?   . הרי  באמת אומר זה ומה מם ממ ומהנהן ומטה מעלה בראשו מניד עוד ומה ידו  בכף
      ,         , את   לנו ספק כבר לפחות אז השאלה היתה מה לדעת שלא עלינו נגזר אם במתח כאן  כולנו

התשובה! 
      , אשר       הגלים רק נשמעים הזה ובשקט דרוכה ציפייה של ארוכים רגעים מספר  עוברים

 ,       . וסביב    השוקעת השמש בקרני מתנצנצים הצלולים המים הטברנה מרפסת תחת  מתגלגלים
 -   -   ,       . הוא    הזמן הגיע המתח ואת בדרדק ומביט בראשו החכם מניד אז המצולות אל כוכבים  נופלים

 ".   ,    " ,   ", יודע: "  אינני לשאלה התשובה את אך אומר הוא לי צר קוטע
 "?   " .   "!   " . הם     יודע לא הוא לוחשים הם יודע לא הוא בתדהמה יחדיו מתנשפים האנשים  כל

שואלים. 
" - " ,     .     , מם     ממ בשנית הרב מהנהן לבסוף יקרה מה לראות ומחכה הכל מעל השקט מרחף  לרגע

 .    ,    , האכילה,   אל ושב ובסכין במזלג אוחז בכתפיו מושך ארוך
"?   " ,     .     , משנה  זה מה וקוראים כפיים סופקים כולם בהמון צחוק גל עולה הרגע  ובזה

   .  -     ?     , הנחשולים   המית קול יפה כך כל שהוא ערב בכזה משנה באמת זה מה דבר של  ולאמיתו
    ,  ,     , אחר    לרדוף שבים והכלבים נעימות חדות בצווחות טסים סיסים ככפפה הכל עוטף  המפכפכים

   , על.          מטפסות הלטאות פרחים אחר לתור הגבעות אל הלאה מרחפים הדבש יונקי  החתולים
,      ,      , ריקה     כוס כל ממלא האוזו לנגן שוב מתחיל הקתרוס נגן ארוכה בלשון גחליליות וצדות  העצים

.  ,   ,      , שוכחים   לאלתר כולם מהתשובות גם כמו השאלות ומן ורוקדים שרים הכל
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.   "? שואל"    אני הילד שאל מה אבל
 .    ", איזבל"  סבתא מחייכת נדע לא

".    ,  " , תשובה  עליה אין שכנראה שאלה מוסיף וסבא

האלוהית  הקומדיה
ימים   מספר .לאחר הורי,       של ביתם אל בא אני

   " .       ", זית"     עץ ארונות שני כן לפני יומיים בטלפון אמי אמרה להכין חשוב פרוייקט לאבא  יש
.      ".       , לעזרתו   לבוא נעתרנו ואדריאן אני הבא השבוע לסוף כבר נועדה וההזמנה שינה לחדר  יקרים

   .      , הספקתי      לא ועוד ביתם אל שמוביל בשביל ועולה האלון בצל האוטו את מחנה  אני
 .  ,   ,  ,        , בעיצומו    נשמע כך הנמצא נרגש פולמוס קול אוזני אל מגיע וכבר אחד צעד אפילו לפסוע

   ;       , עומדת      הבית בפתח קולי אור מופע ממש לי ויש קול לפס התמונה מצטרפת גם  תיכף
  .          , להם   בסמוך כתומה עבודה וקסדת צהובה בחליפה איש ניצב שניהם ומול אבא ולצידה  אמא
     :    , לרווחה    הפוער ושחור גדול בור המשתתפים רשימת ובתחתית מחליד דחפור בשעמום  ממתין

. בבטון   פיו את
.      "! המסכן"    העובד בפני אמי שוצפת החצר לתוך לנו חפרתם

".    " ,   ",  , הדחפור"  עם לדייק קשה העובד מצטער גברת מצטער אני
     ".    " ,   ", דמיון"    כעת לראות קשה לא שלי הדליות לערוגת אלא אמא מוסיפה החצר לתוך סתם  ולא

. לאם    הבת בין מוחשי
".        " ,   ",  , החדש"  הביוב קו בשביל במדרכה לחצוב צריכים אנחנו הפועל מתנצל גברת מתנצל אני

.   "! אמא"      מזדעקת מדרכה לא זה שלי הדליות ערוגת
".    " ,   ",  , סנטים" עשרים רק זה אבא אומר שרה בסדר

 " ,      ,   ",   , רוצה"  אני ומצווה מותניה על ידיה מניחה אמא קופצת הרבה זה סנטימטרים  עשרים
". האדמה    את לכאן שתחזירו

".     " ,   ", האדמה" את להחזיר אפשר אי הפועל אומר גברת
.   ", אמא"     מתקצפת אפשר אי לי תגיד אל

".  " ,   ",  , נירגע" בואי מוסיף הוא גברת בסדר
      .  ,     , לרעוד  לפתע מתחילה רגלינו שתחת מפני טעה חמורה שטעות העובד יודע הרגע  ובזה

     ,( על,     (   והביטו ישבו עתה שעד למשפחה האחרונה התוספת יערה והכלבה רותי החתול  האדמה
 ,       ,      - והאישונים  הבית מאחרי אל קל חיש ונעלמים זנבות ושני אוזניים שלוש מקפלים בהנאה  הכל
.         , כיוון      לכל אדומות לייזר קרני יורים הם ולפתע גודלם את מכפילים אמי של בעיניה
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  !  ,  " ,        "! הרבה" יש בלנדו שהגעת טוב המאורע לזירת מגיע שאני איך אבא קורא  או
 .  ,         , בחצר."     שמאחור הסדנה אל מועד בעוד משם מסתלקים ואנו בידי אוחז הוא כבר עבודה

 .   ,        "? שרוולים"   ומפשילים המלאכה לבית נכנסים שאנו כמו שואל אני שם קורה מה
 .   ", אבא"  מסביר ביוב קו

".         " ,   ", הזה" הפרוייקט עם לך יעזרו שהילדים מוכנה לא אני אמא אמרה אברהם
.   "? אבא"  שאל לא למה

.   ", אמא"    נרגנה קבורה ארון שזה בגלל
".    ,    " ,   "? שלי"  אישי בעיצוב איכותי קבורה ארון זה אבא אמר מה אז

 ". קבורה"        ארונות בבניית לעזור לילדים טוב לא זה
".          .   " ,   ", בעבודה" לו שעוזרים באלו עת טרם נוגע לא המוות נורא לא זה אבא אמר שרה

 ,      ,   , מאבא     לשמאל מימין ראשו את הפנה לויכוח הקשיב בצד המוות לו עמד  ובנתיים
 ,       ,     , הניד,   האחרון הטיעון כנגד שפתיו כיווץ ולבסוף טענה כל אחר עקב חלילה וחוזר  לאמא
.   ,     ".   " ,  , משם  והסתלק קרסוליו מעל גלימותיו הרים אמת בזה יש מלמל כמתרצה בראשו

 .      ,  , הסדנה    אל אדריאן גם נכנס ולבסוף יחדיו עובדים ואבא אני
.   "? שואל"      הוא בחוץ הפועל על צועקת אמא למה
.     "? שפמו"     תחת אבא ממלמל מת לא עוד אחד אף

.   ", מסביר"    אני הגינה את לה הרסו
".      " :  ,   ". ארונות" היום עושים שאנחנו מבין אני ואז אומר אדריאן אה

.    "? אותו"       שואל אני פטיש להחזיק איך בכלל זוכר עוד אתה
 ". מסמר"       לתקוע איך זוכר עוד אתה אם

  ,       ,   , היום  ובסוף יותר עוד וצוחקים קצת מזיעים כולם מתקדמת העבודה השעות  עוברות
. אחד    ארון וסיימנו כמעט

   ")     , כמו     נראים ואדריאן אתה ויטמינים שאקח לאמא מבטיח ממשפחתי נפרד אני הדברים  בסיום
    ,       ,("! לו   שאשלח לאדריאן ומבטיח בהקדם שוב לעזור שאבוא לאבא מבטיח מטאטא של  מקלות

 .         . ביתי        אל חזרה דרכי את עושה אני ואז בבוקר מחר דיברנו עליו האתר של הלינק את
 ,    ,   . לא       מזמן למדתי כבר הדברים אולם למיטה להיכנס בכליון ומצפה במדרגות עולה  אני
  :       . רגע      עוד הזו להצהרה מצויינת המחשה ישנה עכשיו התוכניות לפי בדיוק בחיי מסתדרים  תמיד
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 ,         , וחי       מבוהל חתול של כפרווה סומר העורף על השיער באויר ומנתר וכמעט הדלת את פותח  אני
 . לרגע,         לפעום לבי הפסיק לא אם עדי אלוהים נפשי

 ",  , " .        ? הוא     ילד שלום המגורים בחדר לי שממתינה הישות שום על המהומה כל מה שום  ועל
,    ,   ,    ,    . רואה   אני ומולי נפתח האור הקיר לאורך ומגששות כמעה רועדות ידי החשיכה מתוך  אומר

 . מלאך   לו יושב
 ".     .   " ,   ", לב"  התקפת וחטפתי כמעט כהוגן אותי הפחדת מתנשף אני אדירים אלוהים

   " ,    ",     ,    , את" בגללי שלא מפני המלאך לו שר שכח האלה ההבלים ומן בידיים עצמך קח  אנה
 ". תנפח   אתה נשמתך

    ,    ,       "? רגע"   לפני יצאה שבודאי נישמתי גם ואיתה נשימתי אלי ששבה איך שואל אני בכלל אתה  מי
. קצר    גופי חוץ לטיול

,   ,    " ,      ". בגללי"    אם היה זה אירוני כמה בשירה מסתלסל המלאך של קולו עלייך השומר המלאך  אני
"!   ,   " ,   ". הא     הא האלוהית הקומדיה ממש מזמר הוא נישמתך את לבורא מחזיר היית

 "?    " ,   ,   ", השירה"  עניין כל מה שואל ואז ממלמל אני אמיתי בידור
 "?    ,     " ,   "!  ,  , הוא"   חושב לא אתה לי יש מלאך של קול מפזם המלאך אוהב אוהב אוהב אני  לשיר

. רועם   בצחוק פורץ
  ,   "?    " . את,         ומניח שואל אני שוב שאתה אמרת מי עמוקות להיאנח לא אם לעשות בידי יש מה  ואני

 . במקומם  המפתחות
.   ", משיב"  הוא אמרתי לא

 ". להגיד"      טוב זמן יהיה עכשיו אז
". " ,   ", סנדלפון"  המלאך שר הוא שמי

 .    ", ציין"       יצחק הדוד שומר מלאך אדמות פני על דבר לכל
.       "? שמרים"  עוגת מלא בפה אדריאן שאל לזבובים גם

.   ", יצחק"  הסביר לצמחים אפילו
סבור  .הנני        , אחת,     בדעה יצחק ודודי דולורטה סבתא היו בלבד זה נושא שעל

           ", מדפי" בין הקניות עגלת את דוחפת שהיא תוך דולורטה סבתא אומרת  לפעמים
".       , ידכם, "      על חולף במלאך לחוש תוכלו העיניים את ותעצמו בשקט תשבו אם המכולת

.        ,   ". המצרכים"     אל שוקולד קופסת משליך שהוא תוך אומר אדריאן אחד פעם הרגשתי כבר  אני
". הפנים"      ליד שחולף פרפר כמו זה

.    ", דולורטה"  סבתא מאשרת כך ממש
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.   ", אדריאן"         אומר שומר מלאך יש בעולם דבר שלכל אמר יצחק דוד
.   ".    , מוסיף"    אני נברא חדש מלאך מצווה מקיים כשאדם ורק

 ,   -        " .   ", עד"  בעצמם שקועים כך כל האנשים היו שבו בעולם זמן היה פעם סבתא אומרת נכון  זה
 ,        . או      המעשים אותם של התוצאות את יודעים ושניכם צדק מעשי מלבצע לחלוטין הפסיקו  שהם

". - " ,   ", העשייה  אי מוסיפה היא נכון יותר
.   ", קובע"    אני חדשים מלאכים נוצרו לא

  " ,   ", החלו"          גם הם סבתא ממשיכה מצוות מלקיים פסקו האדם שבני בכך היה די לא  וכאילו
 "-      . עברה     דבר פלוני מבצע וכאשר רע ויותר יותר עוד לעשות

.   ". מסכם"  אני מת מלאך

.   ", סבתא" אומרת בדיוק
   ,   "? בשורות"          מבטים ומצדד אדריאן שואל טובים דברים רק עושים היו כולם אם קורה היה  ומה

".    " , ממלאכים   מתפוצצים היו השמיים וקרבים ההולכים הממתקים
 ".    ,    " .   ".    , התקופה"   באותה אז שקרה מה זה ולא מציינת סבתא מלאכים מדי יותר דבר כזה אין
    , שקית          גם באה ובעקבותיה הקניות עגלת לתוך דרכה מוצאת עוגיות של וקופסה רגע  עוד

חטיפים. 
.     ", תוכחה" בקול סבתא אומרת אדריאן

.    "? בתום" אדריאן שואל מה
". אחד"   ממתק אמרנו

" .    ,    ,      ", את"    ההדפס על ומצביע השקית את מרים ביזתו על להגן אדריאן ממהר סידן בזה יש  אבל
".     " ,   ". שלנו?   לעצמות טוב זה וסידן מחייך הוא פה כתוב רואה

".    , " ,    , זה  רק אבל בסדר ואומרת מחייכת ואז נאנחת סבתא
,       ,   "?  , המרק"     של וזה האטריות מדף ובין שואל אני סבתא המלאכים עם קרה מה  אז

: להיספר   הסיפור מתחיל

       ,    , אורות   הקדורים במרומים הצורבים כוכבים מלא והוא לילה שזה מפני ושחורים קרים  השמיים
  ,     , מתכוונים.      אנו אפלים יצורים אומרים וכשאנו אפלים יצורים מני זוחלים ברחובות  בהירים

,        , המלא        הירח אל הפחוס אפם את שולחים חרש לעצמם ממלמלים והם עיניים חסרי שהם  לכאלה
 . ודקות        וחדות צפופות שיניים שורות וחושפים באויר מרחרחים

       , את        ומאירה ירקרק עשן על אל משלחת העץ בתי בקירות ושם פה מטפסת ירוקה  אש
   .        . טוב   ניחוש וכל נוראיות צווחות לפעם מפעם נשמעות העזובות ובסמטאות זוהר בנוגה  העולם
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    ,           , אדם   איזה של אולי סעודה לו מחפש והוא ריקה שלו שהקיבה יצור איזה אולי להן האחראי  מי
 . לארוחה  שהפך

  ,    .    ; נוראיים    בימים מפתיע לא וזה מחישות רגליים טפיפות בחוץ צעדים נשמעים  לפתע
 .   -    ,      , להימלט    מנסים דיוק ליתר או נישמתם על נמלטים אשר אלה האצנים חסרים לא אלו

  ,      ,   ,     , לנו  אין ומתנשף נושף אותו לשמוע אפשר כבדה נשימתו לדלת מחוץ נחפז מישהו אופן  בכל
 -        -  . אפילו     הממהר של זהותו את לחשוף עלינו וכאן אולם להשתהות מעוניין לא שהוא  ספק

  ,   ,      ; את     לשטוף פרח להריח מה בדבר להרהר בכדי אולי הפסקות לעת מעת לוקחים  מלאכים
 .      ,   .   , הנשימה   את לעצמם להשיב בכדי שלנו ובמקרה לדממה להקשיב הבוקר בטל פניהם

   ,      , פניו      את מקנח שבכניסה העץ עמוד על נשען הסגורים הבתים אחד בפתח עוצר  המלאך
 ".  " ,   ", " .     , למהר  עלי ממלמל הוא אבוי זרועו שעל בשעון ומביט בידיו המיוזעות

  ,  ,      , נכון       יותר או מציץ פרצוץ בו רואים ואנו חריץ לכדי וילון הבית בחלון מופשל  לפתע
 ,      . משתהה,       לכתפיים ועד מהרגליים עולה המבט שבחוץ המתנשמת הדמות את בוחנת והיא  עין

 .   ,  ,  , נסגר     הוילון ואז הזוהרים הזהובים התלתלים על קט לרגע
.    ,   .     , ביותר    העליון ועד תחילה מטה בדלת המנעולים נפרמים והנה רגע חלף לא ועוד

קלאק
קלאק
קלאק
קלאק

 .   -  ,    ,    ,  . הפעם    חוזרת שוב והעין הדלת גם נפתחת הזמן הגיע באמת לבסוף מהם עשרים לפחות  יש
 .  -  , בגוף   וגם הפרצוף יתר בלווי

     ,     , לאורך     ויורד עולה המתוח מבטו בחשש הליל את סוקר האיש כל לו עומד  בפתח
"!   " ,   , כאן,     שאתה מזל לוחש והוא במלאך עיניו ננעצות ולבסוף הרחוב

".     ,    " ,   ", זמן"   לי אין לשהייה הולך תיכף כבר אני השרף מתמרמר כאן לא אני
".  " ,   ", נואשים"   אנו האיש אומר לעזרתנו לבוא עלייך

"?  " ,    , לי   למה ונאנח בראשו מניד בשעונו מביט הכרוב
 "?   , כן"   הלו מלאך אתה כי

". לא"
    .   " ,     "?  , כמוך"   למלאך מתאים לא יפה לא באמת רמה בלחישה האיש קורא לא אומרת זאת  מה

לרמות."
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   " ,    ".  " ,   ", מסגירים" תמיד האלה התלתלים לעצמו ממלמל הוא אותי תפסת המלאך נאנח  בסדר
".      ,     ,  , כרזה.    כמו ראשי על זוהרים רגע בין חוזרים הם והופ אותם גוזר אני אותי

".   " ,    ", נורא"   במצב העולם להגיד האיש ממהר לעזרה זקוקים אנו
 ,   " ,   ", " .    ,   ", אין"  להזדרז עלי אך אומר הוא תנחומי כפיו את וסופק המלאך מפטיר לב  שמתי

",   " .     ,      ". וארבע  חמישים צו האיש בפני בה ומנופף מגילה מכיסו שולף הוא אז להתעכב  באפשרותי
  ,  " ,   ",   " :    , הייתי   פעם מבין אתה השרף מציין התייצבות צו זהו להסביר גם ואז לומר ממהר  הוא

".    ,      ,( אחר  (       תפקידי כעת זה צו פי על אך כרגע צריך שאתה מה בדיוק לצערך שזה שומר מלאך
".  " ,   "? שערוריה"   זו האיש ממלמל אומרת זאת מה

        , דולורטה     סבתא מביאה והירקות הפירות למחלקת מגיעים וכשאנו הקניות עגלת תופחת אט  אט
 ,   .       ,     , זה   בשל זה סופי לאישור אלינו הכל עובר ואז ידיה אותה ממששות אז לחוטמה התנובה  את
    ,    ,    ,      ,   , זה  הצבע פי על חמוץ עוד זה הקשיות מידת לפי יומיים עוד טוב יהיה זה הריח לפי לא  עוד

.           . השדות    מן הישר באים לא אשר וירקות פירות קונים כך מדי קיצוני קירור עבר
.   "? אדריאן"   שואל האיש על ומה

:   ".  " ,   ", ממשיך" והסיפור ביש מזל סבתא אומרת לאיש

 " :  ,    ".    " ,   ", עשיית"  באין ומסביר בכתפיו מושך הוא קרה שבסוף מה זה המלאך אומר ברירה  אין
,   ,   .       , השומרים   המלאכים אנו וכעת בעולם כלליים מלאכים עוד נותרו לא הרעות ובריבוי  מצוות

    ",  .   , בקלף     ומנפנף אומר הוא לפיכך נחוצים היותר האחרים התפקידים אותם לכל  מגוייסים
 ". הצו, " שבידו

,    "-   ,       " , בשעונו  מציץ הוא עוד בדיוק מחדש הצבה לשם המלאך בבית להתייצב עלי מוסיף  הוא
 "! " , מעט   באחת מתרחבות ועיניו

        . על      וחולפת אשה אצה החשוך הרחוב במעלה כי בזוועה מתרחבות שלנו עינינו גם  לפתע
 -     , אחד,         שחור תפלץ רודף ובעקבותיה פניה סביב פרא מתנפנף ושיערה לאחור מביטה היא  פנינו

   .      ,   , המופקרת   הארץ על צובאים אשר ומגובננים מאורכים סומאים יצורים מאותם
     ,   ,   ", המחזה"   אחר באימה עוקבות עיניו פלצות אחוז האיש מתנשף שומרים מלאכים  ובאין

".   " , סיכוי  לנו אין מהם המתרחק
,   ",   " .    ,     ", אומר"  הוא לי תסלח וכעת בשנית בשעונו ומביט דעת בהיסח המלאך ממלמל ממש  לא

:  ,   "!  .    , ואז"        מחייך הוא בהצלחה לרוץ עלי אולם עוד איתך ולפטפט פה להישאר מאוד שמח  הייתי
.     ,       "! הכרוב"  כבר לו נעלם שוב פיו לפצות האיש שמספיק ולפני טה טה
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.        ,   "? הקופה"   אל דרכנו עושים ואנו עמוסה כשעגלתינו שואל אני אז קרה ומה
    ,  .    " ,    ", בסוף"   עשה בודאי מישהו אבל שם הייתי לא כי דולורטה סבתא משיבה יודעת לא  אני

".      ,    , היום  כאן היינו לא אנחנו לא שאם בגלל נכון משהו

הצלה      מבצע הסתיים וגם התחיל כך
.        "? יצחק"   דוד את יותר מאוחר שאל אדריאן יש מלאכים איזה

.   ", יצחק"    השיב מאוד רבים מלאכים ישנם
.   "? אני"   שאלתי שלהם השמות ומה

     " .  ",    ,  ,  ,  , שמות" עם כאלה גם קיימים ובמשנה אמר כמה רק אלה אוריאל מיכאל רפאל  דניאל
".  , וסנדלפון   מטטרון כמו יוונים

".    " ,   ", שלי"    השומר המלאך זה אדריאן קפץ טוב לי נשמע מטטרון
 ".    " ,    ", מאוד"   טוב מלאך זהו יצחק דוד ציין עליון מלאך זה

.   ", להגיד"  מיהרתי סנדלפון ושלי
   .        , תחובות   עטים עם אופנינו על משוטטים ואנוכי אדריאן היינו כבר מכן לאחר  יומיים

,   ,          , מצוות  קיימנו מקום בכל סבבנו שלי האופניים שבקדמת בסל שישב וווה אוזנינו  מאחורי
 . בפנקסים   אותן ותעדנו

.      ,      "? שמוליק"   של המצרכים לחנות מחוץ יותר מאוחר יולי אותנו שואלת עושים אתם  מה
.   ", אדריאן" מצייץ תחרות

.   "? יולי"  שואלת תחרות איזו
.   ", משיב"  אני מלאכים בריאת

.   ".    , אדריאן"     אומר חדש מלאך נוצר מצווה מקיים שאדם פעם כל
   , " ,   ", שיותר"        כמה ליצור כלומר מסביר אני טובים מעשים שיותר כמה לעשות מתחרה כל  על

מלאכים."
.   "? יולי"    שואלת שמנצח מי זוכה ובמה

.   ". אומר"   אני החלטנו לא עוד
 .      ,   ". המרוץ"    אל מצטרפת וגם שמסתבר יולי אומרת לפרס רעיון לי יש

    ,   ,   - ותוחב      כבר אבוטבול מימו ומשוער שחור גוף רחב הצרכניה מן מיודע עוד מגיח  לפתע
"?   " ,   "? " . מה   על פרס מתעניין הוא פרס חור בכל אפו

.   ", אדריאן"   אומר תחרות עושים אנחנו
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".    " ,   ", לי"   שתפסידו ברור הרי אומר מימו טעם לכם אין
.   ", אומר"      אני התחרות מה יודע לא אפילו אתה

".    " ,    ", מקרה"   בכל תפסידו אתם מגחך אבוטבול מימו משנה לא זה
.   "? שואל"    אני משתתף שאתה אמר ומי

    ,      ,    "! מנחיריו"  נפלטות עשן ועננות אפל בדוק חיש מתכסות עיניו אבוטבול מימו רועם אמרתי  אני
 ,      .     "?  , סוחט. "  האופניים בכסא בנחת יושב ואני שיניו מבין מסנן הוא מילר מכות רוצה  הרחבים

. ונאנח     מהשקית בשלווה השוקו את
 ".      .   " ,   ", כזה" יש מאתנו אחד לכל נדיר קלף יהיה יולי קובעת הפרס
".     " ,   ", כולם"      את לי יש כבר מימו מפטיר שלכם הקלפים את צריך לא אני

 .   ,      ,   ", קדימה"   ודוהרת אופניה על עולה היא וכבר יולי אומרת תשתתף אל אז
    ,    , והורידים      הצווארים שבים ואז שבמצחו הווריד נרעד אבוטבול מימו של צווארו מתנפח  לרגע

 ".     " :   , אחד  עוד לקבל אפשר תמיד ממלמל והוא הרגילים למימדיהם
    , במפלים       מבעבעת שהמזרקה היכן האלונים בצל ועוצרים הכיכר אל מפדלים  ארבעתנו

 . בטיפותיה    רוחצים והדרורים קטנים
.      "? לשאול"   אבוטבול מימו לבסוף טורח התחרות בכלל מה

.   ", יולי"  אומרת מלאכים יצירת
"?      " ,   "? האלה" השטויות את מביאים אתם מאיפה שואג הוא מה

 ".       " .   ", זה"       מה תדע לא בטח אתה אבל מסביר אני מצווה עושה שאדם פעם כל נברא מלאך
-    " ,   ".     " ,   ", החדש"  לילד מכות להביא מכריז הוא המושלם הרעיון את לי יש מימו רועם מילר  תרגע

שאול."
".     " ,     "? טובים"    דברים לעשות אמורים אנחנו שפתי את מעוות אני זו מצווה מין איזו

  ,     " ,   ". יהיה"       וזה הסעיף את לכולם הביא הוא מימו רוגן מצווה זו שאול החדש לילד מכות  להביא
".      " ,    ". מרוצים   יהיו שלכם שהמלאכים בטוח אני מוסיף הוא מיד טובה לעולם לעשות

לרווחה     לנשום יכול שאול בשבילי,        אולם האופניים גלגלי עכשיו נוסעים אליו שלא  מפני
.          ,   , העשבים  בין מקננים אשר ושכווים חרקים מקומם מעל ומחרידים אבק מעלים האדומה האדמה

  " ,    ,       ", יבחר"  מתחרה שכל האלון עץ תחת קודם דקות מספר פלד יולי הציעה מציעה  אני
   ,      ,   , חצי     של ברדיוס מצוות לעשיית שעה חצי תינתן לשם וכשנגיע כולם ילכו אליו מקום  בתורו

קילומטר." 
  ,       , אדריאן    בחר המשתתפים כל בין הגרלה שנערכה ולאחר כפיים במשיכת התקבלה  ההצעה

 .      ( הישן(   המים מגדל אל ללכת בהגרלה הזוכה בתור
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  " ,    .     , להציל  הולך אני וקורא מדלג אדריאן כיוון לכל כולם מתפזרים לשם  בהגיענו
   ".   " ,    ,   "! אבוטבול  ומימו ואני תוכנית לי יש נשימתה תחת ולוחשת מחייכת יולי במצוקה  צרצרים
  " ,      .    , אחרי    תעקוב שלא שיניו מבין מימו מסנן ולבסוף בזה זה ומביטים אחד רגע עוד  עומדים

". אותך,    מזהיר אני מילר
.   "? מגחך"    אני אחריך לעקוב לי למה

  ,       ,     ". אגרוף"   מטיח הלאה ומתרחק עקביו על סובב ואז באצבעו ומנפנף מימו מזהיר אותי תרגיז  אל
. ידו   בכף נרגז

".   -  -  -  -  !  " ,    ", סופית"  מם יוד בית וו טט טובים מעשים אחריו קורא אני מימו תזכור
.        , פתאום       אש בהם וניצתת רועדים שסביבו העשבים עקביו על באחת מימו סובב הדברים  לשמע

    ,   ,        ,   "! על" ווה מזנק ובעקבותי וצוחק רץ רב מרחק משם רחוק כבר אני אך צועק הוא  מילר
 .   ,  , בזנבו  ומקשקש נובח רגליו שלושת

      .   ,  ,  . וכבר   התחרות מן שכח בודאי אדריאן עשרה חמש עשר חמש הדקות נוקפות  וכך
  ,     ,      , למצוא    מקווה הטרשים בין סובב אני מזימות רוחשת עודה פלד יולי קונדס מעשה איזה  מבצע
     .   ,    ,  , החם     באויר עולה לפתע אך תדע לך מעולל הוא מה ומימו במצוקה ישישה אישה איזו  אולי

 "! מילר, " זעקה
.     .    ,      . ולוחשת  בעשב מרשרשת הרוח מטוס בשמיים עובר צד מכל במרץ מנסרות ציקדות שקט  ואז

ושקט.
 .    "! הצעקה" שוב נשמעת מילר

  .     ,  , מעל        מנתרים הזעקה הגיעה נראה כך משם המים מגדל עבר אל אצים כבר וווה  אני
,      ,    ,    , המגדל    בפתח עומדים כבר ואנו סלע ועוד סלע רגע ועוד רגע השיחים בין וחולפים  הצורים

 . ומתנשפים  מתנשמים
.       ,   "!?  , כיוון"  לכל ומביט צירי על סובב קורא אני מימו אתה איפה

,   .    ,     .       "! למעלה" ושם המרומים אל ומביט עיני על מסוכך אני ראשי מעל נשמע מימו של קולו  מילר
       ,     , שמש     של עגולה הילה בתוך מכותר ראשו אבוטבול מימו אלי מציץ המים מגדל סולם קצה  מעל

 . כתומות,      קרניים עבר לכל המפיצה בהירה
.   "!       ,  , זועק"   הוא עליהם שקשור החבל את לי ותביא מילר שלי לאופניים לך

.       "? האדמה" מן חזרה אליו צועק אני חבל
.      "! מימו"   של קולו אלי חוזר ילד פה יש

 "?  " ,   "!? ילד" איזה קורא אני ילד

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

168



 ,  .       ! " ,   "! תפסיק"     עכשיו שמש מכת חטף שהוא לי ונראה ילד מימו מזדעק ילד איזה יודע אני  מאיפה
.   "!      , קורא   הוא החבל את כבר להביא ותלך מטומטמות שאלות לשאול

 , רץ             המושב בתחתית שקשור החבל את ומתיר מימו של הכתומות אופניו אל ממהר  אני
,       .     , הקרקע,      אל שוב קופץ אני אז בתנופה מעלה אותו ומשליך חציו עד החלוד בסולם מטפס  חזרה

 .    , המגדל      של למרומו בשמיים בציפייה ומביט עיני את מצמצם
      " ,      ",  , הידיים"  תחת הזה החבל את אקשור אני אומר מימו את שומע אני ילד תדאג  אל

 ".    , תיפול    לא ואתה שלי למותניים ואז שלך
,          , שוקיה     עד הגרב בה עולה אשר רגל גם ואחריה גדולה נעל למעלה מופיעה  תיכף

        ,    . במורד   אבוטבול מימו של הגדול גופו יורד ואז מגיחה שנייה רגל הסולם בשלבי  ונתפסת
         ,     . בחזקה  מימו את לופת אשר קטן ילד אחוז ובשנייה בדרגים אוחזת האחת ידו החלודים  השלבים
  ,  ,  ,   ,   .     . ידיים  ואז מרפקים עכוזים קודם רגליים לאט לאט השניים מטה יורדים וכך עיניים  ועוצם

. ראשים   גם ולבסוף
ההצלה      מבצע הסתיים וגם התחיל .וכך

   , שחל           מיוחד בטקס הגבורה מעשה על חיל עיטור המועצה מראש מימו קיבל מאוחר  יותר
     ,   ,  ,      . שניצב  בבנה גאה מאוד והיתה דמעה הזילה חייכה בצד עמדה מימו של אמו המזרקה  ליד

.   ,  ,        , לחליפין    ומסנן מחייך לבכות שתחדל לאמו בקשות שיניו מבין מסנן הרחבה במרכז חזה תפוח
".       , דור"        לכל מופת לשמש הוא וראוי ובעוז לב באומץ שנעשה מעשה על עיטור  זהו

 ,    ,       ,   , ואז   המצלמה אל חייך הגיבור מימו של ידו את לחץ בגרונו כחכח המועצה ראש  הכריז
. במהרה   משם הסתלק

.   ", אדריאן"      אמר מלאכים חמישים עוד עכשיו נוצרו בטח
 ".    , " . מאה   לא אם לפחות בראשי הנדתי ואני

       ,       , של   המלאכה בבית ארוך עבודה יום בתום כעת נפשי בו שחשקה האחרון והדבר מאוד עייף  אני
,       ,   ,  .    , המגורים,    בחדר אחד לו יושב הנה אעשה מה אולם לא או מלאכים אורחים באירוח זה  אבא

 .     ,   , שלו  הציפורניים את ומשייף בעפעפיו מאנפף לעצמו שר
 "?  ,        ,  , סנדלפון"   כן הורים יום באותו היתה ששוחננו האחרונה שהפעם ילד לזה מודע  אתה

".      .   - - - לפעמים, "    שוב זאת לעשות עלינו שנים הרבה ך כ ל כ לפני היה וזה מזמזם
".     " ,   ",  , לישון"    ללכת צריך אני אבל אומר אני סנדלפון אותך לראות טוב באמת
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,    ,   "!  ,  ,    " ,    "! נכון"  יותר או מודיע הוא אפריע אפריע אפריע לא יותר לך הכרוב לו מפזם בעיה  אין
    " ,   ",    ,    , ערש. "  שיר לך לשיר אוכל ממשיך הוא תרצה אם אזי מאוחר כבר באמת מבין אני  שר

קצר."
".   " ,      ", נחוץ"  לא זה ההצעה את לדחות ממהר אני תודה לא

".    " .     ,    ", לרוץ"   עלי כך גם עליה ונושף ציפורן משייף בכתפיו מושך סנדלפון רוצה שאתה  איך
 ,     .    ,   ,  , רגע,    עוד מתמהמה אני השירים גם נעלמים לאל תודה ואיתו ונעלם מתנדף המלאך  יוםופוף

, הורים? עצמי     עת שואל ?אני מדבר     הזה המלאך מה , על זכרונות      חולפים זה אחר  אני אה,בזה
 , לבסוף  .מחייך הורים    היום

הורים  יום
 )    ,      . אדם   כל מזאטוטים הברכה התרוקנה גורן שלומי המציל של לשמחתו הסתיימה הקיץ  פגרת

  ,    ,( והזקנים        והרחובות ננטשו המשחקים מגרשי שנים עשר שמונה על עלה טרם גילו  אשר
   .   ,   .      , כסופי  חדשים ילקוטים החלה ואחרת תמה שנה הספר בבית שוב הילדים כי לרווחה  נושמים

,         , יפים    ומוחקים מחודדים עפרונות בחברותא ישבו התרמילים ובתוך הכסאות בגב נצנצו  אבזם
 .    , חדשה     שנה של הזה הריח אותו את מפיצים

   " ,  ,  ,    ",  , הורים"  יום לנו יש והתעטשה עצרה שולה המורה אמרה תלמידים הבא  בשבוע
:   , רשום."            ומתחת ושעה תאריך ועליהם פתקים הילדים כל עם נשלחו היום אותו בסוף  וילדים

 ".     .   ,  ,  :  , בבקשה"      לאחר לא נא חטיף או שתייה עוגה קרי מאכל דבר להביא הורה כל על
 .         ,    , לי  ומושיטה הארון מן לבנה חולצה אמי מוציאה מכן שלאחר בשבוע היעוד ביום

".    " ,   ",  , הורים"    יום רק זה אומר אני אמא העצמאות יום לא זה
".   ,  " ,   ", יפה" שתהיה נורא לא אמא אומרת נו

      : את,       ומובילים האפייה ניחוחות הולכים בראש הספר בית אל פעמינו שמים אנו  וכך
 .  ,    , המילרים,    צועדים שלושתינו ובעקבם העוגה באה אחריהם הפמלייה

 .   ,  ,     ,  , לבנה      בחולצה ואני לו נתנה שאמא במה אבא שחורות עקב ובנעלי פרחונית בשמלה אמא
 .        ,   , מסורים   המולה ומתרגשת הערב את גדול שאון ממלא לכיתה מחוץ הספר בית  ובחצר

 ,        , ובתווך,   בחבלים ומושכים במסורים מנסרים עייפים פועלים שני מונפים חבלים  מנסרים
 .     , בחיים       יהיה לא כבר בקרוב הנראה שכפי מסכן ברוש עץ מתנדנד

  .      , מארח      אבא מקומו את מוצא אחד וכל ומתפזרת הפלוגה נפוצה לכיתה נכנסים  כשאנו
   ,  ,     ,   , יתר   עם מתרועע ואני המרכלות לעדת מצטרפת אמא לעוגות ובעיקר האוכל לשולחן  חברה

התלמידים.
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 " .      ,    ", אנליזה"    בעקבות השאון מעל קולה את מרימה שולה המורה אומרת הרעש על מתנצלת  אני
   ,       , הסכנה     שום ועל אקוטי בריקבון נגוע שבחוץ שהעץ נמצא הספר בית בחצר היום  שנערכה

 ". לאלתר,    להורידו הוחלט שבכך
     . עצמו        יטריד לא בודאי ופלוני הכיתה אל המשפחות אט אט ומתנקזות הולכות  וכך
     ,        , באומרנו  התכוונו כבר למה הרי סמויה כוונה איזו כאן מסתתרת האם ויתהה סרק  בשאלות

   ,  . /  ,   ,     ,   ' אינם' הדברים לפעמים אך ים וצאצא אחד אב אחת לאם לא אם שלנו במקרה  משפחות
. נראים    שהם כפי פשוטים

;        , שלנו       להשערות לבה שתה ממש לא אשר משפחה כעת באה הכיתה בפתח הנה  כי
,    -   ,  ,    ,    , אחד  אב לא משונה ממש ולצידה אחת אם בעקבותיו שאול החדש התלמיד הצאצא  בראשה

.  ( )    ,    ,    ,    , זהים   כמעט תאומים אם כי תאומים סתם ולא תאומים אם כי שניים סתם ולא שניים אם  כי
   ,      .    ( מהם  ( אחד לכל אדומים ותלתלים אדום זקן לשניהם השני של מושלם כמעט שכפול  האחד
    ,   ,     , מספרם (     שניהם פני שעל ופלא הפלא מוצא גם מוצא היה אותם סופר מישהו היה ואם  נמשים

     , בצורת,           יותר צנוע במקום ואחד תפוח בצורת פומבי במקום אחד לידה כתם לזה וגם לזה  שווה)
.       ,         , נדיר  דם סוג אותו התאומים ולשני התחלפו לא שמעולם חלב שיני שתי השניים בפי אשוח  עץ

,  ,     - ולשני-         חומות עיניים מהם לאחד שניהם בין מבדילה האם שאפילו היחידה הצורה וזו  אולם
תכולות.

,   ,  .       ?   , אחד   פרט מלבד אבותיו שני של מושלם העתק שהוא נאמר מה שאול הילד  ועל
-     .      ,   ,     . אב   לכל אחת עין יחדיו הצבעים שני אם כי כחולות ולא הן חומות שלא מפני עיניו צבע  והוא

 .   , כחולה  והשנייה חומה אחת
 .    "? שטרן"     הילי שואלת שונות עיניים לך יש איך

    .    ,   , בעיניהן    מבריק נכלולי מבט שוקולד עוגת ואוכלים החדש הילד שאול סביב עומדים  כולנו
   " :      ,   , שונים   צבעים בשני עיניים אחיד בקול יחדיו אומרות והן וצרה נזק התאומות של  השחורות

 ". נפש    מחלת על מורות
.   "? שואלת"    הילי נפש מחלת זה מה

.   ,   ". האחת"      התאומה ניקה אומרת שחורות להיות לשיניים שגורמת מחלה זו
".   " :  , מהראש,  לנשור ולשיער מוסיפה נסטיה והשנייה

.     "? סובול"   דרור גם מתעניין ביוניות שלך העיניים
.   "? הילי"    שואלת ביוניות עיניים זה מה

.    ", בעליצות"        משיב הוא החצאית תחת התחתונים את לך לראות שיכולות כאלה
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    ,     "? רחבה"       יד כף בכל בזעף אבוטבול מימו קורא האלה השטויות כל את מביאים אתם  מאיפה
 . דיחוי             ללא פיו אל דרכן את שמוצאות עוגה פיסות שתי מערסל הוא שלו

 .   ", נסטיה"           אומרת הנפש מחלות עם האנשים כל את להדביר שצריך אומר שלנו אבא
.    ". ניקה"        אותה ממשיכה חולים שלא אלה כל את ידביקו שלא כדי

.    "? בבהלה"   הילי שואלת מדבק גם זה
.     ". בצוותא" התאומות שתי אומרות ברור

       ,   ". מחובר"     הצהוב שיערה שכל הדעת בהיסח ובודקת הילי ממלמלת נפשית מחלה לי שאין  מזל
. למקומו  עדיין

        " ,    ", בלוט"    משל יותר גדולה משכל מנת עם אנשים רק סובול דרור אומר לדאוג צריכה לא  את
 ". נפש    מחלת לפתח יכולים

    ,       "? לרגע"      ונשכחה שאולי שנראה השאלה על רוח בקוצר מימו חוזר שונות עיניים לך יש איך  אז
. המרעיש   הדיון במהלך

.   ,   ". בעוגה"    ונוגס אומר שאול שלי מהאבאים אותן קיבלתי
 .      ,   "? חזה"    על ידיה את וקושרת הילי מתעקשת אבאים אומרת זאת מה

    ,   )     , בן    רועי אומרת זאת הנמוך מרועי להבדיל הגבוה כרועי לכולם המוכר אשכנזי רועי מגיע  אז
 "?  ,  " .    ,  ,  , הוא,     הילי עוגיה רוצה עוגיות שתי ובידיו ואצן שחיין כדורסל שחקן גם שהוא  עמי)

שואל.
,     , מפיה          נפלטת אכזבה אנחת בחוריהן מתגלגלות ואז האתלט של בידיו ננעצות הילי של  עיניה
    ,     ".     " : את  רגע בין ובולע בכתפיו מושך הגבוה ורועי בדיאטה שאני הרי יודע אתה ממלמלת  והיא

העוגיות.
".   ,  " ,    ", מתן"    ואבא יהונתן אבא להסביר שאול ממשיך אבאים שני לי יש

.    "? לחקור"      הילי ממשיכה אבות שני לך יש איך אבל
".    ,      " ,   ", שניים"  יש ולי אחד אבא להם שיש אנשים יש שאול אומר זה ככה

 ,        .    . המבוגרים   בחברת כרגע מבלים היינו אם כי הזאטוטים בחברת לפחות הנושא נסגר  היינוובזה
שונים     מעט הסברים .שומעים תופעה  לאותה

  " .     ,    ", החליטה"  הזו הפרוצה שטרן הילי של אמה שטרן דנוטה אומרת שערוריה  ממש
".       ,  ,    ' האב    מי יודע לא אחד אף ועכשיו זמנית בו האלה יגולואים הג שני עם ללכת
".     " ,      ", הראשון" התאום כמו נראה הילד אמא שליד הרכיל הולכת אומרת לדעתי

".   "? אחרת    שואלת הראשון התאום זה מי
.   ", הראשונה"   מסבירה יותר היפה זה
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.   "? השנייה"    שואלת הכחולות העיניים עם זה
".    , החומות" עם זה לא

.   ", השנייה"       אומרת נאה יותר הרבה הכחולות עם זה לדעתי
.    ", שטרן"    דנוטה קובעת הדבר אותו נראים הם

.     "?  , אבא"   את אמא שואלת אברהם זה את ראית
 .   ,   ", בעוגיה"     ונוגס אבא אומר לבריאות שלה ולבן לה שיהיה

שונים       לנושאים הילדים של שיחותיהם עברו ,   ובנתיים כבר,   אחד וכל התפזרו  כולם
 . אחרים   בעניינים עסוק

          , הספר      בית מדיניות אודות יולי של לפרשנות ומקשיב מיץ שותה החלון עדן על בגבי נשען  אני
    " .   ",   " . בזמן    כלום לעשות אפשר אי אומרת היא מספיקות לא ההפסקות ההפסקות של אורכן  כלפי

". קצר-  כך כל
בראשי   מהנהן .אני ומסכים, 

".    ,  , חשוב"       נושא זה בלנדו לעיתון שלנו הבאה הכתבה להיות צריכה זאת
.  ,   , ומאשר    מהמיץ שותה בראשי מניד אני שוב

 .     ".    " , הכיבוד   שולחן אל ופונה עוגה להביא הולכת אני אומרת יולי אז
   ,    , הנעימה      מהרוח נהנה שבפנים השיחות לזמזום שבחוץ המסורים לקול להקשיב סר  ואני

 .     ,   ,  , אמנם      זימרה קול באוזני בא התראה בלי ולפתע הפתוח החלון בעד בעורפי נושבת  אשר
  , " :    ,    ,   , בזה    התכופף התכופף מושר אם כי נאמר הוא אין זאת ובכל מדובר ביותר תמציתי  במשפט

 ". בלנדו,  הרגע
    ,  .        , כרגע     עומד לא לצידי הרי הזימרה של הבלום המקור את לאתר מנסה צד לכל מיד מביט  אני

.    "? בתהמון. " ממלמל אני מה איש
.     "!   , באוזני" שיר בשנית עולה עכשיו תתכופף תתכופף

.    ,   "? בפראות"    סביב ומביט לוחש אני זה את אמר מי
.   ,   ,   ,     ,   , כשאגה    אלא כלחישה ולא כפקודה אלא ענוגה בשירה לא כבר הפעם אך הקול אלי בא  שוב

  ,    ,   ,   .   "! רגלי" מגיבות בגללו דווקא ואולי הבילבול ולמרות הרגע ובאותו הקול מצווה  עכשיו
  ,       ,    . כל    על ברוש עץ לפתע צונח החלון בעד מתכופף שאני ואיך באחת תחתי ומתקפלות  להוראה

 .    , מגזעו  וחצי ענפיו צמרתו תפארת
טראח
בום
.ואז שקט, 
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 ,    . מלרכל   פוסקת הרכילות כלום נאמר ,   הפיות ולא המסכן   העץ ומצמרת האכילה באמצע  עוצרים
.   ,    , ביצה     ובו קן לפתע נושר ראשי מעל לו מתנדנד אשר

פלופ
       .     "! והיא"  הרגעי מקפאונו יוצא אמא של גופה שולה המורה לבסוף קוראת ישמור  אלוהים

.   ,   ,     ,    , נרעד  ושפמו סומרות גבותיו במהירות אחריה צועד ואבא כרוח לבנות פניה אלי אצה
 .    ,    ,   ".  , הקן"  את ומרים רגלי על קם אומר אני אמא בסדר אני

" .   ,   , כולם      בעליל ומבוהלים וחיוורים מתנשפים הפועלים שני הדלת בעד פורצים  לפתע
.   "? שואלים?   הם בסדר כולם בסדר

.        ,    "!? משקפיה"    את מכסה התרגשות של שקוף דוק שולה המורה נושפת זה דבר מין איזה
".      " .   ", נכון"  הלא לכיוון בטעות נפל העץ העובדים מתנצלים מתנצלים אנו

.   "!? המורה"     קוראת נכון הלא לכיוון הכוונה מה
    ,  " ,    ", מה"     יודעים לא אנחנו פתאום אבל הנבוכים העובדים מגחכים לימין ליפול אמור היה  הוא

".     , לשמאל   ליפול החליט הוא בראש לו עבר
  , ואיוושה          שיקשקה כיתתנו בחלון הסורר העץ של צמרתו התנדנדה עדיין שלמחרת  ביום

. משם,     והוסרה נוסרה ולבסוף ברוח
 ,    .   ,      , לדעת  אז כי אפס השומר מלאכי סנדלפון עם הראשונה שיחתי התקיימה מסתבר  וכך

   ,     .  ,    , אותי     הטרידה לא והלאה הרגע מאותו אולם שר נכון יותר או אלי דיבר מי ידעתי  לא
   ,         . יטריח     לא לבטח במתנה שוב לו ניתנו חייו אשר אדם כי משונה שיחה אותה בדבר  המחשבה

 .  ,  , ומה    למה מי כגון בשאלות עצמו
-    ?      ,  , מכך     חשוב ויותר הקן של בגורלו עלה ומה כעין בשאלות מנוחתו טרודה שעדיין  וזה

       ,      . עץ,   של בגזעו מטפסת פלד יולי היתה התקרית אותה בתום שכבר מפני להרגע יכול  הביצה
  ,         . והביטה,      עמדה דירה עברה אך זה כורחה בעל אשר והציפור ענפיו בין הקן את ומניחה  אחר

 .   ,    , בראשה   ומשקשקת השחורות בעיניה ממצמצת הכיתה מגג בעלת   באמת,בהכל לעצמה  היגגה
.הכנף,        ,      . הביצה  את לי מעבירים למקום ממקום אותי לשאול בלי כך סתם חוצפה הזכרון  ממש  אך

,       .     ,    , מתודעתה   זו מחשבה ונעלמה שחלפה ואיך חד ממש לא הוא להגיד נעים לא הציפור אותה  של
.    ,    , התיישבה    ביצתה ועל הגג מעל התעופפה שכחה היא המהומה מכל

  ,(        , בבוקר  (    למחרת לנפשי להבין אדם כל יוכל בטח אך תודה אסיר שאינני ולא הרבה  לרווחתי
 .    , לעבודה   עוזב ואני הכרוב לו נעלם
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,    ,     . בכניסה,    יושבת המזכירה בזרועותיו ומנופף עומד המנהל בבלגן הכל נמצא  ובמשרד
  ,   .    ,     , אדם  ניצב הכל ובמרכז בהנאה בהכל ומביטים בצד עומדים עמיתי ושלושת במבוכה  מגמגמת

. דרישות  ודורש
.  ,    ", המנהל"     אוליפנטי מר נרעש החברה של בפוליסי לא זה

.   "! האיש"    נזעק אותי מעניין לא זה
.   "- " ,   ", אומרת" היא אדון המזכירה ממלמלת בבקשה

 .  ,    ",   , ואומר" בה מביט הוא קופל דויד קופל
"?   " ,   ", מונית"  לך שאזמין המזכירה ממשיכה קופל אדון

"!        " ,     "!? שרות"   מקבל שאני עד מכאן יוצא לא אני קופל דויד אדון נובח מונית פתאום מה
.     ,       "! בידיו"     עבר לכל מנפנף דבריו על המנהל אוליפנטי מר חוזר החברה של בפוליסי לא זה

.   "? מברר"  אני העניין מה
  ,       ,    ". מאוד"    וגם החברה של לנזיקין הדין עורך שהוא רום נפתלי מסביר חינם שירות רוצה  האדון

. העניין    מכל כעת משועשע
.   "? שואל" אני חינם

".    " .   ", לשלם"  ביכולתו שאין אומר משיב הוא בונו פרו
        ? המשרד      לתוך פתאום ככה לו להסתער יוכל שהוא קופל דויד אדון לעצמו חושב  ומה

   .   ?      , ספק     ללא זוהי חוצפה ממש דרישותיו את נספק פשוט ואנו שכאלה מגוחכות בקשות עם  שלנו
    ,        .   , משרד  מהם לאחד ורק דינים עורכים אשר בלבד מארבעה מורכבת היא קטנה אך טובה  חברה

,(        ,    , בעבר (   איכסון כחדר בכלל שימש הפרטי שהמשרד קופל דויד לאדון לו נגלה ולא  משלו
 .     ,    . החברה,  מדיניות זו אין מזכרוננו יסוף ובל ומזכירה מנהל

.   ".   , אומר"    אני אוליפנטי מר התיק את אקח אני
    " :    ,   ,    , של  בפוליסי לא זה אבל ניחר בגרון וממלמל לעברי פונה ולחוץ פנים אדום אוליפנטי  ומר

החברה."
".    , בזה"  אטפל אני בסדר זה

 ,      , ותיכף        נרפים אוליפנטי מר של שריריו לפתע שוכח בחדר רגע לפני עד שבער  והכבשן
  ,    . מעסיקה          ומיד לרווחה נושמת המזכירה הכסא אל האויר ממנו שיצא בלון כמו נוזל כבר  הוא

 ,    -   ,     , ושלוש    הלחץ הפגת לשם מופתי בסדר כך גם תמידית שעומדים שלה העטים בסידור  עצמה
.         . למשרדי     קופל דויד אדון את באדווה מזמין ואני לעבודה ושבים בכתפיהם מושכים הקולגות

 ".  " ,   ", בבקשה" שב אומר אני אנה
.       "? מתיישב"    שהוא איך קופל אדון שואל טוב דין עורך אתה
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.   ", מחייך"  אני מקווה אני
".   , סתם"     לא טוב מישהו צריך אני כי

 "? דין"     עורך צריך אתה ולמה
".       " ,    ", אחד"   לאף תגלה שלא תישבע קודם אבל קופל אדון אומר לך אומר אני

.   ",      ,     , אומר"   אני לקוח דין עורך לחסיון כפופים פה הנאמרים הדברים כל קופל דויד אדון
     ,       ,    ", אשר" הארוכות גבותיו את מכווץ לבן זקן המכוסה סנטרו את צובט קופל דויד אומר  טוב

   " :  ,     , את     לרצוח הולך אני ולוחש לשולחני כסאו את מקרב שמצטמצמות עיניו את תחתן  מחביאות
אשתי."

,        , מכיסו       רעשן שיוציא קופל דויד לאדון מחכה דבר אומר ואיני לשבת נותר אני  לרגעים
:        ,      , ויקרא   הדלת בעד ראשו את שישלשל אולי כפיו וימחא ברגליו שירקע אולי ויצחק בו  ירעיש

  . "         "!? דויד"    אדון ל הנ מהאפשרויות דבר עושה לא קופל אדון אולם עליו עבדתי איך  ראיתם
.   ,        , לתגובה,    וממתין רבה ברצינות הארוכות גבותיו תחת בי מביט שולחני על רוכן קופל

שכזה       דבר על להגיב אדם אמור ,   ואיך     , הגיון?     היא שעבודתו דין עורך אם כי אדם כל סתם  ולא
וחוקים.

.   "? שואל" אני סליחה
".   " ,    , נסבלת       בלתי היא ואומר בראשו מנענע השולחן על ידיו שורך קופל דויד אדון

  "? קיצוני"      קצת שזה חושב לא אתה
.   "! האיש"   נוהם אותי משגעת היא

 "? גירושים"    על אולי חשבת
 ",    ,  " .      ,    "! הוא"    ברירה לי אין מבין אתה על אל ידיו את ומשליך קופל דויד קורא לי תיתן לא  היא

     ,   ,    ,  .    , החוקיים, " העניינים כל את להסדיר יודע אתה לך זקוק אני ולכן היחידה הדרך זו רצח  אומר
שאחרי." 

 ,      .       ,   ", וכבר" הסתיימה לא עוד אחת מהומה למשרד מחוץ דלת נטרקת לפתע אך מתחיל אני  ראה
 .  - מתחילה,    רושם עושה כך שנייה

     ,   "?  , באבריה"   מתרגשת כבר קשה וחלחלה המזכירה מבררת גברת לך לעזור  אפשר
 , לעצמן.    נאנחות והתיקיות , הדקיקים בפעם         ומסדרים ארגונים רגע עוד לעבור נאלץ כבר אנחנו  גם

, ה- שוב    נאנחות .הן לספור   הפסקנו כבר
.   ,      "? בתוקף"  ודורשת בדלת המותן עבת הגברת עומדת הוא איפה

.        ,   "? עולה"   שלה הדם שלחץ איך חשה שכבר המזכירה מנסה מתכוונת את למי
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 (      )  ,   "! פונה"    הזכוכית דלת דרך לראות יכולים אנו ולפתע האשה זועקת כאן שהוא יודעת  אני
     ,     .   ,    , קופל    דויד מר של אז שלי זה לא ואם גורלי נחרץ יודע כבר ואני משרדי לכיוון בחדות  ראשה
          , בה.     וסודקות הקרקע את מרעידות העבות ורגליה דלתי לעבר שצועדת היא באה הנה כי  לבטח

  ,      , רק  (       הרי לב התקפת יקבל כבר והוא זה את יראה אולפינטי שמר חסר ורק חריצים  חריצים
 ,   ,        .( בום       טראח בום מכה תוף שניתכת רגל כף כל עם הריצפה את מחדש פה עשו חודשיים  לפני

"!  " :   ,    , קופל,      דויד צורחת והיא בחבטה נפתחת הדלת המשרד לתוך הרודנית פורצת ותיכף טראח
" :  ,    ,   -      , אתה   ואומר בי מכן ולאחר אשתו היא מנחשים כעת שאנו במי מביט קופל דויד  ואדון

רואה?"
.   "!  ,   ,  " ,    "! צועקת"   היא שרץ בליעל בן אדם חלאת קופל מרת נוהמת כאן שאתה ידעתי

.     "!  ,  , חזרה"  קופל אדון צועק שפעת בהמה לב חסרת
,         ,     , השמיים    מן יונים זוג ממש אלה שני הרי שלא אפשר איך כי בשניים לרגע מביט  אני

 ,    "-   " .     , וכבר    מתחיל רק אני קופל וגברת אדון הכוחות את להפריד ומנסה מהכסא קם אני  ולבסוף
    "?     ,    " : שוב     מבטה סב ואז זה את יודע אתה אותי לרצוח מתכנן הוא וזועקת קופל הגברת אלי  פונה

.      "! " .    , קופל  דויד בפני מטיחה היא נחש ממשיכה ההתקלסויות ומהדורת בעלה אל
"! יענה"  בת

"? לי"   קראת איך
"! מכוערת"

"! טיפש"
"! טיפשה"

, טובים    (         מקומות לעצמם ותופסים שכבר הצופים הסתדרו כבר ובחוץ המופע נמשך היה  וכך
:    ,      ,( גרוני      ממרום וקורא השולחן על נעמד הייתי אילולא כרטיסים פה למכור יתחילו עוד  ותיכף

"! שקט"
 " .     ,     , יהיה    שככה יקרה מה לראות וממתינים מבטים בי נועצים וכולם דומם הכל אחת  בבת

   ,     ".    " ,   ", הנאהבים  על מצווה השולחן מעל יורד אני מתגרשים אתם הרגע בזה אומר אני טוב  לי
       .      . הנם,     דין עורכי של שחייהם אומר ומי יום עוד לו עובר וכך כשעה תוך עניינים ומסדיר  לשבת

? משעממים  חיים
    ,  ,  ,  . שמבצבצים     תכלת של ופסים וכתום צהוב אדום ססגוני איפור השמיים משוחים  בחוץ

     ,        . עננים  רדידי מאחרי צוללת והשמש הדמדומים של המרהיבה פריחתם מכבר זה הנצה לבין  בין
.    ,      . הביתה     אותו ולוקח מקומית במעדנייה אוכל מזמין אני בנחת מעלי המשייטים תיתורה  אפורי

   ,       , ממקום     עננות מעבירה ברחובות לפתע נושבת עזה שרוח מפני בזמן ממש בדלת נכנס  ואני
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 .        , הציפורים,     עליהם מעל העצים את ומפשיטה פחים מרוקנת החבלים מעל כבסים תולשת  למקום
    ,    , בריח     מתערבב גשם וריח באויר פושטת לחלוחית לעץ מעץ ועפות בהתרגשות  מצייצות

.      , ממטרים,      מהם נופלים רגע ותוך אחת בבת השמיים מאפירים והנה הפריחה

טימפניסמו
,   ,     .    ", רגלי"      ובין רגליה בין יושב אני דולורטה סבתא אומרת מאוד מיוחד גשם הוא האביב  גשם

 .         ,      . האופן  שעל החומר על מחליקות הקטנות ידי וכפות שלי אלו על נחות ידיה האובניים סובבים
 ,        ,   ",  , ומזליף"   שליד הקערה אל אצבעותי את שולח ואני אומרת היא בלנדו מים מעט  הוסף

 . טיפות    כמה החימר על
    ;   ,   ,   ", לפני"     עד שהיה מה להטוט איזה לפתע והנה מוסיפה היא מהצדדים יחדיו נלחץ בוא  עכשיו

 ,    ,    ,   .   , החרוט    המיקסם את וראו בכיפה נתחבת בוהן לחיצה עוד לחרוט הופך צורה חסר גוש  רגע
 . לקערה  הופך

 " ,     ", לפעמים"      אך ואומרת ממשיכה דולורטה סבתא שמחה של גשמים הם האביב  מטרי
 ".      , בפתאומיות     ומסתיימות בפתאומיות מתחילות אשר קשות סער ברוחות הגשם מלווה

        , טרה      אותו כינתה סבתא אשר החימר לאורך וגולשות היוצרים גלגל על מים מזרות  ידינו
        , את.       עוצם ואני החימר ואת הפנים את מלטפות החלון בעד מבליחות רכות שמש קרני  קוטה

" :    . על,          שואלת היא ואז ונעים רך שמגעו הטיט על מטיילות אצבעותי איך ומרגיש  עיני
 "? פעם    שמעת כבר טימפניסמו
:   ,   ". מספרת" והיא אומר אני לא

    , באחד"        לשלוט תפקידו אשר מאוד ארוכות לחיים בעל תכלכל שדון הוא  טימפניסמו
 ".   : הטבע   ברוחות בתבל האדירים מהכוחות

" :  ,      , עכשיו     ומודיעה שלגופה בסינר ידיה מוחטת וסבתא לסוב האופן מפסיק לאט  לאט
 ,       ,    ". היא    לצריבה האדמדם החומר קערת את ומעבירים קמים אנו ובאשר בתנור הקערה את  נשים
".        ,    " , פיציקטו  הוא בה הנוהג הרכב של ושמו כחולה מרכבה זה לטימפניסמו ומספרת ממשיכה
.       ,   "? בתנור"     האור את מדליקה בסבתא ומביט שואל אני מרכבה צריך טימפניסמו מה בשביל

.       ,    " .   ", הרוחות"  עושות בלבד ציוויו פי שעל מכובד שדון הוא טימפניסמו אומרת היא טובה  שאלה
  ,   . הוא          זקוק להחזירה ובכדי לפקודות מקשיבה ואינה בורחת הוללת סופה איזו לפעם מפעם  אולם
 ".   ,        , אז   למקומה ולהשיבה הסוררת הרוח את לתפוס יוכל בעזרתה אשר ומהירה אדירה  למרכבה

 ".  " :  ,     , נחכה  עכשיו ואומרת מעליה הסינר את פושטת סבתא נעמדת
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 " :   ,      , אביב   ביום מתחילה וכך טימפניסמו השדון על המעשייה נגולה ממתינים אנו  ובעוד
,        " ,    ", ושובבה  קטנה סערה חמקה טימפניסמו של ידיו שתחת דולורטה סבתא מספרת קרה  אחד

".    , עלה,    לא בידו המרכבה בעזרת אפילו ולתפסה

 .   ,       ,   , הרי  עיניה וסוגרת רצון משביעות במרום למעלה נאנחת היא וזהובה חמימה דולקת  השמש
 ,     ,     .   , לחמם   שלגים להפשיר צריכה לא להתאמץ צריכה לא היא מרוצה והיא פשוטה עבודתה  היום

   ,      ,     , והכל   שמח העולם האביב פורח פינה שבכל מפני הקר באויר חום לנפוח צוננים נחלים  מי
נפלא. 

  ,     , צועדים       זחלים הטיפות בין דואים פרפרים השמיים מן צונח שמחה של אביבי  מטר
         , אשר,   גשם נטיף כל עם מצטלצלים דקיקים פעמונים וצילצולי ומתארכים מתכווצים  בתהלוכה

    ,     ,    . נופלים     תיכף בעצמנו ואנו להיות יכול לא באמת מזה יפה יום הפרחים כותרות עלי על  נושר
 . הפנים     על חיוך עם לתרדמה

   ;  -      -     , אזהרה  כל בלי נשבר האלה בחיים רגעי הכל הרי רגעי שהוא הזה השקט לפתע  אך
 .   ,   , משמידה    והכל בכל פורעת סערה מקום משום מגיעה

      .        , הכל    היה רגע לפני עד הרי קרה דבר כזה איך מבינה לא ובאמת בבהלה עיניה פוקחת  והשמש
 ,  ,         ,     , היא-  וכעת מופתי ובסדר לו היאה במקום עמד דבר כל וכדין כדת התנהלו דברים לבבי כך  כל
 ,          ! רק,   סמרטוטים בובות כמו לאויר ונזרקים שורשיהם מעל נתלשים הפרחים ושבר שוד  נבהלת

    .   , החורים     מתוך נשלקים החלזונות ומבולבלים פרומים למקומם חזרה ולצנוח לשוב  כדי
   ,        , עניבה,    כמו נקשרים בערוצו בנחת דלג עתה שעד הנחל ומי עבר לכל וטסים  שבאדמה

 .    , בפראות  באויר וסובבים ענק לצילינדר
 , ומהגגים         שתחתם בעולם הדגיגים מביטים המסתחרר המים גליל הדברים ובתוך  מפה

?     ,          , זה  דבר מין איזה למעלה כעת לו מתעופף למטה להיות שצריך מה כל משונים  הם נראים
.חושבים,  ציפורים    לא אנחנו ,     הרי אותה    ודוקרים בפיה מדגדגים המים לעצמה צוחקת  והרוח

           ,   ,  , הגב  אל חזרה הנהר מי את ויורקת שפתיה את פותחת היא סוף סוף ולבסוף הדגים  סנפירי
.     , מסתלקת,  היא שובב בצחוק ואז הריק

  ,         ", בחימר"   ומביטים התנור מול על שופפים ששנינו איך סבתא אומרת מוכנה כמעט  הקערה
 ".    ,   ,      " . היא  בגלזורה אותה נצפה תתקרר וכאשר התנור מן אותה נוציא מעט עוד בתוכו  הנאפה

: העלילה,    אל ושבה אומרת
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 .       , על        מקומו אל לשוב הכל מנסה וסביב השמיים אל ונעלמה השובבה הסערה לה פרחה  הנה
         , רגליהן   על מתנודדות והן שבשבות כמו בחוריהן מסתובבות עינהן הזיקיות מהלכות  הענפים

 ,    " , אני.       טוב לי יהיה שככה במקומם אבריהם שכל בודקים המבולבלים החלזונות  כשיכורות
.   ", אחד   מתרגש מחוש שאיבדתי חושב

    " ,   ",   " .   ", תקועה"  עדיין פשוט שלך האנטנה מצייץ הוא לרכיכה רכיכה בין שני אומר איבדת  לא
". ראשך  בתוך

. וכך  התקין      למסלולם הדברים כל לאט שבים
 ,     ; רוח         מתפצח רעם קול לפתע החיים של הרגעיות אותה בדבר משהו הזכרנו כבר  אך

   .      ,  ,    , לכל    נסים כולם בורח נפשו על פנוי ונקיק גומה גומחה לכל והכל העצים בין מנשבת  פראית
 ,          .   ! אלא.    הצמחים בין כעת שנושפת הקונדס רוח לא זו אך קוראים הם הפעם עוד לא  עבר

 . בלמים           בחריקת העשב על ועוצרת מהשמיים צונחת אשר טימפניסמו של מרכבתו
    .   , שתלויות     שלו הארוכות הלחיים בכבדות ומתנשף תכלכל שדון מגיח המרכבה  מתוך

" .   "!   " . אני       הוא קורא והשדים הרוחות לכל ברכיו עד משתלשלות האדומות העיניים תחת  ברפיון
  ,      ". ומניד,         נאנח השמיים אל מביט הוא אז איתה אגמור כאשר מהכלא לצאת לה אתן לא  נשבע
"?    " ,   ", " . בבלגיה,      כעת השעה מה אומר הוא פיציקטו מצחו מעל הזיעה את ומנגב בראשו

 ,    ,  ,   " :   , ארבע     שעות עשר היא אדוני כעת שם השעה מיד משיב המרכבה בראש יושב אשר  והנהג
  ,     ,    , מאיות,    תשע השנייה מאיות מאיות עשרים השנייה מאיות שבע שניות עשרה חמש  דקות

"-   , מ   שלוש השנייה מאיות מאיות
"?   " ,  ,   ",  , בבוקר" או בערב ומוסיף טימפניסמו אומר תודה טוב

.   ".  , פיציקטו" משיב אדוני בערב
  ,    ,     ,   ", למעוד" שלא המרכבה במדרגות מרימן הארוכות לחייו באימרת ואוחז השדון אומר  ובכן

 ".      " ,   ".  " .   , שם   נמצאת שהיא הרגשה לי יש מצווה הוא נצא בוא לתוכה ומטפס וחלילה חס עליהן
           , של,    גופו לצד ריקים שקים כמו תלו רגע לפני עד אשר המאורכות האלה הלחיים  והנה

. באויר-     ומתמלאות לפתע מתנפחות השדון
שואף  וטימפניסמו

ושואף 
ושואף

ושואף 
    ,       , - בכל    החוצה השדון נושף יתפוצצו רגע עוד כי שנראה עד כך כל תפוחות התכולות  וכשלחייו

כוחו.
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 )      , של      ולמזלם ורגבים אבנים כיוון לכל עפים באדמה המרכבה של גלגליה חותרים  לרגע
,  .     -       - אחרת  שריון גבם שעל הוא בסקרנות בהכל וצפו עמדו עכשיו שעד והשבלולים  הצבים

 ,     ,( ניתזת         האדירה הנשיפה מכוח ולבסוף מחוש או ראש איזה מאבד היה כבר בודאי  מישהו
.      , השמיים  תוך אל מעלה וטסה קדימה המרכבה

.     ,   , בבלגיה     נחיתה ומבצעים כבר ופיציקטו והשדון בעינינו למצמץ מספיקים טרם  ואנו
,      , לאויר        זרבוביתו את טימפניסמו משרבב כלשהו בלגי יער באדמת המרכבה גלגלי שפוגעים  ואיך

   ,     " ,   "! " ,    , להריח  יכול אני מזמן לא כאן היתה היא קורא הוא ידעתי נובח רגע ולאחר ומרחרח  מריח
"!    " , נפנה."  מערב דרום לכיוון ואז אותה

 " ,   "!   " : פה     יש נוהמים הם במטותא פה שקט יצורים מתנשפים שבעצים החורים  מתוך
"! מנסים   שלישון כאלה

,   ,      , ונושף       שואף באויר שוב כבר הוא כי ישמע לא טימפניסמו התואנות את לשמוע  אך
. הלילה    בשמי בדהרה וחולף

".   " .     ,       ", מאוד"  חם זה החרס כלי את ומוציאה התנור את פותחת כשהיא סבתא אומרת בלנדו הזהר
.    ,     ,   "? העלילה"    הסתיימה טרם לי הנראה שכפי מפני שואל אני הסערה על מה אבל

 ".          " ,   ", היא" הקונדסית את ללכוד צלחה לא מעולם השדון של שידו כנראה סבתא אומרת  ובכן
      ,   " . פרצים      רוח מן לפעם מפעם מופיעה היום שעד מפני השולחן על הקערה את בזהירות  מניחה

,       .     , שכאלה    למקרים לבך לשים עלייך ולכן ובורחת כלה רגע ולאחר בכל שפורעת פרועה  כזו
,      ,     " , טימפניסמו,"   של במרכבתו להבחין תוכל היטב תביט אם שאולי מפני מחייכת היא  בלנדו

". שובבה       רוח אותה של בעקבותיה דולקת אשר

קיץ   ליל חלום
 ,  ,   )   ,    . בהם     כמובן המקרים אותם מלבד השקט ובביתי המשרד מן לשוב הערב את אוהב מאוד  אני

.(     ,    ,  , קרואים     לא אורחים בקצרה רבנים או זקנים שדונים מלאכים מני בנוכחותם אותי  מכבדים
,    ,    ,       , ולהרהר  לשבת סתם ספר לקרוא אולי העניבה את ולהתיר החליפה את לפשוט חלון  לפתוח

      ,     -   . תמונה     איזו על חושך בחדר לעבוד כזה תחביב לי יש בפחם לאייר כאלה לרגעים טובה יין  כוס
 .      ,  .    .( לי (     מפריע לא אחד אף והיום לילותי הם כאלו לי יש כזה תחביב גם שצילמתי

  .     ,  , נחות      וכאשר השבועי החדשות בגליון ומעלעל לאיטי בגפי הערב ארוחת על סועד  אני
,     , הזכרונות           לפתע בי עולים המקומי בתאטרון השבוע נפתח אשר מחזה איזה של סקירה על  עיני

 . חיוכים   בפני ומעלים
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.      ,      "? ברחובות"     בצוותא פוסעים שאנו כמו דולורטה סבתא את שואל אני המחזה יהיה מה על אבל
 .      ,   ", החשמל"   עמוד אל כרזה ומצמידה סבתא משיבה יודעת לא אני

  ,     ,   ",  , ובקישוטים"     בצבע העמוד וממרום רגע ועוד מבקשת היא אדריאן בבקשה הפטיש את לי  תן
:   ( מודיעה(  כרזה הילדים באדיבותנו

!!! מדהים        מחזה הנרחב לקהל מביא הנודד הרחוב תאטרון
מוזמנים    לצפות בו כולם

ובא    קרב הפתיחה ערב
.ומתחת      , נקבע-  בדיוק חודש לעוד אשר התאריך

  ,   ". שאנו"          איך יולי מציעה הרוסיים והמרגלים הים שודדי בין המלחמה על הצגה לעשות  אפשר
.    , שלטים     אליהם ומצמידים הבאים העמודים אל פנינו עושים

.    ", דולורטה" סבתא מאשרת אפשר
.   ,   ", לפנים"       ומדלג אדריאן אומר וגוליבר פן פיטר בין הקרב על או

.   ". מוחה"       אני בגוליבר נלחם לא פעם אף פן פיטר
".     " :    ".  " ,    ", פן"  פיטר להיות יכול ואני בחיוך מוסיף הוא כן אולי בכתפיו מושך אדריאן אמר מי

.   ", אומר"         אני העולם על שמשתלטים חוצנים על תהיה שההצגה מציע ואני
  ,    " .   ,    ". יחדיו"   ונשב כולנו כך על נחשוב מסמר ודופקת דולורטה סבתא מסכמת יפות ההצעות  כל

 ". המחזה   את לכתוב
   ,        , בפולין      שם אי משלה תאטרון על לנו לספר סבתא פונה הגיע לא עוד הזה שהרגע  ומכיוון

. בצעירותה,    הופיעה בו הרחוקה
 ,    " ,   ",   , על"    מלנכולית גם כי אם מתחילה היא ויפה מסתורית מיוחדת עיר היתה  קרקוב

". האפל   עברה שום
.   "? אדריאן"   שואל מלנכולית זה מה

,    ,   ,    " ,  ,   ", רעיונות" בה לבלבו המלחמה טרום שם גרתי עוד כאשר וממשיכה סבתא משיבה  עצוב
  ".    ,    ,  , והתרבות  החיים שקקו היהודי הרובע זה ובקוזמיר ואומנות סיפורים

       ,     ,  , הולכות"  שלכם ואמא אני היינו שבוע ובכל ביונים מלאה תמיד היתה הריינק השוק  כיכר
". לחם,     בפרורי אותן ומאכילות לשם
.   "? אדריאן"    שואל שם היו יונים כמה
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  ,          ,  " ,   ", היית"  לא לחם ככר השוק במרכז מניח היית אם כי עד רבות כה סבתא אומרת מאוד  הרבה
 ,  " ,   ".       , מנגד    לנהר ומעבר צוחקת היא תומה עד נאכלת היתה היא וכבר ידך ממנה למשוך  מספיק

  ,        , וצופים,    עומדים השמיים את מדגדים אשר לה צריחים שני הואוול טירת מתנוססת  לקוזמיר
בהכל."

 "?   " ,    "? ומלכה"   מלך עם בהתפעלות יולי קוראת ממש של טירה
 " ,    ", התגורר"       ותחתיה דולורטה סבתא מחייכת השנים לאורך הואוול בטירת גרו רבים  מלכים

 " ,   ".    ,     . היתה     קרקוב מוסיפה היא אספר אחרת בפעם כך על כי אם סמוק ושמו נורא דרקון  אפילו
  ,         . פעילות    גילו שונים נוער וארגוני הדעות קשת מכל פוליטיות מפלגות פולין של התרבות  עריסת

   ,     ,   . קצרות    בד מכנסי קסקט בכובעי ילדים היו בוקר בכל בקוזמיר הציבוריים בחיים  ענפה
       ,' הגליציה,    '  בכל נרחבת לתפוצה זכה אשר עיתון החדש היומן את ברחוב מוכרים  ומגפיים

".     ,     , התיאטרון.  את גם היה שלי הפייבוריט היה וזה וכמובן המערבית
.   "?  , שואל"    אני סבתא שלו בהפקות השתתפת ואת

 ".       " ,   ", היא"   הראשיים התפקידים מן אחד את קיבלתי אפילו מציינת היא השתתפתי סתם  לא
   " :  , שנת,    של באוגוסט ומספרת מסמר עוד דופקת את    1933צוחקת שלנו התיאטרון  העלה

".   ,       . הפיות    מלכת טיטאניה של תפקידה את קיבלתי ואני קיץ ליל חלום המחזה

, בחוץ       ,  , דולקים,      היום אמצע שזה כאילו התיאטרון בתוך ובפנים קרקוב רחובות על הערב  נח
.        , בחזרות  שקועים וכולם הבמה על שחקנים עומדים מסנוורים אורות

,   ".     ,  ,  , הבמאי"      קורא שלנו הפיות ארבעת ואת בוטום פוק טיטאניה את הבמה על צריך  אני
 . פעמיים   כפיו ומוחא

   ,   .  , מאחרי     מגרדים חלקם מפהקים חלקם ומתמתחים האדומים הלבד מכסאות קמים  השחקנים
           , קצת,    לגנוב לא אם לתורך מחכה כשאתה לעשות אפשר כבר ומה ארוכה הזו החזרה  האוזן

.      , ממנה.     שיורדים אלה את ומחליפים הבמה אל עולים הם שינה
 (' ' )    ", לזה"       בוטום היינו אדלר תיאודור מתלונן מכולם יותר טוב שורותי את יודע  אני

   ,        " . היינו,   כבר מזמן שצריך כמו תפקידם את עושים היו כולם אם לבמה בעלותו  שמאחוריו
   -    -     ,   ". חמור   של ראש הלצה איזו ראו צווארו על מרכיב ואז אומר הוא מכאן להסתלק  יכולים

.( מסיכה(  כלומר
  ,    ,   , מסתדרים   וכולם והאנשים השדונים מתקבצים נאספות הפיות הבמה על  ליחשושים

    , ומשתפלים.        זהוב בחבל הצרורים וארוכים אדומים תחרה וילונות תלויים צידיה משני  במקומם
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,  ,        .   -  . חותרות   זוהרים לילה ופרחי ירוק עשב האדמה על שלם יער ומאחריהם כפלים כפלים  מטה
 .         , העצים    מן הליל שמי אל מעפילים ארוכים וענפים סביב משתלחים וזלזלים זמורות

 -   ,     , מנצנץ       יפעה איזו לילה מזכירים כבר אם שם רואים אנו האילנים מעל עינינו  וכשמטפסות
    .    ,   , לשכוח       אפשר גם ולרגע הכל על ומאיר ועגול לבן גדול ירח תלוי ובינהם כוכבים של  שלל

  ,  -     ,     , ממש,    יפה ממשי כך כל נראה שהיער מפני מדובר ונורות עץ לוחות ודבק בניר שרק  בקלות
. אמיתי  כיער

     ,  -   ,    "! שערו"  בעננות ידיו את מעביר קורא הבמאי זה קמינסקי אהרון אדון בבקשה  שקט
 ,      , ומסמל         אחת יד בכף מרפק מערסל השני לצד ראשו של אחד מצד גולשים אשר  האפור

 . שניה     יד בניע להתחיל לשחקנים
,       , ידיה       כפות על ראשה את מניחה הרצפה שעל המחצלת על נשכבת דולורטה  סבתא

.       ,       ,  . פיה   שזו לעצמנו חושבים היינו לבטח זו מי יודעים היינו לא אם ובאמת עיניה את  ועוצמת
    ,      , כנפיים    סוככות גביה ועל מראשה גולשות וארוכות זהובות שערות יפה שמלה שלגופה  מפני

 ,      )    , ודאי,    נעו באמת לא הרגע באותו ואם בעדנה מנופפות והן דקיקים ורידים עטורות  שקופות
.(?    ,       , לנפנף     לא אם כנפיים לעשות יכולות כבר שמה מפני עשו שכך לדמיין היה ניתן

.  -   ,   ,  ,  : בוטום    שמנגד ובקצה וחרדלון אשוש קורי אפונאי הפיות שאר מסתדרים  מאחריה
,    .(     , אדום         ( לו שיער דיוק ליתר פדרמן לינה או פוק השדון ובא מדלג הבמה של השני מצדה  אזי

 ,   ,   ,      , בחליל   וצוחק מרקד מסתובב סובב לרגל מרגל השד לו מקפץ ססגונית תלבושת  ולגופו
 ,        . טיטאניה,     הפיות מלכת לצד ברך כורע הוא ולבסוף מטלטל שלראשו הלוהטת וברעמה  מחלל

 :      ,     ,( ערמומי(  בחיוך ואומר אלינו מביט כלי איזשהו מכיסו מוציא סבתא היינו
".     , מקום   לכל אותך אוביל היום אעקוב אחריך

מחסום  ,דרך   ,  , וביצה,  פירצה שיח מעצרת
סוס   אני ,לפעמים מקשקש,      בזנבו ציד כלב לפעמים

בר  .חזיר   , אש,      ולפעמים הכתפיים על ראש בלי דוב
סוס  ,צהלת   ,  , וכוויה,   שאגה נהמה כלב ונביחת

".   ,  ,  ,  ,   ,   , פנייה  בכל בדרך להבה דוב בר חזיר ציד כלב סוס כמו
        ,     , אחד   פה קוראות טיטאניה סביב אשר הפיות וארבע ברכיו על ידיו חובט השד צוחק  שוב

בעקבותיו: 
".     , מכירים   אותך אנו הרי המזיקה הרוח זו

"?   , תכסיסים    ואילו באמתחתך תחביא תחבולה איזו
"?    " :  , כאן         אתה מה לשם ושואל הנמה הפיות מלכת וסביב המזיק סביב חרדלון סובב אז
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.    ". אשוש"   אחריו קורא בלאגאן לגרום לבטח
.   "? שואל"  קורי בידו ומה

".   ,   " :    , מתפלל    אני נורא משהו לא ולוחש אלינו מביט חרדלון מאחורי מציץ ואפונאי
,  ,(    )   ,    , או    הבמה מן שירדו אלה הישנים וגם והשדים הפיות וכל כפיו הבמאי מוחא  לפתע

 ",  ,      " .  -   , הוא  חרדלון ידיים תנועת יותר לראות מעוניין אני בו מביטים בדימוס הישנים לומר  ניתן
      " ,   ",  , או, "    פעם טיטאניה סביב שתסוב רוצה אני מוסיף הוא פוק ברך כורע שאתה ולפני  אומר

פעמיים."
.(  ,   , )   "? השחקנית" פדרמן לינה כלומר פוק שואל בדילוגים
 ". " ,  (  )   ", בתעופה" בלעג תיאודור דהיינו בוטום ממלמל לא

  ,    ,   ,    "! לכולם"  ומסמן פעמיים כפיו מוחא קמינסיקי אהרון שלנו הבמאי קורא בבקשה  שקט
להמשיך.

:  ,     .   ,  , ומדקלם  בגרונו מכחכח פוק השדון למתכונתה חוזרת והחזרה דומם הכל
", הפיות     מלכת נמה שכזו בשלווה

תדע   לא . לבטח   , לקרות,   הולך כשתקיץ מה
בא     אנוכי אוברון של ,  בשליחותו

המלכה       של עיניה את למשוך הזה , בעסיס
 "!   ? תדע,    לך לבה יפול במי ושתפקחנה

:  ,    , ואומר           רגליו על קם הישנה הפיה של עיניה מעל שבידו הקטן הכד את מטלטל  השדון
:       ,     "-   , המשפט"     אותו על בשנית חוזר ואז בדבריו השד עוצר לרגע אף אין אחר ולא פוק הוא  אני

     ,     "-   , שעל"     האדום בסבך מגרד השדון מפסיק הוא נוספת פעם אף אין אחר ולא פוק הוא  אני
.   ,   "-  " , מפסיק,      ושוב מתחיל הוא הוא אני נוחות באי לצד מצד זז הראש

,(  -    ,    )    "! תיאודור"  ממש לדייק ואם החמור נכון יותר או בוטום לפתע קורא אלוהים  בשם
 "? שורותייך"     את כבר תלמדי אולי

.(  )   ", לינה"  כלומר השדון מתנצל מתנצלת אני
"!     " ,      ", הזו"   החובבנות מכל נמאס כבר החמור ראש מתוך בוטום זועף להתנצל כבר ותפסיקי

 ".     " .      "! עמוקה" נשימה לקחת כולם על בכפיו פעמיים ומוחא הבמאי קורא בסדר
  ,    .   ?   , איתה   ומהיכרותנו ברוגז כנפיה רועדות הפיות מלכת מתעוררת מי היער רצפת  ועל

 .            ,  , הנה  בראשה חולפות אשר המחשבות סוג את לנחש יכולים ודאי כבר אנו לנחש עתה  עד
,      .    , לאויר     ניתחת נוספת עוקצנית הערה בחימה שפתיה ומכווצת כעוסה אחת עין היא  פוקחת

 ,     ,     ( ובראש  (  תפאורה פריט באיזה תופסת רגליה על וקופצת כבר טיטאניה היינו דולורטה  וסבתא
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"!      ,   " .    ,  , חמור,  של מסיכה הלובש חמור זה את תראו משליכה אותו היא בתיאודור כלומר  החמור
".       ,     " , בעיניה  חן מוצא שמקומה נראה כי לגופך התלבושת תדבוק שלא הזהר קוצפת היא

גדול    בקול צוחקת .סבתא איתה,    צוחקים וכולנו
"?   " ,   "? יפה"   עלתה ההצגה יולי שואלת בסוף קרה ומה

   ,     " ,    ". זכתה"  שלנו וההפקה מלא האולם היה הפתיחה בערב ומחייכת סבתא אומרת איך  ועוד
". רבה  להצלחה

המלא     הירח אור , תחת  ,     ,( מתקרבת(  וההצגה הבמה שעל הדמויות מתעוררות הזרקור  כלומר
לקיצה.

""!       ! בחמור  דבקתי כי לי היה נידמה בשנתי .הזיתי   ,( בפיהוק   ( ממלמלת הפיה דולורטה סבתא
: וליסינדר  ,    , ואומר,   בהתפלאות סביבו מביט השני ...השחקן   ... - - הגעתי" לכאן כיצד נים ולא  נים

". שטות  מעשה
". -    . דמות    בכפל ניראה הכל פוזלת אנוכי כי .נידמה הרמיה"   מדווחת

פוק      אז לו מדלג הבמה :ואל    ,  ,   , הלץ,     מדקלם ואז מחייך וקופץ סב פנים ולבן שיער אדום
",   ,  , תרגיעו    ואז תחשבו הפריעו אך צללינו אם

המראות      פה כשנגלו ועוד עוד .שנמנמתם
והבל    שטות רקחנו ,אם   , נכזבת,   בדיה חלום רק

יותר    תכעסו נא .אל ונשתפר:   תסלחו
תיקון  .נצטרך צמרת,      שקרן פשוט פוק אחרת

טוב  ,לילה  , רעים.   יד תנו
 ". ינעים    לבכם לעד פוק

 ,   ,      ,  -   - הוא    שנהנה נראה רגליו על חיש קם והקהל אפיים פוק דהיינו פדרמן לינה משתחווה  אז
.   ,  ,  , כפיים  ומוחא בראבו בראבו וקורא שורק

        , כבר       וכולם הדברים היו רב זמן שלפני מפני לספר כבר אפשר שלנו הרחוב לתיאטרון  ובקשר
       .      , פטל   מיץ הרחב לקהל חולק הפתיחה בערב מרובה להצלחה זכה הוא שגם התרחש מה  יודעים

  )       , נייר,      זהרורי כלומר פיות אבק ובהם זעירים בד ושקיקי בית מאפה עוגיות גם כמו  קר
    ,    , ועליו.     רחב שלט התנוסס צבועים וקרשים אריגים קרטון שכולה לתפאורה ומעל  כסופים)

כתוב:
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."   ,  , הרוסיים"    ובמרגלים בחוצנים בגולביר ומלחמתו פן פיטר

 מלמדים אליגטור כיצד לתפור כוסות רוחאיך
.     ,     , ברחוב  שלומזל לו צעד מיוחד ולא פשוט ערב אחד ערב

 ,    ,  ,     ; זהב      כתום הופך צהוב מצהיב מאדים כחול הנה צבעים מחליפים והשמיים ויבש חם  האויר
   ,           , הם  מעט ועוד לאפור שיהפכו כדי במרומים להשתנות צריכה הזאת הצבעים קשת כל ורוד  ואז

.    ,  , יהלומים  בהם ינצנצו ישחירו יקדירו גם
,      ,    , יותר       אף פשוטות מחשבות חושב פשוטות מנגינות שורק ברחוב לו צועד זה ששלומזל  וכמו

 ,       ,      , אין    שכאלה אינספרציה הבזקי של טבעם זהו בהיר ביום כרעם בו פוגע רעיון לפתע בו  עולה
 ,     ,        . פשוט   פשוט רעיון הוא כי העולם את שישנו הרעיונות מן לא וזהו מוקדמת הכנה  להם

 ,     ,       ,   ,   . של,  פלוני של בחיים אולי מישהו אצל מסויים לשינוי יביא הוא יודע מי אולי אך גם  להחריד
  (   )   ,    ,     , ריק  וביתי יותר או פחות לבדי חי ערירי בחור הנני לעצמו חושב הוא כי אולי  שלומזל

.      ,( מחמד(   חיית אאמץ שלא מדוע יותר או פחות
  , שאינו              או ארבע על שמהלך מי לכל רגל דריכת מעולם הורשתה לא שלומזל של אימו  בבית
          ,( שמשתמע    (  מה כל זה ועם לעצמו אדון הוא כעת אך אכילה למטרות ומזלג סכין באחיזת  מסוגל

       , ועוד.         עוד ומתרגש והופך בו הופך והוא ביתו אל שלומזל צעד בו מפעם הזה וכשהרעיון  מכך
 . הפיכה   כל עם

    ,   ,       , דלת  את פתח ואז שבכניסה העגול הקטן השולחן על מטלטליו את הניח הגיע  כאשר
 .  ", " . אמר    שלום בכורסא והתיישב המגורים חדר

   ,          ,     , חסרים  לא הרי מישהו עם מדבר שהוא חושב רק הוא אולי או זה מדבר מי עם תוהים  ואנו
,        .    , תאוריות  מני לפתח מספיקים שאנו לפני אך לעצמם שמדברים כאלה בעולם  המשוגעים

       , שבין      שברווח בחושך שגר האיש מגיח לפתע שונים משמות בשמות הסיפור לגיבור  קוראים
,    ,    -      - שחורה    בדממה זע החדר חלל אל והקיר הדלת שבין הרווח מן אותה כשפותחים והדלת  הקיר

     .       ,   , הפתוח  החלון ליד נעמד הוא בלובנן שלומזל אל בוהקות עיניו ורק נע חושך צללית  כולו
 ". שלום, " והשיב

".    " ,  , מחמד  חיית לרכוש החלטתי אמר חייך שלומזל
    , לשלבי         בינות החוצה הציץ אותה כשפותחים והדלת הקיר שבין שברווח בחושך שגר  האיש

       ,  "?   " . לו     נפרש אשר השחור העמק על מביט שאל חיה מין איזו שבחוץ הערב תוך אל  החלון
. בחשכה  הרחק

".     " ,   ", למזל"  זה את את אשאיר שלומזל אמר החלטתי טרם
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          - מסויים   ארוע לאיזה מצפה כשאדם מאוד לאט לעבור יכול היום המחרת יום  בסוף
 ,  .    ,     - כמו     ובפנים בהתרגשות פנימה וצעד החיות בחנות שלומזל עצר יום אותו של בתומו  שיתרחש

 .     - וקולות  רעשים של קקופוניה מצפים שהיינו
,  ,   ,      ,     - דגים    מכרסמים כמה בה להיות יכול כבר מה חיות חנות זו הרי שלנו לציפיות בניגוד  אך

 '      ;  ,  ,     - שמשלשלת  ירפה ג איזו יש פה הנה פראי ובכן היותר מהמין הוא האוכלוסין כנף  בעלות
  ,    ,          , היא   אולי לב שם לא הכלוב תחת שניצב האדון של בפיאה תופסת היא אולי הכלוב מעל  ראשה

    ,        , עושה     קוף איזה שם מתרחש זה את כשראה צחק מישהו אולי מיוחד עשב מן שזה  חשבה
 ,   ,(   -     , והנה    ( הזאב כאן מבודרת אינה ההגינות למען לציין צריך והיא גברת איזו ומחכה  פרצופים

  ,  -          , את  בוחן בפילים מקודם שהזכרנו האלה המכרסמים אותם של דודם בבני מביט הולך  שלומזל
 . בוטנים,            חמאת של ריקות קופסאות בתוך נמכרו אשר הפרעושים את סוקר האריות

     , הלוייתנים          מיכל על הקיש הוא הכלוב סורגי דרך איתו ושיחק הנמר כלוב ליד עצר  הוא
      , נאספה        אשר אנשים התגודדות ליד ועצר חזרה בו ובהו הזכוכית אל ארוכה חוטם  שהצמידו

 .      . האליגטור   מול עצמו מצא אז שחור דוב סביב
 ,       , האליגטור     פרפר ועניבת טוויד מקטורן שלבש האליגטור שרפרף על ישב אשר  האליגטור

 .    ,  , דבר    אמר ולא גדולות עגולות בעיניים בשלומזל שהביט
  ,       , הרגש      אותו בפנים משהו איזה לפתע בו נמס לכלוב מעבר שם עמד ששלומזל  וכמו

    - למען           שוב לומר צריך כאלה גם כמו טרגיים סיפורים מני כל של לזכותם שנזקף  הידוע
         .   , אליגטור-   מין כנגד שלנו לשלומזל ברירה לו היתה לא התקבלה וההחלטה טרגיים לא  ההוגנות
      ,   .    , לתפור,    יודעים שאליגטורים ידע גם הוא זה מלבד הזה המבט עם האלה העיניים עם  שכזה

.        , רוח  כוס לו שתהיה רצה תמיד והוא רוח כוסות

,   -        , אשראי,     כרטיס מעשי תהליך של עניין רק זה השאר במילים להאריך צריך לא  ובכן
 .   -    -  ...' נעשה,   כבר החליט שהלב מה החשוב החלק וכו חתימה תשלום

,    , והכל            קטנה מזוודה שלומלזל של ביתו פתח בעד האליגטור צעד כבר מכן לאחר אחת  שעה
.     ,       , אמר      שלומזל של הלב עכשיו שלו הבית גם זה הנה נעימה התרגשות פרפרה שלומזל של  ובלב

        , מאחרי      וריק קטן חדר לאותו אותו הוביל ואז החדרים בין סיור לאליגטור ערך  הוא
”.   " ,  , שלך,    החדר זה אמר חיוך מצניע וכשהוא המטבח

     ,  ,    , תוך    אל פנימה צעד ואז הגדולות האלה העגולות העיניים בשלומזל לרגע הביט  האליגטור
",  "   ,       , בבית,    הרגש לו אמר המקטורן את לפשוט לו הציע וכששלומזל במבטו סביב סוקר  החדר
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  ,   ,       ",   , " , זהו  ובכן בנוח ולהרגיש לעולם המקטורן את מסיר לא הוא לא אבל תודה סרב  האליגטור
. לחלוטין      אקראי באופן אך שמתחולל דבר

".  " , שתרצה   איך כתפיים משך שלומזל
".   ,      .   " , לישון  אלך לך אכפת לא אם אז עייף קצת אני אמר האליגטור

 , אולי              הביתה שלו המחמד חיית את לכשיביא הזה מהערב מיוחדות ציפיות לו היו לא  לשלומזל
 ,    ,        , לא     בטלוויזיה משותפת צפייה נא שבץ של שעה חצי איזו אולי בצוותא קצר לילי טיול  רק

       ,      , דלת    ופתח מאחוריו הזכוכית דלת את סגר מנוחה ליל לאליגטור איחל הוא ימים עוד יהיו  נורא
   ,     .    , שמרגישים,    כמו כך רוח קורת חש הוא הספה על והתיישב המגורים חדר של  אחרת

        , מני  (   לכל דודות לפעמים שמביאות כמו כזו לא רוצים שבאמת מתנה מתנה  כשמקבלים
ארועים).

מתוך            החוצה נזל אותה כשפותחים והדלת הקיר שבין שברווח בחושך שגר  האיש
.     , גבו,       מאחורי שלובות ידיו החדר בפינת ונעמד ועלטה צללית כולו החושך

".    " ,   ", אליגטור"    היום איתי הבאתי אמר שלומזל התכנונים לפי עבד הכל
       ", הקיר"       שבין שברווח בחושך שגר האיש אמר שחיפשת מה את למצוא שהצלחת שמח  אני

. אותה   כשפותחים והדלת
.   ", אמר"     שלומזל מאושר יהיה שהוא מקווה אני

". יהיה"    שהוא בטוח אני

,   ;         , אוכל    קעריות מחמד חיית לכל הכרחי שהוא ציוד שלומזל רכש מהעבודה חזרה בדרכו  למחרת
      .     , החדר     אל ניגש לביתו הגיע כאשר לבנים תחרה וילונות ושני עץ מסגרת בעלת קטנה  מראה

    .       , השטיח   על ישב האליגטור שבדלת הזכוכית פיתוחי על בזהירות והקיש המטבח שמאחרי  הקטן
 . בו  והביט

"?    " .   ,      , הלילה,   עלייך עבר איך עקום חיוך וחייך הדלת את שלומזל פתח בהיסוס מעט  בנימוס
שאל.

.   ", האליגטור" אמר עבר
 ,     ,        ", ותלה"   הראי את בו הציב לחדר האוכל קערות את והכניס שלומזל אמר דברים כמה  הבאתי

 ,       . האליגטור      האליגטור של האכילה בהרגלי התעניין כשהלה הזכוכית דלת על התחרה וילונות  את
.(   )     ,  , צהובים     קישואים כולל שצהוב מה כל או מלוחים מטוגנים מאכלים צורך שאינו  הסביר

".        ,   " , כן   כמו אסור הוא שמן דבר כל בדיאטה שאני ומכיוון הוסיף רגע לאחר
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     - מכן        לאחר אותה הגדיר כך זן לגמרי ארוחה לאליגטור שלומזל הכין הערב  באותו
,     ,    ,   ,(? אגב (   כבדרך שלומזל אמר לבטים בלי לא הארוחה ובזמן מרוצה שהיה כנראה  האליגטור

". רוח"      כוסות לתפור יודעים שאליגטורים שמעתי
.   ".  , אמר"  האליגטור כן כלל בדרך

     ,     " ,  ,   ,   ", לתפור" תוכל שאולי חושב אתה מדי קשה לא זה אם מהוסס עקום חיוך חייך שלומזל  ובכן
"? למעני  אחת

".    " ,   ", כיצד"       יודע אינני אך האליגטור השיב רוח כוס לך לתפור מאוד שמח הייתי

 .  ,   .       , הרגיל  הפשוט שלומזל שלומזל של בליבו פשה פתאומית אכזבה נבדתה תקווה
   ,         .   , אותו  פי על התוכנית אותה פי על יום כל הפועל שלומזל ובחוקים בתקנות בתבניות  הרגיל

. הדפוסים,     אותם פי על הסדר
לאפשר  ( 6:30 )5קימה בתקרה     בהייה של דקות
מיטה   6:35 סידור
6:40(   )  ,  , בדיוק   הסדר באותו רחצה גילוח שיניים ציחצוח
7:10(        , וחמאה   (  עגבנייה פיסות שתי עם לחם פרוסת קפה כוס בוקר ארוחת
העבודה   7:20 אל יציאה
עבודה 4:45- 7:50

,   4:45ב       ,  , ותקיות,   דפים מניח האוגדנים את שלומזל סוגר היה אטיות מדודות  בתנועות
  ,      , את,       משקה הקטנה השולחן מנורת את מכבה בקנה השחורה הנובע הדיו עט את  במקומם

.      ,( המשרד   (   דלת את אחריו ונועל לערך יומיים כל שפינה הקטן העציץ
,     5:15ב  הדלת     ליד המזוודה את מניח ביתו אל שב היה

5:30(    ,   ,  , אדום   ( יין כוס אדמה תפוחי סלט עוף ערב ארוחת
בטלוויזיה  8:00- 6:00 צפייה
קריאה 9:00- 8:00
רחצה 10:00- 9:00

10:00       ,   ,   : המראה   מול כללית בריאותית בדיקה גם כמו דנטלי חוט שיניים צחצוח הפה הגיינת
10:10( לערך  (      לשבועיים אחד חלום של ממוצע שינה
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      .    , שאליגטורים   החוקים קבעו שלומזל של ובעולמו חוקים הם חוקים שלומזל של  בעולמו
 .   ,  . נשברו    חוקים והנה רוח כוסות לתפור יודעים

" .      ,      , אני    העקום חיוכו את לחייך מנסה הקמלים מפרשיו את נוטשת הרוח פסל כמו עמד  שלומזל
. אמר,"  מבין

      ,     , בחושך  שגר לאיש והמתין בכסא התיישב המגורים בחדר שלומזל בא הערב  באותו
        . שבין      שברווח החושך מתוך זה יצא רגעים לאחר אותה כשפותחים לדלת הקיר שבין  שברווח

.  ",    " .      , אמר  אותך מטריד שמשהו נראה גבו מאחרי ידיו עם ונעמד לקיר הדלת
     ,   " ,   ", כיצד"     יודע לא שלי האליגטור שמסתבר כפי אבל שלומזל אמר באמת גדול עניין לא  זה

 ". רוח   כוסות לתפור
      ", שבין"       שברווח בחושך שגר האיש אמר רוח כוסות לתפור יודעים האליגטורים שכל  חשבתי

. אותה    כשפותחים והדלת הקיר
 ". אני"    גם חשבתי כך

”. אותו"    ללמד תוכל אולי
"? רוח"       כוסות לתפור כיצד אליגטור מלמדים איך

לעבר             הקיר לאורך החליק אותה כשפותחים והדלת הקיר שבין שברווח בחושך שגר  האיש
.  ,           , האפל,     השחור הואדי על והביט גבו מאחרי ידיו את שוב שילב דקה צללית רק הוא  החלון

.       ,   " ,   ", הממוצע"  לאליגטור השלם למדריך מתכוון אני מדריך אומר וכשאני אמר הוא מדריך  ישנו
  , לא            אבל לדעת אמורים שאליגטורים הדברים אותם בכל העוסק הפרק את גם כולל  הוא

יודעים."
        ,   .   ,  , את   מאחוריו וסגר מנוחה ליל ואיחל תודה אמר חייך הוא פתרון כמו ובכן לשלומזל נשמע  זה
           , אל   התפוגג אותה כשפותחים והדלת הקיר שבין שברווח בחושך שגר והאיש המגורים חדר  דלת

. האויר  תוך
        , השלם,    המדריך את לו שירכוש לאליגטור שלומזל הציע יד כלאחר כמו  למחרת

 ,          ,  , העיניים  לנו ידוע שכבר שלו הזה במבט בשלומזל הביט הוא והאליגטור הממוצע  לאליגטור
".   " ,    , רוצה,  אתה אם ואמר בכתפיו משך הגדולות העגולות

.   .   , מאוד,  רצה רצה שלומזל כן והרי
   ,   ,   , דלת       על הקיש נרגש מעט בידו וכשהוא המדריך את שלומזל רכש שלמחרת ביום  כבר

   ,      . את      משלומזל לקח לאט הדלת את פתח האליגטור המטבח שמאחורי הקטן החדר של  הזכוכית
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    ,     ", "  , וילונות     את עליה מסיט חזרה הדלת את וסגר תודה אמר קט רגע אותו ובחן  המדריך
התחרה.

        .    , עוד    העלה ולא לשונו את נשך שלומזל אך חלפו תהיות של דרוכה ציפייה של  שבועיים
 .   -    -  ,     , חוקים  הם יודעים כבר אנו וחוקים נימוס של חוקים ישנם הנושא את

.          , רשימה      ועליו קטן פתק לו והושיט האליגטור אליו ניגש ימים עשר ארבע אותם בתום אולם
.   "? שלומזל"  שאל זה מה

.   ", האליגטור" השיב רשימה
 "? מה"   של רשימה

". רוח"      כוסות לתפירת הדרושים החפצים רשימת
 .    ". " ,   , אחת  ציפייה הסתיימה מצויין עקום חיוך חייך שלומזל

שכיחים         (    פריטים אינם אלו שברשימה הפרודקטים אותם את שלומזל אסף ימים ששים  במשך
  " ,   ,     ,(   , לוקח   זמן כמה בהיסוס שואל האליגטור אל הביאם ואז מבינים אתם החנויות מדפי  על

 "? רוח   כוס לתפור
   ",  " :  ,       , את   מאחריו וסגר יודע לא אמר החבילה את שלומזל של מידיו לקח בכתפיו משך  האליגטור

 . הלבנים,       התחרה וילונות את עליה מסיט הדלת
        . סערו    ובראשו בפניו שנסגרה הדלת מאחרי עמד שלומזל חדשה ציפייה החלה  וכך

   ,          , לו.   היה לפתע והרגלים קפדנות של חיים חי שהוא יודעים כבר שאנו זה שלומזל  המחשבות
 ,       ,     .     , הוא  רוח כוס לתפור לוקח זמן כמה ואנה אנה התהלך הוא להמתין למה לו היה לחכות  למה

 ,     ,  ,   ,  ,  ,     , כבר  שלמה שנה אפילו אולי אבוי תדע לך חודש שבוע בטח יעברו רבים ימים לעצמו  חשב
    ,   ,   , זו        אפילו בסבלנות ימתין ימתין הוא אך היינו ישיש אדם כבר הוא הנה במחשבתו לכת  הרחיק
,        -       , בה   עמד והאליגטור הדלת נפתחה לפתע הנה ימ סוף עד אפילו יחכה הוא שלמה שנה  תהיה

 . רוח   כוס בידו
    ,           . דיברנו   רגע לפני הרי מהיר כה באופן יתנהלו שהדברים ציפינו לא אנו אם כי שקט היה  לרגע

   .      -      , מבטים   חלופת היתה לזה ציפה לא ששלומזל בטח ימינו סוף עד אפילו אולי ארוכה המתנה  על
".   " ,     , הכלל     מן יוצא אמר ובהתרגשות עמוקות נשם כפיו את שלומזל ספק ולבסוף

,     . בה         נשבו מהירות רוחות האוכל שבפינת הגדול השולחן על בזהירות הונחה הרוח  כוס
 .      , ולבנים,       זעירים עננים בה צפו שמיים פיסת הכחילה הכוס בתחתית ורחוק ייללו

    ,        , מקום,   אותו אל הציצו ספורים לרגעים הכוס תוך אל והביטו עמדו ושלומזל אליגטור  השניים
 .        , ודשא,   גבעות לראות ניתן להם מתחת הנה רחוקים שמיים אחר

".  " ,  ,    ,    "? יודע"  לא אמר בכתפיו משך והאליגטור שלומזל לבסוף שאל עכשיו מה
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"? "   ,  , שנלך  שאל שלומזל בהיסוס רגע לאחר
". " ,    ,  ,   , נלך   כתפיים שוב ומשך העגולות הגדולות בעיניים בשלומזל הביט האליגטור

     ,   ,   ", " , שחטפה,   השיחרור הרגשת על מופתע לפתע צוחק שלומזל אמר נלך לא למה  ולעזעזל
  .  ,       , נלך,      בהם שילך מי בלי שהתעקמו הקווים לפתע שנשברו האלה החוקים כל אותו

    ,      .  , חדר    אל שלומזל פנה מזוודתו את להביא אמר וכשהאליגטור מרוצה עקום חיוך חייך  הוא
והדלת,              הקיר שבין שברווח בחושך שגר האיש יצא וכאשר לרווחה הדלת את פתח  המגורים
  ,    -        , מעט  הוא רועד שקולו סליחה שמחכה הרוח כוס על שלומזל לו סיפר אותה  כשפותחים

  ,   ,     ,   - אני,   החלטנו רחוקות גבעות אחר מקום אותו על הסמוך בחדר מתרגש מעט  מופתע
.   , לא  למה שנלך והאליגטור

, הקירות            לאורך גלש אותה כשפותחים והדלת הקיר שבין שברווח בחושך שגר  האיש
.  ",   " . אמר      בשבילך שמח אני והילד השדה של התמונה תחת ונעמד

.   ", שלומזל"     אמר אתה גם שתבוא רוצה הייתי
   , מסך            אך הוא הקיר לאורך נע אותה כשפותחים והדלת הקיר שבין שברווח בחושך שגר  האיש
 " .       ,       , לא  אני הצללים מתוך לבן בוהקות עיניו רק שבפינה הצל אל לרגע לו ונעלם עדין  אופל

  .      ,     " ,  ". שברווח  בחושך כאן הוא שלי המקום אך ההזמנה על לך מודה אני אמר שאצטרף  חושב
". אותה     כשפותחים לדלת הקיר שבין

”.    “ ,   ", קירות"    יהיו שם גם שלומזל ציין דלתות יהיו שם גם
". הדבר"    אותו לא זה

"?     " . כן  אם עמנו תבוא לא נאנח שלומזל
.     , וחייך         לשלילה בראשו נענע אותה כשפותחים והדלת הקיר שבין שברווח בחושך שגר  האיש

".  ,    . שלומזל"   שלי המקום פה שלא חושש אני
 ".    " ,   ", להתראות"  שזה מניח אני שלומזל אמר כן אם

 .           ", הוא"   אותה כשפותחים והדלת הקיר שבין שברווח בחושך שגר האיש אמר כך מניח  אני
.      ,   , קרה   עלטה רק בידו חש לחצה ושלומזל לשלום ידו הושיט

         ", כשפותחים"     והדלת הקיר שבין שברווח בחושך שגר האיש אמר שם מאושר שתהה מקווה  אני
אותה.

 ,         ".  " , התפזר   הדלת את מאחוריו וכשסגר החדר את יצא הוא גלויות אשלח ואמר חייך  שלומזל
 ,     , עד         האור תוך אל התמוסס אותה כשפותחים והדלת הקיר שבין שברווח בחושך שגר  האיש

. הדלת       את ויפתח מישהו שישוב הבאה הפעם
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,        ,   , בעיניו     אותו מכירים כבר שאנו הזה המבט בידו מזוודה הארוך השולחן לצד המתין  האליגטור
 ,    , נשם           הזה העקום החיוך מיודעים כבר אנו עמו שגם הזה החיוך את שלומזל חייך  וכאשר

 .     ,    -" " , נשמע,   הרוח בכוס חרטומו והכניס בראשו האליגטור נענע נלך אמר ובהתרגשות  עמוקות
,      , הזה         והמבט ומקטורונו מזוודתו על הרוח כוס לתוך האליגטור נשאב רגע ולאחר יניקה  רעש
,        ,     . הכחולים-  בשמיים הלאה מרחפת נראתה קטנה דמות מכן לאחר אחד ולרגע ונעלם  הידוע

 . הירוקים,     בשדות נוחתת ואז הרחוקים
    ,    ;    .    , שהציץ  התפוח עץ על שלו המטבח על סביב הביט הוא תורו עכשיו הנה נאנח  שלומזל

    ,     , שמאחורי,      הקטן החדר ועל הישן הנדנדה כסא על הסגורה המגורים חדר דלת על  מהחלון
 .          ,   , והרוח.   השקופה הקטנה הכוס של בפתחה ידו את הכניס ואז עקום חיוך חייך הוא  המטבח

.    , פנימה,   אותו שאב וקר מיילל שבתוכה
,    ,         , הכוס   בתחתית שם הרחוקים הכחולים בשמיים קטנה דמות לראות היה ניתן אחרי אחד  ולרגע

 .   ,    ,    , נעלמה   כבר רגע לאחר כי בלבד שנייה לשבריר ההם בשדות ואז

זאכן  עלטא
 , בכדי              הפשפשים שוק אל אתה לבוא רוצה אני אם שואלת יולי הבאים השבוע מסופי  באחד

   ,        . המציאות   בין ומסתובבים לשם מגיעים כשאנו ונעים בהיר יום זהו כתיבה שולחן  לחפש
.( והפשפשים(

 ,    " ,        ", שבעים" ששים בן בטח זה חלודה ידנית בשר מטחנת למראית צוהלת היא  תראה
  ,     ; של."          של ישן לבן שחור צילום מאובקת תמונה הפריטים ערמות מתוך שולה גם היא תיכף  שנה

.   ",     " . אומרת      היא שלה השם היה מה מעניין מכבנה נוצצת האסוף בשערה אשר אשה
".  -   " ,   "?  , ישן"        כך כל פה הכל שואל אני יולי כאן דווקא כתיבה שולחן לקנות רוצה את למה

.   ", פוסקת" היא בדיוק
". מבין"   לא אני

    " ,   ".  ,  , העבודה"     עוסקת בדיוק בזה והרי מסבירה היא ושורשים וזכרון עבר יש פה הדברים  לכל
שלי."
". אה"

 ,    .' על           בידה נתונה ידי קוסלביץ רומן של הדגים חנות לעבר ברחוב צועדים דולורטה וסבתא  אני
 . איזבל            סבתא שסרגה צעיף הסתיו ברוח מתנפנף צווארי ועל גרב כובע ראשי
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  ",       . דולורטה"       סבתא מאוד מיוחד אחד היה לנו אבל שלה זאכן העלטא את יש עיר  לכל
      ,     , במעלה. "   מגיח שלנו זאכן העלטא היה הצהריים אחר שישי בימי זמן בכמה ופעם  מספרת

".    , עגלה    מאחריהן שגררו חלודות אופניים על הרחוב
.   "? שואל"   אני בעגלה היה ומה

,    .      ,   ", מוסיפה"   היא אז התכולות עיניה ממרום בי ומביטה סבתא משיבה הישנה מרכולתו  כל
 ".  , שק" כלומר

,  ,    .      .    "? שאמתחת" יודעים שכולנו מפני מהתשובה מעט מופתעים אנו וגם בתמהון שואל אני  שק
 .   ,    .       , טועים  שאנו נגלה תיכף אולם דברים מדי יותר להכיל יכולה לא כשתהיה גדולה

".      " .    ", רגיל" שק היה לא זה אולם דולורטה סבתא מאשרת שק
"? היה"      זה שק מין איזה אז

 ,       " .   ",    , נמצא"   לחשוק אדם יכול בו אשר דבר כל אומרת היא ומלואו עולם ובתוכו במינו יחיד  שק
". השק   אותו בתוך

.   ,   "? בסבתא"  ומביט שואל אני אופניים גם
      ,   .     " ,   ", מאותה" שיצא מה של רובו רוב כי אם מאוד מבוקש פריט היו אופניים משיבה היא  בטח

   ,     " ,   ". היו,    לא זאכן העלטא של בשק אולם מוסיפה היא למדי עתיק היה  חפצים רקהאמתחת
חלודים." 

.      "? החנות"    אל בהגיענו שואל אני היה עוד מה אז
מחייכת  .וסבתא הדלת,    את ופותחת

 ,    .   ,   ,  ,   , נשמעת    הרחוב במעלה כי לנוח מנסים דיוק ליתר או נחים והכל הצהריים אחר שישי  יום
   .       ,   . קול  הצפצוף בעקבות ממנוחתו השקט את מחרידה אופניים צפצפת פפום פפום צפירה  לפתע

: קורא  חלוד
"!   ! זאכן"  עלטא זאכן עלאט

 ,   ,      , כתפיים       קמוט צוואר מזוקן ראש לנו נגלה ואחריו חום קסקט כובע הכביש בקצה מבצבץ  תיכף
 .    ,  .     , וישיש,  צנום אדם בקצרה האברים מופיעים הסדר לפי וכהנה צרות

,     ,     , משובצת     אפודה מתוחה מתחת בכתפו וטלאי בשרוולו טלאי אפור מקטורן האיש של  לכתפיו
    .  ' האיש        של הדקות לגפיו הפרומים קט הג משרוולי מבצבצת אשר ומזוהמת לבנה חולצה  ותחתיה

 .    , סיגרייה    לשפתיו ודבוקה דהויים בד מכנסי מתנפנפים

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

195



,     .   ,    "!   ! האופניים"  לנו נגלות אז בשנית וצופר הסוחר שוב זועק זאכן עלטא זאכן  עלטא
 ,         .  ,  , יחריד  ציפורים כמה משינתן הסוחר שיעיר לעצמנו מתארים ואנו השק ובה העגלה  ואחריהן

.    .   ,     , הסיפור      יתום ובזה אחרים להטריד הלאה ברחוב לו ויחלוף הפחים מתוך עכבר או חתול איזה
שוב  .אך טועים,   אנו

,   ,   .         , נעולות  או יחפות ברגליים אנשים של רב המון לפתע מבצבצים הבתים מפתחי הנה  כי
  , לשמים              וחשו הדלת אל שחשו ועד הצפצפה צפירת נשמעה מאז בידם היה זמן כמה תלוי  זה

 ?       ,       , ישוב   שוב מתי יודע מי כי הפעם אותו יחמיצו לא וחלילה שחס החלפן אל פעמיהם
,     .     , החלוד     מהאופן יורד הרוכל העגלה מעל כולם רוכנים הרחוב כל סביבו צובא  כבר

     ,      , לצדדים     שנפרד באספסוף דרך נבקעת העגלה אל פוסע שהוא ואיך מצחו מעל הזיעה את  מוחט
 . סוף;      ים את שחוצה משה בדומייה

:  ,     ,      , ושואל     לפניו שעומדת באשה מביט עשן ענן על אל מעיף השק את פותח הזקן  הסוחר
"? מחפשת"   את מה

 ,    ,    .    ", נשלפת"   קסם מעשה כמו השק מתוך והנה בהתרגשות האשה משיבה השינה לחדר  מראה
. ביקשה,     שהאשה כפי בדיוק מראה

,  ,    ".     , ומוסיף"    אומר זאכן העלטא האוסטרית הדוכסית של מהאחוזה עשרה הארבע מהמאה  זה
 "? לאדון"  ומה

.       ", לאשה"   סמוך ניצב אשר זה אומר בבקשה פרסי שטיח
 .   ",   " . הרוכל     מציין התשיעית מהמאה זה השק ממעי מרבד יוצא וכבר

.   ,    , תשלום       נותנים הרצון שבעי והלקוחות וחפצים אביזרים זה אחר בזה נשלפים וכך
.   "?  , הסוחר"   שואל ילד רוצה אתה מה

.   ". משיב" הילד אופניים
.   ". הסוחר"    אומר אופניים היום לי אין

.    ", באכזבה"    קורא הילד לך יש תמיד אבל
".   " ,    ", כולם"   לי נגמרו ברוגזה הרוכל נובח לי אין והיום

.    ", לנסות" הזאטוט ממשיך אבל
 "! מכאן"  התחפף

לעשות  .מה כולם,       את לרצות אפשר תמיד לא
 " .     ,     , היום     אולי בתקווה ברוכל מביט והוא יד קטוע צעיר בחור גידם עומד הילד מאחרי  אך

.  ,   ,   "? בציפייה   עמוקות ונושם שואל הוא תמצא מבוקשי את
 ".   " ,    , לבדוק      לי תן צרוד בקול ואומר הזקנות עיניו את מצמצם זאכן העלטא
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 ,     .    , ואחריהם     בו נעלמים וידיו ראשו השק בתוך מפשפש בעגלה שופף והוא רגע  עוד
    ,    ,    , לבסוף   נבלע השק לתוך דבר איזה וראו בעקבותיהן ורגליים מותניים הכתפיים גם  נעלמות
  ,  ,  ,  ,       . החוצה   חזרה בסוף וניחושים וליחשושים מתח של דקות כמה לאחר אך כולו הסוחר  ממש

"!   " :    , התאמה  יש היום הכרזה שפתיו ועל מגיח הוא
 "!  " ,   ,   "? נחמה" איזו ניצתות ועיניו הגידם קופץ יש

מיד      השק מן מוציא הרוכל .והנה  , יד,     יותר ולא פחות לא

.   "? קורא" אני יד
.       ,      ", זרועה" על תלויה דגים ובה שקית כסף למוכר ומושיטה סבתא אומרת בדיוק

"? יד"     עם עשה הוא מה
 "?        ,       " ,   ", הקיטע" של לזרועו אותה לחבר לא אם היד עם לעשות יכל כבר הוא מה צוחקת היא נו

 ,        , מכונת       חלודה מעלת בשר מטחנת ובה סלסלה עם הפשפשים משוק ויולי אני יוצאים היום  בסוף
  ,  ,     -   , שולחן     עם וגם סיכה שבשערה אשה של לבן שחור תצלום אותיות מספר החסרה ישנה  כתיבה

 ,           , ועליו    יולי של בדירתה רחב חלון תחת יותר מאוחר יעמוד אשר ושרוט ועתיק כבד  כתיבה
.      ,     , האישה    של הישנה הפורטרייט ותמונת כחול בכד חמניות זר שלה הנייד המחשב יוצבו

  ",    ,   , אומר"    אני ישנים כתיבה ומשולחנות והסיפורים מהשורשים מהזכרונות לך ימאס  אם
".         " ,    , אבא  של בסדנה חדש אחד לך לבנות יכול אני השולחן העמסת בתום הרכב ליד

   ,   ,  ".  " :  ,    , נצמדת   לחיי אל תדע לך ולפתע יודעת אני ואומרת הדלת את פותחת אלי מחייכת  יולי
  ". תודה. " נשיקה

  ,      .  ,  , איך    חש שם עומד עוד אני ולרגע ומתרחקת מתניעה ההגה מאחרי מתיישבת  היא
.      .     , לעד      שם נשארת שהיתה ולוואי האוויר אל אותה ומפזרת הנשיקה את פני מעל מייבשת הרוח

מורזמא
, )    .      ( סידרה  (   האורגניזם אותו אך כללי היותר באופן וצביון מהות סידרה לכל כלומר משפחה  לכל

השימוש      (       על מרוצה היה לבטח מילו וסבא ופוארות חוטרים למני הוא מסתעף  משפחה)
,( )        .   ,  ( מחלקות  קבוצות באותן נכלל אשר בשר שאר וכל מחלקות כלומר זוטות אלו  בהקבלות

.    ,   , ובכלל    פרטני באופן לזנים כלומר מינים למיני לסווגו ניתן
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,  ובמשפחתי   : שמאזינים,     אלה הסיפורים מספרי עיקריים לשלושה הזנים  נחלקים
 ,     , הנם,  (     שבמשפחה הקרובים מיני שרוב טוענים היו אשר אנשים ויש והמשוגעים  לסיפורים

של    מלא ,    עירוב    ,    .(   , רוב   פי על כי משנה זה אין כך או כך שווה באופן האלה הזנים  שלושת
    )    , אחר       או זה דם שקרוב מהומה באיזו בהתעסקות יום היום של בארועים די משפחתי  עסוקה

.       ,   , מה    הוא ומי מי הוא מה סיווגים לסיווג למילים להיתפס מכדי חולל)
למשל  .היום      , בלגן,      בביתנו פורץ שוב כי דנן לדברים טובה דוגמא יהווה

היום   ערבית .זו   ,      , דודי,       בן ירון עם קלפים במשחק שקוע יעקוב דוד של בביתו יושב ואני
.   ",      , אומר"     ירון אותי להפתיע מפסיק לא אתה תכסיסים כמה אותך שלימדתי מאז

לימדת"   . אותיאתה קורא?"   אני
   ,   , תחת       חרש מגדפת במחשבון מתקתקת עוקדנים של ערמות בין קבורה פנינה  דודה

     " ,   ",   " . על   עוברת אני פעמים חמש כבר מתלוננת היא מבינה לא אני בראשה ומנענעת  נשימתה
      ".      , והמספרים  ונאנחת בראשה מנידה היא שוב שונה לתוצאה פעם כל ומגיעה הדפים  אותם

 , -     " .   ,  ,    , ואני  הכנסה במס פגישה מחר לנו יש המחשבון לתוך בשישית נכון יותר או בשנית  מוזנים
". מוכנה   לא עדיין

.   "? שואל"   אני עזרה צריכה את
 ,      " :     ,   ". הייתי" עשרה הארבע במאה מכשפה הייתי אם שיניה בין מסננת ואז פנינה אומרת  נראה

".    - טובה    קללה איזו הכנסה מס בעובדי שולחת כבר
.      ,   ". השולחן"       על מנצח קלף וזורק ירון מציין הכנסה מס היה לא עשרה הארבע במאה

.    ", פנינה"   דודה מפטירה הנקודה לא זו
     ,    ".       , השולחן"  מן הקלפים את ואוסף דודי בן אומר המוקד על אותך מעלים היו בטוח זה  מלבד

. עצמית     רצון שביעות מלא בחיוך
 ,       ". תשבצי"      הפינה מן באדישות איזבל סבתא מציעה מתים שאנחנו פנים להעמיד יכולים  אנחנו

".   ,   ,       " . מחדש    והתחיל שם שינה שלו המוות את שביים מישהו מכירה אני ברכיה על פרושים הגיון
".    " .   "! זה"  את אוהב אני ירון קורא טוב רעיון

.    ", פנינה"   דודה ממלמלת ההצעה על תודה
 ,    . ובחלון         בשביל חותרים גלגלים מנוע של טרטור קול הבית לכותלי מחוץ נשמע  לפתע
 ,   ,       .   , שהיא   לשפוט ניתן הכל על תיכף שנחה הדממה ולפי ומתפרקת חלודה ישנה מכונית  עוברת

. לבית    מחוץ עוצרת גם
.   "? ירון"      שואל יצחק הדוד של המכונית לא זו
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    ,      ,    "? פתאומית" באימה מתרחבות ועיניה האוגדנים תל מעל מגיח ראשה פנינה דודה קוראת  מה
 .   ",     " . ממלמלת   היא לי שחסר מה רק זה הרוטטות משקפיה מאחרי

  ,         , אל     וחשה צווארה על שרשרת על שתלויות משקפיה את מסירה במהרה רגליה על קמה  היא
הדלת. 

,  ,    , -   , בחצר       לדלת מחוץ כי מזל ברי ממש פנינה של בעקבותיה החוצה כרגע שיוצאים  ואנו
,          : הרחב      ובכובעו השחורים במלבושיו יצחק דוד לו עומד שם הכלל מן יוצא מחזה לעינינו  נגלה

 ,    )   ,    . לכל       מטבע לכל גם כמו פתיל לכל יודעים שאנו וכמו העצים מן אחד אל חבל פורפות  וידיו
,           ,   ( שבחצר,   העצים אחד אל החבל של האחד צדו נקשר וכאמור צדדים שני דבר ולכל  פולמוס

 .        ,   ,  ? המדוייקת    ההגדרה את יודעים ממש לא אנו עוף או לציפור למה קשור השני והצד
  ,    ,       ? נעמד     ואז עיניו את עוצם הורודות נוצותיו תחת אחת רגל מקפל עושה הוא מה הכנף  ובעל

 . אחת    רגל על בנחת
    ;        "? האדמה"  רעידות אותן מעין כבושה בחרדה יצחק דוד את פנינה שואלת זה  מה

. פניה         אל עלותן לפני זעם וצוברות האדמה בבטן שנחלטות
.   ", הוא" משיב מורזמא

"? מה"
.    ". אומר" יצחק דוד פלמינגו

 "!?     " ,   ", כאן"    עושה הוא מה אבל פנינה מפטירה זה את רואה אני
  ,    " ,     ",    , נפקא"   מאי החיות בגן אסור והוא לומר יצחק הדוד מתחיל ונוצה רגליים יפה טהור עוף  זהו

מינה?"
"!         " ,    "? שלך" האלה המוזרות השפות כל את מבינה לא אני פנינה הדודה קוראת מה

".  " ,    ",  , ארמית"    זו יצחק הדוד אומר פנינה מוזרה שפה לא זו
 .   "? חוקרת"      היא הזו הציפור את הנה הבאת למה

. מתפרצת     כבר האדמה רעידת הנה
.    ".   ,  , יצחק"   דוד מציין עוף זה פנינה ציפור לא זו

"!       ,     , כאן" אותו להשאיר יכול לא אתה יהיה לא שזה מה בסדר
    " ,      ", בהגדרה"   נתקלתי מזמן לא ממש נפש בשוויון איזבל סבתא אומרת מקרים צרוף  איזה

 ".       . שקיטנא   לו קוראים תקנית בעברית אבל מהתשבצים באחד לפלמינגו
.    "?    , פנינה" דודה שואלת פלמינגו השגת מאיפה בכלל
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  ,     ,    ".   , את"      וסורק ידו בכף מרפק נוטע יצחק הדוד מסביר לראות יכולתי החיות בגן טוב לו היה  לא
,    ,  ,    " ,   , לכם     נרחבת חצר וכאן מקום מספיק אין בביתי מוסיף ואז השנייה בידו לאיטו האדום  זקנו

".      . לרוב   נפלא ושטח ואויר שמש טוב לו יהיה
,      ,      ,    ", בכלל"  חם יום לא והיום מצחה על מבצבצת כבר הזיעה פנינה דודה אומרת רגע  המתן

       , של,       הורודה בכסותו ופורעת פנינו את מלטפת העצים בצמרות נושבת ונעימה קרירה רוח  להפך
"? אמרת. "   החיות מגן העוף

,  ,  " .    ",     . השם"       אקא דא יצחק הדוד אומר מאוד שם סבל הוא מלכותי כזה לעוף יאה מקום זה  אין
". בשבי          לכודים היפים כפיו יצירי את לראות סובל הוא אין
.   "!? פנינה"       קוראת החיות מגן הזאת הציפור את גנבת אתה

  ".     ,  , במשורה"     בה להשתמש עלייך פנינה חריפה מאוד מילה זוהי גניבה
.   "?     , נרעמת"    היא לזה תקרא איך אז גניבה לא זו אם

     " .      ", חסד"   מעשי לעשות עלינו מצווה התורה באצבעו ומניף יצחק דוד אומר האל עבודת  זוהי
".   ,   , קומה.       ובעל ועשיר גבור חכם על אלא שורה השכינה ואין וצדקה

   .      , " .  , מילו   וסבא הוא בבקשה אבא אל אותי קח ירון וממלמלת בראשה מנענעת  פנינה
".  '  ,  ' במוסך   ו והפג לכרמים יפ הג את לקחו

   ,       " ,   ",  , חייב"  באמת אני לעבודה מוקדם מאוד מחר לקום צריך אני ירון אומר אמא יודעת  את
,       "!    " ,   "!  , לחיה  על לאמו נושק הוא אז השעה מה כבר תראו קורא הוא ואוו הביתה  לרוץ

 .    "! " ,   ", לפינה"   מעבר ונעלם בהצלחה קורא הוא יצחק דוד להתראות
    ,   , ישן     (  הרגע לאותו שעד השקיטנא או המורזמא אפילו עיניים שמונה אלי פונות  ישר

 . הנמרצת,       ההתווכחות לאור עפעפיו לרגע פוקח ,בשלווה שכינה,  , גניבה תוהה   כל  הוא מה  על
).המהומה?

 ,   )       , את    דיוק ליתר או הציפורים את מאחור משאירים ופנינה אני מכן לאחר ספורות  דקות
,   .      ,( קצרה   (    הנסיעה הגפנים מטעי אל פנינו ושמים האל דברי עושי כלומר הגיבורים ואת  העופות)

. עת         בבוא יעקוב ודודי מילו סבא את מאתרים ואנו
 .    "? שואל"  יעקוב דוד קרה מה

.   ", פנינה"  מפטירה שלך אח
.    "?  " .    -   , מילו  סבא שואל הפעם מה ארוכה אנחה נפלטת ודודי סבי השניים מפי

.    "? ממלמל"        יעקוב דוד כולנו כמו נורמלי להיות יכול לא הוא למה
 ".   " ,   ", אלינו"     אותו והביא מספרת פנינה החיות מגן פלמינגו גנב הוא
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    ,   "?    " ,    "!? את" לראות ניתן וכבר מתכווצות גבותיו אותו גנב הוא איך מילו סבא קורא  פלמינגו
. בעיניו   מתלקחת העיקשות

.   ", יעקוב"  מתלוצץ השם בעזרת
".   " .   ", פלילית"   עבירה זו פנינה אומרת מצחיק לא זה

    ,     ,   , אל   נכנסים הנוכחים וכל הידיים מן כפפות נקלפות הראשים נדים כולם נאנחים  שוב
 ,   .      ,   , שבה.   שלי ובמשפחה אלה מעין בעניינים לטפל צריך ברירה אין לפעמים כי  הרכבים

        , יותר     מעט אולי שכאלה בדברים בטיפולים הקרובים עסוקים בזה זה הזנים שלושת  מתערבבים
    ,        ,  . מבינים   כבר אנו כי מיותרים בפרטים הקורא את יותר נלאה לא ובכן ממוצעת משפחה  מבכל

  ,            . את   נסכם דבר של בסופו התרחש מה לדעת רוצים שעדיין הסקרנים לאלו אך הדברים הלך  את
: עיקריים    פרטים בכמה האושיה

.      , במקורו     (  בתמהון ונקש בראשו הניד כשחזר וכבר הושב החיות שבגן למקומו  העוף
, שהוא      מהיכן הזה המקום לי ,     מוכר   , בטנו    תחת אחת רגל תחב בכתפיו משך לעצמו הלה  חשב

 ,      ,        .( נשלפים   לא איך האדום שפמו כשתחת הוא ביתו אל חזרה נשלח יצחק הדוד עיניו את  וסגר
 :        ,  , אלה  (    פירש פנינה הדודה של נפשה רווחת ולמען מלמל מינגד וזיגוד חטא טוביא ציטוטים  להם

 .( נענש,   ואני חטאו
      . השם         עושה אותו של למזלו אך השם עושה כנגד תביעה והוגשה בוששה לא המאורע  בעקבות

" )    ," באותם,       "  כלומר אז עמד אשר הימים מאותם מרעיו אחד עם מילו סבא התקשר  האמור
,"  "      , הימים"      מאותם אחר למיודע טילפן בתורו והוא שנים כשבע המחוז משטרת בראש (  הימים

 ,    ,      , והנה     הימים באלה ממש העליון המשפט בבית שופט שהוא משלו מכר איזה עם  שהטלפן
 .    ,   , למקומו  חזר והכל התיק נסגר התביעה נעלמה

היונה
   , ונסובו           מחשבותי טיילו החשוך בכביש דרכי ועשיתי שלי ביתי אל שבתי כאשר הערב  באותו

:    , דנא   מקדמת וסיפורים ועופות ציפורים בדבר

       ," "       , רעיתו    שם על קרויה אשר מפרש סירת ביאנקה ה של סיפונה על ישבנו ואנו נעים יום זה  היה
  ,"  "      ,    , אשר    זה הימים מאותם מילו סבא של ידיד אותו שמש פויו היינו הספינה בעל של  המנוחה

 ,     ,      . דהה      כשהיה רם אינו וגופו עוד בתפקיד אינו הוא אך שנים כשבע המחוז משטרת בראש  עמד
 .      , מכבר  זה לעולמה הלכה ואשתו משערו הצבע
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,         ?     , ביאנקה  זוגתו של זכרונותיה על מתרפק כל קודם שמש פויו עושה מה הימים  ובאלה
ההעלמות            (   שום על הכלים מן ילדיו את מוצאים אשר ארוכים רגליים טיולים עורך שני  דבר

       , התולעים,     יכלוהם שלא הבשלים התפוחים את בוצר אשתו של בגינתה עובד  הממושכת)
 . הטירונים,         על עצות ומרעיף המחוזית המפקדה את מבקר והשרצים

 ,     ,    , אז      חוכמה פניני בהאצלת או האדמה בעבודת או שמש פויו טרוד לא בשוטטות  ואם
,            , בגלים   ומתערסלים כולנו כעת יושבים בה הזו הלבנה המפרש ספינת זו הביאנקה אותו  מעסיקה

. רחוקות        מארצות סיפורים איתן המביאות המלוחות ברוחות ומפליגים
ספינתי"   לך שוטי

אותי    קחי מכאן הרחק
להפסיד    מה לי אין
החליד   כבר ראשי
יפתי   נברח "ביחד

 ".        ?  " :   , הזה   החמשיר את המצאתי ממש הזה ברגע דעתכם מה אומרת ואז מדקלמת איזבל סבתא
".      ,  " .    ". ספר"   מהם לעשות צריכה את איזבל באמת שמש פויו אומר הכלל מן יוצא

.    ", מילו"       סבא אומר שנים כבר לה אומר שאני מה זה
,     .     , אחת     עין מצמצם אני בתורן ומצליף חבל מתנופף הלבן המפרש נרעד ראשי  מעל

           , השמש    תוך אל שנעלם הארוך התורן מוט על קמוט בחוטם ומביט השנייה על בידי  מסוכך
 . הגלים   על המנצנצת

 ,        .   "? וכבר"    שאלתו את לסיים הלה הספיק לא ועוד פויו שואל בספינה לנהוג רוצה  מי
.(    ,    , אדריאן   (  של ושתיים יולי של אחת שלי אחת ידיים ארבע מתרוממות

"! אני"
"! אני"

.   "! כולם" קופצים אני
   ,  )     ".   , " , הרי   קטנים להכי זה ככה בהגאים אדריאן נעמד אז אחד אחד בסדר צוחק שמש  פויו

 .     ,    ,( לכל  חיוכים שולח והוא ברוח נבדר שערו ראשונים נותנים
   " ,      ,    ", את"  לי יש שעדיין רחב לחיוך נמתח הלבן ושפמו מילו סבא אומר יודעים  אתם

 "? מסבתא       שלנו היונה לי שהביאה הראשון השיר
 ".       , " ,   , כתשובה   אלי שלח שסבא הראשון השיר ולי לעצמה ומחייכת מהנהנת איזבל סבתא

.   ",  - סבי"    מגחך טוב כך כל לא הוא אבל
.   "?     , שואל"    אני יוון את שעזבתם אחרי שלכם ליונה קרה ומה
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 ".      " ,   ", לכאן"  עד הדרך כל איתנו באה אומר סבא שלנו היונה
    ,   ,   " ,    ", מאורעות" של גורלות עם מקרה בדרך אחד בקנה עלה איזבל סבתא ממשיכה  וגורלה

". חשובים,   מאוד אחרים
            "? הגלים"  אל ידה ושולחת הסיפון מעל מתכופפת שהיא כדי תוך יולי שואלת מאורעות  איזה

. פניה   על הניתזים
.   ". " סבתא" משיבה י ניל

  ". "        , סבא"      אומר י ניל של קורותיה פרשת את לדעת עליכם הדברים משמעות על לעמוד בכדי  אך
: בסיפורים,     סבתא פותחת וכבר מילו

     ,     " משנת" יעקוב בזכרון פעלה אשר קטנה ריגול רשת היתה י ב   1915ניל נפילתה ועד
1917 . אומרת."   היא

      " ,   ", גם"     ולעיתים מאוד קשים אנשים היו אשר פויו מוסיף הטורקים בארץ שלטו תקופה  באותה
אכזריים."

   ,    , "  " : מידע     לאסוף החלו אהרונסון אהרון בראשות י ניל אנשי ואומר באטיות בראשו מניד  סבא
קיץ,     מתחילת והחל ,    1915חשוב להיעזר       אלה יוכלו למען הבריטים עם במגע לבוא המה  ניסו

  ".       . יפה      הנסיונות עלו לא בתחילה אך העותומנית האמפריה כנגד ליקטו אשר במידע
,   -        ,    , הארץ"   אל בטורקיה אז שהתה אשר אהרון של אחותו אהרונסון שרה שבה זו תקופה  במשך

       . מצומצמת     בתחילה שהיתה הרשת החלה השעה ובאותה הריגול בעבודת היא גם  והשתלבה
".     , רבים,   אנשים אליה ונוספו ולהתפתח לגדול מאוד

"?    ,  " ,     "?  , שמאל"  לצד או ימין לצד ההגה מאחורי אדריאן שואל פויו לנסוע לאן
" :   .    ", אומר" הוא שמש פויו צוחק "      לאמצע הגיע   כאשר לבסוף נוצר הבריטים ובין י ניל בין  הקשר

".    , וגרמניה   דנמרק דרך ללונדון אהרונסון אהרון
  ,        , סידורים"     וערך הבריטי הכללי המטה בסיס אז נמצא שם למצרים הלה הפליג מכן  לאחר

      , מידע        להעברת חשוב אמצעי בהמשך ויהוו הארץ חופי אל קבועות משם יפליגו אשר  לאוניות
". הרשת   אנשי בין

 ,       , וגוף       הים של הנפלא ריחו אותנו עוטף הגלים על שמנצנצות אור אלומות שולחת  השמש
  ,     ,  . לו        מופיע נכחה מביט שאני איך והנה עריסה כמו לצד מצד מטלטל במים החותרת  הספינה

   ,    ,     . לאחור    סרוק שערו אפורה חליפה לגופו אלי פונה הרחב גבו האוניה בחרטום איש  לפתע
 . קצרה,     ורוחו שלובות ידיו בקפידה
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,          , בקול    וצורחים באויר הדואים בשחפים השמיים נמלאים קל חיש הכל לא עוד  וזה
 ,   ,       . מפני      טועים אנו החזיון לו מסתיים שבזה חשבנו ואם המרומים אל שוב טסים ואז  צונחים
       , אבנים      עשויים קירות המים מתוך פתאום עולים הצווחות הציפורים ותחת ממש עינינו  שמול

  ,     -     , חונות,  ואוניות עליהן קשורים וחבלים עוגנים מברזל עגינה נקודות ועליהם צהובות  גדולות
 .      , ממש  של נמל זה הרי המזח לאורך

,   ,      ; ופורקים     מעמיסים חבילות גביהם על סוחבים סוורים האנשים גם מתגשמים הרציף  על
,      ,     . כיוון   לכל מתרוצצים וצאן תרנגולות לעמל נרתמים וסוסים חמורים בינהם סובבים  וחיילים

      ,( עוברי   (    המיגשה על מתהלכים הכל ובין לפחות שונות שפות בשלוש לאויר עולות  זעקות
 .     ,   , ברעלה,   ומי בכפייה מי בשמלה מי בחליפה מי האורח

 .         , והאיש    המעגן אצל ונעצרת הסואן הנמל במי לאט זוחלת שלנו הספינה מאטה  כבר
       ,    ,   , צעיר(    גבר אותו להיות יכול כבר מי הזה הסיפור בהקשר באמת אך לנו סתומה עדיין  שזהותו

   ,     ,      (? לנו,    נראית וחזותו חומה מזוודה בידו נושא האונייה מן הרציף אל יורד אהרון לא אם  וחסון
  ,            . שולף  ואז צווארו את אורחא אגב בה ומספיג האחד מכיסו ממחטה מוציא הוא ושקולה  החלטית

 . בשעה       ומציץ מוזהב שעון שבמקטורן אחר מכיס
 .   "?     " , שואל     הוא המטען עם עזרה צריך אדוני הסבלים אחד אליו רץ וכבר

".     " ,   ", מטלטלים"  כל שמי על אין אהרון אומר צורך אין
 ,  " ,(    ,   )     , אל,   צריך לא מהן שנותר מה נכון יותר או צהובות שיניים מבין מסנן נעלב כמעט  והסוור

 .    ".        " ,   ". ונעלם   יורק הוא קמצן אחד כמו רושם עושה אתה כך גם נובח הוא טובות לי תעשה
 .      ,   , דברים    אהרון של מעייניו בראש אינם וצייקנות העלבויות שכאלה דברים חילופי  אך

        . אשר      טורקים קצינים שני אליו פונים עכשיו כי מנוחתו את מטרידים יותר חשובים  אחרים
 .     , וכבודתם        מטעניהם כל על הספינות מן המזח אל היורדים הנוסעים את בודקים

   ,    ,   , מנצנצים    זהב כפתורי ארוך מעיל לגופם תרבוש לראשם לצמד וארוך שחור  שפם
     ,      , כל.      לכך לראות ניתן לא עצבני נהיה או התרגש אם הרגע באותו אהרון נרעד ואם  לאורכו

 -    ,   -   , עוברים.      מלגלג בחיוך והשני בחשד אחד שהקצינים איך שלווה ארשת פניו על כי  סימן
,   ,     , בתמונה,     מביטים שברשותו הפספורט את בוחנים בתיקו אשר בדברים מפשפשים  בכיסיו

 ".    , " ,  ,   ,  , הלאה,   מכאן לך יאללה ומצווים בידיהם מנופפים ולבסוף ובתמונה באיש ובאיש
 ,        , אנו     לעומקו המצב עם מיודעים שאיננו למרות כי לרווחה כעת לנשום יכולים  ואנו

 , מתרחש      מאוד חשוב שמשהו לחוש ,יכולים קרוב   היה .זה לעצמנו    חושבים אנו
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 ,     .    , מנסים     צעדינו מחישים אנו וגם הרציף לאורך וממהר הכיס בשעון אהרון מציץ  שוב
        ,       . חבילות  עמוסת עגלה מולנו עברה לא עוד אם בהמון אותו איבדנו לא עוד ואם אותו  להדביק

 .     ,         , בנמל  צדדי רחוב איזה צרה סמטה איזו אל איתו מגיעים אנו אז בנו ועצרה
,     )       , עליהם   לומר שניתן היחידי שהדבר מזוהים לא אחרים ריחות גם כמו ושתן דגים  ריח

.       ,    ( הקירות     תחת נקוות שחורות מים ושלוליות השדרה מכותלי עולים הטוב הסוג מן לא  שהם
 . מיודעינו   צועד לשם

 ,          , ולבסוף   הקירות כנגד ומהדהדים האבן מדרכת על נוקשים נעליו עקבי צעדיו מאט  הוא
  ,(       )    , מידיו  ומניח חבית איזו מאחורי ולהסתתר לקפוץ שהספקנו מזל לאחור מבט שולח עוצר  הוא

 . המזוודה  את
   . ששני          לחשוב ויכולת ארוכים בצעדים אהרון אל וקרב הצללים מן אדם יוצא  לפתע
 ,   ,(    - אפילו      (   שלברך מפני הנכון הוא ההיפך הבהרה לשם ורק זה עם זה מיודעים לא  האנשים

 ,     ,    . והם        ומסוכנים קשים זמנים אלו להבין אפשר אבל מברכים לא הם השני את אחד שלום  ברכת
  ,     ,   .     , הישר  ופונים מתמהמהים לא הם להתמהמה כן אם סתם להתמהמה כדי לא לעסקים  כאן

לעניינים. 
,    ,     ,   "? חומה"   מגבעת לראשו קרם בצבע חליפה לגופו האיש שואל המסמכים את  הבאת
       -  ,  ,  ,   . ולא     מעשים של איש הוא גיבורינו כי אולי לא כן לענות ובמקום הליכה מקל על נשען  והוא

 .       ,    - אותה   ופותח מזוודתו את מרים ולבסוף לצדדים הלה מביט מילים של תמיד

 ,   ,   ,  ,  ,   , תמונה   ודפים עט מכתבים כמה ספר עניבה לבנה חולצה בגדים מתוכה  נפלטים
      .     ?    , תחתית,  את וחולצת נשלפת קטנה סכין מפרק הוא המזוודה את עושה הוא מה ולפתע  ומסרק
     -        . של   המכס קציני היינו ואם מפליא מעט דבר רואים אנו המסך ותחת מסמריה מעל  המזוודה

,  ,  -         , ניירות  מסמכים הכלא אל ומשליכים אדוני את עוצרים היינו כבר העותומנית  האימפריה
.  (     , ואישורים (   לפרטים כאן ניכנס לא לא או מזוייפות חתימות

   -  ,      , מפקדת"     עמדה שם עתלית מצרים בין העיקרי הקשר התנהל הרשת לחשיפת ועד הזמן  מאותו
,   ,( " האונייה-   (          דרך י ניל של ליבה לב שהיה אהרונסון משפחת בית שכן בה יעקוב וזכרון  הרשת

. איזבל."    סבתא מספרת המנאגאם
       " ,     , בסימנים  הרשת אנשי השתמשו איתה קשר יצירת לשם ואומר דבריה את ממשיך מילו  סבא

        , בדרכה.     יעקוב זכרון חופי מול עוברת המאנאגם היתה מראש נקבעו אשר בימים  מוסכמים
 ,      , היו      המושבה כלעומת חולפת היתה וכאשר ובסוריה בלבנון ערבים מרגלים עם  לפגישות
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אהרונסון              משפחת כרם של החלון האם לראות משקפת דרך מביטים סיפונה על אשר  האנשים
 ,  .         , היתה.    בתמורה בערב להתקיים יכולות סודיות שפגישות סימן זה היה פתוח היה אם  פתוח

   ,        , את     הבינו שהם היבשה שעל המחתרת אנשי את מיידעת ובכך עשן עוד מוציאה האונייה  ארובת
    ,      , הרשת.    חברי עם ומחליפים החוף אל יורדים האנשים היו בלילה האונייה ובשוב  ההודעה

 ". מסרים  האחרים
  ".        , יולי"   מציינת צבאיים סודות לאיסוף מאוד הכרחי דבר הם סודיות והודעות  צפנים

 . התרגשות,      ניצוץ מבליח הירוקות ובעיניה בחשיבות
.    ",       ,    . מילו"  סבא צוחק מנחם עצמם לבין בינם קראו הם המאנאגם לאוניה למשל צודקת את

  ,      ,   "? עומדת"    וכבר ידיים מחליפים וההגאים רגע ועוד פויו שואל עכשיו לנהוג רוצה  מי
      -      -   , חלציה  שעל איומה פירטית כעת הננה ובטוח סמוך להיות יכול אני רוחה שבעיני יולי  אצלם

  ,  ,           . ים   אל או האופק תוך אל הלאה המפרש ספינת את נוהגת היא ובעוד ארוכה חרב  מתנדנדת
:    -      , להיספר  הסיפורים ממשיכים אוצרות נחבים בהם בודדים ואיים מפלצות מלא

.   , ההבטים"          מכל בארץ המצב אודות לבריטים מידע להעביר היתה המחתרת של  תכליתה
  ,    , ציון         ונקודות ועמדות ומוצבים גשרים הטורקי הצבא של הרכב כלי מסלול של מתרשימים  החל

    " .    ", אהרונסון,     אהרון הצליח כאשר כבר מספר שמש פויו בארץ מוצרים במחירי וכלה  חשובות
        , במידע     מלאים שהיו ומסמכים סיכומים הלה להם הביא בלונדון לראשונה הבריטים עם  להיפגש

חיוני."
.   "? יולי"    שואלת הרשת את הפעיל ומי

   -   ;   " ,   ", שהקים"  מחונן אגרונום אהרונסון אהרון אהרונסון האחים עמדו סבא משיב הרשת  בראש
 ,    ,    , נעמן     לישנסקי יוסף וידידיהם אהרונסון ואלכסנדר שרה בעתלית החקלאית הנסיונות חוות  את

,        " .   ", הארץ   של ולרוחבה לאורכה תכופות נסעו כולם הם מספר הוא פיינברג ואבשלום  בלקינד
          , את      עשה אשר ברעב לעזרה כספים העברת לשם גם כמו השונים המרכזים מן מידע איסוף  לשם

". מאוד    קשים המתיישבים חיי
 " .    ",     " הוצבו"   הם איזבל סבתא אומרת העותומני בצבא במשרות החזיקו י ניל מאנשי  חלק

 " ,   ".      , הרשת    וחברי מוסיפה היא הטורקים של אמונם את ורכשו ובארץ בסוריה שונות  בעמדות
,    .       , איכרים     היו הם השנייה מן וגם הראשונה העלייה מן האוכלסייה שכבות מכל באו  ככלל

".    ,  ,  , שונים,   מקצועות ולכולם מהנדסים מדענים דעות הוגי רופאים

-  , "      , והמטה       י ניל מפקדת במקרה גם שהיא בעתלית אהרונסון אהרון של הנסיונות תחנת  הנה
,     ,     .    , צמחים.    נמים השולחנות על נעולה והדלת מוגפים החלונות מצפים אנו מה לילה זה הרי  חשוך
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 .    ,      . הם     הפשוטים האנשים את אותנו יעניין לא תוכנם אך תרשימים ובהם יומנים מקום  ובכל
 .   ,   , וניסויים     תצפיות ביולגיה פטפוטי ומיספרים כימיים חישובים רק מכילים

 .      .       , הרי    נמהר להיות לאדם אל אך כאן לחפש מה לנו אין הרי ועוזבים כמעט כבר  ואנו
     .         ; להיות   עלול עיניים מראה כי בו שיש במה אלא הקנקן על תסכלו אל אותנו לימדה  אמנו

       .      , מיוחד,   דבר ששום לעצמנו חושבים אנחנו כי לכולנו פח כרגע טומן הוא שלנו ובמקרה  מתעתע
   ,        .    , ונשים   סביב נביט רגעים כמה עוד שם נשאר אם אך ומסתלקים כמעט וכבר כאן מתרחש  לא

.        , סתרים  דלת איזו פתאום נמצא גם אולי לפרטים לב

.   "? קורא"  אני סתרים דלת
.    ", מילו"   סבא מסביר הסיפרייה למדפי מתחת

  ,       ,  , שמתחתיו     המרבד צינצנת או ספר אף להפיל שלא בזהירות הצידה מוזז הגדול המדפים  ארון
,          - במדרגות,     חרש היורד איש דרכה ונכנס קטנה דלת נפתחת מרגש כמה למרבד ותחת  מוסט

. הצוהר    את מעליו וסוגר
      .    , אותו     היה בתחילתו שבא בבוקר וקודם יום של תומו מאוחרת לילה שעת עכשיו  אך

 .    ,        , החלון,   בזווית ונחבא יעקוב שבזכרון אהרונסון משפחת בבית צפון עוד אבשלום שמו האיש
  ,     ,     , מזיע     והוא לעיניו צמודה שדה משקפת זקן מכסה פניו את צדו על ועשוי שחור  שיערו

 . חם,    יום זהו מאוד
 ,       ,    ,  . הפסקה     שתיים אם כי אחת דפיקה לא מדי מוקדם דיברנו רגע הדלת על דפיקה נשמעת  לפתע

.    ,  , אחרונה,    אחת ועוד אתנחתא נוספות נקישות שתי קצרה

.      ,  ,   ,      "? הקלה"   הרוח גלי על שט החלק החום שיערה הסירה הגה מאחורי יולי שואלת צופן היה זה
.    ", איזבל" סבתא משיבה בדיוק

     . פניה         שתווי אשה בעדה צועדת הדלת את ופותח השידה תחת המשקפת את מטמין  אבשלום
      .      , זה,     את זה השניים מאמצים לרגע החלטית אך רגועה נראית והיא ראשה על אסוף שיערה  נאים

 " .   ",  ,  " .      , עברה  כיצד אבשלום אומר שרה לראותך טוב השולחן אצל המה מתיישבים ואז ליבם  אל
"? למצרים  הנסיעה

 ,     ,    " .   ", לך"  מודיעים הם האם ולדעת בערבים בדרך נתקלנו פעמיים שרה משיבה עצבים  מורטת
תדע."
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.   "? אבשלום"  שואל החדשות מה
 ", מספרת"            בדמשק הגרמנית האלחוט תחנת של הצופן מחברת את להשיג הצליח בלקינד  איתן

".    , בצפון. "          במושבות שיחלקם דיזינגוף של בידיו ונתתים הכסף משלוחי את הבאתי כן כמו  שרה
 ".     .  ,     ,  " : במפקדה  פגישה תיערך בערב אבשלום פתוח החלון את השאר פנויה הדרך מוסיפה היא

   ". " .      , לה     אומר הוא הזהרי ידה את בחום לוחץ ואבשלום רגליה על שרה נעמדת  כבר
 .   , בראשה.   ומנידה מחייכת היא בצאתה

 ,  ,  . שלוש          שעתיים שעה הבית של הפתוח בחלון כגפיר פיינברג אבשלום לו יושב  וכך
,       ;      .   , אלו,   לעיניים לו ותו אפור כתם באופק שיט כלי לו עובר טובות חדשות סוף וסוף  עוברות

 .   ,       , יותר  מדוייקות אחרות תמונות אבשלום של במשקפתו אך מזויינות הבלתי
   .     ,  ,  , חולפת       שהיא וכמו העם בני בפי מנחם או המנאגאם היטב לנו מוכרת שכבר האונייה זו  הרי

       ,       , לראותו   ניתן רב כה בינינו המרחק ואפילו הסיפון מעל אור הבלח לפתע מגיח החוף מול  לאיטה
     ,    ,   ,  . שחור     עשן לו טס וכבר המשקף מזכוכית ודאי מהיר הבזק ניצנוץ מהחוף גם מאוד עד  ברור
 ,   ,  .       , קיבלנו   מאותתת הספינה תודה השמיים את ממלאים עבים סילונים שני הספינה ארובת  מעל

 .    , הלאה  ממשיכה והיא ההודעה את
        , אודות        מיוחד משהו איזה בודאי חושב היה לא החוף על כעת לו מטייל היה שסתם  ומי

 .     ,     ,  ,  : אולי  עשן וסילוני צפייה משקפות סגורים או פתוחים חלונות אותות איתותים האלה  הדברים
    , לרגע            עוצר היה אולי המים אל הדעת בהיסך ומשליכה החול מן סגלגלה אבן איזו מרים  היה

,        , בעבר      או בעתיד הקשורות מסויימות תהיות תוהה המלוחים בגלים לשטוף רגליו לבהונות  ונותן
 ,    ,     ,   . הוא    מודיעים עם להיפגש ללבנון בדרכה שהמאנאגם לדעת אופן בכל יחדיו בשניהם אולי  או

 -            . היכן    ממש החוף אותו אל זה בלילה להביא שבכוונתה על שלא ובטח לדעת היה יכול  לא
   ,    - בחשאי        ירדו אשר המרגלים אותם את הגאות בגלי ישטפו כבר ההלך של רגליו  שטביעות

    ,      , חברי   עם הודעות ויחליפו הישנים והרחובות החוף לאורך ירצרצו הספינה בכבש  ובמהירות
       , תחנת,        במרתף נמצא אשר סמוי מטה אותו במפקדה בפגישה כך אחר ידווחו הם עליהן  הרשת

. הספרים,    כוננית תחת הנסיונות
      ,    - מעל,      מתנדנדת עמומה אחת מנורה רק רב אור אין כעת שבים אנו אליו במטה  ובפנים

.       , בלחש.     ומדברים המחתרת ראשי יושבים וסביבו ושירטוטים תרשימים השולחן ועל השולחן
    ,    ", המקטורן"     את מסיר ואז לישנסקי יוסף אומר בלקינד מנעמן ידיעות מביא  אני

      , סודי,     בכיס שהוטמן פתק מתוכו ושולות המעיל בדופן מפשפשות אצבעותיו  שלגופו
 . הפנימי   בחלק שנתפר
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 , לציון"  -19ראשון  - " .   ".  , ההרים  תותחי עשר מאחד הדיווח קורא לילה  מארס
  .    ,   ,  , מצרף   אני אביב תל שכונת לשרונה ושלושה דרומה לחזית שמונה  נשלחו

  ,   ... המחנה        מפקד ביי רושן האלה התותחים של הסוללות עמדות את המראה  ציור
.        , בזהב,   לירות אלף שישים אצלו שמצאו מפני לאנטוליה הוגלה  בירושלים

      ,    ,  , מאוירון  פצצה ידי על בעזה נהרגו שלו המטה וכל טילר הגרמני  המפקד
אנגלי."

  .    " .   ", המנשבות"   הרוחות מרובה והמלאכה קצר הזמן שרה אומרת במהירות לפעול  עלינו
 ,     ,   ".     , ובוחנת   שפתיה כנגד אצבעותיה משלבת אומרת היא רעה הרגשה לי ויש טובות אינן  בארץ

. השרטוטים   את בקפידה
.  ,   "? אחיה"       אלכסנדר שואל במצרים המטה עם הפגישה מן רשמייך מה

",     ,    , שם"      להישאר לשדלני וניסו בארץ המצב ומן השתולים הקצינים זהות מחשיפת חוששים  הם
 ,  ) '    ,  " . מציינת    העירוני המהנדס וילבושביץ נחום הפקיד נסיעתי לפני מדוד בקול משיבה  היא

  ,         ,  ( נתתים  ואני באזור הנעשה ושל ירושלים של מפורטים ותרשימים דוחות בידי איזבל  סבתא
בידם."  

    " .    ", שנת"      בסוף נסעה כאשר איזבל סבתא מציינת דופן יוצאת אשה היתה אהרונסון  1917שרה
  ,         , הם     ניסו במצרים העניינים את ניהל אשר אהרון אחיה ועם הבריטי המטה עם בהסתר  להיפגש
     ,    .     , עוד   שעליה כך על והתעקשה סרבה היא אך לארץ בחזרה הסכנה מפני שם להישאר  לשכנעה

". רבים    בדברים כאן לטפל
.   ", יולי"          אומרת המחתרת של העניינים את לקדם כדי חוזרת הייתי אני גם

 " ,  ,    ".     , על"    לחץ ומוסיף אומר שמש פויו זמן לכמה כאן נעגון לפיקניק טובה נקודה  זו
 ".     ,  , הידית  את לאט והורד בלנדו הזה הכפתור

    ,     ,   ,   , מן  מוציא שמש ופויו צידו אל מוטה המפרש מורד העוגן עוצרת ואז מאטה  הביאנקה
   ,  ;   . נהנים       ודגים סבים ילדים כולנו ובאשר קטנה מארונית מלוחים וכעכים קרה שתייה  המקפיא

 :     , לספר   איזבל סבתא ממשיכה הזה הימי מהפיקניק
  ,      , היו"      וכבר מאוד מסוכנים בארץ הדברים נעשו ענפה חשאית פעילות של שנתיים  לאחר

". לקץ  קרובים
.       ,   "? לדגים"   ומשליכן שלי מהכריך פיסות בוצע שואל אני אז קרה מה

של"    ינואר , 1917באמצע שהיה,        פיינברג ואבשלום לישנסקי יוסף כבדואים מחופשים  יצאו
.    ".     ,     , איזבל    סבתא מספרת אהרון עם להיפגש בדרכם סיני האי חצי אל שרה של נפשה  ידיד
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,     .   ,  ' יוסף"    נפצע זו בהתקלות ערבים ובפאלאחים טורקים נדארמים בז השניים נתקלו  בדרך
". נהרג  ואבשלום

    " ,    ", דקל"       עץ יותר מאוחר צמח שמש פויו אומר בכיסו היום באותו אבשלום שנשא התמרים  ומן
". מכן,         לאחר שנים גופתו נמצאה פיו על אשר תמיר

     " ,    , הנהגת   על אחראית היתה אהרונסון שרה ואומרת סבתא ממשיכה שקט רגע  לאחר
  ".  ,     ,  ,   , ממצרים   בדרום הפעילות את ריכז אהרון שאחיה בעוד בארץ הרשת פעילות

 ,   ,    .     , והפכה"    עוד ידעה בה שעסקה ככל בעבודתה שרה הפסיקה לא בכך הכרוכה הסכנה  ולמרות
   ,        . הכוחות   את אירגנה לטפלות טובות ידיעות בין להבחין ידעה היא צבא בענייני  למומחית

 ". חשובות,    להחלטות והגיעה ביעילות
,    ,    " .    ", כזב"     שמועות נפוצו אבשלום של מותו בעקבות מילו סבא ממשיך לה שיחק לא המזל  אך

 ,     ,     . וזאת      ושרה אהרון של אחיהם צבי הפיצן הנראה ככל למוות האחראי לישנסקי יוסף היה  לפיהן
 " ,   ". של            בעטין מספר הוא לאחותו לישנסקי של קרבתו את יפה בעין ראה לא שכנראה שום  על
 .      ,  ,     , אך    בגורלו עלה מה לברר בכדי למצרים אבשלום של דודו בן בלקינד נעמן יצא  השמועות
".    ,   , ולחקירות        למעצר ונשלח הלה נתפס לטורקי הבריטי השטח בין הגבול את חצה  כאשר
  ,      , לדעת"        בלי שבמדבר הגדול הקור שום על שלו המעיל את משפחתו לו שלחה החקירות  בתום
    . הישר           כמובן שנפל דבר הרשת אנשי של שמותיהם רשומים ובו פתק הכיסים מן אחד  שבתוך

".     ,  " ,     ,   ", קרב  שסופם החברים הרגישו זה עקב וממשיך גרונו את מנקה סבא אומר הטורקים לידי
 ",      , אומר"        ככלל המושבות יהודי את ויענישו הרשת את יגלו שהטורקים מאוד פחדו הישוב  מנהיגי

    ,    ,      " . את  לסיים אותה וקראו האשמות בפניה הטיחו שרה עם שיחה ערכו הם אז שמש  פויו
הפעילות."  

   ,     " .   ", מאוד"    שהפעילות וטענה ההאשמות כל כנגד עמדה היא סבתא מספרת לחדול סרבה היא  אך
חשובה."

        ,    ", את"  וטובלת הספינה לשפת מעבר רגליה את מנדנדת בחיוך יולי אומרת כלבבי  בחורה
. במים  בהונותיה

 ,    " ,     ". והשמועות"   כאמור התמרמרו הישוב אנשי לספר איזבל סבתא ממשיכה גבר עליה  הלחץ
   . את          השמידה שרה הרשת חברי בין להתעמרויות הביאו אבשלום של מותו על  המוטעות

".    ,    . הדרך   סוף שזוהי שהוא היכן וידעה לריגול הקשורים  המסמכים
 ". "  '  ,    " ,    ", ח" בתרע א הסוכות חג במוצאי הגיע שמש פויו אומר והסוף
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   ,     -  .    , רב     כה דם ידעה היא מלחמות הרבה כך כל ארוכה אנחה הנאנחת הקדושה הארץ על יורד  ערב
.     ,         ,    , אדמה  רק זו הרי בשמה פורצים אשר והקרבות המהומות כל מה על מבינה לא והיא בה  נשפך

 ,     . על       תמרים בכפות מכורים גגותיהם קטנים מבנים להם פזורים זכרון הישוב  ברחבי
   ,   ,      ; ושבעת    ההדס וריחות ניר שרשרת עשה קט ילד שאיזה ציור קישוטים מעט מתנדנדים  הכתלים
  .    ,     . מרימים    הם המתיישבים יושבים ובתוכן הבתים בין זרועות סוכות האויר את מבשמים  המינים

 .      ,   ,   , הרע  על הטוב ינצח למען העתיד לכבוד החג לכבוד יין כוס
  ,   ,     , מעט      שיודעים אנו אך חגיגיות וישנה שימחה ישנה ויפה טוב שהכל נראה הצד  ומן

 .          , רב   חשש מעיב החקלאים של עיניהם שעל לראות יכולים המצב על יותר
    ,     , הראשון      הכוכב הנץ רק הסעודה בסוכה החלה רק שעה אפילו לה עוברת לא  ועוד

 -  ,  , הם   (       טוהרה קדושה כאלה נשגבים תוארים מני מכל השמיים ולפחות הקדושה הארץ  בשמי
,  (   -     -   , והנה.   לכולם שייכים הפחות לכל עתה לעת לאלוהים תודה שהמרומים מפני  יתומים

.    ,      . הנורא  מהסוג זו הטוב הסוג מן כזו ולא הילולה מתחילה
    ,    . עבר     לכל נובחים והם בידיהם שלופים אקדחים המושבה אל מסתערים טורקים  חיילים

 .      ,    . בכל  נשמעת כבדות מגפיים וצעידת בבעיתות נפרצות דלתות ופקודות הוראות
  ,     .   ,   , נעמדת  והיא נחוש שרה של מבטה נרעדות שפתיים עיניים מתרחבות אהרונסון  ובבית

, " .   ",  " .   ,    ,    , מהר  מדווחת היא כאן הם החוצה ומציצה הוילון את מסיטה החלון אל חשה רגליה  על
  ".    " , המנהרה,"   דרך להימלט עלייך מוסיפה היא יוסף

.   ", אומר"  הוא איתי בואי
,    .    ",     , אותה"  שמכיר ומי בעיקשות מפטירה היא האחרונים המסמכים את להשמיד להישאר  עלי

.   , מה     ויהי מדעתה תזוז שלא יודע כבר
   ,      ,     , מטה   רוכן ואז לרגע עיניה תוך אל מביט ליבו אל אותה מאמץ בראשו מהנהן  יוסף
    ,   ",    " . ואל     המנהרה דרך ונעלם אומר הוא ישקר לא ישראל נצח קטנה סתרים דלת בעד  וזוחל

ההרים.

.   "? שואל"     אני שרה של בגורלה עלה ומה
".        " .    ", המושבה"   על רוע של אד ירד הערב באותו מילו סבא משיב טובים דברים לא

 ,    . גלים           בשחור מתערבב שחור הבתים מעל אופל של ענן תופח המושבה על היורד בלילה  הנה
    , הגגות          מעל אט וזוחלים מהחלונות זורחים אשר הקטנים האורות מעל רוחשים ורשע בלהה  של

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

211



     , וקרניים.         חדים זנבות להם יש פה בכל ואדומים קטנים שדונים צוחקים הענן ובתוך  והסוכות
 . קילשון   ובידם קטנות

.   "! האחד"  צוחק הצגה איזו
 .   "! השני"  אומר נפלא ממש

:  ,     ,   ",  , וזועק"       קופץ לפתע שלידו וזה אחר מחייך בחיי בידור בכזה זכיתי לא זמן הרבה כבר
"! אי"

.   "? האחד"  מתעניין העניין מה
.   ", הקופץ"   מתלונן בקילשון אותי דקרת

.   ", הראשון"  מתנצל בכוונה לא
.    "!   , שדון" עוד קורא מפריעים אתם שקט

 ,     , אוסרים       האדמה על תחתיהם כי בהתלהבות ידיים וסופקים השדים בעב רוגשים  והרי
. שרה   את הטורקים

 ,    ",   " וסביבנו"         שמש פויו אומר בק חסן ר הד העריץ בידי קשים עינויים עברה היא ימים  שלושה
.     , ברפיון   ושטה שקטה הרוח בעצב הגלים מפכפכים

 ".    , " ,    ", ממש"      של גיבורה אכן איזבל סבתא מציינת פיה את פצתה לא היא אך

.     ,     ,   , נפשה     כן לא אך שבור שגופה לראות וניתן לכסא כפותה חשוך בחדר יושבת גיבורה  ואותה
 .    ,     , תפוח    לאיטו קולף ומחייך סכין מחגורתו שולף החדר אל נכנס חייל

  ,     ?      . זהו     הרי נקלף פרי של לא הנתעב הזה הריח זה מה נפש בשעט אפינו מעקמים  ואנו
 .  ,    , הרקובה  המושחתת הנפש ריח הרשע ריח

,     ,   , חשוקות      שיניים מבין ומסננת שפתיה מכווצת הוזות עיניים תחת בחייל מביטה  שרה
 ". דבר"     ממני תוציאו לא אתם

   ".     , " ,   "? אליה"     קרב אז איתך סיימנו לא עוד הלוא החייל לועג הצהרות להצהיר ממהרת את  מה
,     ,    ,    , שלנו   עינינו עוצמים ואנו עיניה עוצמת והיא בידיו שלופה הסכין איטיים בצעדים  האיש

  .    ,     ,   . אל    אך קצרה בתנועה חותכת שלה את עושה והסכין רגע עוד נוראיים מראות מעצמנו  לחסוך
         , שרה,       של ידיה מעל הכבלים את החייל מתיר הנה עינינו את חזרה לפקוח יכולים אנו  דאגה

".   " ,    ",  " .     , צלולה    שתהי כדי לה אומר הוא קחי פניו על שפל חיוך מים כוס לה ומושיט
-      .   ,      , עושה    היא מה ראו אך אכלה לא שתתה לא שלם יום כבר למים האשה זקוקה  ובאמת

   -     .     , תוך     אל יורקת עושה היא מה ואז ידיה פרקי את מעסה אצבעותיה את משפשפת היא  קודם
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    ,    .       ? החדר,   קיר כנגד אז לעזעזל לא ואם הטורקי מידי הכוס את לעזעזל מעיפה מה ולבסוף  הכוס
. מתנפצת   היא שכנגדו

  " ,     . שאת      חושבת את בלשונו ומצקצק צוחק הוא העניין מכל משועשע שהטורקי  ונראה
 ".        " , בקרוב?"   יקרה מה לראות רוח בקוצר מחכה אני מגחך הוא אמיצה

 ,        , וקיבלה      במקום אז נכחה אשר לישנסקי של אשתו רבקה החדר אל נכנסת עתה  אך
" .    ,     . אני    בראשה מנענעת והאורחת נעצבים חיוכים מחליפות השתיים שרה את לראות  היתר

 .   ", אומרת,  היא שרה מצטערת
,  ,   " :   , היה       להיות שצריך מה לוחשת והיא לחיוך שוב נמתחות העצירה של הנרעדות  שפתיה

 ".  , יהיה.    להיות שצריך ומה רבקה

.     ,   ", בהזדהות"    נחשקות שלה ושפתיה יולי אומרת גיבורות של מילים אלו

     ,    , אל        נצמד והוא מורכן ראשו קט ילד צועד חיילים שני ניצבים בה אשר הפתוחה הדלת  ובעד
    -  ,  ,     ,    , הקטן,   השולחן אל סרה מותר אפשר שואלת לא אפילו היא תעוזה ברוב אשר רבקה אל  אמו

       . הכוס,         את ונותנת ברך היא כורעת אזי חדשה כוס לתוך שעליו הקנקן מן מים ומוזגת  שבפינה
 ".    " ,    ",  " . לשרה  המים את תן לבנה לוחשת היא טוביה לך הילד בידי

 ,      ,     .   , ולהבין,   טובים בחושים ניחן הוא אך קטן עוד הוא אמנם ופיקח נבון טוב ילד  והילד
 .   ,     , מבין   הוא הדברים כובד כל על שם מתרחש מה

  ,   , אליה          ומרים בפניה נעמד בלאות אליו מחייכת אשר השבויה אל אט צועד הקט  טוביה
 .  , החומות   הגדולות עיניו ,את וחזק     גדול הייתי רק .     אם הלחי   את לוטפת אך ושרה אומרות  הן

 .    ".  ,  " :  , מהמים,     שותה ואז טוביה אמיץ היה ולוחשת מידו הכוס את לוקחת הקטנה
    , החדר         בפתח שעומדים והחיילים לגימות שלוש שרה של בגרונה לרדת הספיקו טרם  אך

 "!  ,   ! " , החוצה  הזמן נגמר קדימה ונובחים כבר
  ,    ,        , גם  היא כך כדי ותוך בחוזקה אותה וחובקת שרה אל רבקה חשה התמהמהות  בלי

        . דברים   לאוזנינו מגיעים לחישות לאותן להקשיב מתאמצים וכשאנו באוזנה משהו  לוחשת
.  ,   ",    , ועוזבת: " רבקה לוחשת שלך האמבטיה בחדר בסליק סתומים

  ,      .      ,   "? הגלים"   עם הוא יפה כה הזה והיום הנעימה השמש כנגד עיני עוצם שואל אני אומר זה  מה
   ,   -      , אפל,   יום אותו שבסיפור מזה כך כל ושונה ואור שלווה מלא המפכפכים והמים  השקטים

ושחור. 
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 ",   , מסביר"         שרה למען אקדח אהרונסון בית של הרחצה שבחדר בסליק הטמינה  רבקה
. מילו  סבא

     .   ,  ,     , את     במבטינו מלווים אנו ולשם הגג תחת סגור אחד חלון רק ובו חשוך חדר באותו שוב  ואנו
 ?         , לחלון   לא אם כלואה ציפור תביט לאן הרי העצירה של מבטה

;          , האשנב      אדן על שנוחתת אחרת ציפור לפתע לה מופיעה אליו עינינו את שולחים שאנו  ואיך
. רגל     ואדומת כנף שחורת יונה

.   "! אדריאן"  קופץ שלכם היונה
.    ", מילו"   סבא מאשר אחרת ולא היא

 .   ,   .       , רפות  וכנפיה שח ראשה עגום מבט החדר תוך אל שולחת קודרת משהו  והיונה ולעשות  לוואי
, לעשות   יכולה , הייתי לעצמה    חושבת , היא   , וגם      הודעות שילוח טובה אני שירים לנשיאת רק  אבל

.   , לוקה,  אני מסתבר בזה

,    ", מילו"          סבא מסביר המאנאגם דרך נעשתה הרשת חברי בין הידיעות להעברת העיקרית  הדרך
,        . רבקה"      עם שרה התכתבה מסויים בזמן למשל שונים באמצעים גם נעזרו החברים  אולם

".          , לזו,    זו ששלחו המעטפות שעל הבולים מאחורי נכתבו אשר סודיים כתבים בעזרת אחותה
.    ", אומרת"     איזבל סבתא ביונים להשתמש העדיפה שרה אך

 ,   " ,    ", והיא"       לשרה אותה נתנו מילו סבא אומר דברים בכאלה מיומנת היתה שלנו שהיונה  ומכיוון
". מסרים     להעביר בכדי בה נעזרה

  ". איזבל"             סבתא לאנגלים מוצפנת הודעה ובו פתק שלנו היונה עם שרה שלחה אחד יום  אולם
,       , כמוה, "        רבות ציפורים ששם ראתה כי בית באיזה לנוח היונה עצרה יעדה אל בדרך  מספרת

".  , מקשקשות  הומות יונים
       " ,   ", הטורקי"      המפקד של מעונו הנו הבית שאותו זה סבא ממשיך שלנו היונה ידעה שלא מה  אבל

  ".     , יותר  ולא פחות לא קיסריה של

     ;     , והבטתי      שובך איזה מאחורי נחבאתי בקיסריה המפקד של בביתו שם לרגע הייתי אני גם  והרי
  ,             , עד  תמה רגלה על קשור שפתק הזרה הכנף בת את ציפוריו בין ראה שכאשר באיש  בחרדה
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 ,       . יכולתי,       שעליו המוזרים בסימנים הלה שהביט ואיך הנייר את חיש והסיר אליה קרב  מאוד
. החשדות,      בראשו מתגבשות החלו כבר לראות

   " ,    ", בסופו"       שהוביל הדבר היה איזבל סבתא אומרת היום באותו שלנו היונה שהעבירה זה  פתק
". ונפילתה     הרשת לחשיפת דבר של

     ,    ,     , נמלא   וגופה בחוזקה דופק לבה לסתותיה את מהדקת גבה את זוקפת ושרה נטרקת בחדר  הדלת
 . פניה,        על זה לכל סימן אין אך במורא

   ; ומאיימים           שחורים גלים המושבה על היורד האופל ענן נראה הגג תחת אשר האשנב  דרך
 .         , העצובים  הכוכבים את ומסתיר השמיים את חונק והוא בתוכו מסתחררים

      ,    , על    ומצטופפים הצוהר אל המה נדחקים אלו השדונים מכרינו היצורים מתוכו ופורצים  וכבר
.   ",   ,  " ,       . מצייץ  הוא תורנו עכשיו מכאן זוזי בקילשונו היונה את ודוקר אחד חש החלון אדן

 ".   ",   "!  , מספיק" ראית שני מצווה להסתלק קדימה
 . התרסה           מלא מבט בהם ומשגרת נכעסת עין היצורים אל מפנה ,והיונה חוצפה   היא איזו

 . לעצמה  ,חושבת     , יהיה    לא שזה איפה באתם ממנו למקום ,  חזרו אל    שולחת במקורה נוקשת  היא
.        , השחורים     השמיים תוך אל הלאה כנפיה ופורשת אחרון נוגה מבט החדר תוך

.    " ,    ".  , חקרו"        הם כולם ואת מילו סבא אומר צבי ואחיה שרה של אביה גם נישבו הערב  באותו
 ,         , להמשך      בדמשק הצבאי הדין לבית שרה את להעביר החליטו זוועה של ימים שלושה אחרי  אבל

 ,  , נעתרו.            והטורקים בביתה בגדים ולהחליף כן לפני להתרחץ מהם בקשה היא כן על  החקירה
לבקשה."

  " .    ",     ,  . מראה"     היה זה איזבל סבתא מספרת הלכה היא זקופה אך כפותה ביתה אל שרה הובלה  אז
  ".    , לעולם     ישכחהו לא בו חזה אשר אדם שכל

.   "? שואל"   אני אז קרה מה
 ",      , מספר"         מיד מתה לא היא אך הרחצה בחדר רבקה שהחביאה האקדח עם בעצמה ירתה  שרה

,        " . בה       שיטפל יפה הלל הדוקטור את הביאו הטורקים באטיות הלבן שפמו את וסורק מילו  סבא
 ". לרעה             בה יגעו שלא ההבטחה לו תנתן אם רק כך לעשות הסכים והוא

".   ,    " ,    ", נפטרה"     היא גסיסה ימי שלוש ולאחר איזבל סבתא אומרת להצילה הצליח לא הוא אך
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   .         , ומפקדה   כללי מטה פלד יולי של בהנהגתה מקומית ריגול רשת הוקמה היום אותו  בעקבות
          , מאוד    ממצאים חשפו אשר מבצעים מספר לפועל הוצאו מכן ולאחר נטוש באסם הועמדו  חשאית

.( הדברים (      יותר מאוחר יורחבו זה ועל חשובים

בפארק  יום
,  )         , עבודה    דהיינו החיים של התנייניים העניינים מגוון כל נדחקים בהם ימים כאלה ישנם  לפעמים

 ,      .    ,   ( או  לפתע שהתרשלנו לכך לא והכוונה מאתנו לרגע ושוכחים הצד אל וסידורים  חשבונות
-   :      .  ,    , צהריים  אחר איזה פשוטים רגעים לאותם פשוט אלא עצלנים וחלילה חס או פזיזים  שהפכנו
         ,    , ששטה   השלכת מול אל המרפסת על חם תה לשתות בערסל ספר לקרוא שמש שטוף  אביבי
     ,   ,     , מבלי  לרגעים להתמהמה סתם או בכוכבים להביט בערב רגלי טיול לערוך הסתיו  ברוחות

   . את,             מבינים אתם החלון שמול הענף על ניצבת אשר אדומה ציפור איזו על להסתכל בכדי  משים
הרעיון.

היום  .כזהו שמש.     שטוף אביב יום
  ,(     )     , סירות,  ושתי הגיע טרם אדריאן כי אם בפארק נפגשים ואנוכי מימו אדריאן  יולי

. רגלינו    אצל נחות משוטים
.    ", אמש"    יולי הציעה מחר לשוט נצא בואו

.   "? מימו"    שאל יאכטה לשכור רוצה את
".   , משוטים"  סירות יאכטה לא

 "?   " .     ,   ,  , הוא   משוטים סירות מה מגרונו פרצה עמוקה ונהמה מעלה נסקה העבה מימו של  והגבה
".   , ומאוהבים, "    ילדים למשפחות זה דברים כאלה אמר

".   " ,   ", משפחה" כמו ואנחנו יולי הסכימה נכון
 .  ,   ,  ",  , " .  , נכנע   בפשטות וכך מלמל בסדר טוב ונאנח בפדחתו גרד מימו

. הדברים,             לאלה הסכים וכיצד מדוע ותוהה הסירה מעל מימו לו ניצב עכשיו  ועכשיו
     , העצים        מתוך אדריאן לפתע מגיח הלבטים עם השאלות מתווכחות ובראשו האיש עומד  ובעוד

 -   ,   ,       . קשורה  הרצועה ובסוף רצועה בידו ארוכים בצעדים המדשאה לאורך פוסע הוא רחב  ומחייך
        , בעקבות.    רגליה ארבעת על ומקפצת באויר בקדחתנות מרחרחת בזנב מקשקשת היא  חיה

אדריאן. 
   ,   ,   ,    , כבר   זה מה מקשקש זנב רגליים ארבע לרצועה מחוברת חיה לעצמנו חושבים  ואנו

 ,    ,        ? כולנו     לשבת לחיה ואומר הסירה ליד וניצב אלינו אדריאן כשקרב אך כלב לא אם להיות  יכול
.    , מילה   אומרים ולא בה ובוהים עומדים
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.    "? מימו"    לבסוף שואל להיות צריך זה מה
.   ", מסביר" אדריאן חזיר

   ,   ,      " ,   ", עושה"    הוא מה מזה ויותר ברצועה קשור הוא הוא למה אבל מימו רוטן חזיר שזה רואה  אני
"? חי  פה

.   "? אדריאן"   שואל אומרת זאת מה
.   ", נוהם"      מימו מתים שלי הסטייקים את אוהב אני

".   " ,   ", בוריס"     לו קוראים אדריאן אומר לסטייקים לא זה הזה החזיר
.   "?     , מימו" קורא שם לו נתת גם מה

      " .   ", לטפל"     יותר יכל שלא ועשיר זקן רוסי מסביר אדריאן שלנו מהקליינטים מאחד אותו  קיבלתי
 ".       , " : מקלות."    ולהביא לרוץ אוהב אפילו הוא תראה מוסיף הוא אז בו

 ,     ,      ; וכבר    האויר אל השליכו וטרם האדמה מן מקל מרים אדריאן בהדגמה זוכים כבר  ואנחנו
   ,    , ומנפנף       בזנבו מקשקש עצמו סביב סובב התרגשות מרוב פרסותיו ארבעת על בוריס  מכרכר

      ,    , נועץ.     במים בטעות לו נוחת וכשהמקל בעקבותיו טס והחזיר המקל את משליך אדריאן  באוזניו
     , בחוסר         הצף בענף ומביט עומד רמה ובחריקה אחת בבת ונעצר הגדה בחול פרסותיו  בוריס

,    ,      , הקטנות.      בעיניו ממצמץ אחוריו על הלה מתיישב ולבסוף והמקל אדריאן בין חולף מבטו  אונים
 . חזיריות    מחשבות לעצמו וחושב

    ,    , הגדול     בראשו מניד והוא שוב מתרוממות גבתו בשתיקה באדריאן מביט עודו  ומימו
 ,           ,  . מפני   אלה ברגעים מחשבותיו את לתאר בכדי למילים זקוק לא הוא ובאמת לצד מצד  לאיטו

    , שבראשם            להסכים אפשר ובטוח חושב הוא מה לנחש אפשר שלו הפנים על ההבעה פי על  שרק
 .     ,  -    , ההגיגים   אותם בדיוק עוברים הקוראים אנו בראשנו וגם הנוכחים שאר של

  ,   ".     ,  " . להשיב    וסר אומר הוא לשחות יודע לא הוא לעשות מה בכתפיו מושך אדריאן  אך
. המאוכזב   החזיר את

.      "? וממלמל"   וביולי בי מביט מימו בכלב רע מה
"?   ,    " :    , לא    או לשוט היום יוצאים אנחנו בחיוך שואל הוא חזרה אלינו צועד כשאדריאן

,   ,        ,   ,  ,   ", בה" מתיישבים המים אל הסירות מן אחת את דוחפים והיא אני ושנינו יולי אומרת  קדימה
ומחכים. 

 .        , מייד      השייט כלי לתוך החזיר בוריס את ודוחף השנייה המשוטים סירת אל פונה  אדריאן
.   ,       , באוזניה     ומנפנפת החרוזיות בעיניה הכל על בהנאה מביטה אחוריה על החיה לה מתיישבת

.   "!? מימו"   נחרד עושה אתה מה
.      ,    "? המים" אל הסירה את וגורר בתום אדריאן שואל מה
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"! מהסירה"    החזיר את תוציא
 "? הבעיה"  מה

.   "! מימו"        מתרגז הזה החזיר עם סירה באותה יושב לא אני
 ,          " ,   ", נחמדים"  יצורים מני עם בעבר לשבת לך יצא שכבר בטוחה אני יולי צוחקת מימו  קדימה

".  , מחזירים,     פחות פקחים גם ובטוח פחות
 ,  .     , היינו        וכך מהם לרגע שכחנו ואנו השניוניים החיים ענייני כל לרגע מאיתנו שכחו  וכך
     ,     , ירוק    דשא המעוטרת הגדה לאורך הבוכיות והערבות השיקמים בצל הנחל לאורך בנחת  שטים

,      ,  ,    ,   , קרה  זה כיצד יודע איני כלשפתע ריקות חטיפים ושקיות ופחיות ובקבוקים ואירוסים  בהיר
 ,     .       ,  . חולצה   הגונודלייר לו עומד בקצה גונדולה אם כי סירה לא כבר והסירה לונציה סירתנו  עברה

     ,      , באיטלקית    ברקרולות לנו שר הוא לראשו שוליים רחב קש כובע לגופו לבן שחור  מפוספסת
 . במים   לאט וחותר

,     .  ,     , במים    לצידנו שטים ברבורים מושלם לומר מעז אפילו ואני ושליו שקט כה  והכל
    ,   -   ,    , לכל      גם קץ אך חבל זה מחיי ואני אלי מחייכת יולי לבנים עננים בהם ושטים כחולים  השמיים

     ,        . השמיים  מן ונוחתים כבר ואנו חיוך לה להשיב אפילו הספקתי טרם כי המושלמים  הדברים
 .       , עבר    לכל שמשפריצים מים קילוחי בליווי הנחל תוך אל חזרה

  ,        , משוטיה    שצירי וישנה פשוטה משוטים סירת סתם אם כי גונדולה לא שוב  הסירה
   ,     , שני      אם כי ברבורים לא מפליגים ולידינו גופה מעל מתקלף והצבע וחורקים  חלודים

     ,     ; פי,    על שניכר החזיר בוריס קונדסיים חיוכים שמחייך אדריאן המדון מקור ואתם  המתווכחים
      -  , קפוצה       ובגבה ברירה בלית וחותר שרוטן ומימו מהמצב רבה הנאה מפיק שהנו המקשקש  זנבו
 ",         , אומר. "     בושות לעצמך שתעשה רוצה לא שאני בגלל רק לך לוותר מוכן שאני תדע  וכעוסה

. ברוגזה   אבוטבול מימו
.   ", מחייך" אדריאן תודה

".        , מאיטליה"       זית שמן משלוח היום שהגיע בגלל טוב רוח במצב שאני מזל לך יש
 ",       ? אדריאן"        מאיטליה במיוחד להזמין חייב היית לא זית שמן צריך שאתה לי אמרת לא  למה

". לך, "      ולהביא במכולת לעצור יכול הייתי אומר
".  ,    " ,     "! מהאלים"     מיוחד זית שמן זה המשוטים מאחורי מימו קוצף זית שמן סתם לא זה

.   "? אדריאן"   מתפעל אומר אתה מה
,   ",         " ,   ", מתיז"  הוא מהסירה שלך החזיר את ועכשיו כאן מוריד שאני או מימו מסנן תתחכם  אל

".    ,     " : לך  מבטיח אני מקצוען כמו ישחה הוא אז להוסיף וממהר
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האלים   מן מתנה
.א"     ,    , ודבש   שמן זית ארץ ורמון ותאנה וגפן ושערה חטה לסיפוריו"     רץ כרקע יצחק דוד  ציטט

.  ,   ,     , ואלים   זית עצי יוון אודות נסבו אשר מילו סבא של
.    ", יצחק"       דוד ציין הארץ של ממאפייניה אחד הוא הזית שמן

      ,    ". שעל"     מהחבית הצינור את שנתק כמו מילו סבא אמר האלים מן למתנה החשיבוהו  ביוון
 .     ,    , היין  את בפנים וחתם השסתום את סובב שלפנינו המנשא

   ,     . חשוף      המעונקל וגופן מעלים היו הן ערומות שלהן החורף בתרדמת הגפנים שרו  בחוץ
   ".   ,    " .   , אמר  מילו סבא אתגרים ושוחרות קשיים מעט אוהבות הגפנים ולגשמים לרוחות לברד  היה

 ".      ,       " . בחלקה  עקרה אשר לאדמה וזקוקות מדי פוריה בקרקע יפה עושות לא הן פעם לי
 ,   ,     , מתמקד      הכרמים בתרדמת השנה של זו ובעונה חדלה אינה לעולם הכרם עבודת  אך

 . שונים       שלבים אלו באי היין ייצור תהליך
  ,       ,   , אותו,  ופלטו אחת מחבית המתיישן היין את ינקו המשאבות הרעישו בפנים  ביקב

,        .   , התסיסה.    תהליך בתחילת ליין הוספו אשר השמרים סינון כלומר שפייה שנקרא מה  לרעותה
  .           , לחביות  מי חדשים כיבול לכלי הנקי היין בהעברת כולם היו עסוקים וכעת לתחתית  שקעו

 .     ;    , הנחפץ   הטעם לפי הכל נירוסטה למיכלי ומי אלון עץ עשויות
,   " .    ",  ,  ' לווסט"     לב שים יעקוב דוד ביקש יצחק שלידך אנים הדימיז מגופת את בבקשה  פתח

   ,   , " :   ". עם      לסבא עזרו ואדריאן בלנדו ואתם הוסיף אז הראשון הרבע את יעבור שלא  ודאג
 ".        , המחסן,   מן הלבן החבל את הבא לך ווה ואתה החביות

הפג       את מילו סבא לקח שבועיים ,         לפני להקדים'  בכדי החמה הנץ עם הבית מן לבדו יצא הלבנה  ו
 ,     ,        , לאחר  הערב בבוא חזרה ושב הנוסע במושב לצדו והתיישב שקפץ לווה שרק התנועה  את

     ,      ,     , ספר,    את חזהו אל אימץ הים אל פניו עם נעמד הרכב מן יצא אשר יצחק דוד עם  התנועה
.  ,   , ונאנח" בראשו נענע ך התנ

".  " .       ,    ".  , הביתה" בוא וישנה קטנה מזוודה המטען מתא ושלף מילו סבא אמר יצחק קדימה
(   ,  ,  )    . יעקוב        דוד אמא דולורטה סבתא שונים מקורות אולם אז התרחש מה ברור לי היה בדיוק  לא

)     ,    ,   , שוב   מדעתו יצא יצחק שדוד משלי למסקנה הגעתי שלושתם ובין שונים הסברים  סיפקו
   ,(     ,  , שלו,    (  המנוחה ואת מאוד מעייפים בעיר החיים הנחתי כנראה כי למנוחה זקוק שהוא  פעם)

,    .   . במשפחתי         החיים פשוטים זה ככה ביקב מילו וסבא יעקוב לדוד ועזרה קשה בעבודה  ימצא
.   ,    , שגעון      ולכל הגיון תשבץ לכל בעיה לכל פשוט פתרון ימצא ותמיד

  ,    " .   ", ליין"   שיספקו חדשות אמריקאיות חביות אלו סבא אמר לשרדונה נעבור  עכשיו
 ,        " ,   ". וכך  העץ לוחות בעד חמצן לחדירת מביא בחביות ישון הסביר אז מיוחדת  ארומה
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    , והריח         הצבע את להעצים הטאנינים רמת את לווסט ביכולתה שיש ומבוקרת איטית  להתחמצנות
".    ,       , לריכוזו  מאוד שתורמים ואלכוהול מים של איטי לאידוי וגם היין של

,    , גבו            מאחורי שילבן שנינו אחזנו בו הזרנוק מן ידיו את אחת בבת אדריאן משך  לפתע
. החבית         בפתח רבה לב בשימת והביט עיניו את צמצם

".     " ,  "? הצינור"   את לחבר לי תעזור שאלתי עושה אתה מה
.   ", אדריאן"      אמר טוב רעיון שזה בטוח לא אני

"? לא"  למה
.      ,  ",  , ורציניות"    גדולות בעיניים בי והביט אמר בלנדו תנינים האלה בחביות יש

   ,      , גופו       את הרעיד המכונות טרטור מעל נסק אשר רם בצחוק מילו סבא פרץ הרגע  באותו
   " .  ",  ,    " . כימי,    חומר זה טאנינים אמרתי טפשון מדובר תנינים בכאלה לא מעיניו דמעה וסחט  החזק

"?   , סבא   נכון הענבים בזגי שנמצא
,    ,          ,    ". הזית"  שמן על ביוון אשר הזיתים מטעי אודות לנו לספר סר ואז מילו סבא חייך מאוד  נכון

:  ,  ,  , הגיע      מסתבר שמהם האלים על גם דבר של ובסופו
       .     ,    , של"  החסד גומלי בין הם והזית הענב האלים מן מתנה הוא טוב יין כמו טוב  שמן

 ".     ,    ,  , ציטט,      האדם רווחת את לקדם בדרכו אחד כל ומטרתם יסולא לא בפז ערכם אשר  האדמה
   ,    " :   ,  ' ' בקורפו    משפחתי היתה מאוד רבים דורות לאורך הוסיף ואז אלוואנגר ורג ג את מילו  סבא

,       .      , קורוניקי   שנקרא זיתים זן גידלנו אנו זיתים מטעי גם היו שבבעלותה וכרמים דייגים  משפחת
 ".        , עדין    וטעם גבוהה איכות בעלי הנם אך מאוד קטנים פירותיו אשר

.  "?  , שאלתי"     סבא בשלים הזיתים מתי יודעים איך
  ,   ",      , כדי"     תוך הוא השיב סגול הופך משטחם חצי ולפחות צבעם משתנה כאשר בשלים  הזיתים

" .  ".    ,  " . רשתות      אמר הזיתים מסיק החל הקיץ בתום מהכלונסאות אחד על גדולה חבית  שהרים
    .     , צריכה      האיסוף עבודת אך עליהן נופלים היו והפירות העצים מתחת אל נפרשות היו  נרחבות

     , מ   יותר שיעברו אסור כי ומהירה יעילה ."24להיות השמן       להפקת ועד המסיק מזמן שעות

    .      , על     בחוזקה מנשבות הרוחות שביוון קורפו באי נובמבר תחילת אוקטובר חודש סוף זה  והרי
 ,      ,      , היא,    נגינה כלי הוא בשבילה הכל הענפים שעל הרוח בפעמוני מנגנות הסוף בקני שורקות  האי

 . בדבר   בוחלת אינה
 ,           - היגרו  העצים בגזעי או האדמה בתוך התחפרו לא עוד אשר אלה החרקים  אחרוני
 -           , מצקצקים  הקרב החורף בפני עמוקה לתרדמה ונכנסו גולם לתוך הצטנפו או אחרות  לארצות
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  .    ,     . צהוב     עשב לגשם מאוד וצמאה ויבשה וחומה קשה הקרקע השיחים מבין גונית חד  בעקשות
 .      , הדרכים    צדי את מעטרות אשר האבנים שבגדרות מהחריצים פורץ

.    ,    ; וחזקים      עור צרובי ועתיקים נפש שווי הזית עצי עומדים המתגלגלות הגבעות  במדרונות
,     .    ,   , מגודלם     אכפת למי אך מרשימים לא כלל קטנים והם הצרים עליהם בין מתנדנדים  הפירות
.      ,    .     , משנים   לא הם הרי דבר האחרים הפרטים וכל טובה ואיכותם עדין שטעמם יודעים אנו הרי
,   ,    ,  ,    , נכון     יותר דוהר ממש לא כלומר דוהר אומרת זאת בדרך מישהו לפתע עובר  והנה

 ,    .     , כי.        נעלב לא ואם ובתמים באמת נעלב היה המילים אלו את קורא הרוכב היה ואם  מדלג
,    ?  .    - קורא       היה הוא מדלג מוחה היה לבטח דברים מכאלה הנעלבים אלה מסוג אינו  הרוכב

      ,      .    , על!   חולפת הרוח את חשתי אך חמור על יושב הנני אמנם אומר היה הוא מערער אני  בבקשה
 . סוס      על בדהירה כמו ממש פני

 ,       ,    .   ,  , הרי,  הפרטים על הפרש עם נחלוק לא שניהם הם טובים אך היינו מנתר דוהר  ובכן
 .   , אנחנו             ולא הזיתים מטעי בין בהמה של גבה על בדרך עכשיו חולף אשר זה הוא

   , מעלה         קופצים והזיתים החזקות הרגליים צדי משני מטלטלים סגול בפרי מלאים  סלים
   .   -  , -  .  ,  , שמיכות   גבו על החמור מקפץ קלופ קליפטי קלופ קליפטי דהרה סליחה דילוג כל  עם

    ,    ,    . מנגינות,    פיות בכל שורק מילו סבא כלומר הסייס חולף וכך ארוכים ומקלות רשתות  מקופלות
   ,   ,   ,       ,( ורחב(  קומה גבה לב טוב בלורית שחור הימים באותם צעיר נער אך והוא מזייפות  מעט

שרירים. 
 ,        .   , מעביר    השני מן ואז אחד מנחיר נושף החמור עוצרת והיא הבהמה באפסר מושך  הוא

?     .      , העצירה      מה שום ועל עיניו עוצם ואז בראשו מטלטל הירוקות שיניו על וארוכה ורודה  לשון
 ,       .     , כולם    להתמהמה לנו ואל יעילים להיות עלינו טועים לא אנחנו אם המסיק אמצע זה  הרי

,   ( )     ,    ,   , החמור.    על דילג דהר כבר ארוכה ודרך הוא לב טוב הזכרנו כבר מילו סבא אך  יודעים
,  ,    ,     ,  . מסכנה       היא גם אך בהמה רק הוא אמנם והחמור רב מרחק עוד לו נמשך שלפניו  והשביל

 . לאתחנתא  זקוקה
   . הוא,            אחד מכיס השח צווארו על וטופח החמור מגב הקרקע אל מנתר מילו סבא  ובכן
  ,   ",    " .      , את   וחוצה אומר הוא לך וחצי לי חצי ירוק תפוח שולף השני ומכיסו קטנה סכין  מוציא

    -   ,   -    . המים  לנאד הנער פונה הלבנות ואלו הירוקות אלו השיניים כל וכשלועסות לשניים  הפרי
,       .     , היום    באותו קשה עבדו השניים אך צריך להשקותה גם הרי החיה באחורית קשור  אשר

 . ריק-  והמיכל
    ,      ,     ", במורד"  מדלג הוא וכבר כתפו על החמת את מניף לחמור מילו סבא אומר אשוב  תיכף
  -   ,   ,      , ספלאש   ספליש רגע ועוד לטרש מסלע לאבן מאבן עז כמו מקפץ שלשמאלם המסולע  המדרון
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  ,    ,      . את    וממלא בעליזות לעצמו שורק בירכיו על כורע מילו סבא הנחל בתוך מדשדשות  רגליו
 . צחים     נחלים במי העור צפחת

    .      ,   , אנחה,   הלה לו נאנח לנוח רגע כל מנצל החמור הגבעה במעלה למעלה שם  ובנתיים
  ,    .       , אדונו,   הלוא דואג אינו והוא עיניו על הארוכים ריסיו נסגרים וכבר בשפתיו ממצמץ  ארוכה
   .   ,   ,      , יכול   הוא ואיך רחק לא הגבעה בשיפולי מקום בקרבת ממש הרי והוא ישוב שתיכף  אמר

   ,        -   ? יכול  האי כל מפיץ מילו שסבא המזייפות המנגינות את לשמוע הבעיה מה בבטיחות  לדעת
לשמוע. 

 ,   ,    .    , נוחת     טירדה איזו אחרי רגע אולם חולם נהדר וחלום בשינתו החמור מרחיק קל  חיש
     ,  .      , השרץ     לו מצא מקום ממש באמת רגליו את ומלקק מחושיו מנקה מעיניו אחת על יתוש  לו

 . המקומות,         מכל החמור של השמאלית עינו ריסי על לרחצה
   ,   )     , מעט,    לגנוב מנסה סגורה עוד ימין שמאל עין את פותח ההפרעה על נרגז  והחמור

    ,       .      , כאן,  רגע כל כי בשינה עין כהרף הבהמה שוקעת שוב בבהלה על אל לו עף והרמש  מנוחה)
   ,   .  -   ,    , חרק,     מין איזה הנה אך לעבודה שוב ואז ישוב האדון תיכף דקה אף לבזבז אסור  חשוב

.     ,   , העולם,          כל את מעיר בכנפיים מזמזם השנייה העין על הפעם לו נוחת הוא חוצפה ברוב  מעצבן
.     ,   , סגורה       עדיין שמאל עין בריסיו חובט ימין עין את בכעס החמור פוקח מיד

     , אשר          מילו סבא אל ונשוב לבדם אחד לרגע היתוש ואת החמור את נשאיר בואו  אך
 .        , שם  כעת קורים יותר מעניינים דברים כי הגבעה במרגלות

 ,    ,  .       , והבלון    חלף זמן מספיק ובכן המים נאד את ממלא העלם היה אותו שעזבנו האחרונה  בפעם
 .         ,      , המכסה  את עליו לסגור עומד כבר מילו וסבא ממנו ניגרים הקרירים הנחל מי מלא כבר
 )        -    , שלדג  ומזל הקרקעית על לה ונוחתת מידיו המימייה קופצת נחש נשוכת כמו לפתע  אך
 ,        .   - וזה    ראשו על נוחתת היתה בודאי היא אחרת בריאים אינסטינקטים תחתיה שחה בדיוק  אשר

 .   (  )  ,(   , באחת    פוסקים הזיופים וגם והמנגינות לדג לפחות נעים דבר היה לא
  ,       , הריסים      שמן היתוש הלאה סוף סוף לו ופורח לאלתר נפקחות שתיהן החמור של  עיניו

 . לחלוטין/    מאס כבר ניסגרים מתרחש הנפתחים , משהו החמור,    לו .חושב לשרוק   הפסיק  הבחור
   .       , אותו     היה ואם שתחתיו הואדי את סורקות הגדולות ועיניו הדרך שפת לעבר פוסע  הוא

 .      , ארע      מה מבין היה כבר הגיא בירכתי כעת איתנו נמצא חמור
 ,   ,     ,     , ומנתר   הצעירה בגרסתו מילו סבא לו עומד הערוץ בבסיס הגבעה למרגלות וראו הביטו  כי

 ?    .    , הוא   (     בהלה פתאום מה מתרעם היה לבטח אלה מילים קורא היה ואילו בבהלה המים  מתוך
,      .(      ,      , הגדה  של השני בצד כי השניים בין גדול הבדל יש מוכן לא נתפסתי אחד לרגע אומר  היה
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 ,    .    ,    .    , אלא     אל סתם ולא אל אם כי איש סתם ולא איש לו יוצא המסוקסים הזית מעצי אחד  מאחורי
. עצמו,     בפני האלים אבי זאוס

"?    " ,  "!? שם" עשה הוא מה קראתי זאוס
" :      ,       , אתם   המשאבות טרטור מעל קולו והרים הנירוסטה מיכל שעל השנאי את בחן חייך מילו  סבא
,  "?    ,      , אמר,    האלים של משכנם האולימפוס הר את לראות ניתן בסלוניקי בהיר שביום  יודעים

",  .     , כנראה"         עננים בסוללת טובלת ופסגתו נגמר ולא השמיים אל המטפס ביותר מרשים הר  זהו
".      , באי, "  לביקור זיאוס משם קפץ היום שבאותו חייך

     , מגיח,            אשר לזאוס גם כמו מכבר זה לשרוק שחדל מילו סבא ואל הנחל אל שבים אנו  ובכן
,  ,      ,        , ובכן   הנחל גדת אל צועד והוא המפוסל גופו על ברישול נחה לבנה טוגה עץ מאחורי  כאמור

     ,   ,  .      , דרך   בגמגום ופוסע מתנדנד הוא מתיישר ואז מועד אופן בכל ישר בקו לא צועד ממש  לא
,    ?   )    ,    , היין,   אם הרי מופתעים אנו ומדוע בגילופין האלים מלך לומר מה אין בעליל שיכור  הסבך

 .(         ,    , לרוב   ממנו שותים בעצמם שהם טבעי זה הרי מהאלים מתנה הוא הזכרנו שכבר כמו
        ,   , מן    מבטינו יסוב לרגע אם עדיף היה אולי האמת ותאמר בתמיהה בו מביטים  אנו

  ,  ,    , לא.        כבר הופ לפתע שלגופו הטוגה הפלג לעבר וכושל מתנדנד שהאל שכמו מפני  המחזה
 .    , חלציו,    את חושפת מעליו נופלת כלומר לגופו

 ,     ,      ,  ,   "! פוסע" גופו על אותו משליך הקרקע מן הסדין את מרים ומשהק אומר הוא  אופס
   ,     ,  . העצים     לרגע מפסיקים הדברים כל סביבו כשמתייצבים ואז הקרים המים אצל וניצב  קדימה

.      ,   ,    , כפיו    ומוחא מילו בסבא מביט שוב משהק בראשו זאוס מניד מסתחררים לא והשמיים  מלנוע
  ",  ,  " .      "!  -  -   ! אומר"  הוא ממש הכבוד כל השחור זקנו תחת מחייך הוא בוד שיהוק הכ כל הכבוד  כל

".  -  -      , לים, "     שיהוק הא של לאוזניהן הן ראויות מפיץ אתה נחמדות מנגינות אילו לסבא
  ,        " . לא     אפילו שלי השריקות את אהד לא מעולם אחד אף מהדברים נחנף ממש מילו  וסבא

 ,   ,  ".    " :  , מזדקרים."   הגבעה במעלה ולמעלה שלי מהחמור חוץ אולי ומוסיף אומר הוא  אישתי
 .     , שפתיה   ומשתרבבות אוזניה מתנפנפות הבהמה של ,גביניה אותי...   הצחקת לעצמו  פפף  חושב

החמור. 
.      ,    ", הנחל"    מן המימייה את ושולה מילו סבא אומר המחמאה על תודה באמת

", " ,        ,   "? אופס"    שסביב הסוף כקני ואנה אנה שוב שמתנדנד האל שואל ככה לשרוק למדת  איפה
 .    , בשנית  לאט ומתייצב ממלמל הוא

 ".    " ,    ", חושב"   אני ככה נולדתי מילו סבא אומר יודע לא אני
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 ".  -  -   " ,   "? שים" שיהוק מר ממש זה זאוס אומר באמת
  ?       " :  , זו      אם באזור כאן עושה אתה מה לשאול מותר ואומר המבוסם באל לרגע מביט מילו  סבא

". מדי    אישית שאלה לא
      ,     ,   ", מותניו"   על ברישול מונחת השנייה ידו האויר אל אצבע וזוקר האל אומר הנכון הוא  ההיפך
".          , השאלה. "    אותה את בדיוק עצמי את שואל אני גם טובה שאלה דווקא זו המתנדנדות

! " :        , זאוס,     זעקה עולה הסבך מן הרגע שבזה מפני לתשובה הטובה השאלה זוכה  ותיכף
"? אתה  היכן

 .     ,  ;    " ,    ", עלי"  עושה שאני מה זה לברוח זוכר כבר אני עכשיו השתוי האל ממלמל לי  אבוי
.  ,  ,      ,   , ומשהק."     מפהק קטן סלע מאחרי שופף ואז ומתנדנד מסתובב עצמו סביב סובב הוא  להסתתר

  .     , סתם        ולא אישה פורצת השיחים מתוך המשונה במחזה ומביט מילו סבא לו עומד  ובעוד
 .     ,   ,     , ובעצמה,    בכבודה האלים מלכת הרה אלא זו אלה סתם ולא אלה אם כי אישה

  ,       ,       , סנדלים  לרגליה ראשה את מכתרת זית עלי עטרת לובשת היא בעלה של זו כמו לבנה  טוגה
 . רצועה  דקי

 ,   )     ,   , אנו    הרי האלים כי לשמיים ואז תחתיה מביטה לצדדיה מביטה הנחל בגדת עוצרת  היא
" :   ,       ,( איפה,      שואלת והיא מבטה ננעץ ההמום מילו בסבא ואז להיות יכולים הם מקום בכל  יודעים
   )      , מילו?"     שמסבא לאלים ותודה שלצידה הסלע אל עיניה סרות לענות הלה שמספיק ולפני  הוא

    ,   ,        , האלים   ממך תובעים בו כזה ומצב לענות מה יודע היה לא הוא כי המבטים נפנו  והלאה
 "!  " .(   ,     , מפטירה,     באמת נו המעטה בלשון אידיאלי מצב אינו הוא שאלות רק בראש ולך  תשובות

  ?     " . חרגול,       אפילו כאן בך אבחין שלא חשבת הסלע מאחרי המתכופף בבעלה בחימה ומביטה  הרה
". הסלע       של השני מהצד אותך לראות יכול

".      " :  ,    , קלה    לתנומה רגע עצרתי רק אני ואומר לצד מצד מטלטל רגליו על קם זאוס
 ".   ,   " .   "? ושוב"       כולך שתוי עצמך את תראה הרה נובחת שלך הסיפורים את קונה שאני חושב  אתה

     ,     , שפתיים     מבין ומסננת בזאוס מביטה לשמיים ואז תחתיה מביטה הצדדים לכל מבטים יורה  היא
 "? היא: "  איפה חשוקות

,       ,      , שאלות    אותו שואלת פעם עוד והיא בשנית אליו שב מבטה כי מילו סבא מתרגש  ושוב
 ,      "?  " .    ,   , ועוד-   מילו סבא את חוקרת היא היא איפה תשובות לו אין נשבע הוא הצדק בהן  שעליהן

סבא       ( של מצחו על הזיעה מבצבצת , באמת,פעם לעצמו    חושב לחמור    הוא למלא היה רצוני  כל
?      , הזה  הסיפור לכל נכנסתי איך שישתה ).מים
.   "? זאוס"    מתערב מדברת את מי על

"?    , אותה"   החבאת היכן שלך הזו הנימפה
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  .     -    , רגע       עוד לעזיבה בשבילו סימן זהו חש הוא כי הגבעה במעלה מילו סבא לו מנתר  כבר
      ,     ,   , נלחמים   האלים כאשר קורה כך הרי לא ומה האדמה תקרע השמים ישברו ברקים פה  יתפצפצו
        ,     , קורה.    כאשר באזור להיות טוב רעיון לא זה פשוט תמותה בן סתם כמונו פשוט ולאדם  בינהם

 ",   , " .   (   )   , ממלמל  ללכת עלי סליחה אחורה ולחזור מהר שיותר וכמה להסתובב עדיף שכזה  דבר
 "!     " , אותך   לפגוש נעים היה באמת ומחייך מילו סבא
".    " ,    "! מתנה" לך לתת רציתי זאוס אחריו קורא רגע

.    "? מילו" סבא שואל מתנה
    " .    ",  -  -  ,( כזה"   (  אני יום כל לא האלים אבי מסביר פה שיהוק הי השריקה כלומר שלך ההופעה  על

  ,     ".     , סביב,       סובב בחיפושים פורץ כבר והאל נדיב אני עוד כל זה את לנצל לך כדאי אז  חביב
.    ,   ,   "?   " , השיחים,  בין ומציץ ענף מזיז אבן מרים הזה הדבר היכן ממלמל עצמו

       ,    " ,   ", שאוכל" כדי שלך הנימפונת היכן לי אמור לחינם הלום באתי לא הרה קופצת  סליחה
"!     , אדם  הבן את ועזוב לעץ להפכה

  ,  "!    ?     " ,   "!  , ידו" מפשפשת לבסוף מפריעה את לי עסוק שאני רואה לא את זאוס רוגז אשה  שקט
" ,   "! " .        , נמצאה  האל קורא או קטן זכוכית אסוך מתוכה מפיקה רגע ולאחר הטוניקה  בתוך

האבידה."

.   "? שאל"   אדריאן המתנה היתה זאת
.   ", סבא" חייך כן

.   "? אני"  תמהתי זכוכית כלי
  ,      " ,    ", יכולים"     שכמותו מוזהב זית שמן ובו זכוכית כלי מילו סבא אמר זכוכית כלי סתם לא  אבל

". לייצר   האלים רק

  ,          " ,     ", על" ונסוך במטעיך פירותיו השנה נתן אשר זית עץ כל אל לך מילו לסבא זאוס אומר  שמע
     " .   ",  -  - העצים      בדי על יצמחו אשר הפירות מסביר הוא חת שיהוק א טיפה זה מאסוך גזעו  בסיס
 ,    ".     ,       , משליך  נוספות מלים ובלי תמצא לא תבל בכל לו שווה אשר זית שמן יניבו הבא  במחזור

   ,       , בכיס       מכניסו ואז הזהוב השמן כלי את בוחן שלרגע מילו לסבא הצפחה את לנחל מעבר  הלה
.        "! " ,   "! הגבעה. " ראש אל ומנתר הבחור מקפץ וכבר בהצלחה קורא הוא תודה מכנסיו

חולין
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  ,      .   ,    , רק  אולי בו חלות לא והתרגשויות סערות הוא חולין האתמול ליום בניגוד המחרת  יום
  .    ,     .  -  ,  , בו   שטים כחול בוקר עם חול של יום סתם נוחה ולעיתים המוכרת השגרה בו  מתרגשת
  ,    ,       , עונב   אני זריזה בוקר ארוחת הרחצה בחדר המראה תחת מהביל הקפה בכל כהרגלם  העננים

 ,         . ועל    וברבורים איטליה בדבר מעורפלים חלומות בתודעתי מפהקים עוד הבית את ויוצא  עניבה
    ,   . עוברות    (  אלה שתכונות כנראה לעשות מה מזייפים ומעט שמחים שירים שורקים  שפתי

בתורשה). 
   ,     , הספיקותי       לא ועוד הזכוכית דלתות בעד נכנס המשרד אל וצועד רכבי את מחנה  אני

.      ,      , לצד     אותי ומוליך בזרועי אוחז עלי מתנפל כבר אוליפנטי ומר אחד צעד אפילו פנימה  לפסוע
 ,     ,    ". עצבנית"     ככלל נרוטית התנהגותה אשר למזכירה אומר הוא איתו נהיה שכבר לו  אמרי

,    , אוליפנטי,          מר וכאשר זמנית בו פעולות שתי לבצע מתבקשת היא כאשר בעיקר  ונרגשת
 .      ,      - ממש,  אלה ברגעים גם כמו קרובות לעתים מתרחש אשר דבר מתרגש המנהל

      , תחושת,          איזו לי יש כבר אולם התרגשות לאותה הסיבה על לומד גם ואני רגע עוד  ובכן
      ,       . אי    כבר עמו מיודע אינני וכלום לפיענוח קשה לא אוליפנטי מר הרי לעניין בקשר מסויימת  בטן

 .         ,  ? עבודתי  בתחום ונדרש כמעט דבר הנן בטן תחושות והלוא שנים אלו
     ,  , הזדמנות       איזו בחלקנו נפלה שלבטח אומר טוב לשימוש ההשערות אותן את אשים  ואם
   ,       . חלומות,       של אדם חזון איש הוא אוליפנטי מר כי מופלאה הצעה איזו לו הציעו בואדי  נפלאה

 .    -   .    ,    , ואם,  העולם על לחלוש המושלם וחזונו ממעשים חלומות יותר כנים נהיה אם ובכן  ומעשים
    ,(      )   -   , יהיה   נכון לפחות אז מעשי להיות צריך בימינו אדם כי העולם על כך כל ולא לחלוש ממש  לא

  ,    ,      , אשר,   עד ולהגדילה להרחיבה זה הקטנה חברתו את הקים מאז העיקריים שמאוויו  להגיד
.    ,     ,     . נחמד  גם זה לעמחא חוקית עזרה הקניית בנפרד זה כל ולצד למעצמה תהפוך

  "?        " ,    ", שואל" הוא במשרדך כעת יושב אשר האיש מי יודע אתה אוליפנטי מר לוחש  בלנדו
בהתרגשות.

  ,   ,        , עוטה     והוא לבן שיערו הסגורה הזכוכית דלת מאחורי אדם יושב בו שלי המשרד אל מציץ  אני
.       ,   ". אוליפנטי. " מר אל חזרה שבות עיני משיב אני לא חליפה

".     , שלו"       התיק את ולקחת אחר עניין כל זה ברגע לדחות עלייך
 "? הוא"  מי

    ,   " ,    ", את"  לשים ובשבילך בשבילי החברה בשביל הזדמנות אוליפנטי מר מסביר הזדמנות  הוא
". המפה   על שמנו

? ולמפות   לשמי ,    מה       , לי   היו לא מעולם יחדיו שניהם את כרכתי לא מעולם תוהה  אני
 . תוכניות  כאלה
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,   .       , ברנש    אותו המסתורי האיש של זהותו לאור ויוצאת הפרטים נחשפים הקרובות  בדקות
     ,    ,     , למחלקת  משתייכים חוקי ביצוג שצרכיו כבירים נכסים בעל ענק עסקים איל הנו מסתבר  כך

 ,  ,  .     , במלים,      שהאיש ולבסוף הלימודים מאז לא לפחות מעולם עסקתי לא בו תחום  פליליים
,      )   -   , אותן,     מכסה זיעה של דק מעטה פניו אשר אוליפנטי ומר לשטן נשמתו את מכר  אחרות

 (        , כה      התרגשות מרוב בעוז מהן ומבצבצים פורצים כבר לכן קודם שעתיים אך שנגלחו  והזיפים
.    ,   ,   - חזרה   לקנותה שעלי אחרות במלים לי מסביר פני אל סמוכות

      " ,    ,   ", ממעיט"  אני כאילו להישמע רוצה לא אני לאחור כמעה ונסוג אומר אני אוליפנטי  מר
  ,          , הכי    את הטובים טובי את לשרותיו לשכור יכול האדון אם אבל החברה בערך וחלילה  חס

"?      , בנו,      דווקא בחר הוא למה עצמו את לשאול צריך אדם היקרים
-      ,  ,      ,    , כך"  כל גם אתה זה בגלל בטח לציין חייב אני טובות שאלות שאלות עם תמיד בלנדו  בלנדו
  ,    " ,    ",   , אתה   ואם החשובים בדברים נתמקד בוא אוליפנטי מר אומר באמת אבל שלך בעבודה  טוב

,    ,       ,      , טוב  דבר שזה נוספות שעות עובד תמיד שלך הראש בלנדו אותך מכיר אני כי לדעת  מוכרח
   ,     ,     , היה,       משותף שמכר עתה לעת יספיק וזה פשוט לך דע אז משלך משרד לך היה לא אחרת  בטח
".  ,   " :     ,    ". בלנדו   עלייך סומך אני בהתלהבות מוסיף הוא וכבר אוליפנטי מר אומר טובה לי חייב

".   , אוליפנטי"   מר פלילי תיק זה
".   " ,   ", ביותר"    הטוב אתה המנהל לוחש אחר מישהו לנו אין

.   "- מתחיל" אני ראה
. הדברים   מסתיימים וכך

      , דיני       עיקרם אשר תיקים לעבוד שמח השווה בעמק ממוצע פרקליט הייתי בבוקר  בקומי
  ,     ,     . הנני,  והרי בשבילי התעסוקה הוחלפה כלומר תעסוקה החלפתי לפתע והנה משפחה  עבודה

.      , דרקונים  עם עיסקאות לערוך עומד בפליליים מטפל
חולין        אודות מה דבר כן לפני הזכרתי ? האם

מדי     מוקדם דיברתי שאולי .נראה

דרקונים   עם עסקאות
  " ,    ",  , לראות"       שנוכל בכדי דולורטה סבתא אומרת אדריאן יותר הנמוך הענף על המתקן את  תלה

".    , המרפסת    מן וגם המטבח מחלון הצופיות את
 ,   ,         , ומתקין  אדריאן עומד דולורטה סבתא של ביתה שבחצר הדובדבן עץ תחת הסולם  על
)    ,  .   -   , לאמור     הצוף ישפך שלא בזהירות דבש יונקי דיוק וליתר לציפורים האכלה כלי ענפיו  בין

,      (   ,      - בהונותיו  קצות על מתרומם הוא בדיוק ספרנו מים כפיות לארבע גלוקוזה כפית וסוכר  מים
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.      ,          , ברוח   המטלטל במתקן מעלה ומביט חזרה קל חיש יורד ואז הוו את לענף מחבר גפיו את  מותח
   , יואיל          שמישהו מחכה ואנה אנה היא גם המטלטלת נדנדה שבקצהו עבה חבל  לשמאלנו

  ,     ,     . כעת   עסוקים ילדים ושני סבתא קרי הפוטנציאליים המתנדנדים כל אך שימוש בה  לעשות
 . שונים  בדברים

  ,   -     , כולם     יעברו ונשלם תם המתקן לתליית כאן והכוונה המבצע של הראשון וחלקו  מאחר
 "?  ,  " .  -     ,  ,   , שואל  סבתא עכשיו ומה הציפייה כן על ויתר ייתכן או הצפייה שהוא השני  לחלקו

.     , שערותיו    את מעיניו מסיט הקרקע אל בנתרו אדריאן
    ,   ".   ,   , אל"    הלהק את ומובילה סבתא אומרת שיבואו ונחכה מיץ נשתה בוורנדה בשקט נשב  כעת

הגזוזטרא. 
,    ,    , כסאות       על מי כריות על מי הבלקון על המתחילים הצפרים מכלול מתמקמים  ובעוד

" ,   ".    ,      " , והם  מחייכת היא ומזל לאהבה וסימן קטנים מלאכים כמו הם דבש יונקי סבתא  אומרת
  ,   ,    , כשהדברים        גם אפשרי ושהכל רגע מכל ליהנות החיים את לאהוב לנו להזכיר כדי אלינו  באים

". אפשריים   בלתי נראים
.   "?  , שואל"   אדריאן סבתא פיות כמו הם

   ,   ,    " .   ", היצורים"  ושאר הדרקונים הגמדים כמו המקום מאותו באים הם מאשרת היא כך  בדיוק
הקסומים."

.       ,   "? ידיו"      בכפות ראשו את מערסל כשהוא אדריאן אומר לדרקונים האכלה מתקן גם נתלה אולי
 ".       " ,   ", הגינה"  את יהרסו שהם חוששת אני אבל סבתא אומרת לנסות אפשר

.   "? שואל"   אני דרקונים מאכילים במה
.   ", משיב" אדריאן בצוף

"? צוף"    אוכלים דרקונים ממתי
 ". מתמיד"

". ממציא"   סתם אתה
     ,         ,   ", אחר"  זו רגליו את ומנדנד מרפקיו על ונשען בטנו על שרוע שהוא כמו אומר אדריאן מה  אז

".     , לקרות. "      יכול זה אז זה את להמציא יכול אני אם זו
 ,      ,   ".  , מביטה"     שמלתה על אצבעותיה את חורזת מציינת סבתא צמחוני כזה דרקון על פעם  שמעתי

 ,  ,      .  - המעשיות,    הציפורים באו טרם עוד ואם מחכה עושים שאנו וכמו גיסא נכחה  לא, מאידך
:    ,    , סיפורים  לנו ומספרות מתחילות הן וכבר לבוא מאחרות

.    " ,    ",     , ואוול" ושמה טירה ישנה פותחת דולורטה סבתא פעם לכם סיפרתי כבר  בקרקוב
   .         . לה   צריחים שני הויסטולה בנהר וצופה רמה גבעה על שוכנת והיא פולין של  הקאמלוט
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,   ". מספרת,          היא צד מכל אותה תוחמים נרחבים וביצורים וגבוהות אדומות וחומות  מחודדים
    .    , נבנתה"       העתיקה הטירה כי הפחות לכל מאה בה נקברו אשר והמלכות המלכים הם  ורבים

". השביעית  במאה
.        ,   "?  , הלבן"    הקש כסא מעל רגלי את מנדנד שואל אני סבתא אבירים גם שם וחיו

,   " .   ",   ,    . הואוול"  מיוחדת וכה משיבה היא ודגליהם סוסיהם הנוצץ שריונם על שלמים  לגיונות
     , '    , הפזורות    מסטיות אנרגיה נקודות שהן אקרות הצ שבע שמתוך טוענת ההינדו דת  שאפילו

  ".   ,   ,(   ,  ,  ,  , סבתא ( אומרת שם נמצאת מהן אחת ודלפי ולרהרד רומא מכה ירושלים דלהי  בעולם
 .( הדבש (     יונקי את להרתיע שלא בשקט

 "?      " :   , ואבירים   מלכים בטירה גרים היום גם אדריאן שואל שתיקה רגע לאחר
   ,      " .   ", תחת"   אשר ובמערה מהומות לעשות שאוהבות רוחות כמה רק סבתא צוחקת חיים כאלה  לא

 ".  ,   ,( דר,     (   סמוק ושמו הדרקונים של זה חוק פורע אחד דרקון המבצר
",     ,     , " : הוא    יומין עתיק מבנה הזכרתי כן שלפני כפי הואוול העלילה מתחילה בעצם  וכך

,     ,    ,     " , קדום   סלע מכל עתיק ממנה נושן ואף ממנו יותר ותיקה קרקוב אולם דולורטה סבתא  אומרת
    ,     , הזמנים     באותם ישבו בהן הירוקות בגבעות התגורר אשר הנורא ואוולסקי סמוק הדרקון  הוא
     " ,   ".     , הלטאה  מגו נפרשו מידה רבות כנפיים מספרת היא נוסדה שהעיר לפני עוד אדמה  עובדי

,         . כתומות,      היו ועיניו גופו את כיסו ירוקים קשקשים אוניה כרוחב ממש רוחבן ומוטת  האיומה
".           , ועצמות     גולגלות בינהן תקועות היו קבע באופן אשר איומות ושיניים לו היה ומצליף ארוך זנב

   -   ,    , רק       זה הרי משתומם ואני שקעה שהשמש כאילו ושחור נוראי צל הכל על יורד  לפתע
 ,        ,       . המסמרים  והסיפים הבית כתלי לפתע נרעדים גם הנה זה משונה בדבר די לא אולם היום  אמצע
 ,    , מקרש            בתורו אחד כל על אל ומנתרים המרפסת שעל העץ קורות מתוך זה אחר בזה  פוקעים

. אחריו   לבא אחד
פלאק
פלאק
פלאק
פלאק

   .   ,    ,    , מביט     שאני ואיך אימה מטילת אדירה שאגה אלא נהמה סתם ולא נהמה מרעידה האויר את  כי
     ?       ,  , מן   איום דרקון לפתע פורץ הזה בחושך משהו לראות ניתן כיצד ובאמת הקדרים השמיים  אל

     ,      , כנפיים.     במשק בחצרינו נוחת והוא הוא קשקש וירוק עין כתום לו לבנות קרניים שתי  המרומים
 . אוזניים  מחריש
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, אבוי, חושב   ,אני    , חמורה   נפשות סכנת צרה ממש , זו אינה      סכנה למילה בהקשר כאן  והכוונה
     .   ,    ,   , הלטאה  לה נוחתת הנה כי ואדרבא אדרבא רבה בסכנה שנמצא לזוחל אלא התמותה  לבני

,       ,   ,   , דברים    עבר לכל ומעיפה פרחים רומסת גזעים שורטת ענפים מנתצת הדובדבן עץ על  הענקית
   .      -    , דבר     לא וזה סבתא של הגינה את הורסת מזה גרוע ויותר שלמה מהומה יוצרת היא  בקיצור
 .      ,       , אני  ביותר הנורא הדרקון אתה אפילו אומרת זאת דולורטה סבתא את להכעיס לעשות  חכם

. שומר     הייתי נפשי על במקומו
),      התפלץ  חם   (     קיטור פורץ ענק נחיר מכל הגדר מן חצי בדרך ומפיל כנפיו את  מקפל

  ,      .     ,( את(   מלקק ראשו את הדרקון מרכין אז הכתומות מעיניו ניתזים וגיצים הדשא את  שצורב
   .        , של,       מזלו אך כלשהו דבר לאתר מנסה שהוא לראות וניתן רגליו את זו אחר בזו ומרים  שפתיו

לא   . היצור   ,     ,       , לחצי  נשבר עומד הוא שעליו והעץ רמה חריקה ונשמעת רגע עוד כי עליו שופר
  ,   ,       ,   , קיטור  נשיפת זנב טילטול רעמה של קל ניעור לאחר אך ודרקון עץ שניהם  נופלים
 (   )   ,    . וסב,    המטבח חלון נשבר לימין סב באויר מרחרח הדרקון לחיפושים הלטאה שבה  רמה

.( ציריו (     מעל טס החצר שער לשמאל
".   ,     " ,   ", צרות"   יהיו עשית מה תראה סבתא אם אומר אני לעזוב לך כדאי

 " ,( הפחדה    (        איזו רעפים של ניכר מספר מקומם מעל וניתזים כבר בבהלה מנתר המסכן  והדרקון
.   "! קורא  הוא לי עשית

".  " .   ", בכוונה"  לא מתנצל אני מתנצל אני
".    , - " ,   ", לך"   נקודות שתי שה טו הדרקון אומר בסדר זה לא

".       ,    " ,    ", מסוכן"  יותר נעשה רגע כל המצב כאן להתמהמה לך אל בבהילות אומר אני באמת עכשיו
,    , '   -       , מחורר    קש כובע ר מפונצ גלגל פריטים שלל לראות ניתן שיניו ובין גדול בקול צוחק  הדרקון

" .(    ,    )        , שאני  לעשות מה אין דרקון זה דרקון הרי מחוצה לבנה עצם איזו ושם פה וגם עץ  צמרת
. מגחך?"   הוא אסתלק

.   ", אומר"   אני מהר שיותר וכמה
 ". חושב"   לא אני

 "? לכאן"     באת בכלל מה ולשם
".   " ,   ", כמובן"   הצוף בשביל אומר הוא אומרת זאת מה

"?    " ,   "!? צוף" אוכלים דרקונים ממתי קורא אני צוף
     .     ,   ", בין" ומרחרחות הנחיריים נושפות ושוב השאלה על מאוד שמתפלא הדרקון משיב  מתמיד
,    ,      ,    , קורא   הוא ולבסוף ושבבים עלים עבר לכל עפים בינהם נוברות ידיו השבור העץ  עפאי

.       ,       "! מציפורניו"  אחת על כעת לו המתנדנד ההאכלה מתקן את העלים מבין ושולה טובה בשעה
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.    ", לומר"   ממהר אני בשבילך לא זה
"?   " ,   "? מי" למען אז משתומם הוא לא

 ". הדבש"  ליונקי
    ,     , חזרה     דבר כל ומבהיל בהתרגשות אדריאן לפתע קופץ לצחוק שוב מתחיל שהוא  ואיך
  ,      ,        : עצמו  רוכס ומתחבר רגליו על העץ קם השמיים אל ושב מידיו הכל מפיל הדרקון מקומו  אל

   ,        , החלון    של והזכוכיות מקומם אל ושבים הרצפה מן מזנקים הרעפים מכפתר שוב בדיו  ואת
 , אך,         (    בודדות שריטות כמה נשארו מושלם באופן כמעט המסגרת בין אל עצמן מתקנות  השבור

   ,      ,  .(     , הלטאה  לה חגה החמה מול על למעלה גבוה ולמעלה זניח פרט הרי זה המצב  בהתחשב
,     ,     , קצה,      משולש וזנב צוואר כנפיים של שחור צל וקטנים הולכים במעגלים הלאה עפה  הגדולה

. במרומים,   נעלמת ובסוף
  .         .   "! שכזה" בשקט עף זעיר דבש יונק הדובדבן עץ ענפי תחת אדריאן קורא  תראו

,   ,    ,     ,     ; סיבה   ללא סתם של חיוך בשדה טל טיפות או צחים בוקר שמי כמו מרחף הוא  ובשלווה
 ,    ,     , כוס        בדואר נחמד מכתב חורף של ראשון גשם החמה תחת העיניים את ולעצום הגב על  לשכב

 . חמה  תה
  ,       " ,    ", לאלף"  מגיעות מסויים דבש יונק סוג של הלב שפעימות בלחש סבתא אומרת יודעים  אתם

"?      , בשנייה    פעם שמונים זזות וכנפיו בדקה פעמים וששים מאתיים
.   "? אדריאן"      שואל דרקון של כנפיים זזות מהירות ובאיזו

 .   ", פוסק"    אני לאט יותר שהרבה בטוח
" .   ",    ,  ,   ,    , וזו"   סבתא אומרת היה לא הוא איטי ואוולסקי סמוק שלנו הדרקון אך כך חושב  היית

  .        ,      . הטיל  הוא ובלאגן צרות וגרימת נזק הסבת רצונו שכל מסוכן יצור היה הוא כי בעיה  היתה
    ,        , וחטף   מקנתם את בזז שלו האש בנשיפות ובתיהם שדותיהם את שרף הכפריים על  מורא

". אנשים,     ואכל מהומות עשה כבשים
.   ", אומרים"  אנו נורא באמת

 ,     . שיחי       בדשא נקודים אפורים סלעים הלבנים השמיים תחת הירוקות הגבעות נפרשות  והנה
   )     , מן      אחד הרי וזה רואים אנו הציפור וממעוף וצהוב בסגול הכל מקשטים והאלגומין  האברש

 ,     ,     , כמו    טבעיים על שבכוחות דהיינו הקורא של מידה ובאותה הסיפורים מספר של  היתרונות
 .  -     ,      ( הנוקד    נם דיוק ליתר או יושב ותחתיו השזיף עץ את ניחנים אנו תעופה למשל

  ,         ; לבנות   ונקודות עשב ומלכך מורכן הראש אם בלבד לבנות נקודות הצאן פרוש  סביב
  .      -    , הרימה   אולי באכילה עסוקה שלא כבשה כלומר מורם הראש אם השחורות מחוברות  ואליהן

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

231



.      ,     , משונה      מחשבה אותה טרדה אולי פרפר ראתה כי אולי באויר מוזר ריח איזה להריח  ראשה
,   -    -      .   , על   כוחות כאחד ולמספרים לקוראים לנו ניתנים לפעמים אמנם כי נדע לא תחשוב מה  לדעת

 ,   .    ,        - אם    כאלה דברים מוגזם כבר זה כבשה איזו של הגיגיה ידיעת כדי עד כך כל רחק ללכת  אך
.   , הסתם,    מן אלוהים רק ידע בכלל

   .     ,    , אנו,      טיט בתי דבש יונק אולי או רוח משב כמו מרחפים אנו הגבעות מעל הלאה  ובכן
     ,    , מן,    ושותות בזנבותיהן מקשקשות פרות בשבילים מתרוצצות תרנגולות קש עשוי גגם  רואים

  ,    ,  .       , יום,   עוד ויפה טוב הכל בקצרה כפריים יום בכל שעושים מה עושים סובבים וכפריים  השוקת
בחיים. 

   ,        , כדאי     אולי אך לראות מה מדי יותר כאן אין הלוא הלאה לדאות וממשיכים כמעט  ואנו
,        .    ,  ,  , איומה  צווחה באויר תשמע רגע שעוד מפני מרגשים יותר מעט לדברים ובכן ונמתין  שנחכה
 ,    ,      . או      הביקתות בתוך חלקם הקש תחת במתבן יסתתרו חלקם האדמה עובדי כיוון לכל יתפזרו  ואז
.     ,     ,       , החץ  את בה ידרך להשתמש בקשת שיודע ומי קלשון איזה יתפסו אשר כאלה יש עץ  תחת

   ,"!   " :    , דברים   ינבחו כלבים והסתתרו פנימה רוצו פקודות ינבחו הגברים לילדיהם האמהות  יקראו
 ?   ?   ?   -      , העולם  קורה מה קורה מה קורה מה ויקשקשו בזו זו יתנגשו התרנגולות שלהם  בשפה

 .      , מתרגש,   אסון הכל על וכבר גואש המתח מתרגש
,       ,   , להיות      יכול דרקון שרק כפי נורא ואוולסקי סמוק שלנו הדרקון מופיע בשמיים הנה  כי

   ,       .  -  , חובטות  הענקיות הכנפיים העץ בגדרות ושורפת מפיו פורצת אש זעקות ותחתיו שאגות  שואג
 .     ,   ,   , כולם     האנשים נראים לא כבר הבתים בין האדמה ועל ובמהירות קלות בכזו וטסות  באוויר

,  ,  ;     ,   , מקלות.     אבנים שיש ובמה וקשת בחץ מתכוננים ואלה הארוע שיחלוף מחכים אלה  מחכים
 .    , המפלצת   את להדוף הנכון לרגע מחכים

    .       ?     , ילד  לו עומד כי המהומה בכל לקתה לבנו ששימת נראה כזה דבר קורה איך אבוי  אך
 ?    .     .   ,   , בן   הילד כמה בן המסכן על רחמים באמת לבנות ופניו ברכיו פקות ורועד הכפר  במרכז

     ,   .      ,   , אפילו   לחייו על זולגת לא מורא מרוב מאובן ניצב הוא אבן כמו יותר לא ארבע או  שלוש
דמעה. 

.        ,     ? להכות   הנכון לרגע וממתין השמיים אל מביט המעקה תחת מסתתר בטח שלו אבא  ואיפה
  ,     ,        ? אפילו   או חמישה שם יש אולי שבחדר בפינה ילדיה כל את מצופפת ודאי שלו אמא  ואיפה

 .    ,   , ראתה,      לא היא התרגשות מרוב חסר שאחד לראות נכון אל עשרה
     ,      , חושב   הוא גדולה ארוחה לא מתאבן לו שהשאירו מאוד שמח טוס מנמיך  התפלץ

 .      ,    , חזרה,       לשוב יכול הוא תמיד נורא לא אבל לשעה אולי יספיק צנום כזה דבר לעצמו
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 .      ,    ,     , ובעיניו    האדמה אל קרוב יורדות הן ויותר יותר נמוך דואות רק הן כעת עוד נעות לא  כנפיו
      ,  ,  : והוא      רגע עוד שלופות בציפורניים אשר והדרקון הפחד דברים שני רק משתקפים הילד  של

. אותו   יחטוף כבר

.      "? ממתח"    פעורות בעיניים אדריאן קורא בורח לא הוא למה
.   ",      , סבתא"   מסבירה לזוז הילד של הרגליים מסרבות פחד שמרוב מפני

.   "?       , שואל"     אני דבר שום עושים לא הם למה האחרים האנשים כל עם ומה
 ".       , אחד"      אף בכך הבחין לא עדיין והבהלה הבלבול כל שום שעל מפני

.   "? שואלים"   אנו קרה מה אז
:  ,    ", וממשיכה" מחייכת דולורטה סבתא סבלנות

 ,    ,   ,    , טופריו     ראשו את מרכין ומנמיך קרב וקרב טוס מנמיך הילד אל במהירות קרב  הדרקון
  .      , סמוכה,       וכה הילד ראש על השערות ועפות הכנפיים ממשב עבר לכל עשבים עפים  נשלפים

  :            , פה  הנה אחרות מהומות מני מכל ישנות צלקות בטנה על לראות יכול שהוא התפלצת  אליו
      ,  ,     , בודאי  שנגרמה מעוגלת צלקת הצוואר תחת שם בעור שנתקעה מחרב בטח ארוכה  שריטה
    ,       ,  , כאן.     ממש כבר הדרקון שיזף גלעין של יריקה טווח כמו קטנטן קטן מרחק עוד ורק  מחץ

מעלינו. 
      ,   , פה      לקרות שהולך חשבנו כבר ואנו נפשנו חי עזרה מגיעה השנייה באותה בדיוק  אך

  .      ,       . הזמן  ובאותו השני הצד אל במהירות ואץ הילדון את ותופס מהצד מנתר מישהו נורא  דבר
   .      .     , לוחמים,     לא הם לכפריים שיש מה זה כי אבנים היצור על עפות חצים לפתע גם טסים  ממש

  ,     ,   , לרעות,      רק פשוטים אדמה עובדי סתם ודגלים שריונות סוסים עם מפוארים אבירים לא  הרי
      ,      . יותר     נשק וכלי כידונים לא וגם להם אין שחרבות למרות אך יודעים הם בשדה ולעבוד  כבשים

 .       , עושים,   הם העבודה את עתה לעת והאבנים החיצים יעילים
   ,    ,      ,   "! כמה" אחת על אותו תוקפים וגם הארוחה את לו לקחו גם הדרקון רוגז  לעזעזעל

      .      "! לא. "   הוא פטאליות פגיעות אמנם כי הלוהטת נשימתו תחת ממלמל הוא מצח עזות איזו  וכמה
 .     ,     , במיוחד,    היא וכואבת מרגיזה חוטף הוא שעכשיו כמו שכזו התנקשות אך ספג

 " ,    "!  " , עוד       אני תחתיו קורא הוא דאגה אל שוב טוס מגביה והוא במהירות חובטות  כנפיו
. השמיים!",     אל נעלם ואז אשוב

.    ", בהקלה"  אומר אני שפטרנו ברוך
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   .    ,  " ,    ", שנים"   מאות במשך אתנחתא לקח אך שהדרקון מפני דולורטה סבתא מציינת עתה לעת  רק
".   ,    , מורא    הטיל כולו האזור ועל הכפר לאותו חזר הוא

.   "? שואל"       אדריאן מלכודת לו הכינו לא הם למה אז
        .    " ,   ", הנסיך"  לשם הגיע אשר עד נמשך זה וכך הצלחה שום ללא אבל אומרת סבתא ניסו  הם

". הידוע  קרקוס
.    "? שואלים"    ואדריאן אני הדרקון את חיסל והוא

 ".     ,  " ,    ", בעניינים"   טיפל כבר שהוא נאמר בואו בחיוך סבתא משיבה יותר או פחות
:    ,  ,     , הסיפורים     אל ושבה מתיישבת כעכים המרפסת אל ומוציאה הבית אל נכנסת היא  אז
,          " ,    ", הואוול"  גבעת על טירתו את ובנה קרקוב העיר את ייסד לספר ממשיכה היא קרקוס  הנסיך

".      , הדרקון      מורת את לחסל ונשבע האזור את ופיתח צבא הקים הוא

     ,        , בין  ואנה אנה הוא מתהלך בגלים עורפו על המשתפלות שחורות לו שערות הנסיך  והנה
 .       , שחורה,     כפפה בתוך חפונים הקפוצים אגרופיו הטירה כותלי אומרת זאת הכתלים

 .    ,  ,  " ,     ", מספיק"   אשים לו קץ גוסטאו נשבע אני שיניו מבין מסנן הוא הזה התיפלץ  ארור
". שנים       אלפי במשך כאן חולל הוא בעיות

 .         , שפתיו,      ידיו את גבו מאחורי ומשלב בעוגמה ראשו מניע הנסיך של האישי עוזרו זהו  וגוסטאו
  ,          , לחיים  ותלויות החוטם לצד העור את חורצים וארוכים עמוקים חריצים שני ורפויות  גדולות
      .       , הסיבה,  מה בדיוק לדעת ניתן לא סגולים שקים גם תלויים עיניו ותחת מדולדלות  מאורכות

 ,        ,      , לך,     האל אותו בנה כך פשוט כי אולי משונה עור מחלת מאיזו אולי שינה מחוסר זה אולי  לכך
   ,   ,      , קיים.        היה אם האמת ולמען סיד כמו לבנות הפנים כי פניו על שניכר היחיד הצבע זה אך  תדע

    .          , לנו    ידוע לא אך העוזר של פניו גוון לתיאור תחתיו בו משתמשים היינו מכך יותר חיוור  פיגמנט
 .    ,   , יהיה   זה סיד כן ועל שכזה דבר על

",  " .   ,    ,    , מהעניין  שכח מרוצה אינו הנסיך של מהכרזותיו גוסטאו שאותו נראה אופן  בכל
".    ,    " , מסוכן  דבר הוא בדרקון הקשור דבר כל אומר הוא

"!     ,     ?   " ,    "- בגבורה" ואנהג לשלמו אשמח העזות מחיר זהו אם סכנה זו מה האצולה בן קורא  אה
.      , ראשו  מעל ידיו את ומניף רועם הוא

".  " ,   ", טפשות"   זו העוזר מתקומם עזות לא זו
  ,         , שהוא    איך הצהובה האבן ברצפת המעלה רם של עקביו נוקשים נלהב צעד כל  עם

 .    , בסערה   לשם מפה לפה משם מהלך
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 ,   -   ,      , מפה    לפה משם הנסיך ואחרי בהיר בנוהר האפילה את ממלאים לפידים זוהרים הכתלים  על
 .    , הקיר-   על וגולש צילו עוקב , ברצינות,לשם הצל    לעצמו .חושב בבקשה    אותו ירגיע  שמישהו

  ,    ,       ,   , זה    מה ימין זה מה אדירה סחרחורת לי נהיתה והלוך חזור וחזור הלוך האלה ההליכות כל  מרוב
.      , נורא,    מבולבל כבר מכך אנוכי יודע אינני כבר שמאל

    ,    ". השחורות"      ובעיניו חשוקות שיניו קרקוס הנסיך מודיע האיום מהיצור עמי את אגאל  אני
. נחישות  בוערת

.    ",  " , באדישות  פולט הוא תצליח לא נאנח גוסטאו
.   ",     ,       , הנסיך"     ממשיך יקרה מה יודע אינני זה בעידן אותו אחסל לא אם זמן די בנו פורע הוא

".     " ,     ", רבים"  זאת לעשות ניסו כבר גוניות בחד המשרת מפטיר טעם אין
, נכון, הצל   .מתקומם     , דברים   לכאלה בנויים איננו אצולה שאנחנו למרות

 " ,   ",  " .     , מי    לצד אומר הוא גוסטאו באמת עוזרו אל סב ומבטו מפסיעתו הנסיך עוצר  לפתע
"? עומד  אתה

 ". סכנה"     שזו אומר רק אני
   ,  " ,         ", תוכנית"  לי יש בשליטה הכל המלכותי ראשו את וזוקף החלטי בקול קרקוס אומר דאגה  אל

נפלאה." 

   ,     ,    "? הנוכחים"    שכל מפני קונים אין להצעתה אך דולורטה סבתא שואלת מיץ עוד רוצה  מי
 .     ,   ,   , דברים   מכאלה אכפת למי הצדק בהן רגעים ובכאלה המותח בסיפור שקועים

"?     " ,   ", הנסיך"    של תוכניתו היתה מה אומר אני סבתא כרגע חשוב לא
     " :      , להשמיד   שיוכל בטוח היה קרקוס הנסיך הסיפור אל שבה היא וכבר צוחקת דולורטה  סבתא

.   ", מספרת  היא הדרקון את

 " :        , לשחוט     עלינו עוזרו בפני תוכניתו את מפרט שהוא כמו הנסיך קול מתרגש הטירה  ובתוך
".   ,   " , בגופרית,"   ולמלאה עורה את לפשוט אומר הוא כבשה

.    "? בצנינות" גוסטאו שואל ואז
.   ", קרקוס"      ממשיך הדרקון של מעורתו ליד נניחה אז

.ואז? הצל   תוהה
 ,       ,     , ולא"    הויסטולה מנהר מים לשתות הלה ירוץ לשרוף מעיו יחלו וכאשר התפלץ אותה יאכל  אז

,           ". זו     ערומה תוכנית בהנדסת מאוד גאה האצולה שבן לראות ניתן יתפוצץ שהוא עד לשתות  יחדל
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   ,       . חזרה      בו שמביט בגוסטאו ומביט בהתלהבות כפיו סופק הוא בלבד בעצמו אותה הגה הוא  הרי
. חבויה   לא באדישות

.ואז תוהים?   אנו
.ואז שקט, 

. טפשית   תוכנית .איזו הצל    לעצמו חושב
.   "? הנסיך"    קורא גאונית תוכנית זו האין

 ",   " .    ,    , הוא      לישון הולך אני עקביו על וסובב בכתפיו הוא מושך עפעף אפילו מניד לא גוסטאו  אך
".  " - טוב,   לילה ב ומסיים פולט

? טוב  , לילה הצל    לו ,   חושב      , עד    עמו להתהלך כאן איתו שתקוע זה אני טוב ואיזה לילה  איזה
.  , כמובן   ושוב הלוך הבוקר

     ,  " ,    ", עוד"    אני ואוולסקי סמוק את נשבעתי אך הנסיך לעצמו ממלמל לגלגל בעיניו יכול  גוסטאו
אחסל."
, לחסל? הממורמר     הצל לעצמו .חושב     , המר     הסוף יהיה וזה הראש את לנו יאכל התפלץ

 ,    " ,   ", זאת"      כבשה הטירה במבואות הובלה סבתא מספרת הנסיך פקודת פי על המחרת  וביום
".    ,     .   , בגופרית,   פוטם וגופה ומחט בחוט נתפר עורה התרמית לצורך דמה כבשת אומרת

  ,    ,      , אפילו     כי הטירה על ובמיוחד הכל על ומבהיקה השמש מאירה הואוול גבעות על זורח  בוקר
 ,       ,       ,  - לפני,  תחילה יותר עז בזיו לזהור עליהם אצולה בני של אלה כגון שמבנים יודעת החמה  היא

 .       , שם,    חיים פשוטים אנשים סתם שלא העם לו שידע הכל
.       , ההיכל        עוד קימעא חשוך כי אם הצפרא קרני מסתננות עצמה המצודה תוך אל  וגם

,   .    ,  ,  ,  - לעשות      מה כבות אינן ולעולם ערב צהריים בוקר הקירות על המשואות בוערות כך  משום
,  ,          , מבין     מצודות בניית בדבר משהו יודע אשר אחד כל כי החלונות רבים לא הזה  במבצר

 -       , יהיו       ואמצאותיו שהו צר לכל נדיבה הזמנה למהומות צוהר רק הנם הטירה במעוזי  שחלונות
 ,   .     -  ,  ,   , מי   אנו ובימינו האשנב דרך פנימה להסתנן דרקונים אבנים בוערים חיצים האויב חיילי  אלו

.  ,   ? לפחות   אנחנו לא צרות כאלה צריך
    .   ,       , יודעים  היינו לא ואם בגופרית מלאה מלאכותית כבשה לה ניצבת ההיכל במרכז כן  אם

,       .     :    , לב    שמנו לא אם רק וזאת אמיתית כבשה זו הרי לעצמנו חושבים היינו התרמית על קודם  עוד
   ,    ,   , בעור       חרורים במקומן שתיים דיוק וליתר עין חסרה הרחלה שלזו מהעובדה עין העלמנו אם  או

       ,     . הגסים    התפרים את לראות יכולים היינו גם מעט מתקרבים היינו ואם חורים שני סתם  שלה
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  ,   .    ?     ,  . עוד   מה הרצינות בכל אנחנו שלא בטח פרטים בכאלה משגיח מי ברם גופה לאורך  שנוסעים
,            , אדמה     מתפוחי שרוקן גס יוטה שק איזה על באורווה לו שישן מסכן זוטר מאותו לבקש  אפשר

 ,   ,  .       , פקודות     לו אומרים תקום החמה משינתה קמה שאפילו לפני עוד אלים יד לטלטול לפתע  ונעור
   ,      , עוד.         לו נוזל העיניים את פקח רק הרי ממנו רוצים מה להבין מצליח ממש לא והזוטר  מהנסיך

 ,  ,     .  ,  ,    , בצע   לך מהעלובון ממנו מבקשים כך ותפירה וגופרית כבשה עם משהו השפתיים בצד  הרוק
 .    ,    , ציווה  מעלתו הוד הבוקר אור עד הפקודה את

,    ,  ,     ;     , האוזניים  גם חסרות אופס לו או עיניים חסרות הזוטות לעובדות נתייחס לא כן  אם
  .   ,     -     ,  , חסר  ורק הודה בכל דבר לכל כבשה עומדת סביבה המהלך הנסיך ובפני מולנו משנה  לא

. בהלצה     כפיים נמחא ואנו שתפעה
    ,     ".  " ,   ", בחוד"  מעט אותו דוקר הפוחלץ סביב הוא נסוב מרוצה אני הנסיך אומר מאוד  טוב

".   " ,   ",  , " . המפלצת  את נשמיד מכריז הוא גוסטאו היום הנוצצת חרבו
.   ", גוסטאו" ממלמל בטוח

".   ,   ,   " ,    ", מנה"    ניתן לדרקון היום תראה אתה אבל קרקוס הנסיך אומר אמונה קטן איש אתה

 ".    " ,   ", הפמלייה"     יוצאת הארמון ומן סבתא מספרת הצהריים ארוחת שעת הגיעה וטרם

 .  -      ,  .    , אחריו   הנסיך אחר לא אם מי כמובן בראשה מלכותית תהלוכה איזו לעיניים משוש  ממש
  ,       ,  , גלימות  לגופם נוצצים בשריונות אמיצים אבירים וארבע עשרים ובעקבותיהם דוהר  גוסטאו

 . כידונים,   ובידיהם כחולות
    ,     ,   , נקודת   אל דרכם עושים חולפים הם ובעמק בגבעה ובגבעה בעמק רוכבים הם  וכך
      , חצוצרה.         נגן עמם מביאים גם היו השקט שמירת על דורשת היתה לא האופרציה ואם  האפס

ומתופף. 
   -     ,    .    , להעיז  אפילו אפשר מוזר דבר איזה ראו זה רק ולא מוחלטת סודיות נדרשת הפעם  אולם

   ,   ,     :    - מגב,  כולם מזנקים הוראה ולפי השיירה עוצרת מסויים בשלב קורה גם לבסוף נבזה  ולהגיד
את,          (   לאטום ועלינו מוציאים הם החשופות בידיהם האוכפים על התלוי חריט ומתוך  הסוסים

.  -( גללים  לרגע אפינו

 "?   " ,   "? מה" של גללים קורא אני גללים
".    ,    ,   " ,   ", סוסים"   של אולי צאן של או פרות של אולי סבתא אומרת יודעת לא אני
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      ,     , כשאנו     מכופלת חלחלה בנו חולפת הנה אחת בחלחלה די לא גבולות עובר באמת כבר  וזה
   ,  ,       , בהם     נמרחת גם אלא תיקים מתוך גללים שולה רק לא כבודה פמלייה שאותה איך  רואים

. בושם    זה היה כאילו

  .   "? אדריאן"  שואל הנסיך אפילו
   ,        " ,   ", ריח"  חוש בעל דרקון כמו יצור של למשכנו מתקרבים כאשר כי סבתא אומרת מה  אלא

".     , כמובן,       אדם בן זה כמותו להריח רוצה שאתה האחרון הדבר מצויין

        " .      ", כיוון"  עם המזרחי הצד מן המאורה את נעקוף כעת העניין את בסיימם הנסיך אומר מאוד  טוב
".      ,    , הפיתיון,    הצבת לאחר במתרחש ונצפה מחסה נתפוס שם הצפונית בגבעה ונעלה הרוח

      , עם      מאחור הסוסים את הם משאירים הפרשים מתקדמים מעלתו הוד של  ולציוויו
   ,   ,         , איתם  לוקחים הם נחישות קורטוב לב אומץ קורטוב גם כמו הכבשה את ורק שומרים  ארבעה

 . הקרב  אל
 ,      ,   ? על     מאחור שהשאירו האשה על אולי תוהים אנו כזה בזמן חושבים אבירים  ומה
   .    ,        , הם    בעיקר אבל אמו של כמו כולם אמרו לו יש יפות עיניים איזה נולד אך שזה  התינוק

.   ,      .    , בגבורה,  שנמות היום למות עלינו נגזר ושאם החיה את שנדביר שננצח חושבים
.    ,   ,   , מגיעה    הכושר שעת בינונית צעידה ארוכה ואינה קצרה שאינה צעידה  בתום
,    .   ,    ,  , הדם  בהם סוער הצפונית ברמה והכבשה האצולה בני העוזרים הלוחמים  מתמקמים
    .  -  .    , פעור   ושחור ענק פתח המאורה ותחתיהם בחוזקה פועם הלב בורידים זורמת  ההתרגשות

.  ,  ,  -:    .  ,  -   , צהובים  אדומים פרחים והאבנים העשב ובין וסלעים דשא הפתח וממול הגדולה  בגבעה
 .     , נפש  בשוויון מנתרת ארנבת מרפרף פרפר

       , עבר,       אל התלולית במורד חיש רצים ואז הרמה מעל לפתע מציצים שליחים שני  והרי
 .    ,     . מעלה,    חזרה ואצים בפתח אותה מניחים הם המבויימת הכבשה בידם המערה

 ,   ,   ,   ;     , או    שעתיים ייתכן מחציתה אולי שעה אולי כמה בדיוק ידוע לא הזמן לו חולף  ואז
     ,   .        . הפמלייה  שוחחת העת אותה כל אופן בכל היו לא עוד אחד לאף שעונים הרי כפליים  אפילו

?   .  ,  , למה  ממתינה ומחכה מתצפתת המאורה מעל
.לדרקון      , הפתיון,  את סוף סוף ויאכל שיצא

 ,   ,      , ואפילו    העיניים נעצמות בנדיבות הפיהוקים התל על פורצים החוצה מגיח לא  וכשזה
  ,    .      ?    . מכרסם   אולי ישן הוא אולי לו רק מחכים כולנו הרי התפלץ הוא ואיפה נחירות לפתע  עולות

 .        , זמנים  בכאלה דרקונים עושים מה ידע מי עצם איזו
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      , בפתח        לרחרח חש כבר הוא תיכף רגליו על רוח בקוצר מעלתו הוד נעמד  לבסוף
  ,    ,  ,     . לו,      מגיח הזמן הגיע באמת לפתע ממש הרגע באותו אך הנורא סמוק הוא היכן לראות  המערה

  ,    ,     ,    . אולי   או סיד כמו ממש לבן וגופו עיניו תכולות מראשו מבצבצות קרניים הפתח מן  הדרקון
,       .       , החיוורת   כסותו את מזהירות השמש קרני גוסטאו של פניו למשל כמו חיוור מכך חיוור  אפילו

  ,   ,   ,    ,    ; פחד  מרוב אחד פה האבירים אפילו לדבר מה אין מרשים מראה באמת מבליחות  ציפורניו
. נאנחים  וכבודה

".    " ,    ", ירוק"  היה שסמוק חשבתי אדריאן לפתע אומר סבתא אבל
 ".        " ,    ", היא"  כתומות ועיניו ירוק שלו שהצבע חשבתי אני גם דולורטה סבתא אומרת משונה  באמת

".    " , להסברים  לחכות שנאלץ כנראה ומוסיפה נאנחת

 ,    ,     , וכשהיא     אוזנה מאחורי מגרדת בעצלות תחילה לה מתמתחת המערה מן מציצה אשר  הלטאה
.    -   , אט  אליה קרבה בפוחלץ כלומר בכבשה מבחינה

 ,     . הם        התחבולה פועלת איך תראו נשימתם את באחת עוצרים התל שעל הנוכחים  כל
     .     ,   , היין,    בקבוקי את רגע ועוד התפלץ את סידרנו ממש מחייכים הם חכם תכסיס איזה  חושבים

 .    , ובריקודים   בחגיגות ופותחים מוציאים כבר הם
      ,     ,     , התוכניות  כל את לנו הורס הוא התפלץ עושה מה כי מדי מוקדם חגגנו אולי רגע  אבל

:      ?       .   , מכך,   פשוט תפקיד אין הרי לעשות עליו מה מבין הוא האין החגיגות את מזה וחשוב  היפות
   ,       , בלי        מים לשתות בוער בצמא הנהר אל לחוש אז לבלוע עליו הגופרית את גם ואתה הכבשה  את

.         ,    .  , לעיל,  מפורט אשר המהלכים סדר אחר עוקב אינו ואוולסקי סמוק אך להתפוצץ ולבסוף  קץ
.       , החוקים   כל את ששובר דרקון שהוא הזכרנו הרי וכבר

?ובכן עושה,      הוא זאת בכל מה
   ,    ,    , את,     אליה מקרב לעברה ראשו מרכין סביבה סובב ואז הכבשה את מריח הוא  להריח

 ", " .        ,   , הוא  הא החלולות עיניה בארובות מהססת אצבע תוקע ולבסוף בפניה בוהה התמה  מבטו
-      ,   , עכשיו,      עושה הוא מה וראו בכתפיו מושך ידיו ומשלב ראשו את מרים פולט

.    "? שואלים"   ואדריאן אני עושה הוא מה
.   "? הנסיך"   נרעש עושה הוא מה

.   "? האבירים"   שואלים עושה הוא מה
עושה  .מה  , תמהים?   אנו גם
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 ".  " :   , עשב,    אוכל באדישות ואומר אחת גבה זוקר וגוסטאו
     "-    ,   " ,    ",   , מעלתו" הוד סיים לא ועוד דרקו של בזיון שערוריה ממש זו המלך בן אומר רואה אני  כן

.     ,      , בגב  ננעץ האומלל ולדרקון ניתז חץ הגבעה מן ולפתע דבריו את
"!    " ,    "? למתקפה"   פקודה נתתי לא הרגוז הנסיך לוחש היה זה מי
".  " ,    ",   , לחוץ" הייתי הפרשים אחד מצטער מלכותו הוד מצטער

 ,   ,   ,   ,   , נמתח  אומלל דרקון לשמאל מתקפל לימין מתכופף בחימה נושף ואוולסקי  סמוק
 . גבו         מתוך החץ את לשלוף בידו עולה ולבסוף ומתמתח

פתאום   לפתע .אך    , עף,    הדרקון ואל נשלף חץ עוד
. ליחשושים    עוברים האבירים בין

".      " ,   "! מבינים" לא אתם רואה אני הוראות קרקוס נרגז באמת
".    " ,    ", בכוונה"   היה לא זה הלוחמים אחד ממלמל מעלתו הוד סליחה

 " ,   "! " .    , לא     זה קורא הוא באמת אחוריו על ומתיישב בגבעה רגוזה עין שולח  הדרקון
מצחיק." 

.     , לעשבים        מעבר בחיה ומציצים האדמה אל יותר קרוב האנשים משתופפים הרמה על
.   ",   , הדרקון"    אומר יודעים אתם אותכם להריח יכול אני

.   ", גוסטאו"    מפטיר אותנו להריח יכול הוא
 ". " ,    ",    , תודה" האצולה בן אומר זה את שמעתי כן

 . הפוגה,  ואז
.    "?   , האבירים"     קברניט לוחש מעלתך הוד כעת שנעשה רוצה אתה מה

       ,   ".    , בהרהורים"  שוקע הוא שאז לנחש יכולים ואנו קרקוס ממלמל לרגע לחשוב עלי יודע  אינני
,    ,   . בגרונו,         הנסיך מכחכח לבסוף אך הבאים הרגעים במספר דבר עוד נאמר לא כי  מסויימים

,          ,   " : מעיז  אתה אדמתו על לשבת אשר המלוכה בית בפקודת ואוולסקי סמוק הדרקון בקול  ומכריז
".      ,  , נפריז  לא ובמלים במעשים נרבה אחרת כעת היכנע

     , דבר        עוד נאמר לא כי מסויימים בהרהורים הדרקון שוקע שאז לנחש יכולים  ואנו
  ,  ) :   ,    ,   . כזה   לדבר הפתעה איזו בקול ומכריז בגרונו הלה מכחכח לבסוף אך הבאים הרגעים  במספר

".  " :( נכנע     אני ציפה לא אחד אף באמת
  ,   ?    . דרקון      איזה תמהים הם אומרת זאת מה גוועים ואז לחשושים רוחשים האבירים  בקהל

. לוחשים,   הם משונה
.   ", אומר"  גוסטאו נכנע הוא

". " ,   ", תודה"   הנסיך רוגן מודע לכך אני
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.    "? הפרשים"   ראש שואל זאת בכל שנסתער
".     " ,    ", בחיים"   ישאר לא אחד אף ביובש גוסטאו מפטיר זאת נעשה אם

     , דבר        עוד נאמר לא כי מסויימים בהרהורים כולם שוקעים שאז לנחש יכולים  ואנו
   ,    ,     ,   . כנגד   עפעפף סוגר רחב פיהוק מפהק צדו על הדרקון רוכן לבסוף אך הבאים הרגעים  במספר

".    ,     " : לישון,  הולך אני עושים שאתם מה שתחליטו עד ומודיע השמש
 .    -      ,     , וגם  לעצמו מהרהר הוא הגיון כל נוגד זה הלוא המצב מכל מבולבל קצת הנסיך  אך
.      ,  ,    . דרקון      כמו מתנהג לא ממש ובכן הזה הדרקון כי הנושא אותו על לעצמנו מהרהרים אנו

      ,    ,     ", היא" רגליה על לקום לפמלייה ומסמן רגליו על נעמד מעלתו הוד לבסוף אומר  בסדר
 " :  ,     ,      ,  . סמוק  הדרקון וקורא גרונו את שוב מנקה מנדנה חרבו את הלה שולף אז יד  בניעת

"-    ,  ,     , שנה,     מליון לפחות אה במשך סדר הפרעת בגין במעצר כעת נתון אתה ואוולסקי
".   " ,   ",    ? נורא"  לא אבל העוזר ממלמל גוזמה קצת זו שנה מליון

,   ", " ,      ,    ",  , אומר" הוא אה החוק אכיפת בפעילות להמשיך וחש קרקוס הנסיך רוטן בבקשה  גוסטאו
"?  " , הייתי  היכן מתכווצים גביניו

.     ", האבירים"  מסדר ראש משיב סדר הפרעת
  ,   ,   " :  ". " ,    ", מקנה" השמדת בתים שריפת סדר הפרעת בגין ואז תודה האצולה בן ממלמל  נכון

 ". אנשים  וטריפת
  " .      , טעות     עושים אתם הגבעה במעלה אשר באנשים ומביט גדולה אחת עין פותח  הדרקון

 ".      " , שאני,"   חושבים שאתם מי לא אני מציין הוא גדולה
".     " ,   ", בנו" לשטות שיצליח חושב היצור גוסטאו מגחך באמת

,   ,     .      ",   , ואומר" והוא התפלץ אל שב מבטו רוח בקוצר מעלתו הוד מבקש מבקש אני  גוסטאו
"?      , בנו" לשטות שתצליח חושב אתה באמת

  " .    ,     , ואוולסקי    סמוק אינני ידיו את ומשלב לצד זנבו את מניף אחוריו על מתיישב  הדרקון
 ".    .  " , צמחוני,"   בכלל ואני העשירי אלא מסביר הוא המקורי

.   "!?   " , אומר       הוא אמר הוא צמחוני העוזר אל בחדות פונה קרקוס של מבטו
.     ", ומאשר" בכתפיו מושך גוסטאו צמחוני

.   "? אדריאן"  צוחק צמחוני דרקון
.   ", סבתא" אומרת כנראה

.   ", אומר"        אני מוזר כזה דבר על שמעתי לא פעם אף
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".        " ,    "? מוזר"  כזה דבר על שמעתי לא פעם אף בתמהון הנסיך קורא צמחוני דרקון
.     ", האבירים"  מיסדר ראש אומר תהפוכה ממש

     ,     ,  , מאותו"      בגנזך לבדוק יכול אתה עיניים ותכול לבן כולי ואני עין וכתום קשקש ירוק היה  סבי
  ,          " . לא,"   ושאם הדרקונים כל של שמם את מבייש שאני לי אמרו אבותי סמוק אומר  הזמן

 ,     " ,   ".   , הבאתי,    לעשות עלי מה יודע אינני נאנח הוא עונשים אקבל אנשים לאכול ואתחיל  אתעשת
   .    ,   ,  , עדין     היה בשרה כבשה היתה זו להם אמרתי הנה כהוכחה בגבעות שמצאתי עצמות  להם

 .       ,    .  ,  , אפילו,   ארנבת של עצמות בכלל שאלו אמרו צחקו הם אך תאווה בכלל שלה והטלה  ומתקתק
   .     ,     . תחזור     שלא ועד זמן בשבילך לנו אין אמרו הם מעלינו לך יודע לא אתה בעצמות  להבדיל

".      ,   , לכאן  לשוב מה לך אין בשר אוכל איום דרקון
:       ,     ,    , ואומר  גוסטאו אל הוא סב שוב עצוב סיפור הרי וזה הנו רחום איש רוממתו  והוד

".   ,   , חושב"   אני עגום סיפור אומלל דרקון באמת
 ".   " , לב,     קורע ממש ונאנח עיניו את מגלגל העוזר

 ,      .  " ,      ", אני" פרט הוא ליבי מיתרי על נוגה סיפורך הגבעה ממרום לדרקון קרקוס אומר  שמע
מודה."

,      ,       ,   ", הדרקון"  אל מבטו שב ואז בעוזרו רוח קצר מבט מצודד והנסיך גוסטאו ממלמל השם  למען
 ".    " : עסקה   איתך אעשה ולכן ואומר ממשיך והוא

 :   ,    , לעצמו       חושב כפיו את סופק אוזניו את ואוולסקי סמוק זוקף ההכרזה  עסקה?למשמע
"! " : נפלא  קורא ואז

מבטיחים      נשמעים הלוא כאלה דברים .כי לדרקונים,        עסקאות מישהו מציע יום כל לא
    " ,      ", תצא"     המערה מן לצאת אך הרמה ממרום רוממותו הוד אומר אדמתי על להישאר לך  אתיר

 ".       , צופיה   עין מכל סמוי להישאר ועלייך החשכה בחסות רק
".   " ,    "! בעיה" שום אין הנרגש הדרקון קורא בסדר

".        , " ,   ", אויב" מכל תבטיח זה ארץ פלך שאת אבקש קרקוס מוסיף ובתמורה
 ".     ,  ,   " ,   ", יתקרב" לא אחד אף לכאן קל זה הרי סמוק קורא הידד

 ,    " ,   ", סבור"        בממלכה אחד כל כי מזהיר הנסיך נראה ואינו רואה להישאר שעלייך תשכח בל  אך
 ". אותך    לחסל יצאתי שהיום

   ,    .      , הוד   יצא אכן הכול ככלות הרי מתבקש דבר הנה שכזו הצהרה השונות הנסיבות  ולאור
        , אבירים      וארבעה עשרים של כבודה כזו בפמלייה מלווה הטירה מן היום בשחרית עוד  רוממותו

          .( השליחות,    ( על בממלכה אחד וכל שעה לה עברה לא ועוד מדומה וכבשה אחד עוזר  ופרשים
.      ,    ,   ,     . עליו   לסמוך ניתן לא לעולם שרירותי דבר הנו יודעים אנו שידע פי על אף ידע כבר  האמיצה
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    ,(    ,   , הפכפך    ( דבר כזה מן מרובים פיות יש יודעים כולם למציאות בעובדות מתחשב לא  הוא
 .      ,      , מבינים.      אנו הכוונה את אם יודעים אנו מזה פחות עוד יודעים אנו שיותר שכמה מפני ומתקיל

       ,    , לשורש,       נגיע לא כך גם לעולם כי ידע או תבונה חוכמה על בפרטים כאן נרבה לא  ובכן
,    ,  ,       , שונה.       גירסה באיזו ידע הנסיך של מנתיניו אחד שכל זה כאן לסכם נוכל שכן מה אך  העניין

    ,   ,      . מגיסה   הדבר על ששמעה מהשכנה שהבין השכן מן הבינו חלקם ואם החשובה המשימה  על
 ,   ,        , או     שבעים או אבירים וארבע עשרים בליווי יצא מעלתו שהוד ראה עיניו במו הדברים  שאת

מאתיים  (             איתו לוקח רוממותו הוד את עיניהם במו שראו שנשבעו כאלה גם והיו אלף  שבעים
  .    ,(     ,   , בטוחים  כולם משנה זה אין ומתופפים חצוצרה נגני וחמישים קשתים מאה לפחות  קטפולטות
  ,   ,     ,       : הולך  הוא הידד היאח בגבעות שחי התפלץ את אחר אין שלנו האמיץ הנסיך כמו אחד  בדבר

 . למגר   סוף סוף
    -        - שישים   לפחות עדות היו ממש אלה ברגעים עדים אנו לו אשר הארוע שלאותו  ומפני

     ,   ,  , ארנבות (     שתי אילו אי וגם והדרקון האבירים העוזר הנסיך את מחשיבים אנו אם  עיניים
   ,          ,( שם  תישאר שהאמת מלכותית שבועה להישבע הכלל מן יוצא בלי כולם נאלצו חולפת  וציפור

.  ,     , לעד   הציבור אל תצא ולא בלבד הנוכחים בין
    .    ,       , רוב  היום שעד מפני נדע לא לעולם מאז וכובדה זו שבועה נשמרה אם עקא  דא

 ,     .       , אשר   כאלו גם ישנם אך קיימים אינם וכבר ונכחדו הודברו שהדרקונים מאמינים אכן  האנשים
    , בתוך           הואוול טירת תחת בגבעות שם אי עדיין לו חי הנורא ואוולסקי סמוק שאותו  סבורים

.            ,   . השבועה  את ושברה לשונה על שמרה לא הארנבות מן שאחת ייתכן תדע לך אדירה  מערה
     ;        , שיכול,   כחוש ילד איזה אולי אחד עד עוד היה שלמעמד לראות וכשלנו השגחנו לא  ואולי

 .    , גם      שם היה בהכל וצפה מסויים סלע מאחורי והסתתר
     ,   ,  .       , האמת   זו על שמענו כבר המטבע באותו אך באמת קרה מה כעת יודעים אנו כך או  כך
    ,   .     ,   . כמו  בדיוק היא וטובה הגירסא זו בכתפינו ומושכים מסכמים אנו תדע לך הרבות  ולשונותיה

. הבאה  זו

מוארטוס    לוס דה דיה
    ,       . רוצה      לא אני סליחה בנימוס המשרד דלת על מתדפק הוא הכול על הערב יורד שש  בשעה

 .        , כאן,    שאני לדעת מעוניין שתהיה חשבתי אבל בביישנות אומר הוא להפריע
- "     ,    ,      ; ב    וכיו שפל עם גאות סתיו עם אביב ליל עם יום התחלפות משל האלה הדברים מאותם  זה
,          , עבודה   ואז מנוחה מתאפשרת שבזכותה והנפלאה הפשוטה המחזוריות אותה הזה החיים  דופק
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   ,   ,   ,   , מתקמטים  מאדימים העלים מוריקים העלים ולהתחיל לסיים ולהימצא להיאבד ולמצוא  לאבד
 . נפטר,     והאדם נולד האדם ונושרים

 .   ,     .   ,    , דאגה  אל מחר גם תהיה עבודה לעבודה הנח התיקים את סגור הגיע ערב
  ,         , למזכירה     ומאחל לב שאשים מבלי הזמן לו חלף איך תוהה מאחרי הדלת את נועל  אני

   ,(  )     ,   ,  ,  . בינות  טמון חוטמה ממלמלת היא לדבר זמן לי אין טוב לילה בסדר כן מנוחה  ליל
. פרטים,           סידורי ומני דיחוי סובלות שאינן ההודעות תוך אל נובר לאוגדנים

.   ", אומר"     אני זמן הרבה כאן תשארי אל
.       ,   ",  ,  , המחשב" ממצג עיניה את להסיר מבלי מתיזה היא תודה בסדר כן

   .       , העובדה   בעיני תמוהה עסקים איל אותו בדבר הגיגי נוסבים בכבישים חזרה  בדרכי
   ,         . היה    שידידו ואמר בקצרה הסוגיה את סיכם אוליפנטי שמר נכון זה אלינו דווקא פנה  שהוא
 .     ,     ,      . אמתלא   הסבר לא הסבר סתם הסתם מן זה אך החברה בשבח דיבר ודאי הלה טובה לו  חייב

 ,            ,   ,  . אם  בו מצוי שאינני בתחום רבה עבודה מצריך שהדבר פי על אף אומר אני ניחא לא  ותו
 .    ,  , האתגר    לי קוסם אכן עצמי לבין ביני להודות

     ,      , תחתי    הדרך גם לה חולפת בראשי אחרות מחשבות אלו ואי אלו להן חולפות  ובעוד
  ,   ,  ,   ,      . אלו    כי חמניות אולי פרחים חלב אביא קלה לשעה אצלה אתעקב אולי סבתי בית אל  ונוסעת
 ,       ,        . אולי  סבתא של הולדתה יום זה האם לכך הסיבה מה תוהים בודאי שכמה ואפשר עליה  חביבים
       ,       ? אצל  לבקר מיוחדת לסיבה זקוק אדם האם בשאלה להשיב ניתן הזו השאלה ועל למשכב  נפלה

?   ,     , בשלמה  לדרוש מהחנות דברים מספר להביא שלו סבתא
   .  ,    .      ,   ? מלאכת   את אך נכון אולי זה גם עילה ישנה הלוא דבר לכל החקרנים יגידו לא  למה

,  ,  ,   , לאנתרופולוג,     לפתולוג לארכאולוג אשאיר המדוברת הסיבה איתור כלומר  החפירה
.  -( )  ,  ,  ,  - למצוא,      בהתאם ולחטט להגג לחתוך לחשוף יהיה שזה המקצוע לאיש או  לפסיכולוג

.      ,        , ממצאיהם  על לשמוע מאוד אשמח פלוני של למעשיו הגורם את יאתרו כלומר כך וכשיעשו
         ,     , סבתא  של ביתה מול אל מכוניתי את מחנה אני מיוחד תרוץ כל בלי מקום  מכל

  ,     , בדעתי.        וחולפים בגבי רעד חולף וכבר מלאה בלימה לכדי הגלגלים עצרו לא ועוד  דולורטה
?  ,         ?    ; והפרחים  וחלב לחם והותר די תמיד הרי יש לסבתא המצרכים מה לשם בהולים  הרהורים

    .        , וסב     כבר אני ותיכף שכזו ססגוניות בביתי נכנסה לא מזמן הרי שולחני על שיעמדו מוטב  אולי
 .   ,    , גלגלי  על דיוק ליתר או עקבי על

      , בהן       הפלצות לעומק לרדת גם צריך הזה הפתאומי הדיעה שינוי לעומק לרדת  ובכדי
 ,  .          , ברצינות    הבית שמול המדרכה אצל החונה ומיושן לבן רכב היינו הרגעים באלו עיני  זהחוזות

           .  ,   ? ארבעת  על זו פח קופסת שייכת למי יודעים היינו אם אבל ובצדק פלוני ישתומם האימה  מקור
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 ,     ,     , ועוד,      העין חד החיות רופא זהבי רפאל שלמר כלומר העניינים הלך את מבינים היינו  גלגליה
 .   - שייכת    היא הלשון חד מכך יותר

      ,   , ודאי     דולורטה שסבתא הערב לארוחת וגם לביקורים תאבון התאבון את מאבד אני  כבר
. מועד     מבעוד עלי מרעיפה היתה

 ,   ,     -    ! לבן!   השחור שערו הבור מתוך מציץ ראשו הנסער הארכאולוג קורא הסיבה נמצאה  הידד
. אפר,       מכוסים משקפיו וגם וזקנו שפמו מאבק

.    ,    ?   .       , בידיים  עצמך קח לעצמי אומר אני לי מה הרכב דלת את מאחרי סוגר אני זאת  ובכל
-  ,      , שבגללה        יולי של שמה עולה שבסופה שיניים חשוקת תרעומת גם מתגנבת נשימה אותה  ותחת

    )     -  , סבתא     בין הכרות עריכת דהיינו איומים דברים כאלה קורים בזכותה טענתה לפי נכון יותר  או
.(      , פרטים  ליותר זקוקים אנו אם והוטרינר דולורטה

    ,     , יגיד   מגיסא ילדותית וגם מאידך גברית החלטיות בראשי והמצרכים הפרחים  בידי
,   ,        .   ,  , רחב,  מחייך הדלת על דופק אני כך או כך הפסיכולוג או האנתרופולוג הפתולוג  הארכאולוג

 .  ' נחרץ   '  רק אם חרוץ שפתי .ועל להרגיזני     יעז רק הוא את      אם פותחת שסבתא לפני עוד  אך
, בנפשי,     מתוודא כבר אני ?הדלת   ,     , אעשה  מה אותי ירגיז אכן ואם באמת

...יולי  , יולי,   נאנח אני
    ,     ,   ", הפרחים"   את מידי לוקחת אותי מחבקת דולורטה וסבתא מחייך אני דברים כמה  הבאתי

 "?   " .       , היא     יולי שלום מה המטבח אל המצרכים את נושאת ואז מים מלא בכד אותם  ומניחה
שואלת.

".     " ,   ", שבועיים"   כבר ממנה שמעתי לא משיב אני יודע לא אני
"?   " ,   "? ממך"     שמעה היא סבתא מתעקשת שמעת לא אומרת זאת מה

".    , העבודה"     עם ואני המחקר עם עסוקה מאוד היא
  ,         , את    אך האלה והציקצוקים הנשיפות כל פרוש מה בטוח ואיני בלשונה ומצקצקת נושפת  סבתא

,   -  ,    ,  , וכולה    וכולה לאנתרופו לארכאולוג שאשאיר עדיף כמדומני הדברים לעומק הירידה  מלאכת
     -     ,   . שמח     עצמי מוצא אני לפתע אפו על העולם מתהפך זה במקום יודעים כבר אנו ההמשך  את

 .    ,    , תה   בשלווה ולוגם השולחן אצל שיושב הרופא למראה מאוד
.   "! קורא" אני רפאל

.     ", אותי"   לתקן מזדרז הוטרינר בשבילך זהבי דוקטור
".     " ,      ". " ,   ", כאן" שוב אותך לראות טוב פני על עולה חפוז חיוך כמובן ממלמל אני כן

.    "? סבתא"  אותי שואלת אכלת כבר
". לא"  עוד
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.       , בזהירות      עליו ונוחתת השולחן אל מתעופפת הארון מתוך הצלחת עצמה שולפת  וכבר
 .        , הלוא,      הצלחת אל והישר הסירים מתוך פורצים הם לפקודות מחכים אינם הם גם  והמאכלים

.        .     , הדברים      הלך את בעצמו הכל יודע ובביתה סבתי בית אם כי פלמוני בית סתם עוד אינו  זהו
  ,     , תכופות       ולעיתים הזמן את לרגע לעקב במחוגיהם עוצרים הם סיפור שבשעת השעונים  יודעים

     ,       . עם   המיטה על עצמן ולפרוש הארון מן להתעופף העבות השמיכות יודעות לאחור להחזירו  גם
 ,           . או   עין להעלים הקיר על תלויים אשר הרחוקים והדודות הדודים יודעים הראשון הרעם  רעום
 ?     )       - הרי   הפליגו הם לצפון פתאום מה מסויים בסיפור במחלוקת שנוי פריט מאיזה אוזן נכון  יותר

     ,   ,    ,    , ולא   שנאתה היתה תותים ריבת נשבע ואני בימי עוד הכרתיה יגיד אחד דוד לדרום זה  היה
 ,      ,      ,( כאשר,   הם תפקידם את וכדומה הצלחות המאכלים יפה יודעים כן וכמו אחר ירגון  אהבתה

 . אכלתי     לא עוד אדם אומר
 "? " :     , טעים     חוקרת כבר דולורטה וסבתא במזון לנגוע לשוני הספיקה וטרם

,    , עגבניות            ורוטב אורז טחון בשר הממולא מהכרוב בעצם טעמתי לא עוד שלמעשה פי על  ואף
      ,     , הגבינה  עם האדמה תפוחי מכיסוני כלומר שהכינה מהפיזי לא וגם מהגולומבקי  אני, כלומר

 ".  , סבתא: " בטח אומר
 .      , כי           ממנו טעמנו טרם אם גם נפלא האוכל של שטעמו בטוח להיות לא סיבה שום אין  כי

 ,      ,  ,      , והם  שאת ביתר מתוכם פורצים הם אדרבא הכלים אל נחבאים אינם הניחוחות כל  ראשית
   ,   ,   ,   ; טחון     ובשר פטרוזיליה שום קמצוץ שחור פלפל מלח קורטוב מקורם על לספר נלהבים  מאוד

 .        , עשירה    שמנת בהם רקוחה אשר אדמה תפוחי ולימון זית בשמן טרופים
 ,     ,   .     , אם     מימו לכם שיגיד כמו האדם כי חשובה הקדמה זו אך גרידא הקדמה הנו הריח  ואמנם

    .      ,     - הוא  תחילה העיניים עם אחד עם שרק חשבנו ואנו אברים שלושה בעזרת אוכל אותו  תשאלו
     ,   )    , חשובה,     התפקידים חלוקת זה ובשלב הפה יתר ואז הלשון עם ולבסוף האף עם כך אחר  אוכל

      ,    .(  ,   ,  , של,  תבשליה את אני שיודע כמובן זה כל ומלבד וכולה הרוק בלוטות שיניים שפתיים  פחות
.     ,   . הטעם    את שגם ולבטח המירקם את בוריים על דולוטרה סבתא

". - -    ,   " ,   ", ויינטלעך"   גע אויסער יצא והוא היום אותו אפיתי סבתא אומרת לחם להביא אלך
 .      , המגורים     בחדר מסתררת כבדה דממה המטבח אל נעלמת שסבתא איך

     .        , את,    שומעים זאת בכל כי דממה במושג להשתמש דיוק חוסר זה יהיה דבר של לאמיתו  ובכן
   ,    ,    , והדודות    הדודים את שמתקתק השעון את הלועסות השיניים את הצלחת כנגד המצטלצל  המזלג

  ,   ?   ,  : כבר       שמישהו ממלמלים הם יהיה מה נו הקיר שעל התמונות מתוך מתלחשים אשר  הרחוקים
   ,      ,    ,   . קצרת  אחת ובעין שחורה אחת ברטייה בי ובוהה הרופא מולי יושב לזה ובנוסף משהו  יגיד

רוח.
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.    "?   ,  , לבסוף"    שואל אני זהבי דוקטור אה במרפאה נשמע מה אז
 ".       " :     , איתי   לדבר חובה להרגיש צריך לא אתה ואומר נאנח זהבי דוקטור ארוך רגע לאחר

,    ,     . בקול      מתקתק השעון המזלג כנגד נוקשת הסכין הכל מעל לשרור השתיקה חוזרת  אז
    ,   ,   . המטבח    מן סבתא שבה למזלי ובעיקר למזלנו אך להתלחשויותיהם שבים הרחוקים  והקרובים
 ,       ,       , ואת   הרועם השקט את מפגה גם ובכך לחם ובה סלסלה השולחן על מניחה דבר של  בסופו

. שבראשי  ההתחבטויות
" :  ,      ,    ", תישאר"    ושואלת זהבי רפאל אל פונה ואז לי אומרת היא חם בעודו אותו  תאכל

 "? תה   כוס לעוד
 ".  ,   " :  ,      , דולורטה     שאלך חושב אני ואומר גבו מאחורי ידיו את משלב רגליו על קם הדוקטור אך

(    )    ,   ,  , ממאוחר  מוקדם יותר וכמדומני במאוחר או במוקדם לי נדמה אחרת לאל  תודה
  )        , דולורטה   לסבתא והכוונה צעדים נספרים היו איך רואה כבר ואני מופשלים היו  שרוולים

         ,(...  ,  ,  : הלאה   וצועדים גב אל גב ניצבים היינו והרופא אני שלוש שתיים אחת בקול מונה  שהיתה
  ,(   ,   )      , היו  ואצבעותי שלי במקרה הנייד הטלפון לצד האקדחים תלויים היו חגורותינו על מזה  זה

  ,    ,  ,  ,  ,  . היינו     ושניינו פסיעות עשר לבסוף שבע שש חמש ארבע צעד כל עם ונפתחות  נקפצות
 -     , ו  לידינו קופצים האקדחים באחת סובבים

    .     , אי     מעצמו חסך הרופא לרווחה לנשום פונה ואני הדלת אל פונים והרופא  סבתא
 ,   ,(  )        . גם  לסכם ואם בראשי לפחות הירייה בכלי וגם בחרב טוב שהנני מפני מיותרות  נעימויות

 . אחר    קרב דו בכל
.     ".   ,  , אומר"    אותו שומע אני התה ועל דולורטה הטובה הארוחה על תודה

   ,    .   ",  , את"     לשמוע וניתן נסגרת הדלת אז סבתא אומרת רפאל בחמש מחר מוכנה אהיה  אני
      , שהיא       איך בנהמה רועם החלוד מנועה הרחוב במורד דוהרת זהבי הדוקטור של  המכונית

 .      ,  , האוכל.  חדר אל שבה וסבתא דממה ואז מתרחקת
   ,      " ,   ", שמלה"  לקנות כדי היום איתי לבוא מצדו נחמד היה מציינת היא חביב  איש

לחתונה."
.חתונה?!   "? " . מתנשף     אני חתונה בגרוני ונתקע כמעט האוכל

.(   )   ",    ?    ,  , בהקלה"  נושם ואני סבתא אומרת מחר מתחתנת היא אותה זוכר אתה אדית שלי  החברה
".       ,     , הקודם"     בעלה של בלוויה פגשה היא דוידסון ראובן אדון את בעלה למחרת שיהיה זה  ואת

. צוחקת  היא
.     ,   ". חמה" לחם פיסת בוצע אומר אני מוזר

".      " ,   ", לחיים" לעזור דרך יש למתים לפעמים סבתא אומרת נו
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".   " ,   ", דג"   כולה זה מימו אומר לשרותים אותו תזרקו

".      " ,   ", שצריך"  כמו לקבורה זכות לו יש יולי אומרת מה אז
  )    ,    ; היה    לא שכבר החדש הילד שאול אבוטבול מימו דהיינו ששתנו עמדנו מאוחר  יותר

   ,      ,  ,  ,( אשכבה-  טקס וערכנו האחורית בחצרתה דולורטה וסבתא אנוכי אדריאן יולי חדש כך  כל
 .   , לדג    כלומר החמישי פרימוס לדוכס מכובד

  , בדגל           והבטנו הדובדבן עץ תחת מכבר זה שנחפרה הזעירה התלולית סביב ניצבנו  כולנו
 (      , שהזדקר (       עליה צוייר כלשהו שרבוט שמין ניר פיסת אליו חוברה אשר קרטיב מקל  הקטן

במרומה.
.   "? שאול"    שואל הדגל על מצוייר מה

.   ". אדריאן" משיב גלידה
.    "? לשאול"  שאול ממשיך גלידה למה

.   ", אדריאן"      מסביר לאכול אהב שהוא מה זה כי
   ,   " ,   "? רק"        אוכלים והם דג כולה זה מימו מתפרץ לאכול אהב שהוא מה זה אומרת זאת  מה

 ". ירוקים      דברים מני כל של חתיכות
.   ", אדריאן"    אומר דגים לך שאין רואים

.   ", מציין"       שאול אחרים דגים אוכל היה שלי הדג פעם
"?     " ,   ", מיוחד" משהו לומר מעוניין מישהו סבתא מתערבת טוב

 " :  ,       ,   ". פרימוס"   הדוכס ומדקלמת גבה מאחרי ידיה את משלבת ואז יולי אומרת דקלום לי  יש
".     ,   .    , משכבך,    על בשלום נוח כוחך ישר וטבעי מצויין ושחיין לב אמיץ היית החמישי

 "?  " ,  ".  " :   , מישהו  עוד ואז מאוד יפה סבתא אומרת הדקלום מכשתם
          ,    , התל   על ומפזרו העץ שתחת החול מן ידי בכף אוסף מטה רוכן אני המת כבוד  לכבוד

 ".     " :  , תשוב,   עפר ואל באת מעפר ואומר טיפין טיפין הזעיר
 " :  , לא          אני ומצהיר הכתומים תלתליו תחת דולורטה בסבתא שאול מביט מסיים שאני  כמו

 ,        ".      , אשר    אבוטבול מימו אל המבטים כל סבים ותיכף להגיד מה לי אין אז טוב ממש אותו  הכרתי
,     ?   " ,    , סרדין      היה כולה זה להגיד יש מה ומתיז בראשו מנענע רוח קצר במבט חזרה בכולם  מביט

 ". מסרדינים     עניין עושה לא ואני
.   ".  ,   , שאול"    אומר מימו סרדין לא זהב דג היה זה

 .   ",  , מימו"   מזהיר שאול אותי תעצבן אל
".    " ,   ",  , עובדה"    מציין רק אני שאול אומר מימו אותך מעצבן לא אני
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 ,     ,    , לפני      הסערה פריצת טרם אבל בעיניו מבריקים והברקים לרטוט מימו של גבתו מתחילה  וכבר
       , רגליו       על שאול אחרי לרדוף יחוש ומימו והזריזות הדקיקות רגליו על לברוח שאול  שיחוש
  .   ,     " ,   , לאלה  במיוחד לדגים גם יצור לכל בכבוד להתייחס עלינו סבתא אומרת והכבדות  העבות

 ".      ,     . בנובמבר  לראשון במהרה קרבים והם ומתקצרים הולכים הימים כי בחיים שלא
    ,       , ויורדת  מצטופפת השחורה וגבתו אבוטבול מימו של פניו לפתע מרצינות הדברים  נוכח

 ,   ,  ,     "?    " . גם   לחוש אפשר ומעט ראש בכובד שואל הוא לנובמבר בראשון קורה מה עיניו מעל  נמוך
בחשש. 

  ,   ,      " .   ", של"  במיוחד כועסות ורוחות החיים לעולם המתים שבים זה ביום סבתא משיבה המתים  יום
". נעים,     דבר לא הן דגים

    ,     , עליה     הספיק שלא ומפני הגן נדנדת על חלק במרפסת כולם התיישבו הטקס  בתום
 -             - ישבו  קטנים עכוזים שלושה לפחות של מקומותיהם על חלש מימו של גופו כי לכולם  המקום

  ,        , כולנו      הקשבנו עוגיות ואכילת תפוזים מיץ שתיית כדי ותוך קש כסא או כרית על  השאר
לסיפורים:

,    ,    " ,   ", המתים"  יום הוא לנובמבר שבראשון האצטקים טוענים סבתא מספרת האגדה  לפי
".    ,    , הזה   לעולם ושבים המתים ארץ שזו ממיקטלן המנוחים משתחררים

,       " ,   "? ראשון"     דבר עושה הייתי שאני מה זה אדריאן שואל אנשים ומבהילים בעיות עושים  והם
". רוח   הייתי אם

.       ,   ", קשית"     מתוך בשאון המיץ את ושואב מימו אומר מכות לכולם מביא הייתי ואני
.       ,   ". הנדנדה"       על מימו של לצידו היושב שאול אומר ככה גם עכשיו עושה שאתה מה זה

.     ",     , שפתיו"      מבין מימו מסנן אותי לעצבן תמשיך אם לך יעשה שאני מה בדיוק וזה
.   ", שאול"    אומר עובדה מציין רק אני

ואומרת   ממשיכה ,    סבתא להתרועע, "     בכדי הנה ובאות יפה מתנהגות הרוחות כלל  בדרך
".       . חריגים   מקרים גם ישנם תמיד אך וחברים משפחה עם

".   "? שואל  אני מה כמו
   " ,   ", - את"       לבקר במקום אשר סבתא משיבה לונה דה מנואלה של רוחה מעשיית למשל  כמו

 ".      ,      , המתים  את לחפש שבה היא בשנה לכך שמיועד היחיד ביום החיים אהוביה
      ,   ", מעבר"       ואחורה קדימה מטלטלות הלבנות רגליו שאול מכריז יום של בזבוז כמו נשמע זה  לי

. הנדנדה  לשפת
.   "? שואלת"    יולי מחפשת היא מתים איזה
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  ".      , סבתא"        משיבה נמצאה לא מעולם גופתו אשר אהובה אחר תרה היא שנה מאות ארבע  כבר
דולורטה.

.    "?      ,   - ושואלת"    יולי ממשיכה אותו מצאה לא עדיין היא זמן הרבה כך כל שאחרי זה איך
 " ,   ", שבשנת"  אומרת סבתא מספרת בשם    1540האגדה קונקוויסטדור ממקסיקו  יצא

-        ,      , - דורדו  אל אחר חיפוש לנהל אמר אשר קורנדו פרנסיסקו החוקר של בשרותו לונה דה  הרננדו
    ,       , את   חוצים זהב נהרות חן באבני רחובותיה משובצים הסיפורים שלפי המסתורית הזהב  עיר

-    " .   ", דה,       הרננדו של וארוסתו סבתא מספרת פז בזוהר השמש תחת מנצנצים והבניינים שביליה
".   ,    , לאהובה,    לחכות מאחור לבדה נותרה מנואלה היה שמה לונה

.   "? שואל"    אני מעולם חזר לא והוא
  ,      " ,   ", המה"  נתקלו הלבנים החולות לאזור המשלחת הגיעה כאשר מסבירה סבתא האמונה  לפי
 )       ,     ' לא  וגם והקונקוויסטדור החוקר עוד נראו לא ומאז דמם את שפכו אשר ים אפאצ  בשבט

". לעולם  גופתם)
.   "? אדריאן"    שואל נעלם הוא לאן אז

 ,   " .   ",    ,  ,     , ביום" שנה כל וכך סבתא אומרת עצמה את שאלה מנואלה שארוסתו מה גם זה  ובכן
  ,     , במרום,       מהלכת כלולותיה בשמלת לראותה ניתן הרוח עם וניגפים החולות זזים כאשר  המתים

 ".    , אהובה  אחר מחפשת הלבנות הדיונות
" :   ,         , וכל  סבתא מוסיפה הקשיות דרך הנשאבים המיצים שאון רק נשמע בו רגע  לאחר
".       ,  ,  , -     , שנה  כל לחפשה הוא גם שב הרננדו שארוסה לונה דה מנואלה יודעת לא הזמן אותו

"?     " ,   "? נפגשים"    לא שהם זה איך שואל אני הבעיה מה כן אם
 , -  " ,   ", אתם"       לונה דה הרננדו סבתא אומרת נכונים הלא המקומות בכל מחפשים שהם  מפני

,     " ,   ". הלבנים,       החולות את רודפת היא מסבירה היא לגמרי אחר במקום אהובותו אחר תר  מבינים
        .     , האחרונה    בפעם הלה אותה ראה בפתחו אשר זה ביתם פעם שעמד היכן עיירתם אל שב  והוא

". שנעלם  לפני
.   ", אומר"  אני אכזבה איזו

 .     ;     " , אל   לכפר והוא לחולות היא החיים אל השניים שבים כך וממשיכה מהנהת  סבתא
    .        , אחד     דבר רק אולם דבר של בסופו אהובם את לאתר יוכלו סבורים הם בהם המקומות  אותם
        ,   , של    הראשון ביום בחוזקה בליבם מחדש מפעמת אשר התקווה וזו שנה כל שניהם  מוצאים

נובמבר."
,        .     ,   , לקוות  מלבד לעשות להם יש מה כי אומרים הם השנה אולי מייחלים הם הפעם  אולי

? המתים  לאלה
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.   ", פוסק"       מימו שלהם החיים את שמבזבזים פריירים סתם שניהם
.    ",    , להגיד"  ממהר שאול שלהם המתים את מתכוון אתה
.     ",  , אבוטבול"   מימו אותו מזהיר שאול אותי תעצבן אל

".        " ,   ", זה"   כל את להם ואגלה אותם אמצא אני אדריאן אומר רוח אהיה כשאני

 "!  ! " :   ,    , ולאחרי      דיו דיו הזעקה ואז פרסות שעטת ובעקבותיה סוס צהלת לאוזני מגיעה לפתע  והנה
:    , המראות   לעיני נגלים האלה הקולות כל

   ,   ,  ,     ,  , בדיוק     לא זה לומר איך כי הגזמה תהיה סוס להגיד ובכן מגיח סוס הבית לקרן  מעבר
   ;   ,  ,    .       , רגליים  שתי רק הקדמי החצי כלומר חציו אם כי לפינה מעבר לו טופף אשר זה שלם  סוס

 .     . לו,   יש ראש לפחות ורעמה ראש בלבד
,  ?        ?    , ובכלל   בלבד גפיים שתי על סוס ידהר הכיצד אומרת זאת מה מתקוממים כבר  ואנו
,     ,   ?     ,       , השני  לחצי קרה מה לזה ובנוסף בחיים שעודו זה איך לו יש גוף חצי רק אם אומרים  אנו

 ? הראש   אחרי שבא
 ,     ,    ,  , אפשר     רפאים רוח אם כי סוס ממש איננו שהסוס לענות קל השנייה השאלה  על

  ,    .     , קצת      יהיה השלישית השאלה על המתים מעולם הגיח הרגע חי עוד איננו שהוא בבטחה  להגיד
 ,     .    ,       , שכך   איפא לשער רק נוכל יכולים אנו אין השני חציו היכן לבטח לומר כי לענות יותר  קשה

   ,          . הכל     בטבע הרי בחיים עוד כשהיה מסויים טורף ידי על נאכל אולי הרוחות עולם אל הגוף  הגיע
  ,            . כשעבר  בדיוק שמעליו הצהוב ההר מן לפתע שניתק סלע איזה תחת נמחץ אולי לקרות  יכול

 . תחתיו  בדהירה
 .    ,     , כי      לסכם נאלץ ובזה עניינים לפעמים מתרחשים שכך להגיד אך ניתן הראשונה הקושיה  ועל
 ,  ,   ,   ,    , או    והסוסים שונים החוקים ששם מפני במתים לקרות עלולים בחיים יתכנו שלא  המעשים
)       ,       , וכבר   לחלוטין גפיים כל בלי אפילו או בלבד רגליים שתי על לדהור יכולים הרפאים נכון  יותר

 .( דברים   מעולם היו
. -   ,  -   ,    , לונה   דה הרננדו הקונקוויסטדור גיבורנו רכוב חציה על כלומר הבהמה גב  ועל

    .     , זקן      מעטר פניו את ארוכה נוצה מתנפנפת בפסגתה לצדדים קעורה אשר כסופה קסדה  לראשו
    ,   -        - חרב,   מתנדנדת ירכו ועל שריון עוטף קודקוד וגם אצבע קצה ועד רגל מכף גופו את  שחור

בגאון.
 .      ?      , אך    הדובדבן בעץ יתקל עוד תיכף פורען בכזה שועט הוא לאן להזהירו קם תיכף  ואני

      :    , גומי      כמו ומתנפח לפתע העץ מתרחב הפתעה איזו ראו רגלי על לעמוד מספיק שאני  לפני
,          . עבר,    לכל שמתפזר אדמדם לחול ונעשה מתפורר הירוק הדשא לבקתה הופך וגזעו  לעיסה
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   ,      , בחצר,   שנשכחה והמגרפה ואדומים יבשים מדבר לשיחי הופכים והסחלבים החרציות  הפרחים
  ,   ,     , לקקטוסים   ונהפכים ונעמדים מזדקפים האדמה מן לפתע מנתרים שלצידם החפירה  ואת

ארוכים. 
  ,       ; הוא       אליו הכובש הרננדו של הכפר זהו הלוא גדול כבוד זה האלה לדברים עד  להיות

 . המתים     ביום פעם בכל חוזר
 ,     , לא          כאן חכה לו ואומר המאורך לקקטוס סמוך הבית בפתח החצוי הסוס את מחנה  הוא
   ,  ,   ,   ,     . סוס   הרי אני כמובן חופשי בתרגום שאומר מה וצונף בראשו מנענע הסוס זמן הרבה  אשאר

 .      ?      , בהמה.    חצי של כזו לרוח ללכת כבר לו יש לאן הרי כך וגם נאמן
,   ,      ,      - למדי  מת כלב רגליו אצל מופיע ולפתע העץ בקתת דלת על דופק לונה דה  הרננדו

  ,  ?     .    ,    - רק   ניתן שוב זה של סיפורו ומה השניה מן ויוצא אחת באוזן נכנס חץ תקוע  בראשו
 .      , חיה        עוד החיה כשהיתה כלומר הגוויה בגורל עלה אשר לדבר בהקשר סברה להעלות
    ,          , מישהו  אותו חשב אולי לב מרושע איזה של לתעלול הניבים בעל נפל אולי יודע  מי

  ,   ,    , היה (       לרגע להבין אפשר בטח ציד איזה חי עוד כשהיה אדומנית היתה כסותו הרי  לשועל
 ,    , כשהוא,        (    ממנו רוצים מה כלב זה כלב הרי ההין פלוני של חמתו את לעורר אולי  מבולבל)

,     ,          , בשבילו  הדבר אותו שניהם מישהו של הצלחת בתוך השולחן על או הרצפה על אוכל  רואה
,   ,      ,   ,     . פשוטים   החוקים אדם לבני שייך לחיה שייך שלך שלי הבדלות עושה הוא אין אוכל זה  אוכל

 .(      , לישון     ילך לא הוא רעב ראשון המזון אל שמגיע מי
  ,  .       ( לפני,  (    כלומר פעם המשפחה של המחמד חיית פעם היה הכלב של שמו זה חורחה  ובכן
 ?   .       ,      . גם   יש מה החיים אל שב הוא המוות מעולם הכובש אל הלה מתלווה וכעת שנה מאות  ארבע

.    ,      ,    , ליטופים  כמה לקבל שתיים או עצם איזו לחרסם שלום לומר בא מתגעגע הוא
 ,     , ומקבלים        הבשר שארי עומדים בפתח לרווחה הדלת נפתחת וכבר דקה עברה לא  ועוד

 .     ,   ,   . פנימה   הרוחות את ומזמינים אומרים הם לך חיכינו לברכה המתים את
 ,     ,   .    , שום-   אדום מוליי ברוטב עוף נהדרים מאכלים מלכים ארוחת ועליו עץ שולחן  ובפנים

  .   ,  , המתים,    לחם תענוגה ממש והריח ושוקולד אדמה זרעי ,  9ובצל מעלה     והוא התנור מן יצא  רק
 לפני בוא הספרדים, האמינו תושבי יבשת אמריקה כי נפש האדם חיה לנצח. לאחר שסיימה את חייה בעולם הזה – היא עוברת9

 לעולם אחר. את הקשר בין המתים לחיים ציינו בטקס שכונה "לשים את האדם לזיכרון", שבו ישבו החייים ליד קברי המתים
 Dia de los( ממשפחתם, שוחחו איתם והכינו במיוחד עבורם את "לחם המתים". עד היום חוגגים המקסיקנים את "יום המתים"

Muertos או Day of the Deadורבים מהמנהגים שהיו מקובלים אז עדיין קיימים היום. המקסיקנים לא מפחדים מהמתים. הם ( 
 מאמינים ש"האנשים שאהבנו לעולם לא ירצו להזיק לנו". והדרך הטובה ביותר לזכור אותם הוא להזמין אותם לסעודה עם

המאכלים האהובים עליהם. 
         ולכן במהלך חודש אוקטובר משפצים את בתי הקברות, מכסים את השבילים המובילים מן הקברים לבתים בפרחים צהובים, כדי

שהמת ימצא את דרכו. 
      את הלילה הראשון של חודש נובמבר מבלים בני המשפחה ליד מצבות יקיריהם, המכוסות בפרחים ובנרות, באווירה של פיקניק,
 שבמהלכו המשפחות סועדות בבתי הקברות, מספרות מעשיות הקשורות למת, משמיעות מוזיקה ושותות הרבה טקילה ומשקאות
 אלכוהוליים אחרים. בבתים מקימים פינת זיכרון ומציבים סביב תמונת המת קישוטים ונרות. בארוחות הערב אוכלים את "לחם
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 ,(   )      , עטיר   הקונקוויסטדור על החביב חמים מקסיקני מולה משקה וישנו נפלאים וניחוחות  אדים
  ,  .   -  -     .   , יום  היום ניחא זוכים לא החיים אנחנו אפילו שכזו לארוחה בטעמים ועשיר ואגוזים  בפירות

 .     - תענוגות,    מכאלה לפעמים ליהנות האחרונים לאלה ומגיע המתים
,    ,  ,     , זקנות    הרי עצמותיהם למנוחים לשבת נוח להם שיהיה נפוחות כריות לשולחן  מסביב

. חלודים  מפרקיהם
"?   " ,    ",   , האחר" בעולם איך הקונקוויסטדור את שואלים נשמע מה שלום

.   ".   , אומר" הרננדו הדבר אותו אה
 ".   " ,   ", ארוחה" לך הכנו אומרים הם שב

 -    .   ,   , יין     מהפכה הרצפה ועל ונהנה שותה לשובע אוכל השולחן אצל מקומו עושה  והוא
    ,    ,    ,    . שתחזיק,     להם אין קיבה מת זה מת רוח זו רוח לעשות מה כי מקום בכל פזור האוכל  שפוך

  .      ,    ,  . לא     הרי הלכלוך את ננקה כבר אנו נהנה שהוא העיקר מילא בפנים הגוף בתוך המאכלים  את
,        .     ,    , קם    כבר הוא השעה בתום מיד כי לשעה רק זה וגם בשנה פעם רק יום כל לראותו  זוכים

".   " , לחפשה     ללכת עלי ואומר ירכו על מקרקשת החרב
   ,        )    ", כבר" עברו הרי הכובש של הישיר אביו זה אין נטעה בל המשפחה אבי אומר  הרננדו

 .           ,  " ,( היא    מצאת לא ועוד שנה מאות ארבע כבר אותה מחפש אתה לך למה שנים מאות אלו  אי
אבודה."

.   ",         .   ,  , הרוח"   מכריז לחפש להמשיך אאלץ מותי יום עד אם גם בטוח היה חוזה אותה אמצא אני
-     , כל            לא זה הרי לומר עומד תיכף שהוא המלים את לומר אם בדעתו חוכך המשפחה ואבי

 ".  ,   " :    ,    ,     . הרננדו  מת כבר אתה לעשות מה אין המציאות זו כי אומר הוא בסוף אך יפה כך
,     , " ,     ".   , " ,   ", אחריה" לתור אמשיך אני ובכן לומר חש אז אך לרגע שכחתי נכון הרפא מפטיר  אה

".   ,    . מוצא      הרי שמחפש מי כי אחפש עלי יהיה לנצח אם גם

.   ". אומר"  אני חבל ממש
        " ,  , הרבה      הכי הידיים על לעמוד יכול מי נראה בואו וקורא רגליו על אדריאן קופץ הרגע  בזה

 .       , ידיו!"       על ונעמד הדשא אל מנתר החצר אל קל חיש רץ ואז זמן
,   " :    , לנו       תספור בוא כתפיה מאחרי וקוראת המדרגות במורד ומדלגת בעקבותיו קמה יולי  גם

שאול!"
  , אחריהם           קורא הלבנות רגליו את ומנדנד המרפסת שעל הגן נדנדת על היושב  ושאול

"! הרגליים: "          על בעמידה ביחד שניכם את להביס יכול בטח אני בקול
המתים", שהוא לחם ובתכוו שלד קטן או סימנים אחרים של המת, וזה נלקח כסימן של מזל טוב למי שנוגס בלחם.

מתוך: מגלים, מגזין לתיירות
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".      " ,    "? הרגליים"    על לעמוד יכול אחד כל אבוטבול מימו נובח זו תחרות מין איזו
.   ",  '  '    , שאול"  אומר כמוך אחד כל ל הכוונה אם בספק אני

" .   ,   , מה        מתכווצות וידיו רוטטות שפתיו אפל מבט בו שולח לצידו שיושב הגוף  גדל
. שיניו?"     מבין מסנן הוא הכוונה

".    " :  ,   ,  - עובדה,    מציין רק אני ואומר בכתפיו מושך חדש כך כל הלא הילד ושאול
 ,     ,   , והשני       עיניים ויפה אדמוני אחד וגוליית דויד בזה זה ובוהים השניים יושבים אחד  לרגע

 ,          , ונעלם    במדרגות קל חיש ומנתר רגליו על שאול קופץ ולבסוף וידיים שרירים מעובה  ענק
 .    ,           . אך  בעקבותיו לדלוק וחש מאוד עד חמתו שהתעוררה מימו גם רגליו על קם מיד החצר  מאחרי

, " :     , שאול          לפינה מעבר רוטן ונשמע ומתנשף מתנשם כבר והוא צעדים חמישה הלה עשה לא  עוד
 ".   " :   "! הביתה   הולך אני רגע ולאחר שלך הסוף זה

"?    " :    , בסוף       קרה מה אז ושואל בסבתא מביט השולחן על שלי הכוס את מניח אני
.   ,       ,   ". ממקומה"    וקמה המעוקלות הקשיות ואת הכוסות את אוספת היא עונה לעולם נדע לא  אולי

".   ,    " ,   ",  , האהבה"     היא מהמוות אף שחזקה וזה אומרת היא בלנדו בטוחה אני אחד בדבר אך

איקרוס
   ,    .       , את    לרווחה ופותח קום משכים אני השנה של זו בתקופה הבקרים ככל קריר המחרת יום  בוקר

     , האביב.        צפרירי פנימה מסתערים וכבר טבה צפרא לעולם לאחל הספיקותי טרם אך  החלון
   , דפים,          מעיפים והם סואן ציפורים וציוץ התעוררה שרק שמש קרני איתם הסוחפים  הצוננים

 .   ,    , בשערי  ופורעים הכיוונים לכל טסים שולחני מעל
,          , הפלילי    החוק אודות מידע לחפש בכוונה המחשב אצל ומתיישב עבה חולצה לובש  אני

    , יותר,           לי יהיה כבר החלו לא מעולם כאילו יחלפו אשר הדקות ושמונים מאתיים בתום  אשר
נהיר. 

  ,      .      , שינה    ובמכנסי מעיל עוטה אני כן על ברשת הממושך העיון בגמר גם רבה עדיין העבודה  ברם
. הספרייה    אל פעמי שם

,     .     , רגע,       חולף לא ועוד לשם בהגיעני אומר אני וזה זה בדבר חומר מחפש אני  סליחה
  , לקבור           ומאיימת התיקרה אל העולה ומאמרים ספרים ערימת שלי השולחן על מתנודדת  וכבר

 . תחתיה-        תמימים קוראים כמה עוד גם ובודאי אותי
      , קריאה       וחומרי כרכים תל ידיה על הקצרות רגליה על הספרנית הלום מהדסת  שוב

   " .      , נוספים    פריטים מספר מצאתי משקפיה קצות רק מציצים ומעליהם פניה את המסתירים  נוספים
.        ", השולחן    על הספרים את ופורקת אומרת היא אותך לשמש בודאי שיוכלו
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     ,    " . די       לי שיש חושב אני חומר בעוד צורך אין מעלי מטלטל אשר במגדל בדאגה מביט  אני
    -      ,   ,   ",  , מהם  הרבה יש כי הספרים תוך אל קודם ראש עקבה ובלי ממלמל אני תודה לשנה  והותר

 .   - צולל    אני מבינים כבר שאנו כמו
   ,      , באחד     עומד ואנוכי שלמה שעה עוד אחריה שגוררת שעה חצי עוברת מהרה  עד

,   ,    ( בענייני    (   שקוע כלשהו בספר ומעלעל בישיבה מאסתי כי הארוכים המדפים שבין  המעברים
,   ,    . ומוזרות         גדולות לו ירוקות עיניים המעבר של השני בצדו פרצוף מולי צץ שלפתע  כמו

    )   ' '      ' ' האיש     מעל דיוק ליתר או למטה אשר מ ה של והמדף למעלה אשר ל ה של המדף בין  המציצות
 ,  '      , ועוטי       מאיר מרקוביץ מאת הפלילי החוק פקודת איוון מונטגיו מאת נברא ולא היה  שלא

 .    -    ,( מבטים    בי לוטשות לטעות אפשר ואי אריאלה מרגלית של הגלימה
  ,    , משם       זוחל חיש מתכופף האיש המסתוריים במבטיו לפגוש עיני שקמות כמו  אולם

 ,         . אמנם     זו משונה תקרית של בציציותיה לבדוק טורח אינני הספרייה מבוכי אל ונעלם  בשפיפה
 ,      ,      , צריך     מוזר דבר מין זה הרי מנגד אשר המעבר את וסוקר הכריכות מעל לרגע רוכן  אני

  ,         , טרוד,     אשר מראשי עודו מחשבה כל גם איתו יחד נעלמת הברנש ונעלם מאחר אך  להודות
 .  ,   , לדוגמא   ידע קניית יותר חשובים בדברים

 ,   ,     , וגם      ראשו כלומר בשנית התמהוני מופיע ולפתע השעה מחצית לה חולפת בקושי  אבל
    ,          , העיניים  אותן הקודקוד ותחת הארוכה האצטבה לקצה מעבר מגיח פדחת חוד רק כי בהגבלה  זה

 . שוב,     בי בוהות אשר המשונות
,  .        , הפעם       ומסתלק עיניו ואת גולגלתו את הלה לוקח הברנש אל עיני את מרים שאני  כמו

 ,  )       . גם      הכנות ובכל מטריד עניין באמת כבר שזה מפני בעקבותיו וממהר הספר את סוגר  אני
 .    , לרגע,  לחכות יכולה והלמידה מסקרן)

    , האיש          שאר שלא ובודאי העיניים לא וגם הגולגולת לי מחכה לא המעבר בסוף  אך
  ,        .     , אולי,   ורק בנושא דעה לגבש מספיק בכלל שאני ולפני נעלם כבר הסתם מן הוא כי  הבוהה

 , המהירה  -המחשבה מוזר  ,כמה   - בראשי         חולפת הזה המצב כנגד מותנה רפלקס ספק ללא  שזה
      , אלה       מכל נזעפים למבטים זוכה ואני רמים בצלצולים שבכיסי הנייד הטלפון לפתע  פורץ
  ,     , לנזיפה       וגם כולה הספרייה בעצם שזה הרעש את לשמוע להם שמאפשר ברדיוס  שנוכחים

 . הספרניות   מאחת נרגזת
"!     ,    " ,   "! הבניין" מן לצאת נא כאן אסור בטלפון השימוש גוערת היא שקט

    ,  )        ". מחוץ"  עומד כבר אני דאגה אל הקו של השני בצדו אומרת איזבל סבתא בעיה  יש
לסיפרייה).

.   "? שואל"  אני הבעיה מה
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 ". מחשב"    לי קנה סבא
".      , בעיה" כמו נשמע לא זה נהדר

 ,     ,     " ,    ", דברים" וניר לעפרון רגילה ואני וכפתורים מסך עם קופסא זה איזבל סבתא אומרת  בלנדו
פשוטים."

  "? המחשב"      את סבא קנה למה אז
    " .    ", להדפיס"      הזמן שהגיע אומר סבא איזבל סבתא משיבה החמשירים את בו לכתוב שאוכל  כדי

אותם."
 ".  , סבתא"    מאוד טוב רעיון זה

 ,    ,        " ,   ", חתיכת" צרה חתיכת זו הזה הדבר את להפעיל איך יודעת אני בקושי מתעקשת היא  בלנדו
צרה."

    .      " ,   ",  - היום"   לבוא יכול אני נראה שהוא ממה פשוט יותר העניין צוחק אני נורא כך כל לא  זה
".    , דברים   מספר ולהבהיר תרצי אם בערב

 ,          " ,    ",  , היא" הזו הקופסא את מתפעלים איך אבין לא אני אם כי אומרת איזבל סבתא תבוא  תבוא
 ". לעציצים    לפלטפורמה במהרה תהפך

  '         , המסך   עם הקופסא את כעת פותחת איזבל שסבתא בלבי ספק ואין פנימה שב  אני
  ,         , בחלקו'   הנגרם ברור רוח בקוצר ומעט רבה בהשתאות במסך מביטה שלה החדשה  והכפתורים

,   ,         , יותר    ועוד חייה את לסבך תחילה בכוונה מזימות חרש שלבטח שלפניה הזה הרשע  מיציר
     .     ?       . לגבות  וגם לכתוב שתוכלי כדי אותו שואלת בטח היא זה את לי קנית מה לשם מילו  מסבא

?       ,    ,  .    , הזה    הדבר את מפעילים איך אז לו אומרת היא נו עונה בטח הוא השירים את מסודר  באופן
 .      ,    ,    , דברים  בכאלה מבין לא אני אותי תשאלי אל מילו סבא אומר יודע לא

 ,     . איזו          בראשה מנענעת איזבל וסבתא הגפנים אל ויוצא בכתפיו כעת מושך שהוא בלבי ספק  ואין
 ,     ,     ,    , ואז,   כפתורים כמה על לוחצת במרקע רגע עוד בוהה ממלמלת בטח היא ספחת איזו  ספחת

.     ,  :  , תשבצים  לפתור הולכת אני זהו ומכריזה בהחלטיות נעמדת
 ,   ,      .   , ורק  ראשים ראשים הרבים השולחנות מעל רוכנים אנשים שקט הכל בפנים  וכאן
  .           , חולף  פלוני משים בלי הנקראות המלים את הווים אשר הפיות גם ולפעמים עובדות  העיניים

 .  ,   ,     , ישנים,      עין למראית הספרים נחים המדפים ועל רגליו תחת חורקת העץ רצפת במעברים
  .    ,      , שבין    מפני נמים אינם ולעולם מאוד ערים הם למעשה כי עין למראית אומרים  ואנו

 ,   ,         , לעולם  ויום לילה הפסקה בלי וספור הלוך הסיפורים את המילים מספרות לכריכה  כריכה
    ,     .     , שוב  פן פיטר נלחם לכריכה לכריכה כריכה בין מסתיימת גם הזמן ובאותו המעשייה  מתחילה

"      ,         , ק   ת ביער מהלך הדוב פו עדן בגן נכנס וגם הגהנום בשבילי יורד דנטה הוק בקפטן  ושוב
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      , ותוהה        בחדרו פעם עוד יושב ניטשה המעשיות ואותן השירים אותם את שוב וממציא  הפרסאות
       ,     , וקפטן      המעמקים אל בשנית צולל דיק מובי ישר נראה רק או ישר באמת רואה שהוא החץ  האם

 . האלוהים        אל ביאוש וקורא הסיפון על עומד אחאב
       , השקט      תחת אחרים דברים שומעים היינו אולי רב בקשב אוזנינו מטים היינו  ואם

  ,         , זה.     את סיפור עוד להקריא מאמו שמבקש הילד את רק דבר שומעים איננו אך  המתעתע
   .  ,   ,      , לאוזנינו,   אין כי מאומה זה ומלבד הניר על הרושם העפרון את שמשתעלת זו  שמתעטש

       . מכשיר        מישהו ממציא היה ואם נניח אך שומעים שאנו ממה חוץ אחרים דברים לשמוע  היכולות
        - לא-       שאנו מה את לשמוע לנו יאפשר אשר בסיפורים רק להמציא שאפשר אולי כזה  מיוחד
    .     ,    , לוחשים,   הפוגה ללא כי דממה לרגע בה ואין כמרקחה רוחשת שהספרייה מגלים היינו  יכולים
   ,      , המלים    את ומקריאים העת באותה מתחילות וגם המסתיימות שבתוכם העלילות את  הספרים

 . נדלת       בלתי בחריצות דפיהם על מודפסות אשר
     ,  ( לא    (   או חדה שתנועה מפני בזהירות בעמידה מאסתי כי בשולחן שוב מתיישב  אני

 .   - בקריאה,     וממשיך המגדל את מפילה תיכף זהירה
    ,      , מיודעינו     על עיני נחות צווארי את ומעסה לאחור רוכן נוסף מאמר מסיים שאני  כמו

 . מבטים,         בי ונועץ הספרייה בקצה לו עומד אשר , בסדרהתמהוני חושב,   זמן,  אני מגיע  מספיק
.   , מעשים     ולעשות עניינים לבאר אדם שעל ,    מסויים כל     גם בעקבותי ומזנקים רגלי אל מזנק  אני

 . הרצפה      אל ברעש וצונחים שבמגדל הספרים
!טראח

 . מהומה    מייצר אני שוב
  .     , ממש         זה נרגנים מבטים בי ושולח הספרים מעל באחת ראשו את מרים כולו הציבור  כל

   ,     .       , שתחושת   לציין עלי מוקד מזכירים כבר ואם כולם של העניין מוקד שאני נראה שלי המזל  יום
  ,       , אומרת      זאת המצב מן הנעימות לאי לא והכוונה בגופי לפתע מטפסת מסויימת נעימות  אי
 .     , בבגדי,       דולקים רמצים כאילו בעורי שצובטים האלה לעיקצוצים אם כי למבוכה

.     ,    ,     , ישו      כמו נצלב או המוקד על נשרף במקום בו מת הייתי להרוג יכולים היו מבטים שאם  מפני
 , או              אחרות בספריות מהומות אולי שגרמו אחרים צלובים אלו אי לעוד ודומה אליו בניגוד  אך

-      ,       , צאן     גם ולבטח שם חסר השכחה נשיית לתוך מתאייד הייתי גם הרומאים בידי הצלב על נספו
 . משנתי     את לעד שינציח מרעית

 ,     ,    , ושוב   שוב ומתיישבת בראשה מנענעת מקומה מעל קמה בלשונה מצקצקת  הספרנית
     ,       . וחש,   מהרצפה הספרים את אוסף נבוך בחיוך להתנצל ממהר אני אך מאוד מבולבלת  נעמדת

      . עוד        ולעמוד לשבת הספיקה כבר הספרנית המדפים בין אל הלאה בורח שכבר הברנש  בעקבות
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     ,          , בפיזור  מאומנת ממש לא והיא ראתה לא היא זמן הרבה כבר שכזה סדר חוסר נוספות  פעמיים
 .       ,   , אליה,      מטלפנת כבר והיא רגע עוד נפשה וחי המשטרה את יש זה בשביל מהומות

   ,   ,      .    "! פתרון" תמיד זה שקט ולצעוק לעשות עליה משהו לעשות הרי לבסוף צועקת היא  שקט
נאות. 

,  ,       , ונשבעתי       ופינה מדור לכל ראשי את תוחב הרחב המסדרון במורד נעלם כבר אני  אך
   .     , שהבניין        למרות כי אמצא לבסוף הברנש את מקומו מעל ספר כל להרים אצטרך אם  אפילו

 .      , יצא,         לא עדיין הוא וממנה לו יש אחת יציאה רק דבר של בסופו גדול
          , של,     האחורי באגף הנמלט את דבר של בסופו מאתר ואני רב זמן לוקח לא  אכן
 ,        .   ,  , עיניו.   שם לו עומד הוא אומלל קנרי כמו אנוכי ניצב ולפניו ספרים מאחוריו  הספרייה

,     ,       ,    , - בידו  מרפקו את טומן שקט באי ולכאן לכאן פונה והוא צד לכל מרפרפות כך כל  הירוקות
   ,    ,      ,    , ונועץ  אותו פותח ספר משם שולף שלצידו המדפים אל סב ואז שפתו את צובט לשמאלו  בוהה

. מבטו   את בו
.   "? דורש"      אני היום כל בי בוהה אתה למה

.     "? הדעת" בהסח מפטיר הוא מה
 "? אחרי"    עוקב אתה למה

.   ", מגמגם"  הוא לא אני
 "? אומרת"   זאת מה

.   "! הספרנית" צועקת שקט
.    "? בקול"          לוחש אני מבטים בי ונועץ המדפים מאחורי היום כל מסתתר אתה למה

      ,   ,    ,   ", הגשם" מעיל בחור אצבעו את וטוחב ברצפה מביט השמן בשערו מגרד נושף התמהוני  פפף
. שלגופו  הארוך

 "? סליחה"
 "? מה"

 "? ובכן"
 "?  ,   " .      ,    , הוא   נכון מילר בלנדו אתה עיניו את שוב אלי ומרים ידיו את משלב האיש נאנח  לבסוף

שואל.
 " ,   ", " .       , רוצה     מי אומר אני אולי שלי ידי את ומשלב בגרוני מכחכח כתפי את לאלתר זוקף  אני

לדעת?"
 ".         " ,   ", עף"   שלי סבא את ראית אם לדעת צריך ואני האיש אומר פרלמן גור שמי

 "? שלך"    סבא זה מי
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". פרלמן"  יונה
 ". אותו"    מכיר לא אני

 ,        " ,    ", וזו"    אותו ראית שאתה לי אמרה שלי סבתא אבל פרלמן גור אומר משוגע שהוא אמרו  כולם
". לא   שהוא הוכחה

 .   ", אומר"       אני מדבר אתה מה על יודע לא אני
,    ",       , פלדמן"     גור ממשיך יום ואחת עשרים לפני היה שזה שנפטרה לפני במפורשות אמרה  היא

   ,       , את"          תשאל לך משוגע היה לא שלך סבא כי שלך סבא כמו משוגע שאתה לך להגיד לה תתן  אל
 ".    , לך     יגיד הוא בל דולורטה של הגדול הנכד

  ,    ,   , לי         ניצב לסבו שלא ובטח לסבתו או המוזר זה פרלמן ולגור לי מה מבין שאינני  ואני
 . זו      סוגיה על מאוד ותוהה שם

     , לבסוף"          להשלים שהחליטה כנראה אבל כן לפני מעולם זה על לי סיפרה לא שלי  סבתא
     ,   ,     . הטפשיות    ההמצאות לטובת אותה שעזב מבין אתה סבא על כעסה היא מותה לפני העניין  עם

  ,      ,    ". הוא,    ואז בהתלהבות האויר את לשות אצבעותיו פרלמן גור מספר אמרה היא ככה  שלו
 ,   ,    , שמגדל, "        ידעה היא תוכה בתוך אבל משוגע היה שהוא השנים כל אמרה בעצמה היא  אומר

,        ,   ". ירוקות    זכוכיות נתיצי מעשרות קובצו כאילו שנראות הקרות ועיניו תאונה רק היתה  המים
 .    , בהתרגשות  בי ומביטות רחב נפערות

       ,      , ומוצאים  אחד דבר אחר דורשים כשאנו למשל כוונה בלי לפעמים קורה זה ברגע  ובו
,    ,    .      , מילה     רק והיא לאויר נזרקת מילה זכרונות עם המקרה גם כך מזמן שחיפשנו אחר דבר  לפתע

 ,       ,"  "   , מציתה   מהעוב זכרונות לפתע מעלה היא אך המים מגדל דיוק ליתר שתיים שלנו  ובמקרה
!  .    ,   , הללויה    זכרון לנו נגלה פתאום והנה השכחה בנבכי ניצוץ איזה

.   "!? קורא"     אני המעופף יונה על מדבר אתה
.      "! בספרייה" האנשים כל יחדיו זועקים שקט

.    "! חזרה" צועק אני סליחה
.   ",       , מגמגם" גור יפה לא כינוי סתם זה אבל כן

"?   -  " ,   ", עכשיו"     חשוב כך כל מה אומר אני שנה עשרים לפני היה זה
,      ,   ". המדף"        מן אחר ספר שולף התמהוני נאנח משוגע לא לא שאני לאשתי להוכיח צריך  אני

. דפיו    בין ברפרוף ומעלעל
.   ", ממלמל"    אני בזה בטוח לא אני

,   ,       ,   ". שואל"     והוא בי להביט המשונות עיניו סרות ושוב גור מוסיף בתורשה בא לא שזה  לפחות
"? אותו"   ראית אז
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      ,     , צלצול    כמו בנחל המים מרוצת ניגון העשבים בין זחלו צבים הצרצרים בשלף צרצרו  מסביב
;    ,           , זרדים  והביאו עפו קינן את ותיקנו עמדו ציפורים זוג הנטוש האסם גג ועל חרישי  פעמונים

     ,     , בתוך      הבניין אבני את פרפו משקית שנקרעה ניילון פיסת בגדר ונלכד ברוח שעף חוט  איזה
 .   ,  , שוב,    ופרחו שבו האויר אל פרחו הקן

 ,   ,   .    , ונערכות  מתבשלים מבצעים נרקמות תוכניות מתרחשים חשובים דברים האסם  ובתוך
    . במיוחד.          גאים להיות ועלינו וגידים עור קורם סודי מחתרת ארגון ממש אלה ברגעים  הצבעות
   ,          , בהסטוריה   בצפייה כלומר מיוחדת פריבילגיה בכזו אדם זוכה יום כל לא כי לארוע עדים  שאנו

בהתהוותה.
   .     ,   "? חברי"     יתר אך ידה את מיד ומרימה שואלת יולי פנטזיה תהיה שהסיסמה בעד  מי

 " ,   ", " .     , בעד,     ומי אומרת היא בסדר ושותקים בזה זה מביטים וווה ואדריאן אנוכי כלומר  המחתרת
 "? צבים  תחרות

.     "! " . רחב       בחיוך קורא הוא אני אדריאן של ידיו מעלה קופצות קל חיש
  "! " :   ,       ,   "? שולח"  ומיד אני מכריז ואני על אל מזנקות שלי ידי והפעם יולי ממשיכה טרויאני  סוס

 ,           "! " , בליווי   הקדמית רגלו כף את ומרים אחוריו על זה מתיישב ותיכף ווה ולוחש בווה  מבט
. רמה  נביחה

    , את          ומנפח מחייך אדריאן דבר אומרים ולא בזה זה הנוכחים כל מביטים אחדים  לרגעים
,       ,       , באדמה  קווים בהן ומשרטט בבהונותי מביט ידי את ומשלב בגרוני מכחכח אני באויר  לחייו

           " ,   , שהוא  זו בשביל מצביע אחד כל אם סיסמה ככה לבחור אפשר אי אומרת ולבסוף נאנחת  ויולי
 ". הציע  בעצמו

 .   ", אדריאן"    מציע הגרלה נעשה בואו אז
  .         , אותן  מערבבים זעירות פתקאות שלוש גבי על הססמאות ונרשמות כבר אחרי  רגע

:  ".    " ,   ,     , ואז   הסיסמה זו צבים תחרות יולי מכריזה נשלף מהם שאחד ולאחר שנחלצה נעל  בתוך
 ". לרשת"      שם לבחור צריכים אנחנו עכשיו

     ,       , אדריאן   (  של לבו שימת כי הדברים של דיוקם על לעמוד אם אנוכי כלומר כולם הספיקו  וטרם
 ,     ( יולי         רעיונות בהגיית ראשם לאמץ הקיר לאורך לו שמהלך רגליים פרוק באיזה ממוקדת  כבר

".       , " הרסניים, "     יותר רשעים תפיסת ארגון שזה ה אתרי יהיה שהשם מציעה אני אומרת
.   "?' '   ' שואל"   ' אדריאן ת אם או ט עם אטריה זה

.   ",  ' יולי" ' משיבה כמובן ת עם
".    " ,     , טוב   נשמע זה לי בכיסי ידי את וטוחב בכתפי מושך אני
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.   ", אדריאן"  קובע לי גם
".     " ,    ,   ", שם"  גם לנו יש אז רגליה אל וקופצת יולי מחייכת מאוד טוב

     " ,    , עם    מעכשיו לישון צריכים אנחנו אז לפתע שואל אדריאן שתיקה של רגע  לאחר
נעליים?" 

.   "? שואל"    אני נעליים עם שנישן למה
.   ",   , מסביר"      הוא לברוח ונצטרך הלילה באמצע אותנו יתקיפו שחוצנים למקרה

 "? אותנו"    יתקיפו שחוצנים ולמה
 ". למרגלים"       עושים שהם מה זה כי אולי

      " ,   ", ובו"      סליק להכין צריכים אנחנו עכשיו אבל יולי אומרת נעליים עם לישון צריך לא  אתה
".         , מהאויב    כאן להסתתר שנצטרך למקרה אוכל מלאי וגם וצינגות גולגולים של תחמושת

,    ( לחימה    (      חומרי במני האסם שליד האלונים באחד נבוב חור הסליק התמלא יותר  מאוחר
      ,( הצהריים   (    אחר אותם בסוף כבר אשר דולורטה סבתא של בחסותה וכעכים תופינים  ובשקית

 .   , כליל        ונאכלו המחבוא ממקום היום אור אל החוצה חזרה נשלפו
     ,   , ידי         על הותקפו לא גם העניין ולצורך האויב מן להסתתר החברים נאלצו לא אם שגם  מפני

    ,   ,   , חבר,       כל שיודע כמו כזו ועבודה ודגלים תוכניות סמלים בהכנת מאוד קשה כולם עמלו  חוצנים
 .       , הרעב  את וממריצה הקיבה את מלהיבה מצוי מחתרת

  ,  ,     , מני      או גנבים פוטנציאלים אויבים איתור והוא הראשון המבצע לפועל יצא מכן  לאחר
 .        ,  , חשובות  בילוש באופרציות כסובייקט לכהן הראויים מועמדים בקצרה אחרים צוררים

,     ,     ,  ,    , להתחקות   מי אחר אין אחרים צוררים מני או גנבים פוטנציאלים אויבים כלומר אלה ללא  כי
   ,        , כל    הרי וזה המטרה למען החיים ובסיכון חשובות משימות בביצוע וסיסמאות בסמלים טעם  אין

 . " ה    אתרי מחתרת של מטרתה
   ,    , מני     או גנבים פוטנציאלים אויבים כלומר מבוקשים רשימת הורכבה החולף  בשבוע

    ,        , בשכונה  המה ומסתובבים ייתכן עליהם שתפקח צופיה ועין ביקורת ללא אשר אחרים  צוררים
    .      , אנשים    מין כאלה כי בראשנו מלעלות לנו שאל מהסוג ביותר נלוזים מעשים  ומבצעים

 . מסוגלים,      הם למה תדע לך מושחתים
.    ,    , והחלטה   דיון למטרת במפקדה המחתרת התכנסה השבוע אותו בתום

.   ", אדריאן"        אומר הברכה שליד ברחוב שגרה זאת את מציע אני
.   "? יולי"   שואלת עשתה היא מה

 ".    " ,   ", אומרת"        אמא את שמעתי מסביר הוא שבוע כל שלה השיער צבע את מחליפה היא
. הסכמה          של ורציני עמוק הנהון מיד חולף המחתרת חברי בשורות
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       " .   ", למען"    בסתר ידיעות שאוספת חשאית סוכנת בטח היא יולי אומרת חשוד נראה באמת  זה
". אחרות  מדינות

,   ",    , אומר"          אני שונים שמות עם שונים דרכונים חמישה לפחות לה שיש אתכם להתערב יכול  ואני
". הידיעות"         את אוספת היא שלמענם הארצות לכל לטייל בשביל

.   ", אדריאן"    מוסיף בשיער צבע לכל דרכון
.   ", קובע" אני בדיוק

  " ,   ", תמיד"       מריח הוא יולי מצהירה ברשימה להיות גם צריך לחשבון החדש  המורה
,  , סכין,           (    מברג בעצם שזה משמע החולצה של מהכיס קבע באופן שמציצה כסף עט לו יש  מחומץ

 .       ,        ,( מה   שחורה מזוודה נושא הזמן כל והוא בעיניים לך מביט לא פעם אף הוא זעירה מצלמה  וגם
".    " :      , פצצה,"   בונה בטח שהוא נמנעת הבלתי המסקנה מגיעה וכבר אומרת היא שאומר

.   "? אדריאן" נרגש באמת
  ,       ,   ", נדים"  והראשים המשתתפים כל גבות בחשיבות מתכווצות ושוב יולי אומרת הסבירות  לכל

  ,        . פצצות     כגון חמורים כאלה לנושאים שקשור מה בכל כי ראש ובכובד במרץ ומטה  מעלה
. מקלים,    אנו אין ומרגלים

     " ,   "?  , גנב"     שהוא לי אמר הגבוה רועי מוסיף אני הדוור אלוני אריאל למר בקשר  ומה
". " ל       מחו אליהם שהגיעו חבילות פעמיים כבר להם

          " ,    ", בקבוקי" כל את משם ולהחזיר שלו לבית לפרוץ גם נצטרך אז להגיד ממהר אדריאן  אה
 ". הבאה.      המשימה להיות צריכה זו הבושם

.   "? שואל"      אני בבית בושם בקבוקי לו שיהיו למה
 ". " ל"        מחו בדואר בחבילות שולחים שאנשים מה זה כי

 ".          " , השחור  בשוק שגנב הדברים כל את מוכר שהוא ספק אין מהנהנת יולי
.   ", אומר" אדריאן בטוח

מסכים  .ואני
"?    " ,   , השחור   השוק זה מה שואל אדריאן שתיקה רגע לאחר

.   ". מסבירה"          יולי היבשה דרך ולא בסירות רק אליו להגיע שאפשר מקום זה
.   ", ממשיך"       אני כזה אי מין על נמצא זה כי

 )       " ,   ", הם"   שגם ארוכים במעילים עין צרי פקחים בו ומסתובבים יולי מוסיפה לגמרי שחור  שהוא
".     ,        , אזהרה,    עם קלף מקבל החוקים לפי משחק שלא מי כל כי הקלפנים להם שקוראים שחורים)

".     ,    " ,   ", לדבר"   לא עדיף אולי לו שקורה מה על אומר אני שלושה שמקבל ומי
.   ", אדריאן"    ממלמל מסוכן מקום נשמע זה
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,             " ,   ", בעיניים" אחד לכל ומסתכל זקוף ראש עם שם הולך לא אתה אם רק יולי אומרת  קצת
". דבר      משום מפחד לא אתה כאילו

     ,   , במחשבותיהם    לרגע שוקעים החברים וכל במפקדה כלומר באסם שתיקה מסתררת  שוב
,    ,    ,   , אומר,       אני ולבסוף מרגלים או בשמים בפצצות ואם שחורים איים סביב הן נוסבות באם  הם

". שוקו"     לקנות שנלך מציע אני
,        , וממלמלים      רגליהם על מיד וקמים מהנהנים כולם העניין נחיצות לגבי כללי קונצנזוס  ויש

   ,     ,     ".   , "  ", אין"  כן ועל מפרכת הנה המרגל עבודת לראות שניתן שכפי מפני אני גם כן ו טוב  רעיון
      , שותים         ביותר המסורים המרגלים גם הרי צמא הבלש עצמו ימצא שכזה עמל שלאחר מפליא  זה
   , גם (          כי אם האויב מן ממושכת תקופה להסתתר עליהם בהם המקרים כמובן מלבד  ואוכלים

 .(        ,     , ותופנים  כעכים מלאי מחבוא במקום להם יצפו מראש לכך נערכו אם שכאלה בפעמים
      , הסל        בתוך רגל תלת ווה עם שמוליק של הצרכנייה אל המרגלים מפדלים מהרה  עד

 .     ,       . ומתפזרים  החנות אל ונכנסים הקיר כנגד רכבינו את מחנים אנו אופני שבקידמת
 ,          , מגיע      הדלפק אל ופונה קר שוקו שקיות שלוש מתוכו מוציא המקרר דלת את פותח שאני  כמו

. חטיפים,    במני חמוש אדריאן
.   ", אומר"      אני שוקו רק יכול שאתה אמרה אמא

.   "? הוא"   מנסה שלושה רק אולי
.    ", בראשי"  מנענע אני שוקו רק

.   "? מחייך" הוא שניים
"! אדריאן"

"? קטן"  אחד
    ,   , אדריאן       של לחיוכים להיכנע כולם וכמו ולהיאנח עיני את לגלגל מספיק שאני  ולפני

"?  " ,     ,     , אותו:  ראיתם ולוחשת לעברינו יולי נחפזת קטן אחד רק אבל בסדר ולמלמל
,      , אסור         ומה לקנות מותר מה ושוקו חטיפים בדבר מחשבות כל מראשנו גזות הרגע  באותו

 ," "  ,     . מי      אותו מחפשות במעברים מרחפות כבר עינינו זניחות הן מרגשים שכאלה שבמצבים  מפני
. יהיה   לא שזה

.    "? חזרה"  לוחשים אנו מי את
". קש"       הכובע עם עם הזה האיש את

"?   " ,   ", עשה"  הוא מה אומרים אנו ראינו לא
  ?  , -  ,      .   ", מה"   לשם חבלים אה ו או וממלמלים מתנשפים כבר ואנו מסבירה יולי חבלים קנה  הוא
 .   ,    , מסכימים         אנו מחשיד דבר באמת הזה היפה היום באמצע כך פתאום חבלים אדם צריך
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 ".   ,    ,  ,  ,   " ,   ", המילים" באלו הכושר שעת הגיעה שמוליק זהו לשמוליק אמר הוא יולי ממשיכה ואז
 ,        , ואנו       האדום הקו את עבר כבר חשדנו כי במלים עוד להכביר צריכה היתה לא  ויולי

     ,      , לפתע     יצא שלא מקווה ואני עצמן בכוחות מפדלות שרגלינו ונראה אופנינו על בחוץ טסים  כבר
 .    ,       , למשל    גלגל כמו חשוב חלק איזה חלילה ינשור שלא מקומו מעל כלשהו בורג

 .  - מולנו          חשובות כך כל משימות עומדות כשבפנינו סרק מחשבות בכאלה טעם אין  אך
         , מן      לחליפין עשן ועננות גלגליו תחת אבק עננות מפיץ האפר בשבילי המקרטע ירוק טנדר  נוסע

   ,    .    , גם,      עוצרים ושם עוצר הוא שם היער אל ומובילנו וחורק הדרך מהמורות על קופץ  המנוע
 .      , בשיחים,    ושופפים האופניים מעל יורדים ומאובקים ומזיעים מתנשפים אנחנו

,            , בפראות    תחתיו פורצת לבן שיער עננת אשר קש כובע ראשו על איש יוצא המשאית  מן
 .          , העצים   בין אל וצועד הרכב שבאחורי החבלים את נוטל לעצמו שורק והוא

   .     ,   , מנוסים    מרגלים כי האיש בעקבות מזדנבים וכבר בראשנו מנידים בזה זה מביטים  אנו
   ,   ,    ,    . אלו,    כל הרי זנב קשקוש בעיניים מסויים מבט ראש ניעת מספיקה למילים זקוקים לא  שכמונו

אומרים:
חשודה    פעילות כאן מתרחשת

המצלמה    את לך לעיתון?        יש טובה כתבה תהיה שזו הרגשה לי יש
במפקדה        נשארה היא המצלמה את לי אין לא

השוקו      את לקנות נחזור זה ?אחרי
הס

,    קדימה עקבותיו,  את נאבד שלא אחריו
    .    ,   , מגיעים    אנו מועד מבעוד האיש בעקבות וממהרים בסבך גוחנים לעץ מעץ מנתרים  אנו

    .    , את        מאחריו מותיר האיש ודלת מנעול נעולת עומדת קטנה עץ בקתת בפאתיה אשר יער  לקרחת
         - העצים,    ראשי אל ומסתלסלות באויר מהבהבות עוד אחד שלרגע השריקות את וגם  החבל

 . הבקתה-     בתוך נעלם ואז התמירים
      ,  ,  , לדאות   נאמרות שלא המילים את שמשאירים מבטים המרגלים ביננו חולפים  שוב

:   ,     . אומרות     והן מצטמצמות והעיניים מתכווצות השפתיים רפאים רוחות כמו באויר לצדנו
הבקתה  ,  אל ישמע,  שלא בשקט
מסוכן  ?זה

אלי,    קרוב תישאר אולי
 -        , כי      רכנו עליו אשר מהשולחן עינינו את ומרימים הבקתה בתוך כעת עומדים היינו  ואם

       , שעל        הזיעה את וקינחנו לרגע הזדקפנו אולי דעתנו את והסיח זבוב צווראינו על נחת  אולי
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     , להעריך,          כמו לרגע התיישרנו ואנו פנינו על רצון שביעות של רחב חיוך התפשט אולי  עורפינו
    .      .   , המהנדס   כמו אדם כי הכל שאומר חיוך כזה מן שהושלמה המלאכה המוגמרת העבודה  את

,    ,      ,      , שמו  פרלמן יונה הוא שזה יודעים לא אבל מכירים אנו שמו את שבמקרה שלפנינו  בדימוס
          , שעבר       הארוכה הדרך את לנו להסביר בכדי למלים נזקק לא רב כה זמן אחד פרויקט על  שעבד

 ,    :       .   , העריכה   והשרטוט התיכנון על הכל על מספר הזה החיוך כי לסיומה כלומר הלום שהגיע  עד
 ;      ,    , בשנים  בהערכות לקפוץ מעיזים אנו ואולי והשבועות הימים השעות והמדידה  הבנייה

     - הצצות.          עיניים לפתע רואים היינו זה מכל דעתנו לרגע מניחים היינו אם אופן בכל  שהשקיע
 .    ,    , רחב,      רחב ונפתחות האשנב מעל מטפסות מדוייקים להיות אם במספרן שמונה בחלון

   ,     , נושמים      אנו לבטח המציצים עם יחדיו שופפים עכשיו אנו בחוץ אם גיסא  ומאידך
    ,        . ממהר  כבר בודאי ומישהו נלהבת קריאה שפתינו מבין נפלטת אפילו ואולי בהפתעה  עמוקות

.    ,     . ציפינו,       שלא בטח לעינינו שנגלה למה כי עצמנו את נחשוף לא וחלילה שחס להשקיטנו
,   ,   ,     , ועפרונות   סרגלים ומסורים קופסאות פזורים עבודה וכלי פטישים בבקתה רואים  אנו

      ,     . השתנקויות     כאלה מעורר היה לא ובודאי שגרתי דבר זה אך פרושים וגם מגולגלים ניר  גליונות
   ,    , בחוסר      הנפלטות וקריאות בתדהמה הנפתחות עיניים כולם מפי נעקרות שעכשיו אלה  כמו

.     ,   , מוטה.   אדירות כנפיים מונחות השולחן על מולנו כי השגחה
"?    " ,    "? כנפיים" בונה הוא למה בלחישה קורא אני כנפיים

     . לספק          בידינו עולה טרם אך המציצים שאר כל ראשי את פוקדת ממש השאלה אותה  והרי
   -     ,     - את  המהנדס סופק אפשריות תאוריות עשר לפחות מהמרגלים אחד לכל והרי לשאלה  תשובה

 ,         . עוצרת,     בשפיפה הבקתה קיר לאורך כולה המחתרת ממהרת וכבר הדלת את לפתוח ופונה  כפיו
 . לקיר,    מעבר ומציצה בפתח

    ,     , קטנה     עגלה אחריו וגורר בעליזות שוב לעצמו שורק פרלמן יונה מגיח הדלת  מתוך
      ,     . האחד     אל העגלה את המהנדס מוביל מתבוננים שאנו כמו ואפילו הכנפיים זוג את עליה  הנושאת

  ,  , אוספת,          אשר חורקת מאולתרת עץ מעלית בגלגלת יורדת הצמרת ומתוך בחבל מושך  העצים
מצליח          (      לא כבר מאתנו אחד ואף גבו על מרכיב עכשיו שהוא הכנפיים ואת יונה את  לתוכה
 .    ,     ,( העץ    בראש ונעצרת הגזע לאורך אט מטפסת הנדהמות ההשתנקויות את להחניק

  ,       , את      מיטיב בקינה העומדת ציפור היה כאילו שורק שבנה פיגום על המהנדס נעמד  ושם
  "!  -!  -! " :    , הביטו     והנה שלוש שתיים אחת זועק הוא ואז הכנפיים את אליו שמחברים  האבזמים

. יונה,     קופץ האויר אל וראו
 .      ,    ,   , אך    דברים בכאלה תחזו שלא מוטב ילדים עינכם עצמו נורא כמה חושבים בטח  ואנו

   ,     .     , התרסקות     חלה לא הכל אף שעל מפני מעיזות אינן למצמץ אפילו מאוד עד פקוחות כולם  עיני
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 -           ,  , מרחף   נוגד הוא שלו החוקים שאת העולם ומעל ממש מעלינו הרי ההפך שיקרה שחשבנו  כמו
 .     , יונה   כמו ממש עף באויר זה לו

  ,        ,   , מטה   פעם הכנפיים נעות והרי קטנה ידית איזו דוחף בחבלים מושך במעגלים דואה  הוא
       .       , שמעל  בשמיים פרלמן יונה לו מרחף וכך אותנטיות כנפיים כל שעושות כפי ממש מעלה  פעם

   ,      ,    ,   , את  מעליו פורק האדמה על בעדנה נוחת ואז מנמיך גם ולבסוף עוף מגביה היער  קרחת
. הבקתה,     עבר אל ורץ הכנפיים

"!  ,   !? " ,   "!?  , עפתי"   זאת עשיתי ראיתם זועק הוא ילדים זה את ראיתם
 !     :   ,   , או     כאן שאנו יודע הוא לומר מכדי מדי עמוקה שכזו בהשתאות שרויים שעודנו  ואנו

 ,           -! ולבסוף:    סיכה מחוסר מאוד יבשו אשר עינינו את במרץ משפשפים רק מוזר דבר איזה  לקרוא
 . רגלינו   על קמים

.   ", אומר"       אני לפנים עף מישהו ראינו לא פעם אף
.   "?   , שואל"     הוא כן הלא בל דולורטה של הנכד אתה

, "       ,  ?    ,   , ה   אתרי ששמה מחתרת למען מרגל אני לא לו אגיד ומה מעלה מטה בראשי מהנהן  אני
. זהותו           את לחשוף זה לעשות חשאי סוכן שרוצה הרי האחרון הדבר

      ,     " ,   ", גם" תהיה לא שזו מקווה ואני ראשונה פעם יש דבר לכל המהנדס אומר  ובכן
     ,    , של.       עניין אינו איקרוס שפרוייקט בפרט אשתי ובמיוחד לדעת העולם כל על כעת כי  האחרונה

 ".    ,  !  ,   ,    , היום  לכך עדים ואתם הצלחה אומר אני הצלחה של אלא איום כשלון
,      , העגלה         אל הכנפיים את להרים הקש כובע את ראשו על חזרה להרכיב ממהר  הוא

 ,      .      , הסתובב  הרכב בדלת הלה שנכנס ולפני הירוקה המשאית אל חזרה ולרוץ בבקתה  לנעלם
 "!      ,     " : אז   התגשמות של עניין הם שחלומות להוכחה לכם יהיה זה שיום בהתרגשות וזעק  אלינו

".    , בהתרחשות, " הראשונים הצופים ואתם הוסיף
   ,        .  , יותר  מאוחר שזכה המהנדס פרלמן יונה עמד יומיים לאחר כי מסתבר האחרונים  וגם

     ,     ,    , באדמה   עמדה אשר באשתו הביט הכנפיים את לגבו קשר המים מגדל על המעופף יונה  בשם
,     ,"!  , האחרים: "       הנוכחים במספר הביט יונה בבקשה למטה ורד האלה השטויות עם תפסיק  וזעקה

.   "! קפץ: "   ואז האדמה על נתראה קרא
       , נופל,         גוף כל של סופו שזהו מפני האדמה על שוב קרוביו עם המעופף יונה התראה  ואכן

      , ב   ניוטון אייזיק גילה שכבר כפי הארץ כדור . 1666על אך       הכבידה כוח תורת את הגה  כאשר
 .      ,     , היער,     בקרחת הפעם אותה כמו רכה הנחיתה היתה לא בעדינות זאת לנסח אם הפעם
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     , דמעות         מספר הזילה אשר ואשתו האדמה אותה בתוך נקבר הוא מכן לאחר שיומיים  מפני
    ,  " , ההמצאות,       לטובת אותי עזבת שכמותך משוגע סיננה שיניה ומבין לסתותיה את הדקה  כועסות

".  , יונה   שלך והדמיוניות הטפשיות
         , של    שקית בהנאה ומוצץ שמוליק של במכולת עומד הייתי מכן לאחר מספר  שבועות
 ,       ,     , אשר  הנוכחים מכל סקרניים מבטים אחריה גוררת בדלת האלמנה נכנסה כשלפתע קר  שוקו

      ,    , והוציאה    המקפיא דלת את בשקט פתחה ומתלחששים מתלחשים החלו פניהם על שעברה  כמו
 .     ,  ,      ,    . צונן  מבט בי זורה הצלולות הירוקות עיניה את בי ושלחה אלי סבבה אז חלב בקבוק

 "?     " .     , היא    בל דולורטה של הנכד אתה לרדת וסרב לעלות סרב בגרוני השוקו נתקע  באחת
 ,      ,     ,   . מטפס   המקפיא מן הכפור החוצה מחלחל שם עומד שאני איך נפשי וחי בצנינה לבסוף  שאלה
 .         ,    , הממתקים   כל את לקרח והופך הרצפה לאורך זוחל סדקים בו סודק האלמנה של בגופה

  -        , ראשי    נד השאלה אותה על לבעלה גם שעניתי כפי שפתי בתוך עדיין  וכשהשקית
 . ומעלה   מטה באטיות

    ,   .  ",      , מתנוסס"   שלא אף אל שכזה ותצהיר אמרה עף אותו שראית לי אמר המשוגע שלי  הבעל
    ,          , את   שלפתי כן ועל הכרזה מאשר שאלה יותר שזוהי לזהות ידעתי אני אפילו שאלה סימן  בסופו

".  , " : ראיתי    כן ואמרתי פי מתוך השקית
,         , פניה       אל הצבע ושב מבטה התרכך עין להרף מולי פרלמן האלמנה עמדה עוד אחד  לרגע

  ,       ".     " : את   וגם שפתיה את מחדש צמצמה לבסוף אך תאונה רק היתה שזו ידעתי אומרת כמעט  והיא
".  ,   " ,  , משוגע,        יונה אתה משוגע ממלמלת סבבה באחת עקבה על ואז ברגלה רקעה עיניה

.    "! פרלמן" גור קופץ ידעתי
.       ",     ,    ,  , אחורי" על פונה וכבר אומר אני לעבודה לחזור צריך אני לי תסלח אם עכשיו כן
   ".        ,    " , מעבר    מציץ הוא קטנה אחת שאלה עוד רק לי יש לך אכפת לא אם לומר נחפז גור  אך

   ,      ,    , את,     בי נועץ צווארו את חזרה מקפל ולבסוף השטח את סוקר לימין ואז לשמאל מציץ  למדפים
  ,          " : בו   הפכו ביתי אל פרצו ממשלתיים שסוכנים להאמין טובה סיבה לי יש ולוחש הבהירות  עיניו
     ,       . שלי    בבית שהשתילו להיות יכול לשעבר מרגל בתור אותך שואל אני סודי מסמך איזה  וחיפשו

"?         ? מצב  בכזה לעשות צריך שאני חושב אתה מה האזנה מכשירי
   , ש"       לאשתך ולספר שלך לבית לחזור צריך שאתה חושב שלך אני ," הסבא אני    משוגע היה  לא

:    ,     ,    , כתפי,    מאחרי קורא ידביקני לא וחלילה שחס המסדרון במורד וחש עקבי על סובב  אומר
 "! בהצלחה"
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     . והיא          איזבל סבתא מחכה שם הורי בית אל דרכי ועושה הספרייה את יוצא אני  ותיכף
           , המלאכה   בבית דבר איזה עם לאבא לעזור שהלך מילו לסבא ממתינה שבסלון בכורסא  יושבת

 ,   , ולא,          מכסה סגור בנחת לצידה שיושב הזדוני במכשיר בחשד טבולים מבטים ומלכסנת  שבחצר
 .       , לעציצים    פלטפורמה לאיזה במקרה יהפך שלא כפתור או פה פוצה

    ,     ,   ,   , את"  מפעיל כאן הכפתור סבתא מאוד פשוט זה רואה את סוגרים וכך מפעילים  ככה
  ,    ,       . זה     ובאופן מאוד חשוב זה תמחק שלא העבודה את שומרים ככה זה את ההוא והכפתור  זה

.   ", מסביר  אני מילים מדגישים
.    ", איזבל"   סבתא מחייכת להדגיש אוהבת אני

למעלה   חץ .זה למטה,     יורדים זה ועם
 ,    , מעט   לו הוקל לרווחה נושם לאט       והמחשב לאט נקודות בכמה זוכה שאני לי  הוא, נראה

    ,         , דף  פותחים זו בצורה ההסברים ואת ההוראות את בפנקס רושמת איזבל וסבתא לעצמו  חושב
  ,   ,   , אפילו,        אפשר חושבת היא מרשים ממש קווים עושים משמאל השני הזה בכפתור הנה  חדש

 . בצבעים  לכתוב
   ,  -     ,     , יכול   הזו לקופסא נוראיים כך כל לא באמת הדברים עצמה לבין בינה ומודה נאנחת היא  וגם

. הימים      מן באחד שימוש אפילו ויהיה
" .           , יש   מהבילות קערות שתי השולחן על ומניחה המטבח מן אמא מגיחה מה זמן  לאחר

  ,     " ,   ", את     לקח המסכנה את אתמול עזב בעלה אומרת היא לקורבה שהכנתי מהמרק כאן  לכם
 ,     ".   .     , ואז  בראשה ומנענעת נאנחת היא מסכנה ממש לבדה בבית יושבת והיא והסתלק  חפציו

 ".     ,    .      , אטריה, " כמו נראה אתה הכול את תאכל עוף עוד שלך לצלחת הוספתי בלנדו מוסיפה
   " ,  ,      , לביקור   שהלכתי לאבא תגידו ומודיעה המרק סיר את החוצה נושאת למטבח נכנסת  היא

.    ". הדלת   את ויוצאת הקורבה אצל תנחומים

אשר              כימי מהנדס של מאסרו בדבר בעתון כתבה התפרסמה היום אותו לאחר מספר  שבועות
" המדינה"    לבטחון סכנה :הווה

  ,      , שנחשפו"      לאחר למעצר פרלמן גור המהנדס הובא הצהריים אחר חמש בשעה שישי  ביום
       " .   ", מידע     לנדב סירב פרלמן מר של הדין עורך הכתבה אמרה רגיש חומר בעלי מסמכים  בביתו

 ,    .       , יחול,     התיק טבע בשל נוספות עדויות מחוסר תביעה הוגשה טרם הזה שבשלב אמר אך  בנושא
". סגורות    דלתות מאחורי המשפט

היה  היה
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,     ,    ;     , מקומם   אל שבים כסאות במשרד האורות כבים דיוק ליתר היום בסוף אחריו שבא  ביום
 .   , מחשבים  ונכבים נסגרות תיקיות

    ,       ",   , והם"  נפתחת הכניסה דלת אומרים לעבודה מעמיתי שניים שומע אני אוליפנטי מר טוב  לילה
עוזבים. 

 " ,      , נשאר       אתה ושואל המשקוף על נשען והוא בדלתי אוליפנטי מר של ראשו מגיח  תיכף
  "? זמן   הרבה עוד

.   ", משיב"  אני הרבה לא
 ,          , שזה"      בתיק עוד להתקדם לך יעזור רק בטח זה כלומר נוספות שעות להישאר חייב לא  אתה
   ,  ,  ,  ,    , יודעים      גם כולם בלנדו באמת אבל לכולם טוב שזה בתיק להתקדם לחברה יעזור שזה  אומר
  " ,    ",      , אתה    אם אבל מגחך אוליפנטי מר חיים אין עבודה שבלי למרות העבודה אחרי חיים  שיש
 ,   ,    , אתה         בלנדו באמת שלך החלטה שזו התיק על הלילה עוד לעבוד ולא בקרוב לעזוב  מחליט

 ,        , או        הסיכויים כל נגד בתיקים שזוכה כזה כלומר להיות רוצה אתה דין עורך מין איזה  תחליט
,     " ,    ",   , שלו      העבודה לפני החיים את שוב מגחך הוא אומרת זאת שלו העבודה את ששם כזה  אחד

 ".             , הוא     לפניה עוזב אתה אם הדלת את לנעול משלה מפתח לה יש אבל מעט עוד תגיע המנקה  אז
 .  , ויוצא,     מנוחה ליל לי מאחל אומר

,       ,     , חום     עור מעיל כתפיו על מתקין רום נפתלי נכנס ובמשרדי מאחריו הדלת נסגרה לא  ועוד
"? בא, "  אתה ושואל

"? לאן"
". הפאב"  אל

". עבודה"    עוד לי יש
"?  , אז" נו

   .         , מאלה   שאני כנראה הרחוב שבמורד הפאב אל נפתלי עם יוצא ואני הדיון נסגר  ובכך
.  ,   ,   ,   , לפעמים   העבודה לפני החיים את אומרת זאת העבודה את ששמים

    .      , מאירים    עמומים אדומים אורות צרכנים שובעת אינה המסבאה אך שישי יום ערב  זהו
,   ,   ,       , משקה   שותים סיגר מעשנים בינהם פזורים אנשים שישה או חמישה העץ שולחנות  מעל

-     . כך           כל להיות לא ואם צערם את להטביע שיוכל בעולם השיכר מן די שאין לעצמם  חושבים
בגפו,               יושב אשר אדם כל של בראשו עוברות אשר המחשבות שאלו בטוח לא כי  מלודרמטיים

,    ,   -     , לחלוטין     כשרון חסר מצחיק בחור לעצמם חושבים הם אולי בערב שישי ביום מרזח  בבית
  ,         ,    . אנו    לבטח בכוס יגונינו את להטביע באנו לא אם גם שישי ביום כי מבדר בהחלט הוא  אבל

 .     , החיים   מן לרגע לשכוח משועשעים להיות רוצים
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    ,  ,   , כשרון     חסר גם אך מסתבר מצחיק שהוא הבחור אל במחשבתינו מתייחסים  וכשאנו
  , ראשו,              על יותר עוד קטן זרקור תחת הקטנה הבמה על עומד אשר לקוסם מתכוונים אנו  לחלוטין
.   ,            , קרח  אחד לבמה בסמוך יושב אשר זה בפני מציגו והוא קלף האחת בידו שחורה מגבעת

.    "? הקוסם"    אותו שואל בידי מחזיק אני מה
, מצחיקה,    שאלה איזו , באמת האיש    לעצמו .חושב טיפה      אפילו כשרון לבחור שאין  מה "רואים

.   ",   ? מגחך  הוא קלף זה אומרת זאת

.   "? ממשיך"   הקוסם קלף איזה אבל
 ,        ,     , אין    מלפניו הקוסם מנופף קלף סוג איזה כמו כאלה פרטים לראות כי עיניו את מצמצם  האיש

 .     , הוא          שכחם הוא בביתו ובדיוק משקפיו בלי צעדים שלושה של כזה ממרחק לראות יכול  הוא
,    ,    ,          , הגוויל   את בוחן הבימה אל קרב לעשות טובים יותר דברים לו אין כך גם הרי רגליו על  קם

"! אדום: "   לב שש ואומר
.      ", בבר"   ביושבינו מהמוזג נפתלי מבקש בבקשה בירות שתי

.   "? שואל"   הוא התיק מתקדם איך
.   ",    , משיב"  אני אסון לא עוד השם בעזרת

".   ,  " ,   "? אצלך" לא בספק אני נפתלי אומר אסון
".   , חדש"    הכל לדעת עוד אפשר אי

 ". בעיה"     שום לך תהיה לא
   .      , הקלף     שהפך כנראה הבמה על קידה קד והקוסם סביבנו עולות רפות כפיים  מחיאות

  ,         , מעין,     משהו שחור תלתן לשמונה ומינו צבעו הקלף שהחליף או לקלף הארנב שהפך או  לארנב
 . לפרטים,      לב שמנו ממש לא זה

 ,     ,     , מחייך    האביזרים בשני הלה מנופף מטפחת ובשניה באחת מקל ידיו הקוסם נושא  שוב
,  ,     "!  ,     , -  , והמקל: "   ידו את מניף ואז אלקזום מקל בידי היה היה לקום רחת קסום קסם קסים  ומכריז

 .   ,   , שתיים.     או כף מחיאת בקהל עולים רפים צחוקים נעלם
 , -  ,   " :  ,  , היה     לקום רחת קסום קסם קסים קורא במטפחת השנייה בידו גם מנופף  הקוסם

,      ,  .   "!  , הריקות   ידיו בשתי הקוסם מניף ולבסוף נעלמת והממחטה אלקזום מטפחת בידי  היתה
   "!  ,    , -  , הצחוקים: "   גוועים והפעם אלקזום קוסם היה היה לקום רחת קסום קסם קסים  אומר

,   "?   " ,"?  " ,   , הקוסם     כי נעלם הוא לאן זה מה הפתעה של תדהמה של קריאות עולות  ובמקומם
.  , גם,    נגוז האויר אל ובכן

 ,        , וכנראה    הקטנה הבימה תחת ומביט ברכיו על שופף ממקודם המקורח אותו  והנה
  ,    ,        , שאנו    כמו אותם סידרתי איך לעצמו וצוחק הוא ברכיו על שופף לא שם נמצא לא  שהקוסם
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     " :     ,  , של.   תרגיל איזה סתם בטח זה לעצמו וממלמל חזרה נעמד המקורח הוא כי  חושבים
מתחילים." 

 .      ,    , כי    קמלים בתורם הם גם אשר ללחשושים נהפכות אשר הקריאות דועכות מהרה  עד
  ,            , להיות   בטח המרזח בבית שישי ביום לבדו נמצא אשר אדם לעשות רוצה מה דבר של  בסופו

        ,     , לא,    קוסם איזה של קנקנו על לתהות ולא היגון את להטביע או משקה איזה לשתות  מבודר
     , ובעל.             הקוסם בין כבר זה שלמה הופעה או הופעה חצי על לו ישלמו ואם נעלם הוא לאן  יוצלח

?       , ההצגה.     באמצע המכשף לפתע הלך לאן עצמו את ישאל שהוא המסבאה
.     ,  ,     .      , כמעה   לי מוכרים הם ובכן אלה מעין דברים כי ידיעה של זה מסוג חיוך לעצמי מחייך ואני

,      ,   ; במעגלים     הדוהרים בסחרחרה הסוסים כמו עליזה מוזיקה עולים ושוב ויורדים הצלילים  עולים
 .      , וצוחקים       גביהם על יושבים ילדים בעמודים וגולשים ויורדים עולים הם ומעלה מטה
      , המסילה        במורד שועטת קטנה הרים רכבת הכל עוטף מתוק גפן וצמר מסוכרים תפוחים  ניחוח

,     ,    ,     , צירו    על לאיטו מתגלגל ראשנו מעל קם נפיל כמו הענק הגלגל בקול זועקים שבה  והאנשים
 . ממשיך   ואז עוצר

 ,         ; והשנייה     הוריהם של בזו נתונה האחת ידם אשר ילדים רגליים עשרות סובבות האדמה  ועל
,      ,      , ארוכים    קביים על שמהלכים לוליינים ואנה אנה רצים כלבים כמה זבים גלידה גביעי  אוחזת
   ,    ,      . על   רוכנים גם הצורך לשם ואולי עינינו את מיטיבים היינו ואם צבעוניות בתלבושות  וליצנים

      , אשר,       שחורות נמלים של טורים דהיינו זעירות רגליים מספר בעוד מבחינים היינו  רגלינו
,         ,    . כולם    כמו היריד מן ליהנות כאן איננן הן הנמלה חיי אלה הנעליים סוליות תחת  מתרוצצות

     ,        . וגם    בוקר ארוחת הרי וזו נפלה מסוכרת בוטן פיסת איזו פה הנה באו בלבד עבודה  בענייני
  ,     ,   ,  ,  ,  - טיפת,   איזו שתיים אחת שתיים אחת לצעוד כולם קדימה שם נפלאה ערב וגם  צהריים

 .      , מאכילה  תכף היא שלם קן ורודה גלידה
.   ,   , שלי         ידי השמאלית ובידה דולורטה סבתא של הימנית בידה נתונה אדריאן של ידו

.   "?      , אדריאן" שואל מתוק גפן צמר עוד אפשר סבתא
".     " ,   ", בטן"   כאב לך יהיה עוד סבתא אומרת שניים אכלת כבר

.   ",   ,  , מחייך"   הוא מבטיח אני סבתא לי יהיה לא
 ". קצת"   נחכה בוא

.   "? שואל"     אני הענק לגלגל בינתיים ללכת אפשר
-          ,   ", כך"   כל שמתקדם ארוך בתור ונעמדים לשם פעמינו שמים ואנו סבתא אומרת טוב רעיון  זה

 . לעולם,      יגמר שלא שנראה עד לאט
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.      "? בתור"    בעומדינו דולורטה סבתא שואלת שמעתם כבר הקוסם על
.   "? שואלים"  אנו קוסם איזה

". ואוליבר"        אדליין של ביתם אל פעם שהגיע זה
:       ,   ", בסיפורים"  סבתא פותחת רצון שבע ובחיוך משיבים אנו שמענו לא

    ,       , בן"    היה אוסקר ודוד עשר בת כבר היתה שלכם כשאמא הסתיו בתחילת היה  זה
 ,     .      " . והעצים,"   וקרים אפורים היו השמיים היום אותו את יפה זוכרת אני מתחילה היא  שמונה
    ,  . בחוץ       עבדנו ודודכם אמכם אני ברוח והתלחשו ומתנודדים גבוהים עמדו שביער  הירוקים

  " .   ",     , נעמדים   שאנו וכמו מספרת היא מנגינה לאוזנינו הגיעה כשלפתע העיזים את  וחלבנו
 ,  , ושמש,          ונמוגים ראשנו מעל מרחפים אשר הכהים העננים רגע בין מתמוססים  ומקשיבים

   ,    . העצים         אדרות וכל לנשב מפסיקה הרוח הסתיו תחילת ולא האביב תחילת זה כאילו בעוז  פורצת
.   ,      ;  - וכתום     ורוד ואדום לצהוב הופכות הן מירוק צבעים אחת בבת לפתע מחליפות סביבנו  אשר

       , העולם     וכל האילנים צמרות עולות כאילו נראה פתאום שהפציעה האדומה השמש  ותחת
". באש  שסביבנו

  ,   ,     ,   "?  , שסבתא"    כמו עשר בת ילדה רק אז שהיא אמי שואלת אמא זה את שומעת  את
        . על,      ונעמדת בשמלתה חלב זבות ידיים מוחטת היא לראשה שחור מנוקדת לבנה מטפחת  אמרה

  ,    , בפליאה,         וממצמץ ומקשיב סביבו מביט דק שגופו הקטן אוסקר דוד גם שעושה כפי  רגליה
 . הענקיות  בעיניו

  .     , הרצפה       על התקרה אל ומסתחררת עולה הממגורה קירות בין ומגששת נושבת קרה  רוח
.       , בכל   וחלב עזים של טוב וריח תבן וחבילות קש

  ,     .   , את      מכסה בתה של כמו מטפחת בראשה ומנענעת ההדום מן קמה דולורטה סבתא  גם
".  " ,   ", " .  , משונה  מנגינה סבתא אומרת כן הזהובות הארוכות שערותיה

   . מישהו          שנושף כמו האסם גג על גוהרים אשר האפורים העבים מיידית מתפוגגים  והרי
 ,        , והשמש      העננים את וכיבו סמויות שפתיים איזה נשפו הלהבה את לכבות בוער גפרור  על

 ,          , והכל  פתאומית בשלכת עומדות רגע שבין בצמרות אדומות שלהבות ומרקידה במקומם  בוקעת
    ,        , מתוך   מתפתל אשר בשביל ואדומה קטנה כרכרה לפתע לה שמופיעה איך חמים בנוגה  יוקד

 . הבית    אל ומוביל היער
  ,     , צריך       שלא אדם לו יושב ומאחריו חמור מושך מוזרה מוסיקה המפיצה המרכבה  את

    ,     . שלכל      יודע אחד וכל שחורה מגבעת שלראשו מפני קוסם שהוא לדעת בשביל ניחושים  בהרבה
   ,    ,    . עוטים     הלהטוטים שעושי יודע אחד וכל שחורה גלימה לגופו זו כמו שחורה מגבעת  קוסם

,   ,    ,    ,     , יודעים   אנו ולבטח לבטח כי קסמים מקל שהנו שחור במקל אוחז והוא שחורות גלימות  תמיד
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    - אלינו    (        קרב אשר שזה כן לפני שבאו הפרטים מכל יודעים כבר ואנו כזה אחד קוסם  לכל
,         ,   .( מסתלסל,    צהוב בכתב מילים כתובות הזעירה העגלה על זה ומלבד קסמים עושה הנו  בקרונית

    -    .  ,   , -  ,    : לא  עכשיו עד אם לנו נשמע וזה אלקזום היה היה לקום רחת קסום קסם קסים אומרות  והן
       , מתלבשים       סתם שלפעמים האנשים הרי ישנם כי האיש של לזהותו בקשר בטוחים ממש  היינו

    ;   ,      ,    - אלינו   קרב אשר זה האמת את ספק לכל מעל מוכיח וזה קסם מילות כמו דופן יוצאות  בצורות
. מכשף  הנו

  ,   "?      ,   ,   ! נעמד" כשהחמור קורא הוא היום נאה בוקר זה האין שמח חג טוב לילה  שלום
. השביל  בקצה

,   ,   ,      , מנחשים,   אנו כולם ובראשי תוהים מבטים בינהם מחליפים כולם והעיזים הילדים  סבתא
 : עולה   אחת .מחשבה מוזרים   דברים  אילו

 .  ,  ,  , מפסיקה         פאף המלודיה בקרקע רגליו נוגעות בו וברגע הכרכרה מן יורד הקוסם
.     " ,   ", באמת"       להרבה זקוק אינני אך אומר הוא הלילה את כאן לעשות אוכל אם  תהיתי

    ,     ,    . אינם      אלה שני ואם בשמיכה לי די אז קש אין ואם בהחלט יספיקו באסם קש וקצת  שמיכה
".     " ,   ", באויר,    ישן בכלל אני כי מסביר הקוסם בעיה שום אין בנמצא

.  -      ,      . רחוק?"   כך כל נראה לא כבר וסופו בתור והתקדמנו כבר משים מבלי אדריאן נרעש  באויר
 "? באויר"     לישון יכול הוא איך

".     " ,    ", אמר"   שהוא מה זה אבל דולורטה סבתא אומרת יודעת לא אני

 ,  ,   , וחושבות   עיניים מצמצמות ברגליהן רוקעות ?   העזים   , אין  לזבוב אפילו פתאום מה וקש  שמיכה
      ,      ,    . יכול   אתה באמת שאמרת כמו ואם בחוץ אויר והותר די יש רוצה אתה אם מקום במתבן  פה

      .        ,   , לא  מיטתנו על לוותר אנו כי שם נוחה נקודה איזו לך שתמצא עדיף באויר כלומר בו  לישון
. לעולם  מוותרות

   " .         ", בתוך" מקום הרבה יש מותניה מעל הסינר את ומסירה דולורטה סבתא אומרת  כמובן
הבית."
, בסדר, העזים    לעצמן .חושבות בפנים      שם שתישן בעיה לנו אין

  ".        ,  ,   , הקוסם" מכריז כחולה שמלה יותר לך שתתאים סבורני אבל תודה ואמץ חזק  נפלא
 .       ,   ,  , כחול,   הופך סבתא של פניה צבע תמוה דבר ולפתע בשרביטו מניף בקול
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  .         , העזים     ואפילו בידם פיהם את ומכסים אוסקר ודוד אמא צוחקים בהפתעה בה מביטים שהם  כמו
 ,     ,   .        , והן  מבדר די הזה המצב להודות וצריך להבין יכולות הן גם הלצה להבין הרי לעצמן  מגחכות

.     ,  -      , בסדר  די דווקא הוא נורא כך כל לא הזה הבחור אולי לעצמן חושבות
   ,    ",      ,  , את" בשנית מניף להתנצל הקוסם ממהר השלמה להיות אמורה היתה זו סליחה  אופס

  -  -   ,        , לצבעו  שב להקלתה עורה וצבע תכול סבתא של שמלתה בד הופך והנה הקסמים  מקל
. חזרה  המקורי

.   "? שואל"   הוא בעיניך חן מוצא
".  " ,   , חן     מוצא מחייכת ואז הבד את לרגע בוחנת סבתא

  ,    ,  ,    ,  " ,  , לקפל    עלי לי תסלחו אם ועכשיו שמח הולדת יום מאוד יפה ואומר ידיו את סופק  הקוסם
". המרכבה  את

 : לעצמנו   חושבים ?ואנו   , הכוונה   מה המרכבה את לקפל

"?  " ,   "!? הכוונה"   מה קורא אני המרכבה את לקפל
        . אל       ומטפסים הענק בגלגל מעלה נוסקים אנו ובעוד התא בתוך מתיישבים ואנו התור לסוף  הגענו

     ,     , שחבוי,     כפתור איזה על לוחץ קטנטנה ידית באיזו מושך הכרכרה אל הקוסם פונה  המרומים
    ,    ;      , מכל  פנימה הקירות נסגרים הגג מטה נסוג המרכבה מתקפלת ממש עינינו ונגד הרצפה  תחת

   -    , לא,        פעם אף הפתעה איזה וראו הדפנים לתוך ומשתחלים הקטנים הגלגלים מעלה עולים  צד
  ,      -     , צרורים    אבריה הרצפה על מונחת היא הנה גמישות על לדבר שלא מורכבת מרכבה כזו  ראינו

 . זעירה   קופסא לתצורת
   ,   ,     , כפיה    אמא מוחאת לכיסו ומכניסה הקופסא את אומרת זאת המרכבה את מרים  וכשהקוסם

"!   " , נפלא  תעלול איזה בהנאה וצוחקת
,   ",    " . אומרת     היא בקרקס נמצאים ואדליין אוליבר ידיה ומשלבת מחייכת דולורטה  סבתא
,     ,     ,  .    , העזים"   את לחלוב נסיים לך אכפת לא אם בנתיים הערב ארוחת תוגש בקרוב לכשיחזרו  אך

". הביצים   את ולאסוף
   .      ,  :    , אפילו  אולי או טובה תוכנית כמו נשמע זה תודה בנימוס להגיד במקום הקוסם  אך

 ,    ,        ? יגיד,    יחדיו שניהם או שישאל או שיגיד ממנו מצפים שהיינו כמו עזרה צריכים אתם  שישאל
,  ,      " ,  ,     - באמת  נחוצה הזו העבודה שכל בטוח אינני ואומר בלשונו הוא מצקצק רק ישאל  וגם

".       , ונשלם    תם החליבה שמבצע לי נראה נרדם אני שתיכף חוששני
   ,        ?     - הגיע  הוא הרי העזים כל את לחלוב הספקנו לא עוד הלה דובר מה על תוהים  ואנו

 .    ,  , ריקים  עדיין רובם והכדים המלאכה באמצע
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   " . כאן        שנפלה לי נראה דולורטה סבתא של בראשה חולפות ממש המחשבות  ואותן
".     " , העבודה,"   את סיימנו טרם כי אומרת היא טעות

   ,      ,   ,    ? שתציצי" מציע אני יודעים אינם לרקוד הרי דובים הכנות בכל מבולבל בעצמי אני  באמת
. הקוסם,"   אומר בכדים

 , לעצמה     חושבת שגם דולורטה ,וסבתא       , שונה-  אדם כזה פגשתי לא מעולם משונה כך  וגם כל
      .      ?     ,  , בעיקר  היא זה לכל מעבר כי האסם תוך אל צועדת כבר זה שח מה על תוהה בראשה  מנידה

      ,   ,     ,  . רוצים,   וכולם הקוסם אמר כך כי חושבים אנו הכדים תוך אל הציצי מהר כמונו ממש  סקרנית
. בתוכם   מה לדעת

    , הפתעה        זעקת לפתע נפלטת בכלים עיניה ושולחת המתבן אל פוסעת דולורטה  וכשסבתא
   ,    ,       , אנו.     איך תלוי ריקים חצי או מלאים חצי רק מלפנים שהיו הפחים פלאים אילו ראו כי  מפיה

 .     ,     - בחלב   שפתם עד גדושים הקירות בצד כעת עומדים העניין על מסתכלים
.          , תמהון    מידת באותה ממש חזרה דולורטה בסבתא מביטות אשר בעזים בפליאה מביטה  היא

.   .   ,      , פועות,    הן הכנות בכל זה את עשינו אנחנו לא אשמתנו לא זו נשבענו
.   ,   "? רבה"    בהתפעמות אמא קוראת זה את עשית איך

".   ,      ,   " ,    ",? הכנות" בכל זה את עשיתי אני לא אשמתי לא זו בתמימות הקוסם שואל אני

  ,           "!  , לקצה" מעבר מטה ומציץ רגליו בהונות על נמתח שהוא כמו אדריאן קורא סבתא  תראי
 .    ,    , גבוהה       הכי בנקודה החישוק במרום בדיוק וארץ שמיים בין כעת לו שמתנדנד הקרון

,     ,   ,   , הגלידה   בגביעי שאוחזים הילדים האנשים מהלכים נמלים כמו האדמה על  תחתנו
,   ,     , והליצנים     הלוליינים הרגליים בין שמתרוצצים הכלבים הילדים אותם בידי שאוחזים  ההורים

 .     ,  ,   , לראות      אפשר אי כבר לצערנו כזה מגובה זוחלות הקרקע שעל האמיתיות הנמלים ואת
ואף      (        עיניים אך לשלוח מצליח רב בקושי אשר אדריאן של במותניו בחזקה אוחזת  סבתא

        .   ,( תנשב   נוראית פתאום רוח שאיזו למקרה כאן והכוונה בטחון למקרה הקרונית לשפת  מעבר
 ,            , למקרה   צד לכל הענק הגלגל את שתנער אדמה רעידת תתרחש שאולי למקרה התא את  ותטלטל

     , אלינו          קרובים הם כך שגם השמיים אל להתרומם יחליט והוא כנפיים פתאום שלה לנכד  שיצמחו
    ,       ,     . - את  לקחת כדאי לא להתרחש לפתע יחליטו אם תדע שלך הללו הדברים כל מפני כך כל  עכשיו

.   "!  " . מחייכת,      היא נפלא באמת שיקרו כאילו בילד לאחוז עדיף הסיכון
       , - הענק        הגלגל אם יקרה מה לעצמי ותוהה כך כל רחוקה שנראית האדמה אל מביט אני  גם

 .          . שכזה   בארוע הלילה את כאן לבלות עלינו יהיה ודאי להתקע פתאום יחליט
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  -    , שכבר      שכמו בשמיים מבצבצים והכוכבים החשכה אחת בבת יורדת לפתע  והנה
          , ולקטוף-      יד מעלה לשלוח רק זה לעשות שצריך מה שכל עכשיו אלינו קרובים כה הם  הזכרנו

  ,   ,      :   , לסבתא.     וקוטף מעט מתמתח קטנה יד על אל שולח הגלגל כשנתקע עושה שאני מה וזה  כוכב
 .  ,    , ומחייך.  לה אומר אני בשבילך כוכב

:    ,    , לנדבך        מנדבך קופצת לתא מתא מטפסת הרחוקה האדמה מן צעקה אלינו ועולה מטפסת  אז
 !     ,   ! התקלה   על עובדים אנו שומעים אנו סבלניים להיות בבקשה

 .      , היום,   כאן לישון שניאלץ כנראה סבתא נאנחת ובכן
 ,         ,   , אדריאן  ברכיה על ראשנו את ומניחים הספסל על מצטנפים ואדריאן אני ששנינו  וכמו

  ,     , למטה-        ולהורידנו להסתובב שב הענק והגלגל חזרה לזהור היום אור שב עין וכהרף  שואל
לאט-

"?     ?  , שם"   לישון נשאר הוא סבתא לקוסם בקשר ומה
          .  " ,  , לא  אחד אף הערב אותו שאת בבטחה לומר אפשר אך בדיוק לא ומשיבה מחייכת  סבתא

ישכח."
 

 -  .        , קרובים     כך כל שבפרברים הבית בגג שמעשנת הארובה את חובק אנגליה ארץ על לילה  יורד
 .          , כוכב    ולקטוף יד להרים רק אפילו אפשר כי עד מסביב אורות באין השמיים

 .     ,     , הערב        ארוחת את מסיימים בפנים כעת כולם כי כוכבים וקוטף אחד אף עומד לא בחוץ אולם
   ,   ,    ; נכבדה    אחת ואורחת הקוסם וגם הקבועים הבית יושבי כולם יושבים השולחן  סביב

 .      ( לארוחה(   הזמינוה ואדליין אוליבר אשר הקרקס מן לוליינית
 , לעצמן     נאנחות השולחן שעל . הצלחות    , קיש    ומרוצות שבעות אנו טובה ארוחה היתה  זו

,    ,      ,     , בתפוז  אווז צלי הגינה מן שנקטפו רעננים תבלינים בשמיר מתובלת עיזים גבינת ובצל  עגבנייה
.     ,  - לזוז  מסוגלות אנו שאין מלאות כך כל .אנחנו      , הסועדים    גם שכך בטח אז שבעות הצלחות  ואם

    .     , היא      כאן המפתח ומלת בזהירות לאחור נשענים הם אוכל ושבעי רצון ושבעי נחת  שבעי
. מלאה,             בטן איזו של לפיצוץ לגרום עלולה זהירה לא ניעה שכל מפני זהירות

     ,  " ,   ", ביצות"  יצור שפגשתי האחרונה הפעם כך ממש הקוסם אומר לטבחים  מחמאות
".      ,    , שכזאת   ארוחה אכלתי לא מזמן מאות אפילו אולי שנים לפני היתה

  .      , למרות,     כי מחמאה בתור ההערה את יקבלו הכוונה דולורטה וסבתא לאוליבר  והטבחים
 ,      ,    ,   , הם  ביצה יצורי וגם מאכלים התערבבו נשימה אותה תחת מזה וגרוע המשפט  שבאותו

 .    -      - להתבטא,  שונה דרך מבינים כבר כמוהם שאנחנו כמו שלקוסם מבינים
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"?   " ,   "? כאלה"  יש איפה אמא אומרת ביצה יצורי
       ,    " ,   ", של"  בתוספת טורט עוגת אוהב אני כי דייקנים יותר להיות ואם הקוסם משיב כמובן  בביצה

". הגורל-   בביצת חרדל
 "?    " ,    , הם     הגורל ביצת זו מה רחב נפערות עיניהם בהתפעמות מתנשפים ואמא אוסקר  דוד

שואלים.
 ,     ,( אל"       (  וגרומים ארוכים ברנשים שהם שועלים וגם כמובן ביצה יצורי גרים בו מקום  זהו

    ,     ,   , אדומה    מצנפת להם יש פטריות צומחות עורם על צהובות עיניהם לצחצח שיניכם את  תשכחו
,   ".    ,   ,     , הקוסם   אומר אופניים על נוסעים כמובן או בתור עומדים תמיד והם שחורה שיער  וציצית

   ,    ,    " : הר      קצה על להשבע יכול ואני למדי עגום מקום זה ומוסיף ראשו על המגבעת את  מיטיב
,     ,      .  , העיטוש      אסור שני ביום הבדיחות שם אסורות ראשון ביום ומוזר יחיד מלח עץ רק יש  הסוכר

  . עלי            אבל בדיחות וגם עיטושים בעיקרן כוללות אשר נוראיות ביצה מסיבות ישנן חמישי  וביום
  " ,   ", שרוי,          הנני כי המכשף מוסיף דרככם אחד יום תקרה עגום מקום אותו אל שמא  להזהירכם

     ,          , עשה    אשר אחד שכל מפני ביצה יצור של עצתו את תקחו לא פעם שאף לימוני ממש רוח  במצב
 ".    , נורא,        במקום סיים לקח כזה ברנש של עצתו את כלומר כך

".  " ,   ", מבטיחה"  אני אמא אומרת אזכור אני
.      ", רבה"   ברצינות אוסקר דוד אומר כפליים אזכור ואני

.  "? שואל"   אוליבר פנייך מועדות להיכן
".   ,    ,   " ,   ". בטוח"  וזה הרוח שתנשבני לאן לדבר לומדים העצים הקוסם אומר בטוח אינני

  ,      , לא      ובאמת ממנה לרגע שכחנו ההתרחשויות שבכל האורחת אל אמא סבה רגע  לאחר
   ,    ,   :    , זהו  בקרקס לפחות האמיצה ראשל כלומר ראשל שמה להציגה הראוי מן מצדנו  מנומס

.   "? אמא. "       שואלת אדליין כמו הטרפז על מופיעה את גם כינויה
".   ,   " : חרבות   בולעת להטוטנית הנה ראשל ואומרת מחייכת אדליין

,       " ,   ",     " , זה  את עושים איך מבינה לא אני קובעת היא כשרון הרבה צריך כזה לדבר מתפעלת  אמא
". מאפונה       ליותר מקום אין שלי בבטן כי

  " .           , בטן  לי יש עגולה לצמה מהודק אשר השחור שיערה את ומסדרת רגליה מסקלת צוחקת  ראשל
ארוכה."

.    "?      , אוסקר"      דוד שואל הבטן בתוך החרבות כל עם ככה לישון קשה לא זה אבל
    "-    " :  , מתוך    הלה מזנקת ולפתע א הופעה כל בתום ומסבירה האמיצה הלהטוטנית מחייכת  שוב

 .           "! " , הארוחה,  שולחן אל חיה גם לה מנתרת הפתאומיות באותה כי אה וזועקת כסאה
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   ,     ,   ,   , זאב   באיזה או בנמר כאן מדובר לבטח בעתה כזו צעקה כזאת לעצמנו חושבים  ואנו
 .   ,       , ביצה     יצור למשל כמו מוזר תפלץ איזה אולי האוכל ניחוחות בעקבות מהיער שהתגנב
    .   ,     , בשום   מדובר שלא מפני נכלמים קצת בכסא חזרה מתיישבים אנו הבהלה בשכוח  אך

   ,      .    , עיניים     לא גם ארוכים ניבים אפילו לו ואין בארנב אם כי קודם שהוזכרו מאלו נורא  יצור
 .   ,   ,   ,     , לבן  זנבו שחורות אוזניו חומה פרוותו וקטן פשוט ארנב סתם ומפחידות אדומות

 .   ,   ,  ,   ,     , היא   המעטה בלשון מוגזמת קצת ובכן לנו נראית האמיצה ראשל גברת של הזו האימה  וכל
  ,   ,      , כבר     היא אדליין וכמו זעיר מכרסם איזה מופיע והנה ובפילים באריות בקרקס מוקפת  הרי

 . באויר  מנתרת
,        .     , השולחן,   אצל בנחת אדם לו יושב הנה מבהיל דבר באמת שזה יאמר לטובתה  אולם

  ,     ,   ,    . יחרידו      הם ארנב שלנו במקרה או עכבר או אריה זה יהיה חיים בעל איזה עליו קופץ  ולפתע
 . המידה     באותה בדיוק ממקומו פלוני

".   " ,   ", הארנב"  רק זה אומרת אדליין בסדר זה
    ,     " . מוכן      הוא שאריות רק ראיתי לא עוד שכמותו ארנב עבה סיגר לעצמו ומדליק מחייך  אוליבר
     " ,   ". כל,      כדרך עשבים לאכול לשכנעו ניסינו מסביר הוא אחר דבר בשום מעוניין ואינו  לאכול

,   ,      ,      , בשר,   צלי אדמה תפוחי סלט זה יהיה בשיירים רק חפץ הוא אבל בגזרים לפתותו  המכרסמים
 ".   ,    . איתנה   דעתו מכך להזיזו ואין גבינה חריץ או

,   ,   ,      , רטבים   מלקק לשארית משארית לצלחת מצלחת הנברן לו מקפץ להדגים כדי  וכמו
 )     ,    ,    , אינו   הלבן האדום היין מן שותה והבצל הגבינה על הקיש על מתענג ובשר עצמות  מכרסם

 . טורט        עוגת של בשאריות מקנח גם ובסוף לטעמו)
,    ,     ,      , פונה   השולחן כי חשבנו לפחות כך או קיצו אל הערב מגיע לבסוף פנים כל  על

   ,      ,  , זה       איחלו כולם חוסלו אחרת או זו בדרך בקצרה נאכלו או נשטפו או נזרקו האוכל  שאריות
 .       , מיטותיהם   אל פניהם שמים כבר והם מנוחה ליל לזה

  ,   .   , לעצמן    חושבות בלשונותיהן ממצמצות לשינה ומתכוננות העזים מתכרבלות באסם  וגם
    ,    ,     , בעולם     דבר שום ואין הרגיזו לא הזבובים טובה היתה החציר איכות נאה יום היה הכול  שבסך

שיטרידן. 
, קצרה           בתנומה ושוקעות נרדמות שהן לפני בראשן שחולפת האחרונה המחשבה  וזו

     ,     .     , שבים  גם הם ובבעתה לאלתר נסגרים שעפעפיהן כמו כי זה לא אפילו ואולי דקה  שאורכת
    ,     ,   ? ובוהות.    החצר אל ממהרות רגליהן אל חיש מנתרות מתרגשות הן כאן קורה מה  ונפתחים

 . בשמיים  באריכות
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     , נצמדים       ממש הרגע באותו כי במרומים משתאים מבטים ששולחות היחידות לא  והן
 , החלונות      זגוגיות אל אפים הבית ,   וואו,בתוך הזכוכית    את מכסות בתדהמה מתנשפות  השפתיים

:     ,    ,    ,   . ההשתאות   מכוח זה אולי מעצמן ההברות נכתבות אות אחר אות הדוק ובתוך דקיק פה  בהבל
 .  ' '  ,' ' ,' '  ' סופית' ו ו א ו ועוד ו

    ,    , בשמיים        מתרחשים הרגע בזה להבין שעלינו מפני זו לתופעה לבו שת לא אחד אף  אך
,        :  ,   , זהרורים  באלפי הכל ומאירים בשחקים מנצנצים אורות מופלאים אומר הווה מרתקים  דברים

   , משגרת,            חלק הנם מופלאים פחות ולא נפלאים שהם כמה שעל לכוכבים הכוונה כאן אין  ולא
   .      , ססגוני,       נוגה נרעד צבעים באלפי הרקיע את מאירים כעת חוזים אנו שבהם האורות אך  הלילה

.    ,    ,   , ומתרחקים   גוונים מתמזגים בזיו נרקח זיו ומתחלק מהבהב השחור מול אל
 .      ? השנייה      את אחת העיזים שואלות האור בהרות אלה כל הן מה

 .       ,   ? אפה    על לבן כתם עם שחורה אחת מציעה הדרומי הזוהר זה אולי
,      .  ,    ?     , דברים  כאלה אין הזה באזור לבנה אחרת עז מקפצת הדרומי הזוהר פתאום מה חלמאית  עז

. הדרום      ולא הצפון בכלל זה ופה
.    ,   ? חומה   לגמרי שהיא שלישית מנסה אלוהים זה אולי

 ,     .      ,    , היא  ככה נראה לא אלוהים אפה על הלבנה הנקודה עם השחורה ההיא פועה מדעתך  יצאת
. בנחרה  פולטת

.כן   ? החומה,      רוגנת נראה הוא מה כמו אז
תיש  .כמו השחורה.   קובעת

,      ,     ,    , העניין?   לשם הצפוני לא וגם הדרומי הזוהר זה אין קש ראש לשתיכן הלבנה קופצת  תיש
   ,( הם   (           האלה האורות יענה בת כמו אם כי תיש כמו נראה אינו אגב שדרך אלוהים שלא  ובטח

 ,   , שהיא-"            שאלה לטובת באמצע דבריה נקטעים וכבר נאומה את הלבנה זו סיימה לא ועוד  סע
:   , לציין  עלינו חשובה שאלה

יענה    בת זה .מה החומה?   שואלת
,      :     , גבוהה,      חיה זו יענה בת העקומות שיניה מבין מסננת ההפרעה על רגוזה מעט שהיא  והלבנה

 -    ,   .     -   , ושוב   ש לומר רציתי אופן ובכל בשמיים נוגעת שהיא גבוהה כך כל היא בעולם גבוהה  הכי
  ,     ,    ,  , הצהרה      וזו הצהרה לטובת אם כי שאלה לטובת לא והפעם הלבנה העז של דבריה רצף  מופרע

: לציין,   עלינו חשובה
חיים       בעל כזה ראיתי לא פעם .אף השחורה,    העז פולטת

לא   אני ?גם    :     . להגיד.   רצית מה הלבנה את שואלת ואז החומה אומרת
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 ,   ,     .     , מושכת,   נושפת היא יודעת לא כבר אני בשיניה וחורקת בראשה מנענעת הלבנה העז  והיא
 . בשמיים    להביט ושבה כתפיים

 ,   ,    , ברגליים     לילה בכתונת האנשים מתוכה ונפלטים בטריקה הבית דלת נפרצת  לפתע
,     ,       , לא,      או בחוץ קר שוליים כאלה מפרטים אכפת למי כי נעליים לשים טרחו לא אפילו  יחפות

. בשמיים         שמתרחש מה על אלא כך על לא דעתנו
 ,        . אנו      לצפייה טובה בעמדה נמצאים כבר ואנו ומאחר ברקיע פעור בפה ובוהים עומדים  הם

  ,    ,   , במחרוזות    מסתדרים מקומם מעל נעתקים ופלא הפלא שבשמיים שהכוכבים איך  רואים
 . במעגלים  וסובבים

,     ,     , ואנה      אנה בה מניף השמיים אל בשרביטו מצביע הקוסם לו עומד הצופים קהל  ומאחרי
 .   ,  ,     , קסמים  קוסם ובקצרה בכוכבים ומסחרר צורות צר במעגלים מניעה

".      " ,   "! ראינו"  לא בקרקס אפילו כאלה תעלולים כולם קוראים הכבוד כל
".    " ,   ",  " , בבקשה     אחד עוד עשה אומרת היא נפלא להטוט בהתרגשות מנצנצות אמא של עיניה
.         ,  " ,   "? טוב"  רעיון הנה ביין עציצים שהשקיית בטוח אינני לחשוב עלי הקוסם אומר אחד  עוד

 ".        , השעון,     את איבדתי ואני מאוחרת כבר השעה אחרון אחד עוד אולי בסדר
    .     , בשורה    הם מסתדרים הפעם בתבניות הכוכבים נערכים ושוב בשרביטו הלה מניף  שוב

    ,    , ובצד;      זה בצד מתכווצת ומתעקמת מתכופפת והיא נוצצים חרוזים של נהדרת מחרוזת  ארוכה
 .         ,    ,  , כוכבים  של בכנפיים ענקית ציפור מעופפת ראשנו מעל פלא איזה ראו ולפתע נמתחת השני

 ,   , לו      נריע כף שוב שנמחא לקוסם לו ,  מגיע הציפור     כי בהלה בכולם אוחזת לפתע  אך
,    יורדת    , וחולפת      מנצנץ מקור פוערת טופר ושולפת טסה במהירות לכיוונינו וצוללת הרקיע  מן

 . המתכופפים   האנשים מעל
   ,       , הקש!   בתוך חופרות המתבן תוך אל פנימה חזרה דוהרות העיזים זועקות  הצילו

   ,        . הכול     מעל דואה השמיים אל הציפור שבה מהרה עד אולם ראשיהן את בו וטומנות  בפרסותיהן
  , -  ,   " :  ,     , היתה   היה לקום רחת קסום קסם קסים מכריז בשרביט המכשף מנופף ואז אחד רגע  לעוד

.     ,   ,   "! מקומם,  אל שבים והכוכבים המחרוזת מתבדרת מתפזר והעוף אלקזום ציפור
.   "! כולם"   קוראים הכלל מן יוצא

,     " . המסכת          מן שנהנתם שמח אני מגרביו אחת בתוך הקסמים מקל את תוחב ואז מחייך  הקוסם
"-     , -  , ללכת   עלי עכשיו אך לקום רחת קסום קסם קסים

.     ". לומר"     ממהר אוסקר דוד הלילה את כאן שתעשה אמרת
,   "-  ,   ,      " ,   ",  , אומר" הוא ב שקשור משהו לעשות משהו לי שיש שכחתי אך הקוסם מגמגם נכון  אה

 .      , בכל"        סבור אני ברקים בסערות אולי קשור לעשות ששכחתי המשהו קשור במה שכחתי  כבר
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,        ",      , בידיו    ומניף כפיו את הלה סופק אז להתרגל חמוצים לתותים לנו אל לטפל בעניין עלי  מקרה
.   "! -  , נעלם"   והמכשף קזום אל קוסם היה היה

,   ,   ,     , ההצגה     הסתיימה חושבים הם קורה לא דבר וכאשר במקומם כולם עוד עומדים  ולרגע
,      -   ,   ,   , עשן     ענן מולם מתגשם כשלפתע לישון בדרך כן אה היינו איפה פנימה שבים כבר הם  ותיכף

   ,   ",     , " . החמור    אל ממהר ממלמל הוא נוסף דבר ששכחתי נראה סליחה בשנית הקוסם מתוכו  ומגיח
,    , -  ,   " :  ,   , חמור     היה היה לקום רחת קסום קסם קסים ואומר באוזנו אוחז הגדר ליד ומפהק לו  שעומד

.  !  ,   , נעלמים!"  פוף אחת בבת והשניים אלקזום

אהבה  סיפור
,     ,     , מתאים     עיתוי נמצא ואם האחרות המחויבויות מתירות אם העבודה מאפשרת אם בפעם  מפעם

 ,     .   ,   , - מימו     הבאים הימים מן באחד וכהנה וכהנה קלפים משחק סל כדור למשחק רעי חוג  נפגשים
גדות,            על ומתיישבים מתקפלים כסאות ארבעה פותחים מהמשרד רום ונפתלי אנוכי  אבוטבול

    , אשר,          בובה מאמתחתו מוציא עץ גזע אל שלו החזיר את הקושר באדריאן ומביטים  הנהר
  -     ,        , צורת  היתה קודם גלגול באיזה או קרוב מאשר רחוק יותר ספק ללא שהוא עבר  באיזשהו

. בהנאה,         ללעסה ומתחיל האדמה על שמתיישב לחזיר ומושיטה עכבר
".    " .       ", משתעמם"   לא הוא ככה התמהים המבטים כל כנגד אדריאן מסביר שלו הצעצוע זה

.   "? מימו"       דורש פעם עוד הזה החזיר את הבאת למה
     " .      ", אותו"   משאירים אם לדכאון נכנס הוא לצדנו מתיישב בעודו אומר אדריאן מאוד רגיש  הוא

". זמן   להרבה לבד
   , " :   , לקנות       צריך אתה בלנדו לי ואמר אדריאן עמי התקשר השבוע באותו בוקר  באיזה

חכה."
"?    " ,  "? חכה" צריך אני למה שאלתי חכה

.  ", אמר"       חכה בלי לדוג קשה לך שיהיה בגלל
"? לדוג"    ללכת לי ולמה
". דיג"     יום מארגן אני כי

 "? דג"   אתה ממתי
". מארגן"    שאני הדיג מיום

דיג         בענייני כלשהו קודם נסיון מאתנו אחד שלאף אל,    ולמרות ארבעתנו כעת  יושבים
.  ,   , ומחכים    בחכות אוחזים המתקפלים בכסאות הנהר מול
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.ומחכים
ומחכים. 

.    "? נפתלי"     לבסוף שואל הנכון הפתיון שזה בטוח אתה
,   " :   ".    " ,   ", - הדיג"   הנאת אבל מוסיף הוא בחנות לי הבטיחו ככה אדריאן מצהיר לוקס דה פתיון  זה

". הדגים,    בתפיסת אינה נפתלי
.   "?     ? נפתלי" שואל בדיוק כן במה אז לא

.   ", אדריאן" משיב בהמתנה
   ,       ,   ", אל"     בשנית ומשליכו הדיג חוט את חזרה אליו מגלגל ממלמל נפתלי זה את מבין לא  אני

המים.
.   ",   , מימו"      רוטן זיפת פשוט לך שמכרו הזה שהפתיון חושב אני

  ,    ,     . לדגים  מחכים חולפים בשרעפים שוקעים עוד וממתינים יושבים אנו שתיקה  ישנה
    ,   ,  , המובטחת    ההנאה לאותה ממתינים נראה כך העלובים שלנו מהנסיונות מתרשמים  שאינם

 :   ,      , השיחה,    מתחדשת באים זו ולא אלו כשלא מה זמן ולאחר שבהמתנה
 .   "?    ,  , שואל" אני מהחתונה קיבלתם מה נפתלי נו

 ,           " .   ", שישה"  מיטה כלי של זהים סטים שלושה עכשיו לנו יש לפחות אבל נפתלי נאנח ראש  כאב
".      ,     - בבית  פנקייקים לעשיית מכונות וחמש וביצה קפה מכינים שגם שימושיים רב טוסטרים

.   "? שואל"     אני פנקייקים לעשיית מכונה זו מה
     "?   " .   ", אל"    פונה הוא מסרב וכשאני אחת רוצה אתה נפתלי אומר פנקייקים שעושה מכונה  זו

"?     ,   ,   , פנים, "     בעיצוב שעובדת זאת שמה מה שלום מה חתונות על מדברים כבר אם אדריאן
 ,       .   " ,   "? מלנה"   אחרת מישהי עם כרגע יוצא אני מעודכן לא אתה שואל אדריאן ליעל מתכוון  אתה

".        . ככה.   גם שלוש כבר עברו לבינה ובינה איטלקיה בחורה שמה
     " ,   ,    , לנסות  והפסיקה התאיישה כבר אמא אפילו אומר ואני בראשו מנענע מימו צוחק  נפתלי

לעקוב."
      ,       " ,   ", בחיות"  הבית את עוד ותמלא תלך הקרוב בזמן נכד לה יהיה לא אם אומר מימו שלך  אמא
     ,     , יותר      ויעשה ילך רק וזה מצחיקים שמות להן תתן לא ומה ואוזניים רגליים חסרות  עזובות

 ". השנים    עם גרוע ויותר
.   ", מצהיר"  אדריאן מחכה אני
.   "? נפתלי"  שואל למה מחכה

". שלי"  ללאה
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 ,           , שישבנו'    אנו פנינו על בחוזקה ונשבה החלון מן פנימה הסתערה הרוח ושקשק חרק הכחול יפ  הג
  ,     ,        . קפצנו  ואנו החורקת הדלת את פתח המשתלה בחניית הרכב את סבא החנה אז האחורי  במושב

. בעקבותיו,   ובאנו החוצה
       , של"      ובצלים פקעות גם שנביא ביקשה וסבתא דשן של שקים עשרים צריכים  אנחנו

.   ", אומר,        הוא הבית בפתח לשתלם שתוכל בשביל וחבצלות ליליות פרזיות
,           , הצמחים   על מים טיפות מתיזים דקיקים צינורות המשתלה בתוך אך חם יום  היום

 . ולחות      נעימה קרירות תערובת הוא והאויר
  "!  ! " ,   , מגיח        ושאול אדריאן בלנדו שומעים אנו גדולה עגלה על הפריטים את מעמיסים אנו  בעוד

  " .   ",       " . עושים  אתם מה מסביר הוא לחצר עצים לקנות שלי האבאים עם באתי העציצים  מבין
פה?"

 .   ", משיב"     אדריאן ובצלים ופקעות דשן קונים אנחנו
   " ,   ",   , בהם"      משתמשת שלי אמא שאול אומר כלל בדרך במכולת שלנו הבצלים את קונים  אנחנו

".     ,        , בצל   אוהבים אנחנו כי אכפת לא זה שלי ולאבאים לי אבל מבשלת כשהיא המון
.   ", אומר"    אני בצלים כאלו לא זה

-      " ,   , כך       כל שאכל שמפני מישהו הכרתי פעם אומר ואז נוסף שק העגלה על ומעמיס צוחק  סבא
        ,       , ממנו  נסו הזבובים שאפילו זה על לדבר שלא אותו לנשק רצתה לא בחורה אף בצל  הרבה

בסוף."
".   " .    ", פרקטי"      לא זה מייד שאול מכריז בחורה אף לנשק רוצה לא אני

.   "? אומר"   אני פרקטי שייך מה
".    " , עובדה    מציין רק אני ומציין בכתפיו מושך שאול

    " ,   ", לא"        שזה לי אכפת ולא מחייך אדריאן אגדל כשאני בחורות שיותר כמה לנשק ארצה  ואני
פרקטי." 

    ,     ,   , של   במעברים הלאה מתגלגל העגלה גלגלי עם ביחד שלו והצחוק שוב צוחק  סבא
.   ",     ,      " . אומר  הוא הכרם למזרח אותם נטע ברושים של שתילים כמה גם ניקח הגדולה  המשתלה

    ,     -  , רעננים     שהם כאלה נבחר ולענפים לעלים לב שימו בין השתילים מבחר את בוחנים  וכשאנו
 ,      ,     ,   ,  , הוא   עז שריחם כאלה למצוא נבקש והריחו העלה את מוללו כך הנה ו טוב וצבעם  ביותר

"? פעם, "      שמעתם כבר יפים אהבה סיפורי שואל
".      " , ויוליה   רומאו על ספר בבית למדנו בכתפי מושך אני
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  ,        " ,   ", עקבה"   אחריה פחות לא מרגשת מעשייה התרחשה בארצנו פה אך סבא מציין יפה סיפור  זה
 ".  "       " ,   ". ולאה    י אב בן איתמר בין האהבה סיפור זה אומר הוא עצורה בנשימה כולה הארץ

,     ,      , המרגש,    הרומן סיפור נפתח הניתזות המים וטיפות והבצלים הפרחים והעצים הצמחים בין  וכך
 :      , במשתלה        מאוד עד ומרותק סקרן נרחב מאזינים קהל לו יקנה מעט עוד אשר

 " .   ", בשנים"         אולם סבא פותח קורפו את איזבל וסבתא אני עזבנו טרם התרחשה  הפרשה
   ,         , על    לי מספר איתמר של קרוב ידיד שהיה אהרונסון אלכסנדר היה ארצה הגיענו לאחר  שבאו

  ,        "   " ,   ". מחייה  שהיה יהודה בן אליעזר של הבכור בנו היה י אב בן איתמר מספר הוא לעתים  כך
    ,         ,  . מכונה  הוא כן על בבית בלבד עברית דיבר אשר הראשון הילד היה ואיתמר העברית  השפה

 ". הראשון   העברי הילד
.   "?       , שואל"    אני אז עד השתמשו שפה באיזו אז עברית דיברו לא אם

  ,          ".   , את"  מוחט העגלה על שק עוד מעמיס שהוא כמו סבא מסביר ויידיש לדינו בעיקר  בערבית
 " ,  ,          , חידוש   מפעל וממשיך ברכיו על ידיו את ומשעין הדשן שקי על מתיישב ממצחו הזיעה  אגלי

,           , יהודה      בן אליעזר של בידו בנקל עלה לא הדבר אך כמובן לבסוף צלחו והפצתה העברית  השפה
        . הקודש    בשפת לשמוש קשות התנגדה בארץ החרדית התנועה רבים בקשיים נתקלה  ומשפחתו

,               , הציונות  מראשי אחדים של חמתם את גם כמו הישן הישוב חמת את עורר והוא חולין  כשפת
    ,      , בשל      עמו התנגחו אשר עגנון כמו השנייה העלייה וסופרי העם ואחד ביאליק נחמן חיים  כגון

  ".  , ומלאכותיים     ראויים היו לא שלדעתם החידושים
        .       , אשר"  גילו בני עם להתרועע יכל הוא אין מאוד קשים איתמר של חייו היו מכך  וכתוצאה

        ,      , היה    שאביו מפני ובדידות ניכור חש בביתו וגם שפתו את דיברו לא וגם אותו ובודדו לו  התנכלו
 ,  ;      ,   . רעב     עוני יום היום קשיי כמובן היו לכך ובנוסף והמורכב השגיב במפעלו תמיד  עסוק

     " .   ", מופלא,       איש להיות גדל איתמר אך אומר סבא ככלל הארץ תושבי של נחלתם שהיו  ומחלות
   .      , הדור       מבני רבים הארץ של ומוסדה הציונות ולמען אביו של פועלו להמשך קשה עמל  אשר

   ,      . השתייכותו      עובדת וגם הציוני הממסד מן המרחק אך לגדולות נולד אשר כאיש ראוהו  שלו
     , כולם       תמיד ראוהו מסויים ובאופן הפוליטיים בחיים השתלבותו על הקשו הראשונה  לעלייה

 ". הוגשם   שלא כנדר
   ,     " ,  , פיתוח      למשל בינהם רבים השגים היו לאיתמר אך וממשיך חזהו אל ידיו את משלב  סבא

 '  '   ,        . אשר  היום דואר בטאון דהיינו הראשון העברי הבוקר עיתון את ייסד הלה בארץ  העיתונות
,   -        . הצבי      עיתון אביו של העת כתב כעורך כיהן הוא העברית לעיתונות הדרך את סלל  למעשה

      . את         ואלכסנדר הוא הקימו יותר מאוחר הטיימס כגון אחרים בולטינים של כתב היה כן  וכמו
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    ,   . נאום        איש איתמר היה זה ומלבד והמתיישבים החקלאים לעזרת באה אשר בנימין בני  תנועת
 ".       ,    , וליל,  יומם בעצמותיו בער אשר וחזון ויוזמה אתנע בעל כריזמטי מרשים

,  ,  ,          , אכזבה"  מכונית עצמאות למשל כמו וחשובות רבות מילים המציא גם שהוא יודעים  ואתם
. מאות.              שלוש על עולה אינו אביו שהגה המילים שמספר העובדה מעניינת זאת ולעומת  ומטריה

        . נקלטו        לא לעולם אך שהמציא אלה גם והיו ורכבת גלידה כגון מילים למשל נכללות בינהן  אך
".    ,    , דמוקרטיה,     בשביל ועמונות עגבניה בשביל בדורה גפרור בשביל מדלק כגון בשפה
.   ", שאול"         פוסק עגבניה מהמילה טובה יותר הרבה בדורה שהמילה חושב אני

.   "? שואל"     אני עגבניה במילה טוב לא מה
".    .      " ,   ", אומר"  רק אני טובה יותר פשוט בדורה המילה אבל הוא עונה דבר שום

שהוא"   שמח ,    אני   ", על     מתיישבים ששלושתינו כמו אדריאן אומר גלידה המילה את  המציא
.      , לסיפור   ומאזינים ברכנו את חובקים סבא מול הקרקע

,         " ,    ", ושש" עשרים בן היה שלנו הבחור כאשר התחילה המעשייה מילו סבא אומר  ובכן
". עשרה    שש בת ולאה

  ,      . אולי      שהן הישנות באבנים נוקשים נעליו עקבי ירושלים ברחובות שלנו הבחור מהלך  והרי
      , את         נשאו אשר החיילים מגפי או הצלבנים צבאות גם דרכו עליהן ממש האבנים אותן  אפילו

         . עני       איזה של דם נשפך בדיוק זה ובמקום וייתכן בהלוויתו המקה גופתו ובו הורדוס של  האפריון
       , היחפות          רגליו נגעו בדיוק כאן שמא או במקום חרב של חודה את וקיבל לחם פת ביקש  אשר

" :     ,     , ש   ואמר שם עמד אשר מיכה או יואל אולי נביא איזה ארץ    של הקשיבי כלם עמים  מעו
ויהי  לעד   ומלאה בכם ,      ".אלוהים הר       אל בדרכו ישו גם הילך ממש דרך אבני אותן שעל  אפשר

,           , שנים,        מאות לפני פעם שם עבר חמורו עם העמחא אחד אדם כל כמו אדם סתם אולי או  הבית
   .         ,     , מקום  זהו כי כאן להיות מזל בר הנני לעצמו ומלמל נאנח סגר עיניו ואת נעצר לרגע  עמד

 .   , בדרכו,   והמשיך קדושה של מיוחד
 ,    ,    ; "       , קל  בשרעפיו שקוע והוא תואר יפה נער י אב בן איתמר כאן צועד כעת אופן  בכל

   , שחיו,          בית תחת הרחובות לאורך במהירות פוסעות אשר ברגליו נעוצות שעיניו מפני  לראות
    ,  .       , את  וחלפנים רוכלים פורשים וסביבו סביבו לקורה ליבו שת הוא ואין ספרים  צפונים

   ,   ,  , לזוז       מסרב חמור הדרך בצד פה ואדומות שחורות מחצלות על הקירות לאורך  מרכולתם
)    ,       , ותודה     מכונית נוסעת שם עכוזו על נוחת ובסוף ומושך מושך בכוח באדמה רגליו נוטע  ובעליו

 ,   ,(?     ,   , פה     בצפצפה מצפצפת לה קוראים היינו איך באמת אחרת מילה גיבורנו לה שהמציא  לאל
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  ,     , שטרח    (      שמזל הגיבור של לאביו הפעם להודות עלינו זו מילה על וגם אופניים על מישהו  מפדל
 .   ,(      , בצפצפה     מצפצץ לספר סיפורנו את נוכל למען בשבילם כינוי הקודח ממוחו לבדות

  , ומדברים          צועקים בהם יורדים גם מידה ובאותה ברחובות עולים אנשים ועוד  אנשים
   .       . איזה,        על אולי חושב הוא מה על תדע לך שקוע הוא שלו ראשו בתוך רק ואיתמר  וצוחקים

  ,      , על      בארץ הישוב מצב על אולי בעברית חדש לערך בדחיפות שזקוק ועל  דבר המדיניים  התנאים
.  התנאים  שמא    או העלייה על והשפעתם , האדמיניסטרטיביים ועל      חושב הוא הרבה המהומה  על

    ,   , אביו         בו שכתב לאחר הצבי עתון שלו העורך שהוא העיתון על המאמינים מצד שהוטל  החרם
 ,  . אנו            בקצרה לפרנסה שתגרם הפגיעה בגין השמיטה שנת את לקיים המושבות איכרי על  שאין

,        . דברים       בכאלה הלך של דעתו נתונה וכאשר עולם של שברומו בעניינים מוחו שעסוק  בטוחים
 . סביב           מתרחשים אשר הדברים לכל לב שם שאינו פלא זה אין

      , חדר         איזה אל לפנות לא אם החשובים הנושאים אלה בכל ששקוע אדם יעשה כבר  ומה
 ,           -    , יקבור  למנורה שמן לקנות בכדי כסף מספיק לאדם היה אם תלוי מעט מואר או חשוך  לימוד

   ,      ,   ? של      נציב וכמו המהירה מהליכותו ההלך לפתע פוסק להפתעתנו אך אחר או זה דף בין  אפו
 . ועוצר    דום נאלם מלח

     ,    , אפר       של דוק כאילו אשר עיניו מול עפעף ססגוני פרפר איזה אליו ריחף פתאום  כי
        , של      מראשו המחשבות כל לפתע נעלמו רגע ובין אחרים בעולמות התעמקות מרוב אותן  כיסה

      -       , לדבר.    לבו שם אינו הוא שגם הפרפר אחר בעיניו זה שעקב איך הכל הדמימה דממה  איתמר
,(      ,       ,   , הפרפרים(   שאר כל אצל כמו פשוט שלו באופי זה כך כי לציין עלינו שונות מסיבות  אמנם

   ,       ,   , שיערה     את קולעת יושבת נערה עליה המרפסת אל ובא מעלה עלה בניין איזה לאורך לו  עף
 .   , מביטה   ובאיתמר ארוכה לצמה השחור

 .    ,   , הלה         נהפך לפסל שאמרנו כמו עלמה אותה עם איתמר של עיניו נפגשות בו  דברוברגע

 ראשון, נעקרת מליבו אנקה ארוכה אשר את שיערה השחור של הנערה מבדרת. אז נשמטים

 הספרים מאל תחת בית שחיו, אחר כך פקות ברכיו ונרעד לבו כה, עד שכל העובר שם לידו חושב

 לעצמו שיש באיש הזה פגם פיזיולוגי חמור, לפי החולצה שמתרוממת מעל החזה ונחה בכזו

 מהירות ועוצמה, תיכף עוד יקבל הלה התקפת לב. עיניו מתכסות בערפל, ולא מדובר באותו הדוק

 שציעף את עיניו לפני כן, אלא בכזה של אחד אשר שוכח את עצמו אל מול מראה שהוא היפה

ביותר שאי פעם ראה.
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        ", " :   , ילד   של בידו האוחזת אישה נעמדת שמאחרינו מפני בודאי ואומר מחייך לרגע מפסיק  סבא
        ,    , " : היפה  הסיפור את לשמוע שלא יכולתי לא אבל לצותת התכוונתי לא סליחה ושואלת  קטן

 "?        , גם  ונקשיב כאן נשב אם לך אכפת מספר שאתה
" ,   ,          ,  , לך   לו ואומרת ממני יותר גדול שהוא השני בנה אל סובבת היא בודאי ואומר מחייך  וכשסבא

".     ,  , רגע  פה אשב אני חמודי לאבא תעזור
ממשיך     מספר שסבא היפה :והסיפור

 ,   ,        ,  " ,   ", אין" האמת ולמען אנה לא וגם אנה לזוז ביכולתו אין תקוע הבחור סבא אומר  ובכן
        , סוף       עד בנערה ולהביט שם לעמוד יכל מבחינתו וכלל כלל רגליו משם לעקור מעוניין  הוא

הימים."

    , הרחובות        את ממלאים אשר בפרפרים איתמר של השמיים לפתע מתמלאים הרגע  ובאותו
  ,        ,   - בעיר  ולא נמצאים אנחנו עדן שבגן לרגע לחשוב שאפשר צבעים הרבה כך בכל  הנושנים

 . ודמים,     וקרבות היסטוריה מלאת ישנה
       ,    , לכל    ושולחים האבנים על המטיילים פרחים פורצים קמל עשב במקום המרצפת אבני סדקי  בין

    ,       , הכותרת   עלי בהם מנצים הקירות על ומטפסים זוחלים ירוקים קיסוסים וזמורות חותרים  עבר
   ,     ,    . ממרום    העלמה מחייכת מדובר בו הרגע אותו הזה שברגע מפני נפלאים ריחות מפיצים  והם

. איתמר   אל הבלקון
,    ולרגע    . יפרצו,      לא ומלחמות וסכסוכים לעד תפרח ירושלים לעולם השניים ישארו שכך  נראה

 . עוד  בה
    ,     , השמיים    אל עולים הפרפרים לאבק ומתפוררים הפרחים קמלים אחת ובבת לפתע  אך

,    ,          , הרחוב   אל מטה עיניה אחר ועוקבת הילדה של אמה מגיחה המרפסת ואל העננים בין  ונעלמים
 ".  ,  " :   , לאה       פנימה היכנסי לה ואומרת מבטים בבתה וזורה איש לו שעומד היכן

,           , הארוך     החלון את מאחריה וסוגרת הבית תוך אל אותה מכניסה בזרועה אותה לוקחת היא  אז
. השחור     הוילון את עליו מסיטה

   ,    " :    , איש      מת הייתי כרגע מת הייתי אם לעצמו חושב והוא נעור לא עוד החלום מן  ואיתמר
שלם."

:(     )       , ערבית    דובר שהוא לנו נראה ושואל הקרקע מעל הספרים את מרים מולו מישהו עומד  ולפתע
".   ,   ? שחלית"  נראה לך מה בסדר אתה

,   ".   ,   ,      ,  , " , לוחש  הוא לאה ושמה חזיתי הרגע בעולם ביותר היפה בדבר כי חליתי כן ממלמל  איתמר
". לאה"  שמה
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"? " :      ,    . אפשר     רב בנימוס שואלת היא וגם אחרת אשה מגיעה סביבנו לו גדל המאזינים מעגל
". " ,     , בבקשה   ואומר ידיו את משלב סבא מחייך ושוב

   ,    ,     " ,    ", אתה" ככה גם משנה לא לי רוצה שאתה שיחים איזה תבחר לבעלה האשה אומרת  ישראל
 ". בהם   שתטפל זה

,       " ,    , משכבו   על איתמר והתהפך הפך הלילה באותו ואומר סבא ממשיך לצדנו מתיישבת  וכשהיא
 ,         . וחיוכה       עיניו את שעצם אימת כל רדפוהו השחורות עיניה לאה מלבד דבר על לחשוב יכל  ולא
     , שוב          ולהיצרב לשוב כדי רק בו המפעמת האהבה מן אך שהבריאו חרירים אלפי בלבו  צרב

.  ושוב.    ;    ,  ,  , נא '  אקומה מצאתיו ולא בקשתיו נפשי שאהבה את בקשתי בלילות משכבי  על
 .    ;    ,  -   , מצאוני  מצאתיו ולא בקשתיו נפשי שאהבה את אבקשה וברחבות בשוקים בעיר  ואסובבה
   ,    .     , את   שמצאתי עד מהם שעברתי כמעט ראיתם נפשי שאהבה את בעיר הסבבים  השמרים

  .    ,      -    ; אתכם  השבעתי הורתי חדר ואל אמי בית אל שהביאתיו עד ארפנו ולא אחזתיו נפשי  שאהבה
  ,       :   ,  ,  , שתחפץ  עד האהבה את תעוררו ואם תעירו אם השדה באילות או בצבאות ירושלם  '10.בנות

", שפתיו  ,  מלמלו    ,     " . הירח   ולאור השולחן אצל התיישב הוזה וראשו הלה קם לבסוף סבא  מספר
".     , אהבה    שיר לה כתב בשמיים אצלו שתלה המלא

, אלה, החלון          בעד שנכנס הכחלחל באור איתמר של עטו תשוב    כותבת ולא השינה מעיני  סרה
     ,      .  , בסגור     לראות אוכל אותו ורק עפעפי על לתמיד צרוב חיוכך לאה שוב בך שיצפון עד  אליהן

  ,       ,     , זה.     שמיום אכחיש אם ואשקר בי בוער ודמי נפשי נקעה ערגה מרוב ישקוט ולא סוער לבי  עיני
  .  , אלתי   עולמי הוא עולמך

    .     , וכבים     התכלכל הנוגה פג החמה עם מקומו ומחליף מעלה הירח נסוג בחלון  והנה
 .      , החיים,    שבים שבחוץ הרחוב ואל היום אור זוהר הכוכבים

 ,     -  , צועד-       בנשיקה מכתבו את חותם מאהבה מזה יותר ועוד שינה מחוסר סהרורי  ואיתמר
   .       . מתיישב        הוא אז לה שולח הוא צחורים שושנים וגם לאה אל הפואמה את ושולח הדואר בית  אל

    ,        , על   ומניחו ספר פותח עולמותיו אמש התהפכו תחתיו אשר הבלקון אותו המרפסת תחת  בכיכר
ברכיו.

 .  ,      ,    ; הוא       אליו השמש אור אל שוב שתצא הסוכך את שתפתח שלם יום לה מחכה הוא  וכך
,     .     ,    , המילים    על עיניו מרפרפות בספר קורא הוא אין בטוחים להיות ואפשר שותה ולא אוכל  לא

.   ,  :   ?    ,  : לאה    לאה לאה לכם יגיד כרגע קראת מה איתמר אותו תשאלו אם אך

שיר השירים, פרק ג10

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

288



      ,     , בגילה,    ילדה כל שעושה מה עושה הספר מבית הנערה חוזרת עברו רבות שעות  לבסוף
  ,    .      ,   ; לך  הגיע אומרת אמה אז ערב ארוחת ואוכלת ידיה רוחצת שיעורים מכינה לביתה  בשובה
 -     .   ,    ?    , יודע,   זאת לעומת ליבה אך שתדע מהיכן יודעת לא ולאה אותם שלח מי פרחים וגם  מכתב

 .       ,   , ברעדה  המעטפה את פותחת שהיא איך בחזקה ומפעם יודע גם
 ,       ,     , כשהוילונות    חזהו את לצאת מאיים פעם עוד בחוץ שם לו שעומד איתמר של לבו  וגם

 .          , המעקה  אצל ונעמדת החוצה פוסעת כשהיא מתעלף כמעט והוא לפתע ,מוסטים היא   מלאך  כמו
, נשבע  . אני חושב   גיבורנו

 ,     ,        , מביטה  ירושלים של גילה כמו שנים מאות מידה באותה להיות היה שיכול אחד  ולרגע
    ,     ,     ,  . לבו  קירות לפחות אז הבניינים קירות לא ואם שמסביב הקירות כל נמסים ולבסוף הילדה  בו

 .      ,      . לבה  אל המכתב את ומאמצת שוב אליו מחייכת היא כי איתמר , של היא   אליה אותו  מאמצת
. השיר   את .אהבה       , מזה   יותר לבקש יכול לא אדם חושב איתמר

  ?    ?      , המכתב      ממי חייכת מי אל כך בך שבוהה זה מי הבית בפנים הילדה נשלחת שוב  אך
.  ,   ,  ,      . אח?   נאנחת היא אח להיאנח רק יכולה העלמה אך שואלים אותה והפרחים

  ,        " ,   ", למרות"  וזאת שאת ביתר אבושדיד לאה אחר לחזר איתמר החל סבא מספר היום  מאותו
 ". אמה    של הקשה התנגדותה

?  ?  ;     , אפשר         מותר שואלים לא כבר והם מאחרינו וילדים נשים של רחב מעגל כבר הזה  בשלב
    .        , מתיישבים    פשוט הם ולהתיישב ההתגודדות פי על לשפוט אם נראה כך ציבורי ארוע שזה  מפני

.         , הסיפור  לקצב מרטיטים ליבם מיתרי כאשר ונאנחים מקשיבים הצמחים בין
",      , ססגוניות"       פרחים בכותרות אותו וממלא הבלקון אל איתמר מטפס היה אחד  לילה

      ,      " , עלה  איזה הארוכות אצבעותיה בין להרים החוצה לצאת אפילו הורשתה לא ולאה סבא  ממשיך
    .     ,  ,   ,  , מעבר  מחייכת רק היא האהבה של ריחה זו אה לעצמה ולחשוב להריחו ולמוללו  כותרת

 ,   ". וכל,           סבא מספר גדולה שקית לתוך הפרחים את מטאטא שזו איך באמה מביטה  לזכוכית
...  ,   , אההה  ארוכות נאנחות בקהל הנשים

  ,       " ,   ", דוחפת"  כשהאם המרפסת תחת שירתו את וקורא עומד היה ממשיך סבא אחר  יום
      .       , מיטתה    על שוכבת היתה לאה אך מגיפה החלונות ואת הדלת את סוגרת חדרה אל הילדה  את
    , אהבתו.          של שלהבתה חלחלה בברור המילים את לשמוע יכלה ממש שלא למרות כי  ומחייכת

     ,     , האבנים     של הנושן בשרן שאפילו קולו פעפע הקירות ודרך הסגורים לחלונות מבעד איתמר  של
  ".    , לעצור,  יכל לא הנוקשות העיקשות
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 .    ,      , בכל"       ביותר החטוף ולו מבט בה לגנוב כדי רק שלמות שעות הרחוב בקרן מתחבא היה  העלם
.    ,        , נרדם      ולא מזיע אליה וכמהה מתייסר הוא היה לילה ובכל ושירים פרחים לה שולח היה  יום

   ,       ,      , שולח  שהוא ואיך ומחייכת בחלום אליו מגיעה היא היתה תשוש היה כבר גופו כי משנרדם  וגם
        " .   ",   , בדפי   ללאה שכתב השירים את מפרסם הלה החל אז מספר הוא נעלמת ישר ידו את  אליה

,           ,   , מפורסם    הפך אשר הרומן אחר לעקוב החלה כולה הארץ וכל ערך אותו אביו של הצבי  עיתון
   ,    ,      " ,   ". שלא  קיר כמו הרופא האב וגם האם בדרך עומדים הזמן אותו וכל מוסיף הוא רב  בעניין

".   ,     . ומוסכמות  ומסורת נוקשים מנהגים של קיר לעברו ניתן

הגזוזטרא       תחת איתמר עומד אחד יום ,   והנה מוציא,      הוא אין מאהבה סמוקות לחייו אין  והפעם
  ,       . בשם        אלא לאה של בשמה קורא לא והוא נרעדות בידיים אותו ופותח שכתב שיר איזה  מכיסו

האם. 
"!  " ,   "! אבושדיד"  גברת זועק הוא אבושדיד גברת

כאן        לקרות עומד מה לנו ברור לא .  עוד כולם,      כי הבריות נאספות ברחוב מסביב  וכבר
     ,      . עצמה    ירושלים שתושבי בטח אז יודעת כבר כולה הארץ אם העניינים בהלך מעורים  כבר

. המהלכים    אחר בדריכות עוקבים
.   "!     !  , הבחור"  קורא לדבר רק מעוניין אני בבקשה אבושדיד גברת

   ,      ,    : את  תפתח שהיא שלידו לזה הצופים אחד אומר איתך מתערב אני לחשושים  ומסביב
הדלת. 

 .   , השני   אומר שלא מתערב ואני
? התערבנו,    כמה על בסדר

 ? לך    יש כמה
 "!     ,   ! רב"  זמן אגזול לא ממך בבקשה אבושדיד גברת

,      ,        , איתמר   עם מעלה מביטים וכולם נכבד קהל לו נאסף כבר כולו וברחוב שקט אחד  לרגע
 ,     .    ,   ,   , וכולם   הדלת נפתחת לבסוף אך לדעת אפשר אי שלא או שתצא מחכים נשימתם את  עוצרים

 .   , בהפתעה   זועקים בהתרגשות כפיים סופקים
" ,    ,      , עלייך    לגופה נאה שמלה ראשה על בקפידה סדור שיערה האם יוצאת המרפסת  אל

".    " ,     ", לנפשה  בתי את ולעזוב מדוד בקול האם מצווה מכאן ללכת
".    ,   " ,   ", אוכל"  לא לעזבה לבתך נתון לבי איתמר מבקש ממך אנה

 ,    " .    ", ושכח"       הזה הקרקס את הפסק אבושדיד גברת פוסקת בתי של למעמדה יאה אינו כמוך  אדם
ממנה."
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  ,          " ,   ",   , לי"  תני אוהב ששלי כמו בתך את יאהב לא איש של לבו איתמר נאנח אוכל לא אוכל  לא
    ,     , כי        לעד אותה ואוהב מלכה כמו לה אדאג שבראויים הראוי שהנני לך להוכיח ההזדמנות את  רק

". מלכתי  היא
.      ,   ,  , כזו     היתה לנו וגם לוואי אהבה איזו אה אנחה פולט סביב הרחוב וכל

   " ,       , למר    להתארס עומדת לאה החלטי בקול ואומרת ידיה את משלבת שפתיה מכווצת האם  אך
".      .      , בתי  עם תהיה לא לעולם היחוסין אילן את שתואם איש ולירו משה

.   ,    , ברחוב  ושקט מוסט שבפנים הוילון נסגר החלון
      ,      ; אפילו     יכל לא הוא שכזה רעיון בלב חץ לו נתקע הרי הכאב מן לרגע מתקפל  ואיתמר

 .   .     ,    . מחרידה  מחשבה שלו תהיה לא לעולם לאחר מתארסת לאה בראשו ?לארח פתאום   הוא מה
. חושב,     ? לה  אתן לא פתאום מה

      ,    ?   ,     - לא   איתנה שדעתו זה שחשוב מה חשוב זה אין לבת או לאם כאן הכוונה האם לה אתן  לא
. להתבצע   לדבר להניח

  ,  " .    ", שמתפרסמים"     בשירים גנובים במבטים לספר סבא ממשיך שנים שלוש להן עוברות  וכך
  ,            , סיכול  שזה אלה בשם איתמר של אהבתו מושאת אל מתייחסים רוב פי שעל העיתון  בדפי

 ". לאה    השם של אותיות

".    , -   ,    , עבדך         יתר עוד אוהבך יתר עוד ידידך אשאר אנוכי לא או תחפצי אם תמיד תמיד כי לך דעי
לך   .לאהשלום     , כאש      וצורבת חמה נשיקה אחת נשיקה זה עם ביחד

 ". יהודה    בן ציון בן
 ,      ; אומר      הליל בחצות היום אותי פגשי נסתרים פתקים האוהבים מחליפים בפעם  מפעם

    .    ,   ,   ? לתרץ,   הילדה מצליחה לפעמים בשאר אטפל אני בחלונך צאי האחר עונה אפגוש איך  הפתק
    .      , עם      ברגל היום אלך יחכה ולא שיסע מהנהג ומבקשת ביתה אל הספר מבית ברגל  הליכה
     ,       . כחרב,   הכל מעל הם תלויים אחד ולירו משה לאותו הקרבים והאירוסין אומרת היא  חברות

 . הכל    לגדוע מאיימת אשר
 ,     ,   , רוצה         לו אומרת היא כי ההומה בשוק הפרחים חנות ליד לאה את הנהג מוריד אחד  יום
 ,    .   ,    . אני        זמן יקח זה הנהג אומר כאן לך אחכה הספר מבית לביתי בדרך פרחים לאמי לקנות  אני
 .      ,    ,   , חזרה     דרכי את אני יודעת שתישאר טעם אין לאה אומרת המושלם הזר את לקנות רוצה

   .          , שהוא   רע ומספיק לדקה אפילו עוד לנטשה לא מגבוה הוראה שקיבל אומר מתעקש הנהג  אך
 . לבדה     לחנות להיכנס לה נותן
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     ,    ,      , אל     וצועדת הנהג אל מחייכת הרכב מן יוצאת שיש מה את תקח היא עוד מתעקשת לא לאה  אך
 . החנות  עבר

.       , נשאר        היה לא במכונית להישאר לבטח הילדה עושה כעת מה רואה היה הנהג  ואם
,    ,     .       , הנמוכים   החברתיים מהדרגים הוא אדם סתם אולי אהבה זו מה יודע הוא כי כן בעצם  ואולי

   ,        ,    , טוב      אוכל זה ולא כן זה יודע שהוא מה כל להסיק אפשר ולכן לאה של הנעלים אלה כמו  ולא
 ,          .        , יודע  ייחוס לא וגם ממון לו שאין אף על כי נגיד כך אם נסיק נמהרות מסקנות אך מקולקל  וזה

. האהבה      של משמעותה את הוא יפה
,       ,      , החנות  לעבר צועדת שהיא רואים אנו העלמה אחר עכשיו עוקבים כשאנו אופן  ובכל
,    ,   ,   .       , לשלום   לו מנופפת אליו ומחייכת סובבת היא בה וצופה יושב עוד הנהג כי בכך לטעות  אין
         , עוד      ענק בעציץ הצומחת ענק תפרחת איזו מאחורי נעלמת ראיתו לטווח מחוץ נמצאת היא  וכבר
 .      ,    ,  , שמאחריה.      הסמטה אל אם כי המוצלחת למרמה הלל הו נכנסת היא החנות אל ולא יותר

.    ,    .       ,  , אגודל  בצד עקב צועדת לאה לאט בה בא לא היום אור כי קרירה חשוכה  והסמטה
 ,    ,  ,    , ומצמידות   במותניה ידיים תופסות ולפתע והנשימה הלב מחישים וההסתכנות החושך  בגלל

 . הקיר   אל אותה

  ", " .     ,    ( כולן  ( אומרות המשך הפתעה אנחת יחדיו פולטים המאזינים בחוג אשר ואדריאן הנשים  וכל
". בפרטים, "   תחסוך ואל לסבא

      ,      ,  , יוקד   דמה כי רצוי דבר וזה לאה של גבה כנגד קרות החלקות המצהיבות הירושלמיות  האבנים
.           , - בחוזקה  לשלה נצמדות איתמר של פחות לא הלוהטות ששפתיו איך כך כל בה

.    ", לפתע"       שאול אומר בצל כמו הריח לא שהוא מניח אני
.   "? שואל"    אני בצל כמו שיריח למה

".        " ,   ", אותו"   לנשק רוצה היתה לא בטח היא אחרת שאול אומר אומר רק אני
,       " ,       , אהרונסון  אלכסנדר לי סיפר האלו הדברים את וממשיך בטנו על ידיו את משלב שוחק  סבא

".       - עין     לעצום יכולנו לא כי עד כך כל חמים שהיו קיץ בלילות

,   ,  -    , השניים        יושבים ישנה להגיד גם ואפשר חדשה ארץ של כוכבים זרועי שמיים תחת  והרי
,   ,        , משקה    בידיהם סבא של המרפסת שעל בכסאות לאחור נשענים מילו וסבא אלכסנדר  דהיינו

 . שלמעלה     הגדול ברקיע מביטים והם
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  ,        , או"     למעלה קדימה או אחורה לא גם העניין ולצורך ומשמאלו מימינו ידע לא  האיש
 ".   ,     " . לאה,"   והוא אחד כיוון רק לו היה אלכסנדר צוחק למטה

 .     ,   , ממצחו  הזיעה את ומוחט מהשנאפס לוגם מחייך סבא
   " ,   ",    , עשירה"  ספרדית ממשפחה היא אלכסנדר אומר משגיונותך לשכוח עלייך לו  אמרתי

 ",        , מספר,     עשיר לבנקאי מאורסת גם שהיא עוד ומה אשכנזי ממוצא דלפון ואתה  ומיוחסת
     .  ,      ?    " . של  ולא שלי תהיה היא אלכסנדר מה ויהי שלי תהיה היא לי אומר הוא ומה לסבא  אלכסנדר

 ,    ,  ,    .        . בחיי   לי היקר בכל מילו ממנו עיקש בחור קרב לדו ולירו משה את אזמין מחר אחר אחד  אף
.   ". אלכסנדר  שוחק פגשתי לא

".    " ,   ", לשמה" ראויה אהבה זו סבא אומר שמע
,  ,    .     " ,   ", איתמר"    שב לו אמרתי מסוכנת מאוד גם כן ועל אלכסנדר קובע עיוורת אהבה היתה  זו

    " ,   ",   . המופרעים.       הדיבורים כל בגלל בדיוק מוסיף הוא מבין אתה שח אתה מה יודע לא אתה  שב
   ,(    )      , של  אמה התנגדה כמובן המעמד עניין מלבד שלו הסוער האופי עם בשילוב האלה  והחולמניים

". לשידוך  לאה

,       ,    "? -    , ומרוצה"  מבוייש בחיוך סביבו מביט ואז אדריאן לפתע שואל קרב בדו ניצח מי סבא  אבל
 ,   , לעצמן       חושבות רם בקול מצחקקות שבקהל הנשים שכל ,כמו    , שנים   כמה עוד חמוד ילד  איזה

. סיפורים     כאלו יספרו עליו ובטח
   ,   ,    , -    " , בנימוס  כמובן סירב מכובד בנקאי ולירו משה כי קרב דו התרחש לא בסוף מחייך  סבא

להצעה." 

   ,     ,       ".  , ופרוע" עיניים הזוי הבנק במרכז מולו שעומד הראשון העברי הילד אל משה אומר תודה  לא
  ,    ,   ,  ,  . - לו,   אומר תבחר שאתה במה חשופים באגרופים באקדח בחרב קרב לדו ומזמינו  שיער

.   ,       , בעצבנות.    מחייך לצדדים בהיסוס ומביט אצבעותיו את משלב העשיר בנקאי והאדון  איתמר
.   "    "? ולירו"   את י אב בן שואל להפסיד מפחד אתה

  ,  -  ,    . מרחפות    עטים ידיים לרחוץ ללחוץ מפסיקות ידיים הבנקאית הפעילות עוצרת  מסביב
 ,   , מתעקבות  החתימות הדפים , המטבעות,מעל חושבים   עוד     כולם גם הדבר אותו לכיסים  ישתלשלו

  . ההצגה,    בתום כלומר דקה
   ,    " ,   "?  , החוצה"    תצא אולי הוזה מעט נראה אתה ולירו שואל איתמר מים כוס רוצה  אתה

"? צח    אויר קצת לשאוף
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     " ,    ",     .  ,  , אחת"  בפני לעמוד לו קל לא לומר איתמר ממהר לב רך כמוך כזה באמת אותך מבין  אני
  ,           . הכוונה  כי השורש מאותו שבאות עבריות מילים שתי התבלבלו שכאן נראה אבל לאה  כמו

 ". לרכרוכי   זה האמיתית
 .     , הפה    על מכסות ידיים בצחוק כולם פורצים ,תיכף לבנק     היום לבוא היה  הם שווה

.חושבים,        , כרטיסים  לרכוש צריכים היינו לא ואפילו נפלאה הצגה

,         " ,   ", אבושדיד"  הדוקטור המכובד האדון איתמר של דלתו על התדפק סבא מספר המחרת  ביום
". לאה   של אביה

    .        ", מזמינו"   לא אפילו ואיתמר הדלת את בפתחו לאיתמר המכובד האדון אומר אלייך לי  דברים
      ?     . שגודשות   הספרים ערמות את באפלולית שיראה האיש את שיכניס ולמה הגינונים כדרך  פנימה

  ?          ?   ? כמובן  וכולם השולחן על פזורים אשר השירים גבי על השירים את המהפכה את המקום  את
  . ללאה  ממוענים

  " :   , משושלת        בא אנוכי האב אומר מאחריו הדלת את וסוגר הרחוב אל איתמר  כשיוצא
       .       . זו   ארץ אל משפחתי את הבאתי לא וחשיבות מעמד בעלי אנשים היו אבותי כבודה של  ארוכה

     .    , חוקים     ישנם ולחוקים חוקים ישנם עיני כנגד מתפוררת בזיעה שהוקמה באמפריה לחזות  בשביל
משלהם."

      ,   ,  , יותר      אך נעשית איתמר של דעתו המעלה רם החשוב הזה האיש שדובר מילה כל  ועם
      ,  ,   , את.     האב רואה לא זה איך ובעיניו מתכווצים גביניו גבו מאחורי נקפצים אגרופיו  איתנה

   .      ,    ? אולי      כי אם לראות רוצה לא הוא כי איך יודעים אנו בטון של חומות בונה אשר  ההחלטיות
  ,        , הנחרצות      כמו כזה דבר להחמיץ באמת אפשר אי כי עוורון מאשר עצמית בהשאה יותר  מדובר

. איתמר   של בעיניו
 ,  ,  " .    ", והשירים"    ובפרחים במכתבים קצתי אבושדיד הדוקטור פוסק נפש עד מים  הגיעו

". משפחתי       כל את מביישים בעיתון מפרסם שאתה
 "?      ,   " :  , רוצה   שהיא מה עם מה לאה על ומה ולוחש בראשו נד איתמר

    ,   " .     ,   , על   לך אסלח ולכן צעיר איש אתה גבו מאחרי ידיו ומשלב גבו זוקף עיניו מצמצם  האב
,     ,    ,     . דעתך  שים אחרים בתחביבים האחרונות מלותי ואלו זאת לך אומר אך והיהירות  החוצפה

.  ,      ". ומסתלק  עקביו על זה סובב אז מלאה ושכח
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סביבנו    יושבות אשר ,והנשים     , בציפייה      שפתיהן את בנשכן רבה בדריכות העלילה אחר  ועוקבות
  ,    ,     :    , על  חבל איתמר על חבל לב קשה אדם איזה וממלמלות בראשן נדות בלשונותיהן  מצקצקות

. האהבה,    על חבל לאה
.   "?  , שואל"    אני סבא בסוף קרה מה אז

  ,     " ,   ", בשנת" העקרות החיזור שנות כל לאחר סבא אומר שיר   1910ובכן איתמר  פרסם
".   , אקדחי  בשם בעיתון התאבדות

אקדחי
, מונח"    הוא השולחן על

לפקודתי  ,ממתין
כאוב     ולבי אהבתיה מאז ,כי

ממולי    האקדח יזוז ,לא
רוחי   ספרי ,בין

האהוב   שולחני ,על
לי     כבר המוות הוא .נושם

הכול     לי נמאס ,כי יפתי-   אפילו
בלעדי     לחיות כך בחרה ,אשר

יפתי       את אוי רגע עוד נא ,חכי
די      לבלי ותבכי רק רגע ."עוד

 ,   .   ,   . אכזבה  איזו ממלמלות הן נורא כמה מתנשפות , המאזינות    , חבל   לאה על חבל איתמר על  חבל
האהבה  .על

.    "?    ,  , אדריאן" בו דוחק קרה מה אז סבא נו
 ,    ,     ,  " ,  , להתערב  יהודה בן אליעזר איתמר של אביו החליט הפירסום בעקבות ואומר מחייך  סבא

     ,   ,    . אחרים,   אנשים של התערבותם וגם ומתן משא רבות שיחות ולאחר הראשונה בפעם  בעניין
,    .      ,    , לה     אמרה וזו רצונה מה לאה את ושאלה האם לבסוף נעתרה רע בכי יגמר שהסיפור  שחששו

".      , לאחר    אנשא לא גם אך פיך את אמרה לא
 .   "! הנשים"   אומרות לה הכבוד כל

".    ,  " ,     ", לשניים"   הותרה והחתונה ההורים נכנעו הדברים את סבא מסכם ברירה בלית ולבסוף
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,(   ,   , ילדים      (   וכמה שהבנו כמו נשים כולו שהוא בקהל עובר נלהבות כפיים מחיאות  גל
.   ,       , כסאות        להביא עציצים להזיז נאלצו לבסוף כי עד מאזיניו חוג את הרחיב כה משים מבלי  אשר

    ,        ; לו   שיש פרסומי תכסיס שבועי למשהו זה את להפוך אפשר אולי מרוצה המשתלה  ובעל
.    ,   ,   . אהבה    סיפור איזה ללאה הידד לאיתמר הידד רבים לקוחות למשוך הפוטנציאל

  ,     ,     . העיקרי   העניין מאודיסאוס שלמדנו שכמו מפני המדוייק במספר נדקדק לא עברו שעות  מספר
 ,         ,   . אלא      השלל בתפיסת לא זה הדייג של העיקרי עניינו כן אם במסע אלא ביעד דווקא אינו  הוא

 ,       , וגרעון.      ההמתנה במחלקת והותר די שישנו מפני אמת זה מאחורי שמסתתרת ונקווה  בהמתנה
  - התפ    של בזה מוחלט

   ,      ,   "! אצל"    שמונח עד החכה גלגלת את בהתרגשות ומסובב זועק נפתלי משהו שתפסתי חושב  אני
.      ,    , מעליו     רוכנים תמהים ראשים וארבעה בזנבו וחובט מפרכס האדמה על זעיר דגיג רגליו

.    "? מימו"    לבסוף מפטיר הזה הסרדין זה מה
.   ",    , ממלמל" נפתלי משהו תפסתי לפחות טוב

 ".       " ,   ", נמלה"   אפילו זה עם להאכיל אפשר בקושי מימו אומר למים אותו תחזיר
.      , המים    אל הדגיג את ומשליך באכזבה ונאנח מהנהן נפתלי

.   "?    , שואל" אדריאן דגים אוכלות נמלים מה
 .      ,    ,   ", ולרגע" מאוזניו פורצות אשר השערות ונרעדות מתכווצת האחת גבתו מימו רוגן  אדריאן

 ,      , או        זועם משפט איזה להרכיב מנסות השחורות עיניו מאחורי מרחפות המילים את לראות  אפשר
  ,    ,(   )     . מנופף  והוא מעלה שבה הגבה המילים שנכנעות או נכנע הוא לבסוף אך מסויימת  אזהרה

". מהכיסא, "         כרגע לקום לי בא שלא מזל לך יש באצבעו

ארנבת   של מזל
      , אותם     להתחוללות המביאות הנסיבות על אשר מפתיעות אפיזודות במשפחתי מתרחשות  לפעמים

  ,          . שחל,    זה הארוע את יותר מעמיק באופן בוחן שאני כמו אולם השגעון נמנה לא  תרחישים
     , שבאושית,           בבטחה להגיד יכול אני לפניו שבאו אחרים ארועים מני אלו אי את גם ואז  הלילה

   ,    .     ,   , העקשות,    יותר קשורה הלילה כי אם לאו ואם במישרין אם העקשות כרוכה רוב פי על  כולן
 .   , לתחילתה  מאשר התקרית לסוף

   ,     )    , שום   על פשוט המוזרות מן כליל שלהתערטל כמובן מלאך משינתי מעירני כך או  כך
   .     ,(   -        , אני   לפתע כי מניח אני לפחות כך אוכל לא הדין את כך על לקבל למדתי כבר חיי של  טבעם

       )       , שעל  להתווכח אפשר אלו מוטיבים שני על וגם במציאות או בחלום זה היה ואם זמר  שומע
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     ,       , דודם    בני עם מתבוללים או בזה זה שניהם מתערבבים שלעתים נראה חיי של טבעם  שום
.   ,(       , אדע-        לא מתבלבל לפעמים אני שאפילו להודות ועלי מה הוא מה לדעת ניתן שלא כך  הדמיון

 :    , שר  מישהו שמעתי אופן בכל
  ,      ,       , בסדר,   הוא תדאג אל תדאג אל אבל סבך של חייו וקופחו כמעט כי משינתך עור  בלנדו

 .  ,      , לאחרונה    לאחרונה ששמעתי מה זה לפחות בא טרם זמנו כי
     ,      .   ,  ?  . מה  או מי יודע אינני סנדלפון זה היה לא ואם במיטה והתיישבתי קראתי מה התעוררתי  וכאן

 .   , אתם  תשפטו היה זה
      ,      , בתאונה  היה מילו שסבא אומרת ואמא שלי הטלפון מצלצל הרגע באותו מקרה  בכל

 .          ,      . התקרית   על אותם יידע עכשיו רק יעקוב דוד כי נוספים פרטים לה היו לא החולים בבית והוא
     .      , דרכי  ועושה ממהר אני וכעת החולים בית אל דרכי ועשיתי והתלבשתי  מיהרתי

 ,   ,     ,   :    . אדריאן  וירון שרון פנינה ודודה יעקוב דוד ואבא אמא כאן כבר כולם הירוקים  במסדרונות
  ,    ,      ,  ,   , עד   וחי שלם וכמעט בריא המיון בחדר שנמצא מילו סבא וכמובן איזבל סבתא יגיע מעט  עוד

. לרווחה.    נושם אני מאוד
 " .    ", לא"         וזו איזבל סבתא אומרת הבורא אצל מאוד מיוחד מקום כנראה יש שלך  לסבא

    '  .       . והתדרדר    פעמים שלוש התהפך יפ הג ארנבת של מזל ממש לו יש קורה שזה הראשונה  הפעם
".    ,   .   , ארנבת,         של מזל אומרת אני שבורה ורגל היד על שריטה עם רק יצא שלך וסבא לתעלה

   " ,   ",      , שהוא"    לו אמרו כי שרון אומרת גבס לו לשים שצריכים זה אותו שמטריד היחידי  והדבר
 ,     .      , אני      שיקרה מה זה אם הרגל על לעמוד שיוכל עד יום שלושים לפחות בבית לשבת  יצטרך

,   ".        , ממלמלת     היא פנוי מקום איזה שם שיש בטוחה אני האוניברסיטה של בספרייה לגור  הולכת
  ". מעש"           חוסר מרוב להשתגע מתחיל כשסבא בסביבה להיות רוצה לא אני

", אלייך"   אצטרף .ואני איזבל    סבתא מכריזה
". '   " ,   ", מות"         פיג מסיבת נעשה ירון מציע שלי האורחים בחדר נוספת מיטה לכן לסדר יכול אני

.   "?    , שואל" אני קרה מה אבל רגע
.   ", סבתא"    משיבה בו התנגש מסטון איזה

.   "? שואל"   אני בו התנגש מי
 .   ", ירון"  אומר שיכור נהג

.    ". מסבירה"     איזבל סבתא ההגיון מתשבצי שלמדתי מלה זו
.   "? שואל"   אני יעקוב דוד ואיפה

.    ", פנינה"     דודה אומרת השחרור של בניירות לטפל הלך
.    ". לאבא"      אמא אומרת בסדר שהכל לו ותגיד לאדריאן תתקשר

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

297



    ,     , הקפה      כל את לגמור כולנו בין הספקנו כבר ההמתנה חדר אל סבא את  כשמוציאים
         , שאר    כל על במיוחד אהודים ללא אותנו שהפך מה שבחוץ האוטומטית המשקאות  שבמכונת

)       , חוץ,       בוטנים של שקיות עשר לפחות ואכלנו אחד תשחץ איזבל סבתא עם פתרנו  הממתינים
     ,( האוטומטית       החטיפים ממכונת הם גם גזים לה עושים שבוטנים בטענה שסירבה  מסבתא

שבחוץ. 
  ,     ,    , הימנית     ורגלו סרות ועיניו למשעי זעוף גלגלים בכסא שיושב סבא את מביא יעקוב  דוד

 . ירך    ועד מבוהן מגובסת
.   "?        , ירון" שואל שלך גלגלים הכסא על סיבוב לעשות אפשר סבא

.   ",  , שרון"        מציעה סבא הגבס על יפה משהו לך לצייר יכולה אני
  ,       ,       ", מרוצה"   או שסבא לכך אות כלל בדרך שזה הלבן שפמו את וסורק סבא רוגן מפה נצא  בואו

 .   ,  ,     . השנייה  לאפשרות כמובן השפם סריקת משתייכת וכעת עצבני או
   , מסיבות,           לא וגם האוניברסיטה של הספרייה אל דירה מעברי חלו לא דבר באחרית  ובכן

  ,  .        ,   , רק'    אולי ובכן מעש מחוסר השתגע לא גם מילו סבא העניין ולצורך ירון של בביתו מה  פיג
בכסא.            החולים בית דלתות את מיציאתו שעות ושמונה ארבעים שבחלוף משום  ליומיים

     ,      , מעל,      הגבס את וקרע ניסר ביותר הקרוב המסור אל קרטע ביתו דלתות את סבא יצא  הגלגלים
 . לעבודה,    לאלתר וחזר רגלו

   ,  "?    " . פי       על אף שאלתי אותו הוריד הוא למה בשלומו לדרוש כשטילפנתי סבתא לי סיפרה  כך
. הסתם     מן רטורית שאלה שזו

       ,   ".    , את"    לה הזכיר שתמיד ואמרה הוסיפה ואז סבתא השיבה בלוט כמו עיקש שלך הסבא זה  כי
.      , העזים         את רועה שהיתה היכן יוון של בהרים שגדלו והחסונים הישנים האלונים של הבלוטים

.   ,  ",   , לעצמי"   וחייכתי מלמלתי סבא איזה זה סבא איזה

  .       ,      . עמד    האויר בהם נכנסה לא רוח כל אך לרווחה פתוחים היו בכיתה החלונות קיץ יום זה  היה
    ,    ;      , וצפיתי  בכסא שרעתי עת מתרכזים ולא מזיעים שבפנים השולחנות מעל נזלנו ואנו זז  ולא

 ,      , שהחלו        הלוח שעל הלבנות האותיות על גדולות בטיפות הריצפה אל גלידה כמו שזלגו  בקירות
 . גיר        של לבנים באדים האויר אל לפתע להתאדות

    ,   , על      ודיברה יכול מבחינתי בטוח אינני היסטוריה בדבר שולה המורה דיברה  כמדומני
  ,     ,    ,   . עמום    ונשמע החום תוך אל נמס שסביב הקירות כמו קולה כי תות עוגת להכנת  מתכון

ומעורפל. 
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  , שהיו            ומסטיקים ובטון טיט של אחת לשלולית להפוך כולה הכיתה כל כבר עמדה  כאשר
 -        ,   , או   הקיץ מתרדמת כולם את עוררה פלא שבאורח ההפסקה הגיעה השולחנות בתחתית  דבוקים

 .        ,  - הספר   בית חצר אל החוצה פרצנו וכולנו לחיים שלהם ההקיץ לחליפין
 , היינו            הנמוך ורועי אבוטבול מימו בין גולות של מכרעת תחרות להיערך אמורה  היתה
      ,       . שהוציאו   היריבים שני סביב התגודדו וכולם העצים אחד תחת מוצלת פינה מצאנו עמי בן  רועי

     ,       ; של     ריקה קופסא מתוך ושני המכולת של ניילון שקית מתוך אחד הוא גולותיו את אחד  כל
 .   ,           , המסורת  לפי זה של ידו את זה ולחצו ידיהם כפות על ירקו למריחה שוקולד

.    ".   ,  , אבוטבול"   מימו נבח תרמה שלא רועי אותך מזהיר אני
   " :  ,  "  ... "  , במשחק    לרמות אפשר איך ואמר ארוכים תססס תססס סינן בהתלהבות גיחך הנמוך  רועי

"...  , תססס?  תססס גולות
".        " ,   ", זה"    את תעשה שלא אותך מזהיר אני אבל מימו התעצבן איך יודע לא אני

.    ,   , שוב        ונשמעה חזרה אחרי ורגע שליד השיחים מבין רפה חתול יללת נשמעה  לפתע
 ,         , אפור     ולבן קטנטן חתולים גור השיחים מתוך לו הגיח להאזין ראשם את הרימו  כשכולם

   ,       ,    , עם   לשחק והחל המתחרים שני בין אל הישר וצעד לצד מצד התנודד עיניים וכחול  אוזניים
.     ,   "!?   , " . לעשות   מה ידע ולא מימו נרעש זה מה הלו מימו של הגולות

.   ",  , שאול"   אמר מימו חתול לזה קוראים
.  ,    "...  , וצחק" הנמוך רועי תיסס תססס תססס

 .   ,          ,   ", כי"  לא או החתול מטופרי גולותיו את מיד לחלץ האם בדעתו וחכך מימו נרגן שאול  תיזהר
        ,   ,       , וחזות  פנים על לשמור עליו היה לא ואם חתלתול אלה ממש של חתול היה לא זה הכול  בסך

.       ,      ,  - בו- לגעת אחד לאף נותן ולא חיקו אל אותו אוסף היה אותנטיים יים אבוטבול מימו
  ,       ,    ",   , פיה"  שעל מהחיה בטוח במרחק להישאר דאגה אך שטרן הילי אמרה חמוד איזה פיצי  איזה

. מגעילות,        כנימות מני בכל מלאה היתה בודאי דבריה
.    ".   ,  , שאול"  אותה תיקן כנימות לא הילי פרעושים זה

 ,    ",        , נזק"   התאומות ביחד אמרו למזיקים כלל בדרך עושה שלנו שאבא כמו אותו להרעיל  צריך
.   , וניקה,  נסטיה כלומר וצרה

.    "...  , הנמוך" רועי גיחך תססס תססס
.  "!? התחלחלתי"    אותו להרעיל פתאום מה

,    ,   ".     ,     , החתול"   את הרימה יולי פסקה סנדקית אמא לו ולמצוא חלב לו לתת זה לעשות שצריך  מה
. בידיה   אותו וערסלה

 .   "? הילי"    שאלה סנדקית אמא זה מה
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.   ".    , הסבירה"    יולי אותו להניק ותוכל שלו האפוטרופוסית שתהיה חתולה
.   ",    ? הילי"   התעקשה מבינה לא אני אפוטרופוסית זה מה

.   ", שאול"     אמר מבינה לא פעם אף את
.    ".     , היא" אותו הזהירה האף את תדחוף אל שאול

.   ", שאול"    ציין עובדה מציין רק אני
,  ,      ,    ",    ,  , הוסיף"  נרגן מבט בו יירתה וכשהילי סובול דרור אמר כשתגדלי תביני אולי הילי נורא  לא

".     , איתך" צוחק רק אני סתם
.        , בו      ותטפל לביתה אותו שתיקח אמרה ויולי קרטון קופסת בתוך החתול את  שמנו
" :   ,      , לא      שאלה והיא שקרה מה על לה סיפרתי הצהריים אחר לאספני באה דולורטה  כשסבתא

"? - - אולה     פה דה את במקרה שם ראית
.  "? שאלתי"  מי את

"? - -     " , אולה   פה דה על מעולם שמעת לא ואמרה צחקה סבתא
". לא"

  " :  ,  ",     ,   " ,   ", מתישהו"   זה היה וסיפרה הוסיפה לך אספר בוא אז בסדר לא זה היא אמרה גוד מי  אוי
 ,       ,   ,    , בתחנת   כמוך אחד ילד ישב אחד כשיום בטוחה אינני עשרה החמש או עשרה הארבעה  במאה

 ".  , וחיכה     עיירה איזו של קטנה רכבת

    ,     , אותו       גם שיושב איפה הרכבת תחנת באותה יושב העיירה באותה שם נמצא כבר אני  ותיכף
 ,   .   ,       , סגולים,   אפורים עננים לרכבת ומחכה בעצמו ההוא הילד בכלל אני אולי יודע ומי  הילד

 ,    ,       , טורק,   לאבן מאבן מנתר לסמטא מסמטא ברחובות מקפץ קר ורוח בשמיים שטים  כחולים
    ,  ,  . כל,         את עוטה ואני קר בקצרה כיוון לכל ומעיפם האנשים ראשי מעל כובעים חוטף  דלתות

  ,       ,       , החמש   או עשרה הארבע המאה זו אם גם שלי אמא זו שלי אמא כי במלואה החורף  מלתחת
 .     ,   , אפורה;    צמר ושכמיית מגפיים חם כובע עבה שחור צעיף עשרה

     , מנגינות        ושורק רגלי את מנדנד הספסל על בדד יושב ואני ריקים מסביב  הרחובות
 ,  ? בקצה.             ולפתע עליזות מנגינות לשרוק לא אם לרכבת בגפו שממתין אדם יעשה מה כי  עליזות

  -     ,  .    , מטרתנו    והרי לדייק רוצים היינו אם ובכן אשה ובאה עולה שמולי בגבעה שמטפס  השביל
   ,   ,   ,    - כובע      של קצה קצה נראה האשה לפני כל שקודם נגיד שהיה כפי בדיוק הסיפור את  לספר

   ,   ,        . הכובע  קצה לפני שקודם נציין יותר אפילו מדוייקים להיות רוצים היינו ואם אומרת  זאת
,       ,         . עלים   שני ועליו הגבעול בא אחריו צעד כל עם לצד מצד שמתנדנד כחול פרח פרח קצה  מופיע

 .    , הכובע,    לבסוף נגלה טפח אחר טפח ומתחת
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 ,  ,    ,     ,   , נראה   ובכן הזה שהכובע מפני בתמהון בו מביט ואני למדי צבעוני רחב כובע  זהו
  ,   ?     ,     . על      כי לקבוע קשה בדיוק מה של וגינה גינה אומרת זאת מה גינה כמו ויותר כובע כמו  פחות
,      , וצימוחים       צמיחות של רב ערב ועשבים ופרחים וירקות פירות בערבוביה צומחים  התיתורה

 ,       , ויושבת     בכנפיה שמזמזמת כחולה אחת שפירית וגם ססגוניים פרפרים מספר מרחפים  ובינהם
 . הגיבעולים    אחד על בשתיקה

   ,       , ניחוחות     עימו ומביא נעים חום גל בפני לפתע שוטף המוזר במחזה מביט שאני  וכמו
    ?    ,   ,      . אמצע   רק זה הרי האביב הגיע כבר זה מה לרגע לחשוב שלא אפשר ואי פריחה של  נפלאים

  ,         . תשומת,      כי הדברים של לעומקם כרגע לרדת ניתן לא אך אחת פעם רק ירד והשלג  החורף
,      ,  )      . הכובע     אל גם נשוב תיכף דאגה אל אדום אור בברק מדובר הפעם אחר לדבר סבה כבר  לבנו

   ,(    - הרחוב      לאורך שטס משונים דברים הרבה כך כל מתרחשים כשמסביבנו להתמקד קשה  פשוט
 .       ,    , בטיסה      חזרה שב רגעים כמה ולאחר האופק אל נעלם התחנה פני ועל פני על וחולף
 ,  ,         , כשהוא   וכעת לכדור שהתקפל קטן יצור מין שזה רואים אנו ומאט מתקרב  וכשהוא

   ,       ;    , אדומות  לה צמות כחולה שמלה הלובשת קטנטנה ילדה שזו בפרטים להבחין ניתן מולי  נעמד
    ,    ,    , סנטימטר   עשרים לא אפילו מאוד קטנה והיא וגדולות סגולות עיניה לצדדים מזדקרות  אשר

גובהה. 
    ,  .     ,   ,  , ידיה    את קושרת היא והיא מרוצה שהיא נראה לא לומר איך כי בחשד בה מביט  אני

.   "!? " .      , נובחת  היא יצור נוקב במבט חזרה בי ומביטה חזה על
"? סליחה"

.   "! רוגזת"   היא יצור לי קראת
.   ", מתגונן"     אני דבר שום לך קראתי לא

.   ", זועמת"     היא הרגליים את לך אנשך אני
.     ,   ,   ". תחתי"   רגלי את מקפל בטחון וליתר אומר אני אמרתי לא אבל

    , חורף          שזה שמח ואני דבר אומרים ולא בוחנים מבטים בזה זה שולחים אנו  לרגעים
   ,     ,     , מגפיים   שלרגלי טוב ברורים לא שכאלה ובמצבים סנדלים לובשים באביב כי אביב ולא  עכשיו

 .       , לנשיכות,    הבהונות את חושפות שלמשל כאלה אחרות נעליים ולא עבות
,   ,      ,    , אומרת    היא מתח של רגעים כמה ולאחר בקפידה אותי בוחנת עיניה את מצמצמת  היא

". סוד"   לי יש
"?   " ,   "? סוד" מין איזה אומר אני באמת

,     ,   "!?  ,        , שואלת"    היא רגע ולאחר מתיזה היא נכון סוד יותר יהיה לא כבר זה אז לך אגיד אני  אם
"? נכלולי"  אתה
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". " ,  , אולי     ואומר ידי את ומשלב מזדקף אני
,      "!       ,    , קטן"    לכדור ומתקפלת נובחת היא שלי הזמן את מבזבז אתה אז לא זה ואם לא כמו זה  אולי

. הגבעה     מאחורי ונעלמת טסה ואז
         , לפני     בה שהופיע המשונה הכובע באותו כעת נזכרים אנו גבעה על מדברים כבר  ואם

 ,     ,   ,  -       . הרי  ממנו שכחנו לא אך כעוסה גמדה סליחה יצו אותו ידי על הוסחה דעתנו רגעים  מספר
 ,       ,      . שיער   אותו חובשת מותן עבת שאשה ורואים כעת עושים שאנו מה וזה אליו שנשוב  אמרנו

 ,     ,     , והיא      בידה ארוך עץ מטה לגופה ופרחונית סגולה שמלה גדול לכדור תחתיו שאסוף לה  לבן
 .     , ולכאן      לכאן מתנועעות מותניים התחנה לכיוון הגבעה במורד אט מתקדמת

       ,     , על   גינה עם ברחוב כך להסתובב הרי להתרחש שמחכה תאונה זו לעצמנו חושבים  ואנו
    ,   ,       . אל,     מגיעה היא כי בעיה אין העניינים על משתלטת שהגברת נראה אך חכם דבר לא זה  הראש
 .      ,          , עלה   לא אף העניין ולצורך ענף או ירק או פרי מכובעה נפל לא ואפילו שלם במצב התחנה
-   ,      ,      , בשלישית,   או בשנית מסוחת דעתנו מקרה ובכל לגננות ספר לא זה הרי בכך די  אך

,   ,         . טועים    אנו משונים ארועים די להיום התרחשו שכבר חשבנו ואם הספירה את איבדנו  כבר
 . האשה       של בעקבותיה שבא לעדר כאן והכוונה

,     ?       ?  ,  ; מדי   מוקדם דיברנו אך הדעות והסחת המהומה כל זה על עדר זהו תוהים אנו  שוב
,    ,    .  ,  ,     , פרסות     לא וגם צמר שם אין לראות סליחה לרעות רגילים שאנו כזה שגרתי עדר לא זה  הרי
,  ;        .   , שחורות     צבעים במני פרוות רואים אנו הצמרים ובמקום מימיים אלא פועה ולא גועה לא  הוא

.   ,     ,    ,  . לחתולים,   דהיינו הדברים לעיקר להגיע עלינו תאורים סדר חסל די ולבנות כתומות לבנות

 "?    " ,  "!? חתולים" אומרת זאת מה קראתי חתולים
     ,    , על         שם יושב בעצמי אני הכל ככלות הרי השאלה אותה את בדיוק אותי לשאול יכלה סבתא  אך

  ,        , את,    מקיפים האשה בעקבות מקפצים אשר החתולים בעשרות ומביט ונדהם פה פעור  הספסל
 . לצידי,          מתיישבת שהיא כמו המשענת ועל המושב על ומזנקים הספסל

   ".     " ,    ", מביטה"   היא אז הרכבת תגיע בודאי מעט עוד להם אומרת היא בבקשה תתרחקו  אל
 .          , -      , כי  פרי לעצמי וקוטף בכובע ידי את שולח הייתי בודאי כך כל נדהם הייתי לא ואם ומחייכת  בי

     , - הנעים       החום על לדבר שלא עונתיים הלא האביביים מהניחוחות השתכרתי שמעט חושש  אני
 . אותי  שעוטף

 .       , - הפיצפונה      התחנה ליד ועוצר הגבעה במורד החולף כחול אדום אור ברק מגיח לפתע  אך
.   "?   " .       , מצייצת    היא כאן עוד אתה זועף מבט בי ונועצת ברגלה רוקעת ידיה את ומשלבת נעמדת

.   ",     , מחייכת" האשה הכרתם שכבר רואה אני אוה
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.   ", ממלמל" אני לצערי

.   ". לסבתא"        אמרתי הזו הגמדה את אוהב שאני בטוח לא אני
.   ", סבתא"            אמרה ככה לה קורא שאתה זה את תאהב לא שהיא הרגשה לי יש

"? לה"     אקרא אחרת איך אבל
   ,     ,     ? מדובר"      הכל ככלות מפתיע לא זה אבל נימוס חוסר מעט זה עצמה את הציגה לא עוד  היא

.   ". סבתא.        הוסיפה הרועה גם עצמה את שתציג מוטב ואולי בנימבלינה

".  " ,   ", - - נימבלינה"  וזו הרועה אומרת אולה פה דה שמי
.   ".  ,   , אומר" אני תודה הבנתי כבר כן

  ,      " ,     "? יותר"   הוא הזה המקום את אוהבת לא אני רוח בקוצר נימבלינה שואלת כאן עצרנו  למה
".  , נייח,  ממ מדי

.    "? " , - -   ",    , אותי"  שואלת היא נכון אולה פה דה מסבירה הרכבת עוצרת וכאן התחנה זו
 ".       " , אחרת    רכבת תחנת שום מכיר לא אני ואומר בכתפי מושך אני

 ,    ,   , מהסוג      חיוך לעצמה ומחייכת עיניה מצרה בוחן מבט נימבלינה בי שולחת  שוב
"?   " , אתה,  כוכב מאיזה ושואלת הערמומי

".    ,   ,   " ,   "? כוכב" משום ולא מכאן אני שאלה מין איזו קורא אני כוכב
.   ", אומרת"     היא מוזר כזה אתה זה בגלל

".     ,   ? לחלוטין" וקצת רגיל אני פתאום מה מוזר
".  -    ,  , משעמם"    כך כל היית לא למשל שלנו מהכוכב היית אם

.   "! מתרעם"    אני משעמם לא בכלל אני
 ,   ".         ,     ? ומחייכת" היא מציעה אתה משעמם ולא מוזר לא כמה עד ונראה תחרות נעשה בוא אז  לא

 .     , ותחבולה     נזק מנצנצות עיניה נכלולי חיוך אותו את שוב
"?   " , תחרות   מין איזו בחשד שואל אני

".  " ,   ", הגבעה"  במורד נימבלינה משיבה התגלגלות של
.   ", מפטיר"    אני הרכבת את אחמיץ אני

    ,  - " ,   "!  ,   ? לך"  לנשוך לי שבא משעמם כך כל נימבלינה מצייצת משעמם שאמרתי כמו רואה  אתה
 ,     ,    ,      , לחפש  מכאן הולכת אני אז משעמם נורא כלומר נורא בטח שלהם הטעם אבל הנעליים  את

  ,   " :     - -  "! עוד   הרכבת בבקשה תתרחקי אל להגיד הספיקה לא עוד אולה פה דה מעניינים יותר  דברים
.      ". בבזק  הגמדה משם טסה וכבר מגיעה מעט
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   ,        , כוכבים  בדבר משהו רגע לפני שנאמרו בדברים להתמקד יכול אני נעלמת  וכשהיא
. חתולים,            עשרות לאותם בקשר שניים או דבר איזה לברר גם ואולי אחרים

.  "?  , שאלתי"   סבתא נימבלינה התכוונה למה
 ". - -      , אולה"   פה דה את לשאול מוטב אולי בטוחה לא אני

.       ", העניין"   לפשר שואל כשאני הרועה משיבה אחר מכוכב באנו
"?   " .    ", אתם"       כוכב מאיזה בהתפעלות אומר אני אחר מכוכב מישהו הכרתי לא פעם אף

  ,         ,     , שאתה"  וכמו שחור חור של בתחתית נמצא שהוא שום על מאוד זעיר כוכב שזה מאולרייה  אנו
,      , כוכבים         הרבה בשביל מקום אין שחורים חורים של תחתיות כמו קטנים במקומות לדמיין  יכול

".    , גדולים  שלא ובטח כשיהיו קטנים
. מסכים  אני

,     " , - -   "?  , תאחר"     שלא מאוד מקווה אני אולה פה דה אומרת נכון מעט עוד להגיע אמורה  הרכבת
".        , - שכאלה      בזמנים לטייל רוצה לא אחד ואף כוכבית הבין העומס שעת תתחיל שאז מפני

.   "? שואל"   אני מטיילים אתם לאן
     " . - -   ",     , מן" באחת לרעות העדר את לקחתי אולה פה דה אומרת לאולרייה חזרה בדרכנו אנו  אוה

".   ,   ,      , דרך  קיצור נאמר בוא ביניים תחנת רק בשבילנו וזו הקרובות הפלנטות
 "?     " ,   ", במקצוע" זמן הרבה כבר את אומר אני מעניין

.      " ,    ",    , יחסית" מאוד מילה זו שתמיד למרות החתולים רועת משיבה מתמיד להגיד אפשר  אוה
   .         ,    , שעל,   הזמן לפי סוף שלא ובטח אמצע לא וגם התחלה אין קיים לא הזמן מבין אתה  באולרייה

  ,        ,  - מפסיקים (    שלא שם שגרים הצהובים היצורים שום על בעיקר נעים כך כל מקום לא שהוא  פאי
   (  ,       , בת      למשל אני בקצרה שם לבקר לך מציעה הייתי לא השעה מה והשבים העוברים את  לשאול

 ".      ,  ,   ,    , שנה  ושתיים חמישים אלפים שלושת אוה הוא גילי שלך הכוכב ולפי ימים שמונה
 .        , עשן    המתקרבת הרכבת צפירת נשמעת ממש הרגע ובאותו מפי נפלטת התפעלות  קריאת

 .           , מנוע    האשה של הכובע כן לפני הופיע בה הנקודה באותה ממש הגבעה במעלה מגיח  לבן
 .    ,    , פעמים,     שלוש עוד שוב שורקת והיא נאנקים וגלגלים חורקים בלמים משקשק

,      ,   , בלמים     ובחריקת אחת שבבת כמו קרה וברוח והתרגשות בשאון לרגע נמלא  הכל
 -        -   . מנתרים   הנוסעים אחד עכשיו להיות רוצה הייתי לא הקרונות ושני בתחנה הרכבת  עוצרת

 .         , אדירה    בחבטה הפסים על שוב לנחות כדי רק העצירה מכוח באויר קדימה
 ".   , " :     , ראשונים   ילדים בבקשה ואומרת מחייכת החתולים ורועת הדלת נפתחת אז
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      ,   - -  , את   ומרימה הפרחונית שמלתה באימרת אוחזת בעקבותי באה פאולה פה ודה לקרון עולה  אני
 ,    ,         . כמו   שלה הכובע כי בדלתות להיכנס תוכל אם ברור לא אחד לרגע במדרגות לעלות  רגלה

,   ,     .         , בקושי  מעט נכנסת היא בסוף אך מידות רב גם הוא מאוד משונה היותו מלבד הבנו  שכבר
    .         , להם   נכנס פתאום הלוא מחייכים הנוסעים וכל היות בכך לטעות אפשר אי בפנים היא  אבל

 .             , מפיצה   הזו שהאשה ופריחה פרי של הנפלאים הריחות כל על לדבר שלא פתאומי אביב בקרון
  ,    ,     , אכפת      ולא מקום לה לפנות החלון לעבר נדחקים כולם לידו תשב שהיא רוצה אחד  וכל
  -     ,    ,  ,    ,  , תזדקק  היא הכובע שום על וגם קטנות לא שהן מידותיה להגיד אפשר איך ובכן שבשל  להם

 . מקומות  לשני
.      , חרדים     במבטים מתחלפים המבוסמים והחיוכים הרגעית האידיאה מתנפצת פתאום  אך

    ,   , ושוב       ויושבים וקמים זועקים נבהלים וכולם חתולים עשרות לפתע מנתרים הקרון לתוך  כי
 -   ,       , ממש.     על וגם המשענות ועל המושבים על קופצים והם חתולים ממלאים הכל את  עומדים

   ,  ,   ,     . ובוהו-   תוהו ממש בקצרה במעברים מרצרצים הכסאות תחת זוחלים הם האנשים רגלי  חוצפה
 . וימיומים   פרוות של

     ,     , לאורך  מתגלגלת כבר היא ותיכף עשן ופולטת שורקת הרכבת נסגרות  הדלתות
  -         ,   , הכוכב,    אל יקרה מה הזה בסיפור לדעת אפשר אי כבר אולי או הבאה לעיירה הלאה  המסילה

,     ,     , השומם.      ברחוב מבליח ברק בפתאומיות שוב נעצרת ולפתע לזוז מתחילה רק היא אך  הבא
,  ,  . נכון   אה בדלת מופיעה .ונימבלינה ). היא  בכוונה    (      היה זה אם נתפלא ולא ממנה שכחנו כמעט

  " : אותי        השאירו כמעט ונובחת המדרגות במעלה מקפצת והיא בשנית נפתחות  הדלתות
   ,    ,      ". במבט,   בו ומביטה זדוני חיוך מחייכת הנוסעים אחד ליד מתיישבת היא חוצפה איזו  כאן

 ".   " : סוד,  לי יש ואומרת נכלולי
    ,    , אל      מגיעה שהיא עד עוצרת לא והפעם לדרכה שוב יוצאת והרכבת נסגרות  הדלתות
  ,        ,    . פנים  ומזעיף בחלון אלי שמחייכת החתולים לרועת לשלום מנופף יורד אני שם הבאה  התחנה
  ,       . את       נוטע צווארי סביב הצעיף את מהדק אני פרצופים ועושה לשון לי שמוציאה נימבלינה  אל

 .     ,     , חתלתול    דקיקה יללה מאחורי נשמעת לצעוד מתחיל שאני וכמו האפור המעיל בכיסי  ידי
,       ,   ,     , אפשר  אם אפילו לשאול בלי ואז בעקבותי מקפץ עיניים וכחול אוזניים אפור ולבן  קטנטן

. ידי    תוך אל מנתר

.   "?    - - שואל"  אני אותו לקחת חזרה אולה פה דה אז
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,          ,   ,      , קרה" בעצם מה הזה בסיפור לדעת אפשר אי כבר אולי או הבאה בתחנה היו כבר הם  לא
 ".         ,      . אומרת  מוזרים מעט דברים בו שהתגלו פי על אף בחתלתול יפה טיפל הילד אבל הבא  בכוכב

סבתא.
"?   , מוזרים"   דברים אומרת זאת מה

".      , לדבר" התחיל פתאום שהוא לדוגמא אוה
.   "!? קורא"  אני במלים לדבר

".    ,     , חתולים"  של ולא אדם בני של ובמלים כך ממש
".        " ,   ", אחר"  מכוכב חתול מוצא הייתי אני וגם הלוואי אומר אני מוזר באמת

 ".  " ,   ", שתברר"   כדאי מחייכת סבתא מצאת כבר אולי

שניות 8
        ,       - על  לשמור האדון מעדיף עתה שלעת מכיוון אך לתואר שם גם לצרף עלי אולי העסקים  איל

  ,       , אחת,       ועל קליינטים שהנם אלה את וחומר קל אדם של רצונותיו את לכבד ועלינו  אנונימיות
 .       , למרות      תואר שם באותו ולהשתמש להמשיך אאלץ כמוהו חשובים כאלה קליינטים וכמה  כמה

,     –  ,      , במשרד,    לפגישה היום הגיע הגנרל כאל אליו להתייחס גם נוכל הגיוון מטרות לשם  שאולי
  ,          . את   הוציא נרגש הודו כתרנגול והנה הנה שהתהלך אוליפנטי מר בעיקר מאוד התרגשו  וכולם
     ,     ,    , אימת  כל נמרצת בנחרדות לוקה יודעים כבר שאנו שכמו המזכירה את ובעיקר משלוותם  כולם

 .      , וכה     כה והתהלכויות התרגשויות כלומר אלה מעין דברים סביבה שמתרחשים
     ,   .     ,    , ובטח  מתחילה אינה האדם עבודת כידוע כי התחיל רק אולי או יום עוד עבר אופן  בכל

     .      , הסברים   יהיו אחד שלכל וכמובן מחייה למען לעבודה כאן הכוונה בעבודה מסתיימת  שלא
     , של;         העבודות שישנן תסביר אמא האלוהים עבודת גם שישנה יסביר יצחק דוד למשל  שונים
 , סבא,           מסתיימת אינה לעולם האולטמטיבית האמצאה להפקת שהעבודה יגיד אוסקר דוד  הבית
    ,  , אומרת         היתה לא אלינור ואלינור לעולם נמשכת האדם נפש לשיפור שהעבודה אומר היה  מילו

 .          , מבמלים   יותר הרבה מדברים בשתיקה שלפעמים פי על אף שותקת אם כי
 ,"   " :       , יולד,     לעמל אדם אומר היה יצחק שדוד כמו אך נוסף עבודה יום הסתיים  צינורובכן

       . בעניין      לטיפול הפעולה תוכנית בדבר מהרהר אני לתקנו ועלי בבוקר התפוצץ החמים  המים
 .     ,       . מדבר    אסקר דוד אבל דולורטה סבתא של המספר הצג על מצלצל שלי הנייד כשהטלפון

.   "?   , שואל" הוא אתה איפה בלנדו
". הביתה"   בדרך אני
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   ,      ,   ?  , יכול"      לא ואני משהו כאן עושה אני כי מאוד טוב נכון מתכוון אתה סבתא של הביתה  בדרך
?  ,        , נכון,       בחנות מה דבר בשבילי ולקנות לעצור תוכל לכאן בדרך כבר שאתה מכיוון אבל  לעזוב

". שניות      שמונה רק לך יקח זה
; השפופרת             של השני בצדה ממצמצות אוסקר הדוד של הענקיות עיניו את שומע  ואני

   ,   , " ,    ,    , צריך   אתה מה אוסקר הדוד טוב לבסוף נאנח ואני עובר שקט רגע פלנק פלנק  פלנק
מהחנות?"

,   .    ,   ,     ; אופן      בכל שניות שמונה או חמש או דקה זה היה אם הכל ערך זמן כמה יודע  אינני
 ,         , ולאוזני      דולורטה סבתא של ביתה בדלת נכנס אני וכעת אוסקר דוד של מבוקשו את  מלאתי

.    ; וקדיחות   וחריקות דפיקות בנייה רעשי מגיעים
  ,  " ,        "!  , עכשיו" בדיוק שבאת טוב הבנייה בשטח מגיח כשאני אוסקר דוד קורא בלנדו  או

 .       "?  ,    . שבקש    מה את לו מושיט אני נכון אותו לי הבאת החלק את צריך אני
   ,   ,   ,   , קטנים   סולריים לוחות ברזל מסילות מתכת פסי וכהנה אומים ברגים פזורים  מסביב

    ,         , את   פעם מדי מיטיב כסערה הרצפה על הפזורים הפריטים סביב סובב אשר אוסקר דוד  שבנה
 .      ,       , הצדדים   לכל בפרעות מזדקר אשר בשערו ידו את הדעת בהיסח ומעביר אפו על משקפיו

.     ", בחיוך"       דולורטה סבתא מסבירה סולרי אוטומטי פירות מבשיל בשבילי בונה  אוסקר
  .  , סבתא        כשמתעוררת ושותקת וגדולות שחורות בעיניים בתהליך ומביטה בצד יושבת  אלינור

"?   " ,   , סנדוויץ     רוצה אתה שואלת היא לרגעים בה שהתבוססה הרוח מקורת

 .    "?' דולורטה"   סבתא שאלה סנדוויץ רוצה אתה
,        . מקום         ובכל השולחן ואת הדלפק את כי וונקה ווילי ידי על לרגע שנחטף שנראה במטבח  עמדנו

   ,   ,  ,  ,  ; בשלל    פלסטיק כוסות וסוכריות תופינים עוגות עוגיות כעכים מאפה ודברי ממתקים  גדשו
 . וכחולים,      וכתומים אדומים מיץ ובקבוקי צבעים

    , של           הדלת דרך ומשם המגורים חדר אל החוצה נוסעים התקרה מן תלויים אשר צבעוניים  סרטים
 . החצר,    אל והחוצה המטבח

   .       , מחכים,   כנראה והם לבנות במפות מכוסים עומדים ארוכים שולחנות הדשא על  ושם
,     ,      , במגפיו     עליהם ויקפץ שיבוא עצמו וונקה לווילי אולי או ומאפה מתיקה דברי אותם  לכל

 ,      ,     , וגם: "   וביצים מסוכר עשוי הדשא אפילו חוקים אין היום כי מהכל ילדים איכלו  ויודיע
,   ,    ,  ".   ,   , דיוק  וליתר חגיגה מתקיימת היום בקצרה מבינים אתם הצבע בשביל אבטיח  מקליפות

 . שלי      עשרה שלוש הולדת יום חגיגת
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,    ,    ,      , הזמן    של אז הגיל לא ואם הגיל של תוצאה הנראה כפי הנם אשר דברים  חמישה
: החודש   באותו התרחשו

נשרה    בפי האחרונה השן
האהבה   את גיליתי

לעולמו   הלך ווה
העיירה    את עזבה יולי

פשרה  נערכה
האחרון   בדבר : נפתח דווקא,        תחילה התקיים אשר זה הוא כי

.    "!      , דולורטה"      סבתא נבחה כנסת לבית נכנסים לא ואנחנו הזאת לחצר יתקרב לא רבי אף
.      ".     , סבתא" עם להתדיין אמא ניסתה שפיותו את יאבד יצחק אמא

  "   ,  ",     , " . כאן    עורכים אנחנו ש וקבעה התיזה השמש תחת חדש אין נו בתוקף התעקשה סבתא  אך
 ". המסיבה   את בחצר

        ,  , בני    רוב בנימי הזורמת שכיחה תכונה הנה העקשות במשפחתי בעבר הבנו שכבר  כמו
  ,     ;      , שבוזבזה.   ויכול בגנים תקלה היתה אולי בשגגה אולי פסחה עלי רק דעתי ולעניות  המשפחה

     .         , על    אומר היה יצחק ודוד אלי לעבור בכדי די ממנה נותר לא שבסוף כולם על הסרבנות  כל
,   ,     ,      : והעקשות  הגאווה האדם את שמאבדים ארבעה אמר גבירול אבן שלמה רבי הזה  הנושא

           ,   . דברים  יעשו לא אם כולם את ישגע יצחק שדוד כולם ידעו מקרה בכל והמהירות  העצלה
        ,     , הזו (  העקשות שבגין יודע הרי יצחק דוד כי להלכה יותר שקרוב כמה לפחות או  כהלכה
 -     , שהוא,        רצונו זה אם אפילו מאוד מסויימים דברים רק לעשות במשפחתי יתאפשר  הידועה

   .      ,   - זו    עקשות כי עצמו האלוהים רצון אפילו או אחרת שיעשו האלוהים כדברי לעשות  הרצון
 .       ,(    "   , כהלכה   להעשות לדברים תאפשר לא ושסבתא לה יכול לא ה הקב ואפילו עקשות זו עקשות

        :     , טרם   יצחק דוד של חייו יקופחו שלא בכדי פשרה נעשתה בסוף אך נוהג כמנהגו  עולם
 ,       , הוחלט,          מדי יותר תשתגע לא שסבתא ובכדי כולם את הלה ישגע שלא בכדי מכך יותר ועוד  עת
    ,       , עלייה      טקס שם נערוך יצחק דוד עם הכנסת לבית אלך בבית המסיבה לפני בבוקר שבת  שביום

  ,   ,   , למסלול       ונחזור יתרצה יצחק ואנוכי הדוד הרבי עם ואינטימי מצומצם תפילין והנחת  לתורה
.      ,(    , האמיתיות  ( החגיגות אל להתפנות ואוכל יחסי באופן הנורמליים כלומר הנורמליים החיים
 " :  ,       , את      חפש אמר הכנסת בית אל יצחק דוד לקחני האמור השבת יום של הבוקר  באותו

  ,      ",      , על  תפח שלו מהציטוט כמתרצה בראשו נדנד השכיח בתוך המופלא את חפש בחולין  המקודש
 ".    " :   , לתורה  עולה אתה עכשיו ואמר חייך בחיבה כתפי
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 " :   -    -    , לך  יש יצחק לדוד כמאבטחת אלינו שהתלוותה דולורטה סבתא אמרה שנכנסנו  לפני
 ".            , אותו   לחלץ באה אני אחרי דקה כבר בחוץ לא הוא אם בדיוק דקות עשרים

    ,        . ושחור   נורא צל והטילו השמש את וכיסו בהן חלפו שחורות עננות השמיים חשכו  לרגע
   -     ,      . אי    לבעבע החל קרקעי תת געש הר ואיזה רגלינו שתחת באדמה חלף רעד סבתא של עיניה  על

 .      ,      , לחופשי   סבתי חרון יפרוץ אם החוצה רגע כל לפרוץ מאיים העולם במעמקי שם
   ,       , על   באצבעותיה תפפה רוח בקוצר בחוץ המתינה דולורטה וסבתא הכנסת לבית  נכנסנו

 .        ,     , השעון  מן לרגע עיניה את הסירה ולא האדמה על ברגליה תופפה השלובות ידיה
בדיוק     החוצה חזרה ,   8יצאנו  , הגעש      שהר מפני ומזל דקות עשרים תחלופנה טרם  שניות

 ,           , - ואף-   בחוץ לבעבע כבר החלו כולה והאדמה והמדרכה הכביש כי עד כך כל רגש קרקעי  התת
 . המבעבעת           בקרקע צרים חרכים כמה מתוך מעלה טסו דקיקות עשן תמרות

  ")         , לאח    תעזור לך העבודה אל יצחק דוד את מיד שלחה וסבתא הבית אל לאלתר  שבנו
.       ,(" ההכנות    אל בעצמה ופנתה שרוולים הפשילה בחוץ השולחנות עם שלך

  .   ,  , והחצר      הבית בעיצומה ההתכוננות ובנתיים שעות כמספר עוד רק יגיעו  האורחים
 ,     ;       , מה,    לכוסות ומה לקערות מה לו המתאים הסוג לפי דבר כל למקומו נשלח הכיבוד  מתקשטים

 . וכהנה  למגשים
     , ודוד      (  השולחנות את מכשיר אבא דיוק וליתר השולחנות את ויצחק אבא מכשירים  בחוץ
" .         ,     , אתה   להם מאזין לא שאבא דברים מני ומפטפט מצטט האדום זקנו את סורק לצדו עומד  יצחק

 , " ,      ,   "?  , עכשיו    כן ואומר השולחן תחת רוכן ואבא שואל הוא אברהם הדברים משמעות את  מבין
 .("    , השולחן   את והרם השני בקצה אחוז

    , מילו         וסבא יעקוב דוד לאורחים ההפתעות של השקיות עם לאמא עוזרת איזבל  סבתא
.       , ווה   בליווי יגיעו מעט עוד אך בכרם לעבוד נאלצו

     , הפשוקות-       רגליה ובין בצד יושבת וארוכה שחורה שמלה ולובשת ולבנה דקה  אלינור
    ,       ,      , ' דוד  של אהבתו צלילי פעם לי אמר מילו שסבא כמו שהן מנגינות בו מנגנת והיא לו צ  ניצב
 ,        ,     , ודוד  סוער בים אונייה צופר כמו שנשמעות מנגינות אמרה איזבל שסבתא וכמו אליה  אוסקר

   ,     ,   , סלילים     ופורק מביא שלו בטוסטוס וחוזר נוסע לשם מפה לפה משם כסערה סובב  אוסקר
  ,      , על,      ותולה למקום ממקום הסולם את מעביר ודברים חישובים מני לעצמו ממלמל  ומכשירים

 . התקנים   מני העצים
    , את         וממלא במטבח חולף חלילה וחוזר הבית תוך אל מהחצר בהתרגשות רץ  ואדריאן

,        ,     , אלינור  מול תפוחות ובלחיים מלא בפה ונעמד בסערה שוב החוצה ופורץ בממתקים  כיסיו

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

309



   ,  ,    )      , פנימה  רץ הוא ושוב הממתקים לו שנגמרים עד משים מבלי לצד מצד ומתנדנד ומאזין  לועס
 .( חדש   בשלל להצטייד

   .       , ועזרתי   במטבח עמדתי האחרים כל שבאו לפני רבות שעות ראשונה הגיעה  יולי
 . פנימה,       נכנסה והיא הכניסה דלת כשנפתחה בהכנות

    ,     , הייתי         הזו בפעם אך בית כבת שהיתה מפני הדלת על לדפוק מבלי ביתינו אל להיכנס נהגה  יולי
,         . עמוקות        נשימות שלוש לקחת יודע הייתי אז אולי שגור היה לא דווקא הזה הנוהג אם  שמח

 , לעצמי  ,להגיד  , בלנדו   עצמך על ,   התעשת שזה       מה או מים כוסות שלוש ולשתות בגרוני  לכחכח
  ,      . צעדה         ורק בדלת דפקה לא היא אך קורים רגע שעוד הדברים שקורים לפני שעושים יהיה  לא

 . פנימה  הישר
      ,    , הדלת,      על נוקשת היתה אם בין האמת שלמען נגיד לאשורו המצב את נבחן אם  אבל

 .            ;    , מקרה   בכל הבאות לאלה עצמו להכין אדם יכול לא בעצם כי משנה זה אין לאו אם ובין
 ,         ",  , ואמא"   פנימה נכנסת שהיא כמו דולורטה סבתא אליה מחייכת יולי יפה את  כמה
 ".    " ,    ". שקדייה, "     כמו ממש יפה מוסיפה איזבל וסבתא לך יש יפה שמלה איזו אומרת

  .      ,    , נראה,    ולא התנועה יכולת לפתע אותה עזבה לחיכי לשוני דבקה דבר אומר אינני  ואני
   ,     , וגדשות      בוערות אוזני לעופרת הופכות ידי כי תיפקודו לרגע שמשתבש היחידי האיבר  שהיא

      ,   ' בתוקף      הדלת בעד פורצים הם אך אלינור של לו מהצ מגיעים שהם נראה שבתחילה  בצלילים
           , את     מנגנת שהיא יודעת בכלל עצמה אלינור אפילו אם בטוח שאיני צד מכל אותי ומקיפים  שכזה

-      ,     ,   . יחיד  כלי שמפיקן המנגינות הופכות מלבדן דבר שומעות שלא שבאוזני מפני המנגינות  אותן
 . שלמה  לתזמורת

  ,       , הם      אך בחצר שקדיות בכלל לנו אין כי כשורה מתפקדים לא נחירי שגם  כנראה
 .        , בשנה      לכך המתאימה העונה לא אפילו וזו פורחת שקדייה של בניחוחות לפתע מתמלאים
    ,        ,    , כל    לפתע פורחים היו ממש החורף אמצע זה היה אם גם כך או כך משנה זה אין  אך

 :   "      . ממלמל  הייתי י אב בן איתמר הייתי אם בחוץ  יָפָה: ׁשָחַר-ּכְמֹו, הַּנִׁשְָקפָה זֹאת-מִי"הפרחים

 ,ִרׁשְּפֵי--ְרָׁשפֶיהָ: ִקְנאָה ִכׁשְאֹול ָקׁשָה, ַאהֲבָה כַּמָוֶת עַּזָה/ ּכַּנְִדּגָלֹות, ֲאיֻּמָה--ּכַחַּמָה ּבָָרה, כְַּלבָנָה

."11ִיׁשְטְפּוהָ ֹלא, ּונְהָרֹות, הָאַהֲבָה-אֶת לְכַּבֹות יּוכְלּו ֹלא, ַרּבִים ַמיִם. ַׁשלְהֶבֶתְיָה אֵׁש

 .        ,     , דבר   אומר ולא שם עומד סתם ואני דברים בכאלה מאוד שמבין הוא אינני אך
 ,      , היינו       שבדבר העניין לשם אולי סתם הזמן באותו בשעון להביט טורחים היינו  אם

במשך      מתרחש זה שכל . 8מוצאים       , שלם   כנצח נראה זה לי אך בדיוק שניות

מתוך שיר השירים11
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  ,     , להיות        שיכלה עטופה מתנה בידי ונותנת הלחי על נשיקה לי ונותנת אותי מחבקת  יולי
  ,        . יכולות      שהיו בידי אותו ומחזיק אותו לוקח הייתי עדיין רותח ברזל גוש גם המידה  באותה
  ,   ,   ;     ,   , תועלת   וחסר ושותק בוהה שם ניצב כעת עושה שאני כמו לזוז מבלי העצם עד  להיכוות

 .      ,   , רגעי    קצר בו שנעשה שנראה מוח חסר גם ונראה מילים וחסר
 ,        ".  " ,   ", לוקחת" מהתחלה תועלתו על מוחי שקם לפני אך תודה תגיד אמא אומרת  בלנדו

 .       , לחצר       אותי ומושכת בזרועי ואוחזת צוחקת בצד אותה ומניחה מידי המתנה את יולי
   ,   ", נעמדים"       שאנו כמו אומר אדריאן הזאת השמלה עם בתחרויות להשתתף תוכלי  לא
       , הצמוד       מתקן על וטורח הסולם בראש העומד אוסקר הדוד שהעמיד המוטות אחד תחת  בחוץ

 . העמוד  לראש
  ".    " ,   ", היא"      אז בכולן אנצח גם אני יולי אומרת בתחרויות להשתתף אוכל שאני רק  לא

 "?  ,   " : אוסקר     בונה אתה מה ושואלת אוסקר בדוד מעלה מביטה
 )           - שלמען    דבר רגעי תפקוד באי שלו אוזניו גם לוקות הנראה שכפי מפני עונה לא אוסקר  וכשדוד

,         ,( מסויימים     בצלילים כרגע הן גם מתמלאות בודאי כי ביותר קרובות לעיתים מתרחש  האמת
       , והמכונות       והבניות והזוויות החישובים צלילי אולי או אלינור של נגינתה צלילי גם הם  אולי

   -         , על   חוזר אדריאן אלה כל של המוזיקה תשמע כיצד תוהים ואנו להיבנות שמחכות  הפלאיות
"?    , בונה: "  אתה מה אוסקר דוד השאלה

,   ,     ,   " ,    "?    ? בטח" בטח בונה שאני מה זה הפתעה בונה אני עונה לבסוף הוא בונה אני מה  מה
 .     ,   ", הסולם   מן יורד ואז אומר הוא למסיבה מיוחדת הפתעה

    . לקרוא           איך יודע ואיני רגע לפני חושי את שערפל הזה בערפל כנראה שרוי עודני  ואני
.       ,        , המוזר  המצב של הדיכוטומיות שום על המדוייקת המילה תהיה ממש לא ערפל כי באמת  לו

,  ,  ,       , הראייה     ומגיסא מאידך החשיבה כוח לו שאבד המוח תנועתו את שאיבד הגוף  לאמור
 ,     ,   . אף,      החלום אט שמתפוגג נראה מקרה בכל אחרים דברים של המחודדות התחושות  השמיעה

 .  , בלבי        בזיז לכודה ממנו פיסה תישאר שלעולם פי על
   ,       , בו    החלל לאותו לחלל לפוג האחרונים לארועים להניח ומתאמץ ביולי מבטים מצדד  אני

   ,       . כעת     מרחפים והם חיי במשך רבים דברים לשם נאספו הסברים להם שאין הדברים  נאספים
 .            , ופתרונות  תשובות מיותמי וארועים שאלות של גרוטאות מגרש מין כמו שהוא המרחב באותו

,           , האין    ואל הזה החלל מן הדברים של חלקם לפעמים מתפוגגים אדם של חייו  במשך
     ,      , שכרגע     אפילו יודע אינו ופלוני יותר מאוחר שנים אף אולי תשובה לפתע להם נמצאה  כאשר

   ,  .  , מאשר           יותר קרובות ולעתים וחיכה ריק באיזה שם אי לו שריחף בלום עניין לאותו הסבר  מצא
 .      ,     , האדם,       של חייו סוף עד תיקונם על שיבואו בלי שם להם לרחף המוטיבים אותם ממשיכים לא
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.   ". ממלמל"       אני שלי למסיבה הפתעה בונה שאתה ידעתי לא
   ,       ,    , שנפלו"    כמו בדיוק השמיים מן פתאום עלי נפל כשהרעיון בבוקר היום עד ידעתי לא אני  גם

  ,    ,    ". מעלה      מביט העמוד סביב וסובב אוסקר הדוד ממלמל השמיים מן עליו טסלה של  המצאותיו
. עבודתו   את ובוחן

.   "?   , אדריאן"   שואל אוסקר הדוד טסלה זה מי
.     ,      "? הענקיות"      בעיניו בנו ומביט מהליכתו ועוצר אוסקר דוד קורא טסלה זה מי אומרת זאת  מה
,      ,    , זמנו"        לפני איש היה הוא להגיד רוצה ואני האדמה פני על ביותר הגאוני הממציא היה  טסלה

". ' י    וינצ דה לאונרדו כמו
.   "? יולי"   שואלת המציא הוא מה

  ".    ,      ? דוד"   קורא ומופלאים מוזרים דברים גאוניים דברים הרבה המציא הוא המציא הוא  מה
אוסקר.

 -        , אין     די יודע ואינו גבולות יודע שאינו והדמיון בסקרנות שלושתינו עיני ניצתות  וכבר
      ,        , כה  פעמים ינקותינו מאז ששמענו מעשיות בדיוק כאלו סיפורים של ישיר תוצר אנו לעשות  מה
 ,             , הוא-  דרשני אומר הרי אחד במשפט ומופלאים מוזרים כמו מלים של ששילוב מפני נדלק  רבות

 .     , דרור      המעוף את המשלח ממנו להתעלם ניתן שלא פסקני שילוב
   .    " ,    ", לו"   היו אך החלופי ההשראה מנוע היה אוסקר הדוד אומר שלו העיקרית  ההמצאה

   ,    ,   , הנן      מחשבות הרי מחשבות שתצלם מכונה למשל כמו אחרים גאוניים פטנטים של מלאי  גם
 "?  ,     ,   ,  ,   , נכון  גאוני שזה רואים אתם להקליטן ניתן טען שכך ומכיוון חשמליים זרמים

,     ,      , לכאן     מכאן חוטים מושך בו ויורד הסולם על מטפס בחצר אוסקר דוד שמתהלך  כמו
,        ,   , למקום     ממקום בהתרגשות אחריו רגל תלת וווה אנו ממהרים חלקים מני ומחבר ומרכיב  חותך

 . לסיפורים  ומאזינים
  -   ) -   , חשמל"     של חוטיות על מערכות ביסוס חוט העל אבי הרדיו אבי הוא טסלה  ניקולה

.    ", אוסקר,          הדוד אומר דבר בכל כמעט כיום בו שמשתמשים החלופי החשמל וזרם  ותקשורת)
     ,   ,        , בניית"   של זה למשל כמו כן כן נוספים גאוניים רעיונות מני גם זה הגה שהבנתם כמו  אבל

  , הארת            או אחד ביום העולם סביב לטייל שיוכלו בכדי הארץ כדור מרכז סביב  טבעת
 "?  ,   ,         , נכון   גאוני ממש יום של אור לנו יהיה בלילה שגם כך חשמליים באורות הסטרטוספירה
,      , צבעוניים       חוטים סלילי אחריו ומושך החצר מתחם לאורך במהירות צועד אוסקר  דוד
,     ,         , מזה   גרוע יותר או מהסיפורים מילה איזו ונאבד נחמיץ לא וחלילה שחס אחריו חשים  ואנחנו

      ,      , בתוך      הלה יאבד לא וחלילה שחס אלה משני כמה פי וגרוע הסיפור את יאבד לא אוסקר  שדוד
       .        , לאבד  אמתלא אוסקר לדוד ניתן אם כי רבות פעמים שקורה דבר זה גם כי ומחשבותיו  ראשו
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 -   ,   ,         , כך   ראשו כלומר הוא כי בראשו זה יאבד ששוב לכך יתפתח והמצב יכול הסיפור את  לרגע
 ,    ,     .      - הם   להם מניחים שאם ומספרים חישובים של כאלה צלילים מני בכל הוא מלא הבנו כבר  הרי
  ,   ,       , כל     גם העניין ולצורך הרגע באותו מספר שהוא הסיפורים וכל אוסקר דוד את חוטפים  פשוט

 , "  ,    ,   .  ,   - הדוד  נכון ואומרים בעקבותיו נחפזים אנו כך אם ונעלמים ממוחו מתנדפים העולם  שאר
אוסקר." 

       " , וחשמל   מסנוורות אור קרני תמידית התפוצצו שלו בסטודיו ואומר ממשיך  והוא
".    , לשמה,   מעבדה ממש כן כן התפצפץ

.   ".   , אדריאן"   מציין אוסקר הדוד שלך כמו כזו
     "    ,   ",    , קרן"  מתקן את המציא גם טסלה ש לספר וממשיך הוא אומר שלי כמו מעבדה בטח  בטח

      ,( מה  (     אחד אף ידע לא שבתחילה התפעלות נשיפות נפלטות שלושתנו מפי האולטימטיבית  המוות
 .       ,         . אך  ממנו בקעה יחידה סגולה אור שקרן למראה ומוזר ענק מתכת מתקן מן זה היה עשה  בדיוק

       , הצעצועים        לשאר מוכן היה לא שעוד כמו שכאלה לדברים עוד מוכן היה לא שהעולם  משום
 " ,     ".   ,  .    , שנים  אך בהתרגשות אוסקר דוד מספר כך פשוט כן ונשכח הנושא נגנז טסלה  שהמציא

      ,      , מחופיה  אחד על רוסיה לפתע בנתה השבעים שבשנות הקרה המלחמה בשלהי יותר  מאוחר
    .       , את     בחנה הברית ארצות ממנו בקעה יחידה סגולה אור שקרן למראה ומוזר ענק מתכת  מתקן

        .      , הנושא   את לחקור והחלו הדבר את צילמו הם מטרתו היתה מה ידעה ולא גדול בחשד  המתקן
              . מה  במסגרת מאוד דומה מתקן לפתח החלו אשר מדענים של שלמה סוללה מינו אז גובר  בחשש

  )     , המאזינים,    מתנשפים שוב הכוכבים מלחמת בכינויה שנודעה האסטרטגית ההגנה יוזמת  שנקרא
בהתפעמות)."

.   "? מצייץ"      אדריאן כזה מתקן נבנה אנחנו גם אולי
.   ", אומר"    אני לנו תרשה לא אמא

 ,  " ,        ",     , למה"  מזה וחוץ בשערו ידו את ומעביר אוסקר הדוד ממלמל תרשה לא שהיא בטח לא  לא
 ,     ,  ? שהוא         טסלה סליל למשל כמו כן נחמדים יותר דברים לבנות אפשר אם כזה משהו  לבנות

,   . מבינים           אתם החילופין זרם תדירות את ומשנה גדולים חשמליים מתחים היוצר חשמלי  שנאי
        , בשיטת      שפועל החילופין זרם גנרטור את גם כמו רבים סלילים כאלה יצר טסלה  ניקולה

 "?  ,     , אומר,         נכון גאוני שזה רואים אתם ישיר מגע ללא מגנטי חשמל זרם יצירת שזה  ההשראה
       ,   " ,  ,    , שקוטרו  ענק כזה אחד סליל טסלה בנה חייו סוף לקראת ומוסיף ידיו את סופק אוסקר  הדוד

18      , -       , הגנרטור  לשריפת גרם הוא אחד שבערב כך כל גדולה היתה שלו החשמל ושצריכת  מטרים
 .   ,   , כך       ממש כן כן כולה ספרינגס קולורדו לעיר חשמל שסיפק הראשי
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 , ענק      ברזל מגדל בנה גם ,   60הוא מתכת       כיפת שבסופו יורק שבניו איילנד בלונג גובהו  מטר
   -        , חשמל  אנרגיית לשידור עולמית כלל ממערכת חלק להיות נועד שמועות שלפי ומסתורית  עגולה

   ,   .          , של  התאוריה לפי כן אם משתמשים אנו שבהם אלה כמו וחוטים כבלים דרך ולא האויר  דרך
        " , מן,"    או מהאויר חשמלית אנרגייה לשאוב אוניות למשל יוכלו אוסקר הדוד מסביר  טסלה

 ". בדלק,     להשתמש יצטרכו ולא המים
.   ", אומר"      אדריאן מאוד טוב רעיון כמו נשמע זה

   )   " .    ",     ,  , אל" בחיפזון צועד הדוד יודעים גם ואתם אוסקר הדוד אומר טוב רעיון שזה בטח בטח  כן
 "?       ,(    , הזרמים  בקרב אדיסון את ניצח שטסלה בעקבותיו מזדרזים ואנו הבית מאחורי

    ,     , בנו      ומביט לאט ממצמץ ידיו כפות את מחכך מהליכתו אוסקר דוד לרגע עוצר  כאן
.    , לתשובה    ממתין כמו הגדולות משקפיו דרך ארוכות

         .   "? שלא"  אפשר שאיך מילים כאלו לאויר נזרקות שוב כי נשנקים כולנו הזרמים  קרב
 ,   ,   ,    ,   ; צריך  הזרמים קרב המוות קרן האסטרטגית ההגנה יוזמת הכוכבים מלחמת מהן  להישתנק
 ,   -      . שיש    המשונות הסצנריות כך כל סוערות כולנו בראש כי בזהירות האלה לדברים  להתייחס

  , כבר            הרי בלבד הדמיון של טלפורטציה בעזרת חצרינו אל פתאום אותם שנביא חשש  איזשהו
,    ,           . כוכבים   מלחמות או הדשא על מוות קרני של מכונות עכשיו כאן צריך ומי מעולם דברים  קרו

        ,   ? נאה    בידור להיות יכולים דווקא כאלה שדברים נראה כי אם המסיבה התחלת לפני  ממש
לאורחים. 

,  .    " ,    ",( כן"  (   אדיסון את טסלה ניצח אוסקר דוד אומר החשמל של אלה הזרמים  במלחמת
     ,        , במלים    אשר חשמלי זרם שהוא החילופין זרם של חלוץ היה טסלה כי אותו ניצח שהוא  ודאי

  ,        . לטכניקת,    בניגוד למרחקים חשמל להעברת יותר טובה דרך וזו כיוונים לשני זורם  פשוטות
     ,     .     , של    מליונר שהיה אף ועל זאת כל למרות אבל אחד לכיוון רק שעובר אדיסון של הישיר  הזרם

".       , בביתו     ובודד עני מת טסלה ניקולה חייו של מסויים בשלב ממש
.   ", אומר" אני חבל

.          " ,    ", אדיסון"   כמו טוב עסקים איש היה לא טסלה ניקולה אבל אוסקר הדוד מסכים חבל באמת  זה
  .         , על      יתר ציבור ליחסי דאג ולא המצאות בלהמציא עסוק והיה שלו הפטנטים את רשם לא  הוא

 ,        , והצורך,       שלוש המספר עם שלו המשונה האובססיה כגון ביותר מוזרים מנהגים גם לו היו  כן
  ,        . פחד      ופחד עגולים מדברים פחד גם הוא לכך בנוסף בשלשות דבר כל לערוך מתפשר  הבלתי
 - -   ,    " ,   ",    . על  איי בי האף פשט טסלה של מותו לאחר מוסיף הוא דבר של בסופו מחיידקים  איום

".   ,   , זמן,      מכונת כמובן ובינהם רבים ופטנטים המצאות משם והחרים ביתו
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כל             בין כעת שחולפת המעצורים חסרת ההתרגשות את לעצמנו לתאר יכולים כבר  ואנו
,      הנוכחים מרגשות,        מילים הנן וכהנה הכוכבים מלחמת המוות קרן כמו שמילים חשבנו אם  כי

  ,   ,   , בדמיון,       שמחוללת הפראות את העניין לצורך וגם הפרעות את לנחש כמובן ניתן  מאוד
 .    , זמן    מכונת לאמור זו כמו מילה המדוברים

.   "?   , אדריאן"    שואל אוסקר הדוד שלך כמו זמן מכונת
 ,       .    " ,    ", עלה"   שלי הזמן מכונת בזכות כי אם טובה יותר מעט אולי אוסקר דוד משיב שונה קצת  כזו

".   , ובעצמו    בכבודו טסלה את לפגוש בידי
.אתה "    "? בהתרגשות   שלושתינו קוראים טסלה את פגשת

 ".      " ,    ",    , במכונה" שנסעתי הראשונה בפעם היה זה אוסקר דוד מחייך אותו שפגשתי בטח בטח

,     ,      , זמן      לנו היה ואם במהירות מולנו טסים וכוכבים גלקסיות צד מכל חולפים צבעים במני  אורות
 ,   ,      . או       מהזמן כלומר ממנו הרבה לנו אין אבל ומתפעלים מהם אחד בכל ובוהים עוצרים  היינו

.       , הדברים          על מסתכלים איך תלוי הכל ממנו מדי יותר כרגע לנו יש שבעצם להגיד אפשר  שאולי
 ,      , מכונה         מהר שיותר כמה לנוע אלא נייחת להישאר לא שמטרתה במכונה נמצאים אנו עתה  כי

 .      -  , אוסקר      הדוד של הזמן מכונת ובמפורש העבר אל אחורה אותנו שלוקחת כזו
מספר             לפני המכונה באותה בדיוק בעצמנו נסענו כאשר שעברנו לזו מאוד דומה  החוויה

      . עצמו,        אוסקר בדוד מדובר כעת אך בפרטים הנסיעה את לתאר אוסקר דוד כשביקש  שנים
  ,    ,  -    ,   , אפשר    אלא שלו זו לא במעבדה שניות שמונה לאחר ממנה ומגיח הראשונה בפעם בה  שנוסע

 .     ,  ' - טסלה-   ניקולה של זו הידיעה ה ב המעבדה להגיד
         , אפשר      שרק גדול הכי שלנו העיניים את לפקוח זה כרגע לעשות רוצים שאנו מה  וכל

  ,  ,  )       , איך    תלוי שוב קצרה או ארוכה מנסיעה באנו כרגע רק הרי לשנייה אותן לסגור  ולא
  ,     -   ,   ( קצת   וראשנו ברכיים ופקי עיניים טרוטי עומדים ואנו בזמן אחורה הדברים על  מסתכלים

,  ,      .     - אבל    לראות מה הרבה כמובן ויש טסלה ניקולה של במעבדתו החוויה מן עלינו  סחרחר
שנראים              המשונים המראות מן שיותר כמה לבלוע שנוכל בכדי לרווחה עינינו את לפקוח  במקום

 .     , בידינו,     פנינו את ומליטים תיכף אותן סוגרים אנו סביבנו
   , בקול        מפצפץ חשמל הצדדים ולכל החדר ממרכז מתפוצצים מסנוורים שאורות  מפני

     ,    ,      , פליז  של ענק צילינדר ומאחוריו אחר ולא הוא טסלה ניקולה עומד הכל ובמרכז נוקב  זמזום
 . עגולה    מתכת כיפת שבסופו

  ,       , את      ולאמוד הזה הפנטסטי המראה מהות על ולעמוד רגלינו על לעמוד יכולים היינו  ואם
 .        , מטרים   עשר שמונה לפחות שגובהו אומרים היינו המתקן של מידותיו
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          , בזיהוי      לנו לעזור שיכולות עובדות מספר כבר בידינו הרי יש העתיד מן באים שאנו מכיוון  אך
     , את,         ולשאול פדחתנו את ולגרד במתקן ולהביט עינינו את לפקוח שנצטרך מבלי אפילו  האמצאה

 .      ,   ? הסתם-     מן טסלה סליל זהו אומר הווה הזה הדבר לעזעזל מה עצמנו
  , ניקולה          ודרך הכיוונים לכל זוהר בסבך ונורים מהסליל בוקעים בוהקים חשמל  נימי

    .         ,   , אם  לדעת אפשר ואי אור של כדור כמו שנראה מה זוהר ובידיו במרכז שניצב עצמו  טסלה
       ,     , מה      לראות קשה הזו המהומה בכל כי יחדיו שניהם גם או בו נכנסים או מטסלה יוצאים  הברקים
 .   ,  ,        ,   ,   . קטלני  קצת ובכן נראה הזה העניין כל נורמלי אדם שלכל לציין צריך אופן ובכל מה זה
    .     , בתוך      במרכז ניצב המדען שהן הכחדות מתרחשות לא המוחשית הסכנה פי על אף  אולם
 ,  ,   .        , כמו,      נורמליות מקרה ובכל מאוד עד וחי פה בכל צוחק והוא ידיו כפות בין חשמל כדור  הכל

  ,        )     - היינו   אם אישי באופן זה את לנו לומר אפילו ואולי להעיד יוכל זה ועל בעולם דבר  כל
.    -   ( יחסי      דבר הנה אינשטיין אלברט הזמן במכונת הטיולים את להמשיך מחליטים

   ,   , רגילה       הלא שמהנסיעה במחשבותינו ומנפים ברור פעולה קו על מחליטים שאנו  לפני
      ,  ,    , משהו   היא בראשנו שחולפת האחרונה כשהמחשבה מבולבלות מובן באופן הן הנתון המצב  ומן

      ,     , שאנו-      בנקודה שישאר מה שכל לפני יהיה לא שזה לאן שהוא לאן לברוח מוטב אולי  כגון
 ,       -      , כבים  הכל אחת בבת חדל פתאום לפתע וחרוכות ענקיות משקפיים זוג יהיו בה  שופפים

     ,      , וחושך    המעבדה על מכסה ושקט חשמל של ההתפצחות שאון חדל האורות גם ואיתם  הברקים
        )     , אלה   את שמפיצים עצמנו אנו זה שאין מקווים ואנו והחריכה העשן ריח ורק סביב משתרר  כבד

. האויר    את פוקד הריחות)
.   "? אומר"  מישהו קרה מה

       ,   "!?     ? אירופאי"   המזרח המבטא פי על לזהותו שניתן טסלה קורא נפלא היה זה האין זה את  ראית
הכבד. 

  .           , אור  וזהו המעבדה אפילת תוך אל דרכה מסתנן רך ואור נפתחת ודלת צעדים  נשמעים
          ,      , אוסקר  דוד של דרכו את להאיר בכדי בו די אך בלבד והכוכבים מלא ירח של ביותר  קלוש

 .    ,    , שבחוץ      בבלקון ונעמדים הדלת בעד שיוצאים וידידו טסלה בעקבות וצועד ממקומו שקם
,   ,   . טסלה          שלום לומר אולי הנוכחים בין רשמית הכרות לערוך טובה נקודה היתה זו  וכאן

    .       ,   , עושה     היה אוסקר ודוד אותך לפגוש מאוד גדול כבוד וזה כן כן עבודתך של גדול מעריץ  הנני
   ,  ,  ,    ,   , הטעמים  כל ומטעם וההתרגשות הזהירות להגיד גם ואפשר הנימוס מטעם כמובן  זאת

   ,         , היכן    נתקעות והמלים פיו את לפצות מצליח ממש לא הוא אך קיימים שכזה שבמצב  האחרים
 .         , מגרונו     הרגע בזה שנעתקת הנשימה עם יחד ונאבדות ללשון המוח שבין בדרך שהוא
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       , מגדל       של בקודקודו נמצאים שאנו מגלים אנו המעבדה מן החוצה פוסעים שאנו כמו  כי
  .           , נרחב  עמק הצדדים מכל סביב סביב אותו חובקת עומדים אנו שעליה והמרפסת ועגול  ענק
    ,       ; חשוכה   מאוד כרגע שהיא הברית שבארצות ספרינגס קולורדו העיר זו תחתינו נפרש  ועמוק
          . הבתים       מאות את לראות ניתן הבהיר הירח אור תחת אך בה דולק לא אחד רחוב פנס  ואפילו

      .  ,   ,   , מעט  עלייך סחרחר עוד כשראשך במיוחד מדהים לציין צריך מראה וזה הצפופים  והבניינים
. המהומה  מכל

-   ,      ,       , אולי  או ציפורים כמו עומדים אנו כי העיר מן רב מרחק רחוקים אנו אופן  ובכל
  ,     ,        , שלא-  ובטח האדמה על שם אי שבעיר האנשים את לראות ממש אפשר ואי בשמיים  אלוהים

 .     , צועקים       נכון יותר או כרגע אומרים הם בדיוק מה לשמוע ניתן
, -   ,        , חוטית     על למשל פלאית אמצאה איזו בעזרת להם מאזינים או לשם מתקרבים היינו אם  אך

 " :  "?  " -  "?  " :   , אל    תלפני או החשמל נגמר ו קרה מה לדוגמא כמו לרוב זעקות שומעים  היינו
    ?    ?     ! המכשיר,   את מוצאים איך אתה שלא למה תתלפני לא שאת למה אתה תלפן  המשטרה

        ,     ,  ? באמצע  שלך הזו הארורה התיבה את לשים לא פעמים אלפי לך אמרתי לעזעזל הזו  בחשיכה
הדרך!" 

     ,        , האדמה  על שעומדים לאלה לא התרחש מה בדיוק ברור לא אחד לאף מקרה  בכל
     , בשמיים        שעומדים לאלה לא וגם תקלה שקרתה למשטרה להודיע בכדי הטלפון את  ומחפשים

    ,     ,     . ידו   את מעביר והוא קולו אליו חוזר שלבסוף כמובן אוסקר מהדוד חוץ האדמה על  וצופים
,      " :  ,      , העיר  של הראשי הגנרטור את פוצצת ואומר אפו על משקפיו את מיישר בשערו  המתרגשת

". טסלה  אדון
.   "?  " , שואלים      הם אתה מי באחת וידידו טסלה סובבים הדברים לשמע

           ,   ? כדי"  במיוחד שלי הזמן במכונת הנה שבאתי העובדה יותר חשובה אבל אוסקר אני אני  מי
  ,         ,   , במשך  שתבנה הפנומנליים שלך הצעצועים אלמלא מצליח היה לא וזה כן כן אותך  לפגוש

השנים."
,     ,     .    "?  , ולצדדים"  במרכז פסוק שערו וקטן שחור לו שפם באיטיות טסלה שואל אמרת זמן  מכונת

      ,       , כל    את משקף שהוא לנו שנדמה בעיניים לו וחשוך עמוק כה ומבט לגופו פרפר ועניבת  מקטורן
.   ,  ' -  ,     , הרגילים     מאלה רבתי א ב לא הם שהבנו וכמו המבט אותו מאחרי שמסתתרים הרעיונות

  ,   " ,    "?     , זה"  אך בפניכם מציגה הייתי אוסקר הדוד מתרגש נפלא פשוט שזה נכון כן  כן
,     ,       ,  ,    , הכוונה   את מבין אתה שלך זו את המצאת לא בעצם טסלה שעדיין שום על רע רעיון  יהיה

נכון?"
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    ,    " .   ",   ,   ... ידיים" לוחץ הייתי אם ידך את לוחץ הייתי טסלה ממלמל מאוד מעניין מעניין מעניין  ממ
 ".    ,     ,   , וחיידקים,    בקטריות של מאוד מסוכן עניין הן מבין אתה ידיים לחיצות אך ככלל

.   ",   ,    , אוסקר" אומר מבין אני מאוד הגיוני זה כמובן
  ,    ,        ", מעובה" שפמו לבן ענן שערו מקטרת ומוצץ המדען לצד שעומד האיש קורא  ובכן

  " ,    , הנכון,       למקום באת קמטים חרושות ופנים הכיוונים לכל שמזדקרות לו מאורכות גבות  ואפור
     .       " . ידידי,"   פיתח האחרונים בחודשיים רק לרעיונות חרושת בית ממש זה כאן כי אומר הוא  ביותר
   ,     ,     , יוכל   כאן טסלה שלי במקרה שקרה כמו בעצירות לקית למשל ואם מופלאים התקנים  שלושה
  .      , רוצה       אתה שעה תוך ממש מהבעיה ותפטר שבנה שלו החשמלי ההליכה מכשיר בעזרת  לרפאה

לנסות?"
  ,      ,    " ,    ",  , שוב" אחזור בעתיד בה אלקה אם אבל הבעיה את לי אין אוסקר דוד משיב תודה  לא

". לתקנה,   ותוכלו לעבר
 ,       " ,   ", כי"     המדען ידידי כמובן יעשה התיקונים את אבל האיש אומר טובה תוכנית כמו נשמע  זה

 ,   . ש         להכיר נעים מופלאים בדברים לצפות שאוהב וזקן עייף סופר רק לנגהורן  אני סמיואל  מי
, שלי,      העט שם לפי או .קלמנס   ", אומר   הוא טווין מרק

 .        ,   " ,    ", נהנתי" עבודתך של גם גדול מעריץ הרי אני אתה שזה כמובן אוסקר דוד אומר  בטח
".   ,    , נפלא       פשוט קריאה חומר זהו ארתור המלך של בחצרו מקונטיקט מינקי במיוחד

"       " ,   ",  , תחת    נכתבה לא מעולם הזה בשם יצירה כי הסופר אומר ידידי בידך טעות שנפלה  כנראה
". שלי  העט

 ,      , ממצמץ       משקפיו את אפו על ומיטיב שלפניו הזקן בסופר ארוכות מביט אוסקר  הדוד
    ,      ,  " ,   , כתבת,    לא עוד הרי טעות שום כאן נפלה לא בטח בטח קורא ולבסוף ידיו את ומחכך  בעיניו

". פשוט   הספר את
 , עוקרת           הגבוהה הגזוזטרה על נושבת שמסביב המושלגים ההרים מן שבאה קרה  רוח

 . האנשים         שלושת של בשערותיהם ופורעת גיצים טווין של ממקטרתו
.      " ,   ",   , בעבודה"    ונמשיך פנימה שניכנס מוטב אך טסלה אומר מאוד מעניין מעניין מעניין זה  כל

"?   , שבניתי         שבניתי שבניתי הלייזר אקדח את לראות מעוניין שתהה סבור אני
   ,    ,      ,    , לך" להזכיר עלי בעיתית מעט תהיה מעשית מבחינה עבודה כל אבל מעוניין שאני בטח  בטח

".   ,  , זמנית   מנוטרל ובכן הראשי החשמל שגנרטור
  ,  " ,   ,   "?   , שכאלה"     זוטות דאגה אל אומר ואז טסלה מחייך נפלא נפלא נפלא פיצוץ היה שזה  נכון

".    , לבעיה   פתרון יש אותי ינטרלו לא
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.       ",      , ברכיו"   על השופף אוסקר הדוד מספר משלו חשמל גנרטור טסלה בנה הענק המגדל  בבסיס
   -      , הדשא     על מונח ונרוטיים קטנטנים חרקים מלאי כמו וקטנים שחורים שרטוטים ועליו  דף
     , את,        בקפידה בוחנות שעיניו כמו ולרוחבו לאורכו עליו ונוסע אותו מבריש ואפו  מלפניו

התרשימים.

         , ביתר       הכל על מאיר ואז פעמיים או פעם מהבהב במעבדה נדלק ואור גדולה ידית מרים  טסלה
   , פוקחים.           אנו כעת לאלתר עינינו את סגרנו במעבדה אור כשבקע האחרונה בפעם ואם  שאת
 .      ,       , נוצצים  פליז מתקני מני דהיינו שמסביב הדברים אלה כל על ומביטים רחב אותן

  ,      , מזכוכית     ספירלות קטנים וגם ענקיים שיניים גלגלי וכבלים מתכת צינורות מהם  בוקעים
     .       ,   , ברקים  לייצור מכונות הן אולי קיימים הם מה לשם תדע ולך ומשקולות מפוחים ברזל  וקפיצי

      ,      , את    לשאול הספקנו ממש לא עוד עצמים לשכפול או מחשבות לצילום אויר להמסת אולי  או
      ,   . להלך      רוצים היינו כמה יודע אלוהים שמיים ושומו הצעצועים פשר על עצמו הממציא  המדען

 .         , ופרטני    מדוייק הסבר מהם אחד כל על ולקבל למשנהו אחד מהתקן איתו
        ,   - אחת   שאלה אפילו לשאול מספיקים בכלל שאנו ולפני שאלות הרבה כך כל יש  אך

".   ,      ,    " , תלולות  תלולות תלולות המדרגות כי להיזהר ונא המחט אל נטפס כעת אומר טסלה

.   "?  , יולי"   שואלת המחט אומרת זאת מה

       ,    "?  , בקיר"   הקבועה דלת בעד השלושה שצועדים כמו אוסקר הדוד שואל המחט אומרת זאת  מה
 . הסגלגלה  המעבדה

   ,      , הדוד       עומד בו הזה הרגע את לציין ועלינו אחרון שיוצא אוסקר דוד מאחרי נסגרת  הדלת
     .      , נעלמים    עין שלהרף שום על ביותר ייחודי רגע שזהו מפני המעבדה לקיר מחוץ  אוסקר

 ,       , מתנדפים     המספרים ונעלמים ההמצאות לרגע להן מסתלקות אוסקר דוד של מראשו  החישובים
    ,    ,   , שלא     נדיר עניין זה לנו נדמה כך שכזה ודבר נבנו שטרם והצעצועים והשרטוטים  התרשימים

 . לעיתים  מתרחש
    ,   , הדוד,        חושב גם וכך צודקים ואנו רגיל לא דבר שהתחולל מקישים אנו מכך  ובכן

       . את       מקיפות מעקה וחסרות צרות עץ מדרגות שמאחוריו המעבדה בניין דופן אל שנצמד  אוסקר
 "...  " .    ,    , הוא   שמיים שומו מלפניו שחור ותהום לשמאלו ועולות וממשיכות הבסיס מן  המגדל

ממלמל. 
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 ,   ",         , ומעלה"  טווין שוחק האנושות של ביותר הגדולות התכונות מן אחת הוא ידידי  אומץ
" . ההגיון             המגדל סביב בעוז המנשבות הרוחות תוך אל עקבה בלי שנחטפים עשן ענני  במקטרתו

 ,        , יכולת       החיות מן אותנו שמבדיל הנפלא הדבר וזה הפחד את להכריע היכולת את לנו  מקנה
 ". ידידי,  החשיבה

,   , ההגיון             או לרגליו שוב התנועה יכולת את אוסקר לדוד שהחזיר אומץ זה אם ידוע  ולא
   -      , חישובים     של כאלה בקודקודו מחשבות אין שכרגע ומכיוון מאחוריו ננעלה שהדלת העובדה  או

     ,   ,        - לא  שמאחורינו זו דלת אם אומרות והן בשבילו הדרושה החשיבה כל את עושות רגליו לא  או
  ,         .     , צרה  זוהי האלה ברוחות הזה התהום מול כאן להישאר כי הבאה הדלת אל נמהר שוב  נפתחת

         , החישובים.      אותם כל של אכן חזרתם שום על פשוט לזוז מצליח הוא שאולי או  צרורה
 ,    ,         . הרעיונות   הם יכולים לא למים מחוץ לחיות יכול לא שדג שכמו מפני ראשו אל  והרעיונות

 ;      , מעט,         מקומם אל שבים הם ותיכף רב זמן אוסקר דוד של למוחו מחוץ לחיות  והחישובים
  ,         , - מטשטשטים   דהיינו תמיד עושים שהם מה עושים הם כבר אך מוחית החוץ מהחוויה  מזועזעים

 .     , מתודעתו   לא או הגיונית אחרת מחשבה כל
.            , והמדען  הסופר של בעקבותיהם לאט ומטפס לשמאלו אוסקר דוד סובב הנה אופן  בכל

 .      "? מטפסים"       שהם כמו טסלה שואל המאדים מן יצורים עם קשר יצרתם כבר
      , רוב          את למענו רגליו עושות עדיין כשורה לגמרי פועל לא עדיין אוסקר דוד של ראשו  אך
 : עוד,           כמו משהו היא אוסקר הדוד של בקודקודו שמתחוללת העיקרית והחשיבה  החשיבה

,    ,     .   , ברגליים,   ננעצות העיניים מעצמן במדרגות מטפסות הרגליים מדרגה עוד מדרגה עוד  מדרגה
,   ,        , ממלמל      והוא בפעילות ימשיכו לא הרגליים אפילו אז כי שלימין לתהום יביטו לא וחלילה  שחס

".   ,        ,  , שאלה" איזו המאדים מן יצורים עם קשר שיצרנו בטח בטח כן
     .      , לדלת  מגיעים הם שלבסוף ומזל וצר שהולך המגדל סביב ומתפתלות המדרגות  עולות

           , או.     לסטרטוספרה מחוץ אנחנו אם לדעת בכלל אפשר אי כי עד גבוה כה שטיפסנו מפני  נוספת
,    ,  -    . מחט,         כמו ממש צר כך כל המגדל וראש האדמה את לראות בכלל ניתן לא מכאן כי  בתוכה

     .        , נכנס    בו הזה ברגע ואם לצד מצד לולב כמו לו מתנדנד הוא האלה וברוחות האלה  שבגבהים
  ,       ,  ,(   , היינו    (  לא הדלת בעד נכנס היה לא הוא ובכן נפתחת כן לאל שתודה הדלת בעד אוסקר  דוד

. קורה     היה מה לחשוב רוצים
,  ,     ,         , המחט  למה כבר מבינים ואני שקרוי האובלי החדר תוך אל נכנס אוסקר דוד כן  אם

 .          , מגרות   גבי על מגרות עשרות סביב סביב רואה הוא סביבו מביט וכשהוא
  ,        ,    , אנו   אבל המגדל של הסוף את לראות אפשר כבר שזהו חושבים ואנו וצרים הולכים  הקירות

 .         ,    ,   , הזה.   למגדל סוף בכלל יש אם תדע ולך נגמרת לא בכלל נראה כך התקרה כי טועים
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   ,  ,  , הכל        סוקרות עיניו זאפ זיפ משקפיו זגוגיות את מטאטאים אוסקר דוד של  הריסים
.   "?   " .      , שואל  הוא המגרות בכל מה ידיו את בהתרגשות מחכך והוא לאט וממצמצות

,  ,  ,  ,  ,  , " ,   ",  ... בקצרה" צילומים רעיונות שרטוטים תרשימים המצאות טסלה משיב דברים  ממ
דברים."

  ,     ,    ,  , כבר   והוא מעניינים מאוד דברים כמו אוסקר לדוד נשמעים ובכן האלה הדברים  וכל
 ,   ,  ,    " . אני         שאלה איזו בטח טוב דבר זה דברים בה שטמון מה בכל ולהציץ מגרה כל לפתוח  רוצה

"?     , הצילומים      מה של למשל גאוניים צעצועים הרבה כאן שיש בטוח
     ",  " :  ,   ,   "... החדר" של השני לצידו וממהר בבקשה המתן ואומר אצבע זוקר טסלה ממלמל  ממ

 .        , גלגלים,        ארבע על שמונח התקן ממנו ומוציא מסויים ארון של דלת פותח הוא שם העגול
 ,      ,   , וצינור    וכפתורים ידיות מני בה וקבועים קוביתית צורתה ממתכת ענקית מכונה  זוהי

 . תותח     כמו ממנה שבולט ארוך
 ,        ?      , והרי,   מתעתע דבר זה שמראה יודעים אנו אך הזה בחדר יש דברים כמה לתהות צריך  ובאמת
 ,    ,   -       . לא     מחט כמו ממש וצר קטן כך כל שהוא הזה שהחדר חשבנו כי זו לאימרה טובה הוכחה  לנו

,  -         ,  ,  ,  , גדולים    כך כל כאלה מתקנים שמכילים ארונות בו יש והנה מחט ובכן ל אפילו מקום בו  יהיה
?    -  ,   , בעצם         זה מה שהוא הזה הדבר הארון מן החוצה מגלגל שטסלה הזה הדבר למשל כמו

    ",  ...  ,    , וצוחק"   באטיות טסלה מסביר מיוחדות ממ תמונות מצלם והוא לייזר אקדח  זה
 ,   " .        , הדגמה  הדגמה בשבילך נערוך החדר במרכז המתקן את מעמיד שהוא כמו מסתורי  צחוק

". " ,  ,     , בבקשה."   ומוסיף טווין אל פונה ואז אומר הוא הדגמה
  ,   " ,   , המצאה         זו ידידי לב שים ואומר צוחק המכונה מול אל ונעמד מקטרתו את מוצץ טווין  מרק

מדהימה." 

"?      ,     " ,   ", אומר"  שהוא מה כל על הזמן כל חוזר טסלה למה אדריאן אומר אוסקר דוד
",   ,    ,      ,   , למספרים" אובססיה כבר שהזכרתי כמו חייו של מסויים בשלב פיתח מבינים אתם  טסלה

     .     ,  " . להיות   צריך היה אצלו הכל מדוייקים יותר להיות אם שלוש המספר אוסקר הדוד  מספר
    , היו;           שלו השולחן על בשלוש להתחלק צריך היה מסויים במלון בו ששהה החדר מספר  בשלשות

".   , וכהנה     וכהנה מפיות שלוש תמיד להיות צריכות
".  " ,   ", בשבע"       אולי אדריאן אומר בשלוש הכל לעשות רוצה הייתי לא אני

.   "? שואל"  אני ההבדל מה
". יותר"      טוב מספר לי נראה זה

.   "?  , יולי"     שואלת אוסקר הזו המכונה עם קרה ומה
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 ",  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , " :  , ואז    שמונה שבע שש שלוש שלוש שלוש שתיים אחת סופר ידיות בכמה מושך  טסלה
          . טווין     של בפניו וזורח המאורך המתכת מגליל נורה כחול אור המכונה בצד כפתור על  לוחץ

" :     .   "! " .   ,  ,  , הייתי  ומוסיף באוסקר מביט הוא טסלה אומר נפלא נכבה ואז זאפ זאפ שניות  כשמונה
".   ,  , תורך       עכשיו בבקשה העתיד מן איש של תצלום רוצה מאוד

 ,   ,    , מניד      כמעה המטריד כנים להיות ואם המשונה בתהליך ומביט בצד שניצב  ואוסקר
".  ,     ,    ,  ,    " , תודה  שאוותר לי נראה אבל מצדך נחמד זה באמת ההזמנה את מעריך אני ואומר  בראשו

.   , - רע    רעיון ובכן כ נראה שהעניין מפני
     ,     ,   " , מאות    זה את עשינו כבר סיכון שום בזה אין ידידי דאגה אל ואומר צוחק הזקן  הסופר

"!    , חיים,   עדיין אנו אותנו וראה פעמים
   ,    ,   ".  ,  ,  ... מצבורים" נגלים ולעינינו מגירות כמה ופותח טסלה אומר נהדרים פשוט והתצלומים  ממ

  ,  ,  ,  ,  ;      ,  , מה  של ובעצם נעליים רגליים גולגלות רנטגן צילומי של מאות אולי עשרות מצבורים  על
לא. 

,   " ,          ", שלי"  הראש זה ומסביר המגרות מתוך בזה זה הצילומים את שולף טסלה רואה  אתה
 ?     ,    ,     , אמור     פלאים ממש אלו האין שלו הסנטר וזה שלי הימנית העין זאת טווין מר של הראש  וזה

"? נפלאים,       דברים כאלו בעתיד לכם יש לי
       ,    ", של"  דקיקה בלחלוחית מתכסות משקפיו שזגוגיות כמו אוסקר הדוד מתנשף שמיים  שומו

. וחלחלה  תדהמה

 ".   " .    ",    ! למסיבה" מוכנה ההפתעה אוסקר הדוד מכריז העבודה את גמרנו זהו
  ,          , העמודים    ועל החצר על סביב ומביט הדעת בהיסח ידיו את מחכך הסולם מעל יורד  הוא

 . הרצפה     על שמתח והכבלים שהעמיד
:        ,   "?     ,   , השאלה" על חוזר אני עונה לא וכשהדוד אדריאן שואל זה אחרי קרה מה אוסקר דוד אבל

"?     , זה"  אחרי קרה מה אוסקר דוד
     ,   ,    ,     ? אדיסון" את לבסוף ניצח וטסלה להווה כלומר לעתיד חזרתי אני זה אחרי קרה מה  מה

". הזרמים  במלחמת
  ?   ,     " ,   , בה   והשתתפו אוסקר הדוד אנשים הרבה מתו הזו במלחמה שואל אדריאן שתיקה רגע  לאחר

 "? לייזר     אקדחי עם חלליות גם
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  .      ,     , היו"     ולא טופסי ששמה אחת פילה וגם וחתולים כלבים כמה אלא אנשים הזו במלחמה מתו  לא
" ,    ",         ,  , אלא    אוסקר הדוד אומר יריות של כזה קרב היה לא זה כי לא חלליות שלא ובטח  אקדחים

". מוחות   של קרב
   , ידיו            את מחכך לימין ואז לשמאל הדשא על מולנו להלך אוסקר הדוד מתחיל זו  בנקודה

  ,    " ,   , באיזה     היתה המלחמה במרכז שעמדה האושיה לספר ומתחיל עבר לכל בהן מנופף  ולחליפין
 .    ,      .    , וזה     חילופין זרם או ישר זרם זה יהיה אם הלקוח בית אל הכוח מתחנת החשמל יועבר  שיטה
 ,   ,    ,   ,  , עמד      מבינים אתם הפולמוס בשורש אבל להבין אפשר כן לחלוטין טכני ויכוח כמו בטח  נראה

". כסף,    מאוד הרבה כסף

  .    ,    , כבר     נפוץ החשמל עידן תחילת התעשייתית המהפכה שיא עשרה התשע המאה סוף  זוהי
 ,    .  ,     ,   , ומי  למהפכה מוכן העולם במהרה להשתנות עומד זה אולם לתאורה בעיקר בו  השימוש

 -   ,      , תשורה       שאומר מה העליונה על ידו עם יצא ובית בית לכל החשמל את להעביר  שיצליח
אדירה. 

,    ,     , פארק      ממנלו הקוסם אדיסון אלווה תומאס שמו אחד מדען פועל כבר הברית  בארצות
    .(    , של      ( החלוץ הוא הרי גם לציין צריך ממולח עסקים ואיש בעולם המפורסם הממציא  שהוא

     ,      ,   , בשביל  מדי ארוכה היא כי הרשימה את כאן נמשיך ולא והטלגרף הפונוגרף החשמל  נורות
  ,   ,     . שנת  דיוק ליתר הזמן באותו אופן בכל הצנוע -1884סיפורנו ניו       העיר חופי אל מסרביה מגיע

        ,    , לא    וגם התחלה להם שאין ורעיונות נחישות מלבד דבר לשמו ואין טסלה ניקולה המדען  יורק
-       - '  ' כן.       כמו נאדר המצאות מפתח שהנו לור באצ רלס מצ אדיסון לתומאס המלצה מכתב וגם  סוף

      .    ,      " : שעומד  זה צעיר איש זה השני מהם אחד ואתה דגולים אנשים שני רק מכיר הנני כתוב  ובו
מולך." 

 ,   , ומביט,           ומרכבות סוסים בחליפות אנשים של המון בתוך כעת עומד זה צעיר איש  ובכן
".   ,   ... " ,     . מאוד    מעניין מעניין מעניין ממ לעצמו ממלמל הוא אז השחורות בעיניו בהכל  לרגעים

  ,  ' -  '       , הוא     שם הקרובה רזי ג שבניו אורנג ווסט אל אותו לוקחת אשר הרכבת תחנת אל פניו  ושם
.    , אדיסון      תומאס של להמצאות החרושת בית דלתות על מתדפק

          ,   , שלו" והגנרטורים המנועים את לשכלל יצליח שאם טסלה לניקולה הבטיח מבינים אתם  אדיסון
       ,   , של    מאוד גדול פרס לו ייתן משמעותי באופן יעילים ממש היו ,  50,000שלא זה  שהיום  דולר

,      .    ",   ,   , רבה  ברצינות בראשנו מהנהנים ושלושתנו אוסקר הדוד מסביר המון שזה כן כן מליון  כמו
,   -         ,    , כסף   הרבה כך כל עם לקנות אפשר מה חושב כשאתה במיוחד המון באמת זה כזה פרס  כי
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,    ,      , אחד,      פורח כדור ממתקים של שקים שלושים או חדשות אופניים זוגות שמונה לפחות  למשל
  .  ,  . המון   בקיצור פירטים ספינת או

            , שירי  לזו זו שרות אשר ציפורים זוג עומדות הרחוב שדירת שלאורך ובעצים בהירים  השמיים
     ,    , שחורים.     רמחים זוג מופיעים ובעקבותיו קלאק קלאק קלאק לפתע נשמע פרסות קול  אהבים

.  ,      ,       , טסלה  שלנו הצעיר המדען יורד וממנה מימדים רב בניין בפני עוצרת אשר מרכבה  ומאחריהם
 :     ,       , בית   האומר ענק שלט מתנוסס ונישא רם שהוא הבניין גג תחת למעלה מאוד  גבוה

 . אדיסון     תומאס של להמצאות החרושת
 ,      ,  , עומד      טסלה ניקולה ניצב קומה קטן ולעומתן תחתיו עומדות ומאורכות ענקיות דלתות  זוג

    " ,  ,      , מעניין  מסע להיות הולך זה וממלמל השחורות בעיניו בשתיקה בשלט מביט לעצמו  ומחייך
". מאוד,   מעניין מעניין

        , שעומד    המוזר בהלך השחורות בעינהן מביטות הן וגם לשיר הציפורים מפסיקות  בעצים
     , " .      -   , הדלת     על לנקוש מתכוון הוא נו בוהה הוא במה יודע אלוהים ב ובוהה אליהן גבו עם מולן  לו

 .   "?    , הציפור  שואל עושה הוא מה לא או
.   ",       , הציפורת"  מציינת דחליל כמו שם עומד סתם הוא משונה באמת

.   ",     ,      , הציפור"  נושף חלחלה לי עושה היא הזו המילה את תזכירי אל ממך בבקשה
".       ,   " ,   ", כוונה" בלי מהמקור לי נפלט זה התכוונתי לא באמת הציפורת מתנצלת סליחה

.    ,      , הפסקה"      בלי ועבד ובנה ושרטט והרכיב התקין שם כשנה אדיסון של במעבדות עבד  טסלה
      ,    , הלא,    והגנרטורים המנועים את שכלל גם מזה יותר וחשוב רבים צעצועים המציא  בקצרה

",     ,     ,     . תקפה   היתה לא בכלל יצליח אם השאלה כי אותם שכלל שהוא בטח אדיסון של  יעילים
. בהתרגשות    אוסקר דוד מספר

.   "? יולי"     שואלת הפרס את קיבל הוא אז

, אדיסון              של להמצאות החרושת בית בדלתות הצעיר המדען נכנס מאז חלפה בדיוק אחת  שנה
 ,    ,   ,       . נשמעות  הקודמת בשנה וכמו אחרי שנה בדיוק השעה ואותה היום אותו וזה הראשונה  בפעם

 .      ,     , האדום  האבן בניין בפני ועוצרת ובאה קרבה שחורה ומרכבה סוסים פרסות
.  ,      , בשתיקה      שמעליו הרחב בשלט ומביט ניצב בכניסה וניצב המרכבה מתוך מגיח  טסלה

     ,     , על    שעומד הציפורים זוג והנה הצהריים אחר אמצע בדיוק ובהירים וריקים קרירים  השמיים
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      ,     , מבטים   הדלתות בפני העומד במדען ושולח אהבה שירי מלשיר חדל שבשדרה העצים  אחד
חקרניים.

.   "?       , הציפור" שואל לא או משהו לעשות מתכוון הוא נו
.   ",  ,  ,  -       , הציפורת"  אומרת עץ כמו סליחה דח כמו שם עומד סתם הוא משונה באמת

.    ",   ... לעצמו" טסלה ממלמל הזמן הגיע ממ
".   "? הציפור   שואל אמר הוא מה

.   "? הציפורת"   אומרת הזמן שהגיע אמר
"? זמן"  איזה

".     , לדרום"  להגר הזמן אולי יודעת לא
.   ", הציפור"     אומר החורף הגיע לא עוד אבל

 .     ,    ", בתמיהה"  המשונה באיש ומביטות הציפורים שתי מתפלאות מוזר באמת
 .   ,  "... " , בדלתות   ונכנס ארוך ממ האיש ממלמל לבסוף

 ,    ,     ; הסדנה    לפיסיקה המעבדה שם לכימיה המעבדה שם הנה שלמה המולה הדלתות  ומאחרי
   .    ,   , ליד,    חולף הוא במעברים ממהר וטסלה המחקרים ספריית למתכות המלאכה בית  למטרולוגיה

     ,    , שעליהן   בדלתות ונכנס במדרגות עולה לניסויים והמעבדות החדרים לתבניות המלאכה  בית
".  " : אדיסון  תומאס האומר שלט

  ,   ,       , השולחן  ומאחורי לראות ניתן ביותר משובח מעץ מאוד ארוך שולחן החדר  ובתוך
   ,     ,  .   ,   , מחדש  לבחון צריך עובדות לקבוע מיהרנו אולי ובכן לראות ניתן ביותר משובח אדם  יושב
          . שתיארנו   אלו של והתשבוחת לאיכות בקשר מסויימים ספקות ישנן כי האחרונות ההצהרות  את

מלפנים. 
  ,       .     , למשל  כמו משובח עץ הנו משובח שעץ מפני מסויים ספק לנו אין לשולחן  בהקשר

         ,  ,  ,  , איזו    תחת האמיתית זהותו את להסתיר יכול הוא אין רקובה נגיד או פחותה באיכות הנו  שאם
 .    ,  ,     ,   ,   . לעצים   אין ובכן ש כאלה כישורים הרי יש אומרים אנו לאדם אך ומזוייפת נוצצת כסות

  ,  ? החליפה            לפי ובכן משובח אדם הנו השולחן מאחורי שיושב שהאדם קבענו מה פי על  כי
   .   ,   ,     , ייתכן  האם אך המזמין חיוכו הנאה מראהו שבעיניו והמתוחכם הכחול המבט שלגופו  היקרה

 .   ,     ,     ? לעצים   שאין כאלה יכולות יש לאנשים הבנו שכבר כמו כי תעתועים סתם שאלה
,        ,     , המשובח  השולחן מאחרי שיושב אדיסון אלווה ותומאס בדלת טסלה נכנס הנה כן  אם

 ".    ,  , " , שחיפשתי    האיש בדיוק טסלה או רחב ובחיוך בעליזות אומר
,  ,   ,     , ואומר       בראשו מניד גבו מאחורי ידיו משלב אלווה תומאס מר מול אל נעמד  טסלה

    .  , את"       ופיתחתי וייעלתי שכללתי תומאס שנה לפני באתי שלשמה הפונקציה את  השלמתי
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.      ,    ,     , הבטחתך  את שתקיים הזמן הגיע פעמים מאה פי יותר טוב פועלים והמנועים שלך  הגנרטורים
".    , להזכירך      זקוק אינני לי שמגיע הפרס על מדבר אני

,      ,     , ההמתלה    את מלהבין כשלנו אולי תחילה צוחק אדיסון כי בדיחה סיפר שטסלה  כנראה
,    ,     ,  . ממנו        הנשקף והנוף זכוכית שהוא שלם קיר ומאחוריו רגליו על ונעמד כפיו את סופק הוא  אז

 .     , ומכונותיו   ומדעניו חדריו על להמצאות החרושת בית
".  ,       " ,   ",  , האמריקאים" שלנו ההומור חוש את מבין לא אתה אדיסון אומר טסלה טסלה

".     ,  , שהבטחת"    הפרס לא וגם תומאס בדיחה אינה שלי העבודה
   ,     ,     ",  ,  , תחבולות" של איש עסקים ואיש דגול ממציא פארק מממנלו הקוסם מחייך טסלה טסלה  הו

 .      ,      , טסלה  של השחורות עיניו כמו ונוקבות תהומיות שהן כחולות ועיניים פתלתלות והבטחות
    ,   , צפים       האחד בעיני אך צרופה גאוניות דגולות אמצאות אותן כל משתקפות שניהם  בעיני

 .   , ושטרות    מספרים השני של ובעיניו החלומות
.  ,     ,  ,  " ,   ",  , קשוי"   זה את לומר איך מעט עם הנכם אדיסון אומר הסרבים שאתם לי  נראה

".      ,  , בקלות   זה את לקחת איך ובכן פשוט ללמוד עליכם
    ,  , שלך"         החברה משגשגת בזכותי תומאס המצאותייך כל את לשפר בכדי קשה עבדתי וליל  יומם

 ,   ,    ,     ,    , " . זו,"   עלי אז ממני לא ואם תשמע עוד ממני ואתה כעת עוזב אני ובכן טסלה מפטיר  ועולה
    ,        . על,"    בכלל נדבר שלא צורבת שלהבת עוטפת מילה כל את אך בשקט טסלה אומר  הבטחה

   ,           , עומדת  תיכף כי החדר את במהרה נעזוב אם נעשה שטוב הרגשה לנו ויש היוקדות  העיניים
,        , אותן      שמשנעים והחשמלים והברקים הגנרטורים כל שעם ושחור כחול של התנצחות פה  להיות

. אדיר     פיצוץ זה יהיה לבטח
   ,  ,    " ,    "? שלי"  החברה בלעדי טסלה כלום לך אין הרי בנכלוליות אדיסון מחייך תלך  לאן

". כלום  אתה
". החליפין"      זרם מנוע את לי יש

".    ,      , הישיר"     הזרם על שבניתי שלי האימפריה עם לא מקום לשום אותך יביא שלא
    ,       ,  , פשוטים"    יותר היו הדברים חליפין לזרם המערכות כל את ומפתח תומאס לי מקשיב היית  אם
   , עצומים.          נחושת כבלי קילומטרים שלושה כל ענקיות כוח תחנות מצריך הישיר הזרם  ויעילים

.         , ומתים,      עליהם מטפסים רבים שילדים הרי יודע אתה הרבה הסכנה על לדבר שלא  וכבדים
,      ,    ,        , בשבילך  העיקר זה כסף הלוא מבין לא ואני מאוד יקר זה כל שלי השיטה כלעומת זה  ומלבד

"? מאמין  אני
     ,   , יהיו       רגע שעוד לנו ונראה מחשיכות ועיניו אדיסון של הנאות מפניו לאט נסוג  החיוך

    .  ,  " ,   , את      תוכיח שלי השיטה טסלה תכשל אתה אומר והוא שתיים ולא שחורות עיניים ארבע  כאן
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         . ועוד,       בניינים ועוד כוח תחנות עוד אבנה אצטרך אם העליונה על ידי עם אצא ואני  עצמה
". הבתים,      לכל יגיע שהחשמל עד בניינים

        ,  ,    ,   , תחנות"  של גדול אחד בניין תהיה הארץ כל תומאס טרוף זה הרי תחנות עוד בניינים  עוד
כוח."

      ,      , הענק    שמעבדת הענק החלון אל ופונה טסלה אל גבו עם נעמד אדיסון סובב הזה  בשלב
  .  ,  ,      ,  ,     " . אני  ולכן כן ואני שיטתי איש לא אתה אבל טסלה אישית זה את תיקח אל ממנו  נשקפת

".      . דבר   כל להשיג דרך ישנה תפסיד ואתה אצליח
 ".   ,    ,     ,    ,     , מסכם" תודה ולא הכל על תודה מסתלק אני כן ועל שיטה של ולא חזון של איש אני  נכון

       ,     , החרושת   בית דלתות את האחרונה בפעם ויוצא הוא עקביו על סובב נמוך בקול  טסלה
להמצאות. 

    , באיש       בתמיהה מביטות והציפורים התמידיים האהבה שירי מפסיקים שבשדרה העץ  על
".   " ,   ",   " . קרה    מה מעניין הציפור אומר נסער נראה הוא בסערה המפעל את היוצא

.   ", הציפורת"    מציעה ביצה לו נשברה אולי
".   ". הציפור    מצפצף הקן למסכן התפרק אולי

   ".        ,     , שני"  פוצחים ותיכף שיר לו נשיר אם יהיה מוטב אולי שפיר נראה לא המצב מקרה  בכל
,       ,     , השדרה    במורד ממהר כבר שהוא מפני שומע לא טסלה שניקולה עליז רינה בשיר  הציפורים

. לפינה         מעבר אותו שאוספת כרכרה על עולה רגע ועוד

 .   ", אדריאן"       אומר בעיני חן מוצא לא בכלל הזה אדיסון
.   ", אומר"   אני בעיני לא גם

  " .    ".    ,    , שבנה"  האימפרייה כל אוסקר הדוד אומר עסקים איש היה מבינים כבר אתם אדיסון  תומאס
         ,    , מוכן    היה לא שהוא מדי גדולה השקעה היתה וזו הישר הזרם על שלו השיטה על  עבדה

". מחיר,   בכל להפסיד
.   "? יולי"    שואלת עשה הוא מה אז

  ,            ? כן"   ועל מסוכן הנו טסלה של החילופין שזרם להאמין לציבור לגרום ניסה הוא עשה הוא  מה
,       ,  ?   ,    , טסלה   של הזה החשמל איך של ובכן מה של חיות הדגמות וערך שבערים לירידים  הלך

 ,      ,   ,     . וגם   וכלבים וחתולים תרנגולות חישמל הוא בושה בלי עשה שהוא מה זה חיים בעלי  ממית
". נחמדה   אחת פילה

.   ", אומרים"   אנו נורא ממש זה
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   -         .    ,  , הזרם" על שפעלו יורק ניו העיר של הרכבות את גם לדוגמא וקחו נורא שזה בטח בטח  כן
 ".  ,  , מוזר,     ובכן ממש דבר היה וזה הישר

,      ,   , - המדען       רק שנאמר מספיק לא זו ובנקודה יורק ניו העיר אל שלנו המדען מגיע  הנה
     ,   -      , מי    על מאליו ברור שלא מדענים הרבה כך כל כבר מכירים אנו כי מדוייקים יותר להיות  עלינו

          ,  . שבווסט   להמצאות החרושת בית את היום בתחילת שעזב בטסלה מדובר ובכן מדברים אנו  מהם
 .    , ' - חדשות'  החלטות ובלבו רזי ג שבניו אורנג

    .      , בטוחים   להיות יכולים ואנו מולו כלשהי בנקודה נעוצות ועיניו ברחובות מהלך  הוא
 ,  ,  ,  ;      , גברות    וילדים וסוסים אנשים בפניו שחולפת הרבה התנועה חרף דבר רואות לא  שהן

 ,   .    ,  ,     , גם,  קורה וכשזה והתוכניות ההמצאות צפות ובכן הממציא של בראשו כי מכוניות  בשמלות
 .     , הרבה    רואות לא העיניים הבנו כבר זה את

  ,     ,        , רעש   כמו מוכר לנו נשמע וזה ומרתיע עז רעש הרחוב את מציף לפתע כך או  כך
 .    ,  , מאה     של במכפלה אבל טסלה של שבמעבדתו החשמל התפצחות

,  ...  ,     ...  , והאנשים...    בזזז דקיקים סדקים באספלט חורצים בזזז רועד כולו הרחוב  בזזז
 .   ,     , נפשם   על בורחים נכון יותר או הכיוונים לכל רצים

   ,    ; לאורך     ממהרת והיא בנוסעים מלאה חשמלית קרונית הרחוב במעלה מופיעה  לבסוף
        , שניתזים     כחולים וברקים מפצפץ שאון של לוט אפופה לאורכו הרחוב את שחוצות  המסילות

 .     , בוהקים     אור עורקי כמו גגה שעל מהמסילה עבר לכל
 , ולא              בצד ברחוב שעמד עמוד אל עצמו ומאריק ממנה פורץ אלים חשמל חזיז רגע  תוך

       ,     ,  . שבורחים     האנשים אלה כל כמו בורח היה רגליים לו היו אם באמת אחד לאף רע דבר  עשה
 ,        ,      . ולא  החשמל רשף ניתז שאליו הוא שזה טוב לעמוד הסימפטייה כל עם אבל החשמלית  מפני

 ,  ,  ,  -     ,    . הרי      כלב עמוד ילד הדבר אותו הכל זה החשמל בשביל כי בסביבה שחלפו ילד או כלב  איזה
.    , גרידא    במדע רק ברגשות פה מדובר לא

.   ", ממלמל"        אני ככה פועלות לא היום של שהרכבות שמח אני
 .    ",    ,   , אוסקר" הדוד צוחק שמח אני גם אני גם כן

    ,     . איגרוף    כפפות לי שהביא אבוטבול מימו הגיע תחילה להגיע מתחילים כבר  האורחים
    ".          , את, "  לי שהביא שאול מכות לך מביא כשאני עצמך על בלהגן להתאמן שתוכל מילר קח  ואמר
,    " , בעובדות       מלאים שהם מפני לנוער בריטניקה אינציקלופדית של הראשונים הכרכים  שלושת

  ,    ,   ".   , בידי      שנתן אשכנזי רועי היינו הגבוה רועי עובדה וזו לדעת טוב שתמיד דבר זה  ועובדות
'      ",      ,     " , קט   הז בכיסי ידיו את השחיל זה את קנתה שלי אמא זה מה מושג לי אין ואמר עטופה  מתנה
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     ,     ,   . את,     לי שנתן לפני שעוד עמי בן רועי כלומר הנמוך רועי והשתייה האוכל איפה ושאל  שלבש
   " ,   ,  "... " :  , את,      שתאהב לי נראה ואמר צחק ארוך תססס סינן מילה איזו מפיו שיצאה ולפני  מתנתו

 ,      ,   ,    ,   "... הטיסה.  מותניה על ידיה את הניחה במרכז נעמדה החצר אל שענטזה שטרן הילי תססס  זה
". '     ?  " : ק       צ בשבילו לי יש בלנדו איפה ושאלה כתפה מאחורי והצהוב הארוך שיערה  את

 " ,    ,       , להביא,   רצינו הזמן באותו ואמרו מתנות שתי לי שהושיטו וניקה נסטיה וצרה נזק  והתאומות
 ".      , הסכימה      לא שלנו אמא אבל לעכברים מלכודת כמו יעיל משהו לך

.        , לעץ     מעץ בשרשראות שתלו הצבעוניות המנורות והודלקו החצר על הערב כבר  ירד
      '  , האויר          את למלא המשיך אלינור של לו והצ הליל את ובישם העצים מן נדף פריחה של נעים  ריח

   ,         . דאגה  דולורטה סבתא וכהנה בשקים קפיצה תחרויות אירגנו ואבא מילו סבא יפות  במנגינות
        , ויכוח     וניהלו בצד עמדו אוסקר ודוד יצחק ודוד ושתייה אוכל לאורחים יחסרו  שלא

  ,     , ידיים/      הנפת אפים על משקפיים הטבת אדומים בזקנים משיכות בליווי עז מדעי  תיאולוגי
   ,   ,      , ומצמוצים  ארוכים הנהונים כפיים ספיקת הראשים על רחבים כובעים יישור באויר  נלהבות

 . יותר   אף ארוכים
.    ". יצחק"    דוד קבע הזמן את ברא אלוהים

".      ",        ,  , זאת    כלעומת אוסקר דוד אמר עצמו בזמן צורך יש כך שלשם משום לא זמן לברוא ניתן לא
      ,       , של    ידה בכף היה נתון שמרפקה האחת בידו באטיות זקנו את סרק ארוכות הנהנן יצחק  דוד

".      " : הבריאה,  ולפני הזמן לפני התקיים הבורא ואמר השנייה
 ,    ,  .     ,  ,  , היא"     בריאה המילה משמעות ראה להבנה מאוד פשוט וזה כן יצחק לוגי כשל זו בהנחה  יש

  ,      ,   , על     מצביעות ואחרי לפני במלים השימוש עצם כן ואחריה מה דבר התקיים לא  שלפניה
  ,   ",  ,    . את     וחכך אוסקר אמר יצחק סיבתיות מיישמת בריאה הזמן של מתמשכת לינארית  הימצאות

" , בהתרגשות  ,  בריאההידיו וסיבתיות        ושינויים הסיבתיות את גם שאוכפות תמורות דורשת  עצמה
      . וסיבתיות   שינויים אין זמן ללא הזמן למסגרת , הבריאהולכן כפופים  , אי   כלומר לזמן  כפופה

.   , הזמן  לפני לברוא " אפשר
" .     ",      , ניסים"      בראשו ונענע יצחק אמר הזמן מעל גם שהוא אלא לחומר מעל הוא שהבורא רק  לא

הם    מקרים ,וצירופי  "  .  -     , אמר   ן הרמב פעולותיו פי על הסיבתיות את המשנה אלוהי לרצון  ביטוי
     ,       ".   ,   , אל   אבא בא גם וכאן כפיו את יצחק דוד ספק כאן הזמן נברא אור ויהי בתורה נאמר  שכאשר

".   , " :    , הזמן  הגיע אוסקר אוסקר לדוד ואמר המתדיינים שני
,           , המטבח    של הרשת דלת שמול המדרסה בראש אוסקר דוד עמד מכן לאחר רגעים  מספר

 "! " ,     ",  ,   ,  , נפלאה: " באויר בידיו ונפנף חייך פשוט פשוט שהיא ההפתעה ועכשיו וקרא
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   ,   ,      , ליחשושים  בחצר ועלו לשתיקתה ושבה הקשת את מידה הניחה אלינור האורות  כובו
.    "?  " . שאול   אותי שאל ההפתעה מה הקהל מקרב וניחושים

    ,      ". ונעלם"   במדרגות במהירות שירד אוסקר בדוד בהתרגשות והבטתי השבתי יודע לא  אני
 "?  " :        ,   . מוכנים  אתם שוב אוסקר דוד של קולו נשמע ואז רגע עבר החצר מאחורי

"! " : מוכנים    במקהלה צעקו הילדים וכל
   ,     ,  ",  ,  , " : מספר   בהן שהתרחשו שניות שמונה עוד חלפו ואז שלוש שתיים אחת אומר אותו  שמענו

דברים:
           , ומאחרי  החצר סביב אוסקר הדוד שהעמיד העמודים מעל וזיקוקים חזיזים עפו כל  קודם

,      .      ,  , זו.   הנחה עם להסכים וצריך נחמדה הפתעה בהחלט זו זיקוקים נהדר חושבים ואנו  השיחים
,       ,  , בחדווה       בשמיים והתפצחו מעלה זינקו שהזיקוקים וזו הנחה עוד מתוך כאן יוצאים אנו  אך

 .    , ושמחה   אורה והיתה בגיל צהלו כולם
       , אליה       עצמה ההפתעה זו שזו ייתכן ואולי הראשונה לזו נוספת הפתעה מתווספת כאן  אך

 .     ,      . כי   ומכופלת כפולה כזו וקיבלנו אחת הפתעה שתהיה שחשבנו מפני אוסקר הדוד  התכוון
 ,  -          - לכל     אלא בגאון למעלה נורו מהם שניים או אחד רק אולי דווקא מעלה טסו לא  הזיקוקים

 . האפשריים  הכיוונים
     , לשדה         כמו רגע בן והפכה ובציפייה בשקט עתה עד שרתה אשר ביתינו חצר  הנה

 .     ,       , וזיקוקים.  ברקים של אלה ותותחים כדורים עם מלחמה לכזו לא ובכן מלחמה
,  ,    ,   ,  ; בקצרה    ישרים ובקווים באלכסונים ולימין לשמאל למטה החזיזים עבר לכל  טסים
 .    ,   ,       , ומתפוצצים  שורקים והם למעלה כלומר לעוף אמורים הם שאליו מזה חוץ הכיוונים לכל
  .         , אחת   מפה הרצפה על ושפפו השולחנות תחת והסתתרו רצו וכולם בזעקות נמלא  האויר

    ,      ,    , אל  נכנס רותי והחתול בהתרגשות ונבח בזנבו קשקש ווה רבים מיצים נשפכו באש  עלתה
 ,    . ומלבד          זה מלבד אך הסערה שכוח עד שם והסתתר שהתהפכה הממתקים קערות אחת  מתחת

       , התקפת       וקיבלה המהומה כל מה על לראות האדמה מתוך לרגע ראשה שהוציאה אחת  מחפרפרת
,        ,    , מדברים (       כבר אם החזיזים של זו וגם הלב של זו קטנה התקפה היתה שזו לציין ראוי אך  לב

 .    ,(     , נפגעים    היו לא למאורתה מאוד עד חיה החפרפרת חזרה רגע ולאחר
    ,    ,     , רגליו   על קם ואז מבולבל שקט וגם באויר צבעוני עשן פשט השניות שמונה  בתום

 ,    " :  , הדוד        נפלאה הפתעה היתה זו והכריז רחב ובחיוך פעורות בעיניים הכל על שהביט  אדריאן
אוסקר!"

.    ", אוסקר"  הדוד מלמל שמיים שומו
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     , " :   , את      לאכול פנימה מוזמנים כולם עכשיו אמרה ואז כפיה אחת פעם מחאה דולורטה  סבתא
        .      , את."   וחיכך בצד שעמד אוסקר דוד ליד חלפתי הבית אל פנימה נהרו וכולם נשכח והכל  העוגה

 .  ".     " . אמר   קרה מה מבין לא אני הדעת בהיסח ידיו
   .   ,   ,   ,  " : לאכול   בוא עכשיו הכוונה העיקר הבאה בפעם אוסקר דוד נורא לא ואמרתי אליו  חייכתי

עוגה."
,    ,    ,     ,   , ולקפל  לסדר החל שנשאר מי וכל לעזוב האורחים החלו ואז נהנו כולם נאכלה  העוגה

    -     ;    . הערב  יתרת כל שסבב אוסקר הדוד של לרווחתו הכפולה להפתעה ובקשר ולאסוף  לטאטא
 ,  -      , שהמקור      נתגלה למהומה וגרמה מעיניו ונעלמה שמסתבר הבעיה את למצוא וניסה החצר  סביב

 -       -   , שהתהלכו,     וצרה נזק נקראות סתם לא שהן התאומות היו מפתיע לא דווקא וזה  לבעיה
,     , לאורכה         פזורים חוטים מצאו וצרות נזקים אחר בחפשן בערמומיות החצר סביב הערב  בתחילת

"?           " . אותם   לחתוך בשביל לא אם ארוכים חוטים כאלה ישנם מה בשביל לאלתר אותם  וחתכו
 " :       ,    . לעשות,     אפשר יחדיו שתיהן שאלו הערב תום לפני כן על יתר פניהן על נכלולי וחיוך  שאלו

".      ? השיער   למישהו ישרף הפעם אולי שוב הזיקוקים את

רוז
,    ,    . הודעה        עוד ואז טלפונית הודעה השארתי מיולי ששמעתי האחרונה הפעם מאז חלף מה  זמן

 ,          ,   .  , טובל  חמה קפה כוס עם החלון אצל יושב עצמי מצאתי תכופות פעמים וכלום מייל  שלחתי
 ,      .    ,    , זוחלת  ממאדים מרגל עם ראיון עורכת היא היכן ותוהה העולה בירח מביט הליל  בצינת

 ?   .  ,   , לך        מה על וחושבת בביתה יושבת עתיקה תרבות איזו של להריסות שמובילה מערה  בחשכת
  ,         , עלי.     מביטה עצמו הירח על היא אם אותי יפתיע לא ביולי אמורים שהדברים בהתחשב  תדע

 .   , ערמומי  חיוך ומחייכת מלמעלה
  ,     ,  , בלעה      וכאילו עברו שבועות מספר אך וקיוויתי ערב כל האלקטרוני הדואר את  בדקתי
 ,      .  '  ,  ,   ,    . הייתי  אנלוגיות לערוך עלי היה אם משלה נגדה אג ליולי לה יש תמה אין אך האדמה  אותה

    ,    .   ,    , ואז    לרגעים כאן היא והולכת באה היא תרצו אם חולף פרפר או הגאות כמו שהיא  אומר
 ,    ,       . לציית   ותודה בבקשה להגיד שיש ממה להנות שעלי למדתי כבר ונעלמת בשובבות  מחייכת

-     ,     .    , שלעתים     חושב אני אך חוק שומר אזרח ואני עוד לבקש ולא שנותנים מה את ולקחת  לחוקים
   ,    , כי          גם ואולי הדיוק למען וזאת בהצהרות יוצא שאנוכי לפני יותר מקרוב העניין את לבחון  ועלי

 .    - בערגה      נפשי מתמלאת האמת עם להתעמת עוד מוכן איני
.      , לביתי        מחוץ גלגלים חריקת כששמעתי הכלים את ושוטף במטבח עומד הייתי אחד  ערב

.    ,        ,   , בדלת  דפיקה ונשמעה במטלית ידי את למחוט הספקתי לא עוד נסגרה ואז דלת נפתחה
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.    "! בהפתעה" קורא אני יולי
,    ,         , אומרת    היא ואז ראש ועד רגל מכף אומד מבט בי שולחת ומחייכת בדלת עומדת  יולי

". תתאים"    שהחליפה לי נראה
"? חליפה"  איזו

    ,    ".      , במורד"  ומקפצת מסתובבת ואז שוב מחייכת היא בדרך קר שיהיה להיות יכול מעיל  תיקח
. הרכב    אל ונכנסת המדרגות

 , אומרת"   זאת .בדרךמה         , סגורה?"    והדלת ההגה מאחורי יושבת כבר היא אבל אחריה קורא  אני
   ,  ,        , תכונה   אותה לטובת וגם הערגה אותה לטובת במערכה מפסידים הלבטים אך לרגע מתחבט  אני

  "?  " ,  ,       ,  -  ( את( יוצא לאן הדרך ממלמל המתלה מעל המעיל את מוריד ואני הסקרנות ארורה  לעתים
    ,       , במורד    דוהרת כבר היא דלתה את לסגור הספקתי שאפילו שלפני המכונית אל ונכנס  הבית

 .    , פינות,     וחותכת טסה ומהירות חדות פניות מבצעת הרחוב
,        ,     , לרכב    עכשיו איתנו שנכנס תמים קורא או פורח אורח איזה נניח אחר מישהו הייתי  אם

"?   " ,     , לאנשהו  ממהרים אנו בחרדה קצת שואל הייתי הנסיבות מעצם
     ,    ". " , כאלה       לשאול לא יודע ואני אורח אינני אבל לא ואומרת קונדסי חיוך בי שולחת היתה  ויולי

  ,    ,     , אנשים    שיש שלי הידע כלומר האחרות הנסיבות שום על כדבעי מיותרות שהנן  שאלות
"?   " ,     .  ,  , נוסעים     אנחנו לאן במקום שואל אני אז יולי ובמפורש האופן בזה לנהוג נוהגים שפשוט

.   ".     - יולי"     משיבה סבתא של בחסותה שקם לאומי בין צדקה ארגון לכבוד לארוע
". האלה"        לארועים הולכת לא פעם אף שאת חשבתי

" ".      ,      , שם  נוכחת להיות צריכה אני דופן יוצא ארוע זה אבל לא אני
".          ". פני      על שממהרים ברחובות בחשש מעט ומביט אומר אני דבר כזה בשביל לבוש לא אני

 ".   " ,   ",   , לחליפה"  לך מחכה יולי אומרת מסודר זה תדאג אל
 -       .   ,   "? כי"   תשובה עליה קיבלתי לא שאפילו והשאלה לרגעים מופתע אומר אני חליפה לי  הכנת

,  ,  .  -       ,  , באמת,      כי נזנחת תשובה עליה לקבל ציפיתי לא הרי ובאמת שאלה היתה ממש לא זו  באמת
 "?  " .   .     ,    , הארוע   איפה נאנח אני מפתיע לא כלל זה הנסיבות בכל בהתחשב דבר של בסופו

 ". תראה"   מעט עוד
  .    ,    , מגיח     הוא במדים שומר יושב אליו הצמוד שבביתן אוטומטי לשער מגיעים אנו  לבסוף

      .     , הזה,      המקום מהו לי ברור לא השער את בפנינו ופותח יולי אל ומחייך בראשו מניד  החוצה
.     ,   ,    ,    , בי   לחלחל מתחיל כבר מסויים חשש להוסיף גם ואפשר מסויימם חשד אך נכנסים אנו  אליו

 .    ,    ,       , מעצמן  באות התשובות מהרה עד אך תשובה אקבל שלא יודע אני כי שואל אינני
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   , נמוכים          מבנים מספר למרחק צד מכל משתרעת דליל עשב כסויית בור אדמת  מסביב
,    . במתחם,          מטוסים חונים הלילה תוך אל מולנו נמתחים אשר ארוכים טיסה ומסלולי  ונרחבים
  ,      ,      ,  , אשר  ואדם מיועדת בחנייה הרכב את המעמידים אנו מלבדנו חיה נפש ואין ושומם שקט  והכל

 .   , כמחכה       ונראה המטוסים מן לאחד מחוץ מה במרחק עומד
 .    ,      ,   ,   "? ואמנם" תקפות האפשרויות כל יחדיו גם ואומר שואל או אומר או שואל אני  יולי
 ,      .    ,  ,    , אפשר   בתוכה מכילה זו אמירה אך שאלה סימן ובסופו שם אחת מילה רק הרבה אמרתי  לא

 . תודעתי,        על מתנפלים אשר ההגיגים מכלול את להגיד
  .    "?   " . צועדת     היא בחשש שואל אני הזה הארוע איפה הרכב את ויוצאת מחייכת  יולי

 .   , אחריה      ואני המטוסים אחד לצד הניצב האיש לכיוון
.    ". לבסוף" אומרת היא רומא

.   "!? קורא" אני רומא
      ,     , נפגשנו     בו ברגע כבר שהכרתי הקונדסי הערמומי החיוך אותו וזה לחייך ממשיכה רק היא  אך

,        "? לנו. "     שחיכה הטייס את לשלום מברכת היא פנטסטיים דברים לעשות יודע אתה  לראשונה
 ".   ,       ,    ,  " , ונכנסת  בבוקר למחרת פגע ללא הנה אותך אחזיר אני ללילה רק זה דאגה אל לי  אומרת

" ,     ,   ,   ,     . לא  רגע לאחר אומרת היא החלטות וחסר עצות אובד שם עומד עוד וכשאני המטוס  לתוך
".      , בחוץ    ככה לעמוד תמשיך אם לרומא פעם אף נגיע

   ,      ,    , עבר    אל חש וארץ שמיים בין יושב ואני ממריאים כבר אנו מכן לאחר מספר  דקות
    ,   , של,          טור אולי לנהל מוסדר או סדיר באופן העניין על לחשוב אפילו הספקתי לא ועוד  הכוכבים
   ;     ,        , לי,    נתת לא מאוד עד סר והנו רבות מהומות כרגע שמקים ההגיון את לגייס נגד של וטור  בעד

  .     ,     .   , החלטה  נעשתה ההזדמנות את לך לתת ההזדמנות בידי היתה לא זועף הוא הזדמנות  אפילו
    ,      ,   , האחריות,    את מפיל הייתי המצב את מנתח הייתי ואם לומר קשה נמהרת אפילו ואולי  מהירה

 .  ,     ,    . איתה   עכשיו כאן אני הנה כך או כך הערגה אותה על
     ,  ,    , זה     אם יודע לא אני ובאמת שחורה שמלה לבושת שבירכתיים האגף מן יוצאת  והיא
           , ים    כמו שהם השמיים את שמציפים האלה הכוכבים כל אולי או בהם נמצאים שאנו  הגבהים

     .  - ' -       , בכלל  הוא הזה המטוס ואולי המוכרת וו ה ז הדה בתחושת פתאום נמלא אני אבל מסביב  שחור
-          , בר        מסיבת באותה שוב הייתי כאילו מרגיש אני כי אוסקר של הזמן מכונת אם כי מטוס לא

 .      , רגעי,      תיפקוד באי כולי ולקיתי בצלילים ונמלאו אוזני לפתע כשבערו מצווה
 ,   , אומרת     היתה כאן היתה דולורטה סבתא ,אם    ".  , אומרת"   היתה אמא יולי יפה את  כמה

   ".   " ,     ", היה"     יצחק דוד שקדייה כמו ממש מוסיפה היתה איזבל וסבתא לך יש יפה שמלה  איזו
      ",  " ,     ", כפיו, "  את סופק היה יעקוב ודוד שמיים שומו ממלמל היה אוסקר דוד ליצלן רחמנא  אומר
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     ,       "! קל: " שהיה לחשוב היה ניתן לאמירות הרבות האפשרויות אלה כל וממכלול פונקט  ומכריז
  ,  ,           . שנכבה   נראה כמדומני חמצני דו פחמן זה מפי כרגע שיוצא היחיד הדבר אך כעת משהו  לומר
   ,      ,    ,     , אומר   והיה יכול פועל היה כן אם כי שכך טוב ואולי עובד לא שהפה וכמובן המוח רגע  לי

 . מביכים   מעט דברים
" ,         ,   ", החליפה"  הלשון את שוב לשנע מספיק שאני לפני עוד מחייכת היא תורך  עכשיו

   ,            ". הרבה  צריך ולא כרגע לעשות מה לי שאומרת כזו פקודה שנאמרה מאוד שמח ואני שם  שלך
      ,     ; אל   וצועדות מאליהן וקמות מצוות והרגליים לחליפה תחליף לך אומרים זה בשביל  מחשבה
 ,   ,      ,     . יולי   יוצא וכשאני יפה מידותי את תואמת שבאמת החליפה לי מחכה שם המטוס ירכתי  עבר

".       , " , דבר  כזה בשביל לבוש אתה עכשיו זהו ואומרת מחייכת
.   "?  , שואל"    אני יולי לרומא טסים אנחנו למה

.   ". משיבה"   היא לך אמרתי כבר
". כספים"              להם תורמת שאת הארגונים של הארועים לכל הולכת לא פעם אף את אבל

". שונה"  זה
"? שונה"   זה איך

   ,     ,     , של"   העיר ראש ולטרוני וולטר ספציפי ובאופן חשובים אנשים שם יהיו בינלאומי ארוע  זה
.   ". יולי.        אומרת ראיון עמו לערוך מתכננת שאני שנתיים כבר רומא

"? נושא"   באיזה ראיון
  ,      " .   ". גם"   כמו ידוע איטלקי ועיתונאי משורר היה הוא אומרת יולי פאזוליני פאולו  פייר

    ,   ,  ,  ,  , דעות,   בעל פוליטית ודמות וצייר מחזאי פילוסוף שחקן סופר סרטים במאי  אינטלקטואל
    . בשנת  נרצח הוא במחלוקת ,   1975שנויות מחודשת,     בהצהרה יצא לכאורה שלו הרוצח  אבל

". מאשם    נקי הוא לפיה
.   "? שואל"    אני האמיתי הרוצח מי אז

 ,     ,     " .   ". ואני"   רבים דעות חילוקי היו הדין וגזר עצמו המשפט סביב יולי משיבה ידוע ממש  לא
  ,         , את     ולחדש מחדש התיק את לפתוח לתביעה הורה ולטרני מאז שנתיים כבר המקרה על  עובדת

 , לפיה.           עצומה על שחתמו אינטלקטואלים מאות משבע גיבוי קיבלה שלו ההחלטה  החקירה
 ". - לאומיים            הבין הנפט בעסקי ושחיתות לרצח פוליטי כיסוי לחשוף שעמד מפני נרצח פאזוליני

"? בפאזוליני"     ולטרני של העניין מה
ה"            בשנות קומוניסטי ופעיל סטודנט כשהיה קרובות לעתים פאזוליני עם נפגש  .70וה 60ולטרני

    ,        ' מדמות   כולו והעולם איטליה רומא נשדדו שבגללו הרצח את מחדש לחקור ראוי ש הצהיר  הוא
   ,    ,  ' " .   ".' - של  המנהל שהנו לשעבר קיצוני שמאלני בורגנה יאני ג אומרת יולי כך כל  משמעותית
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 ,      ,    , אשר    פטרוליום ששמו ספר פאזוליני כתב מותו שבשעת אמר רומא של למוסיקה  האודיטוריום
  ,    , וראש       במחלוקות שנויה דמות מאטיי אנריקו של מטוסו התרסקות את קבוצת,  ENIסקר  שהיא

 ,          . שחשו  לאומיות רב אנרגייה חברות עם קרובות לעתים התנגש מאטיי האיטלקית  האנרגייה
 ,     . מאטיי     של הניהול תחת שלהם הטריטוריה על דורך זיכיוני    ENIשהוא ומתן משא  ניהלה

,       ,   ,  , הגדולות  הגלובליות החברות תחת חתרה ובעצם המועצות וברית אפריקה התיכון  במזרח
  , לקבל           זכאית האנרגייה רזברות בעלת שהיתה שהארץ העקרון על שלה הפעילות את  כשבססה

75      ,  " .   ". היתה    לא מאטיי של המטוס שהתרסקות היתה התאוריה יולי מסבירה הרווחים מן  אחוז
 ,   ,    . תמכו,      רוסי פרנססקו הבמאי וחברו פאזוליני בחקירה משונים ממצאים התגלו כי  אקראית
  ,    ,        . בשנת  נעלם מאורו דה מאורו למיקרה הסקריפט על רוסי עם שעבד עיתונאי הזו  בתיאוריה

1970". עקבותיו     נמצאו לא ומעולם
 "?       " .   ",  , בו"     להתערב חכם דבר שזה בטוחה את אומר אני יולי מסובכת פרשה כמו נשמע זה

     ,    , שהסיבות      לי ידוע כבר והרי ביולי מדובר כי רטורית שאלה שזו יודע שאני  כמובן
,  ,   "  "     , לטוב   מאחריהן שעומדת החוכמה מידת מ מושפעות אינן לעולם פעולותיה מאחורי  שעומדות

 . לרע  או
  -   '    ' מדהים    מבנה ברמנטה דל יאוסטרו לצ מונית ולוקחים ינו בפיומיצ בסוף נוחתים  אנו

    .     ,    . אבן,    עשויי עתיקים בניינים קל מגשם שטוף והכל בכל אורות נוצצים הארוע יערך בו  ביופיו
   ,    ,     ,   , של  השחורות ועינהם צד מכל מתמרים המאפיר הסוג מן וגם וירוקה לבנה וחומה  אדומה

,       . זהובות       וכיפות גגות בין מעופפות יונים ארוכים עמודים מבין אלינו מציצים מאורכים  חלונות
 .      , הבתים     קירות במעלה מטפסים וקיסוסים הכבישים לאורך מוריקים ירוקים עצים

,         , הלבן     מאורן עליה שופכות אותה חובקות אשר שהחנויות ידיים נרחבת כיכר חוצים  אנו
     , שהרגע          המחשבה בי נתפסת ולא צרים אבן רחובות ובתוך קטנים קפה בתי פני על  חולפים

, וקטנועים             ואופניים מכוניות עי במרכז מזדקרים הנושנים שעמודיו הפנתאון של פניו על  חלפתי
,             , הערב   ארוחת של הכלים את ורחצתי במטבח עמדתי מספר שעות לפני שרק מכך יותר  ועוד

 . כעת     יולי עושה מה ותהיתי
    ,    ,  , לצדי,     שיושבת יולי עם בעולם המקומות מכל ברומא במונית כאן אני הנה  וכעת

,   ,   ,   ,   ,   ,     , אט  אט נראה וגם נפשי ואת דעתי ואת נשמתי ואת נשימתי את לוקחת והיא שחורה  בשמלה
 ".    ,   " ,   , סבתא  שם על רוז לארגון קראתי אומרת והיא לבי את

.   ". אומר"     אני שמחה היתה שהיא חושב אני
    ,      " ,  , תתהפך  לא שסבתא כדי אשה תעמוד הארגון שבראש לזה דאגתי ומחייכת מהנהנת  יולי

בקבר."
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 ".        ,  , אמרה"       שלי הכסף כל את לך מורישה ואני יולי ימים וחצי חמישה בעוד למות עומדת  אני
",       " .       , אחר   אחד לאף פרוטה אפילו אתן לא במיטתה שלה הדוואי ערש על בשכבה יולי של  סבתה

  " ,  ".   " , לעשות,       תוכלי כשתגדלי אמרה אחר אחד לאף המיטה שליד הרצפה על ירקה ואז  הוסיפה
 .        ,       , את    בעולם גבר לאף ההון את תתני אל תעשי אל אחד דבר רק אבל שתרצי מה הירושה  עם

 ,     ".  " ,  , עצמה?"      וכואבת ארוכה אנקה נאנחה גבר לאף הוסיפה הרצפה על שוב ירקה אז  שומעת
".  ,   " , יולי   לשחק לכי עכשיו ולחשה עיניה את

       .     , בצינצנות    מלאים תרמילים עם הואדי אל יצאנו מה זמן לפני אך לראשונה יולי את  פגשתי
    ,         , בסבך,  אשר החרקים ומן הנחל מן אמפיביים מני לצוד בכדי קטנות וקופסאות רשתות  ריקות

 . ותצפיות     מחקרים לערוך מנת על
     , תנועותינו        אחר שעקב שלמה גמל אחת ונרוטית שחורה סלמדרה ברשותינו היו כה  עד
      , ראשו      את שפקדו היחידות שהמחשבות ונראה החוצניות בעיניו לזכוכית מבעד בנו  והביט

    )     , אינה,      זו שוליים שהערת יצויין בפרט האנושי המין ועל העולם על להשתלט כיצד היו  המשולש
,(        ,    , בלבד    בטן תחושת כאל אליה להתייחס ויש מסויימת תצפית או מדעית פסיקה מכל  נבעה

  ,       , תאווה    כשפיתחו לידיהן האבולציה את לקחת והחליטו שכנראה רבנו משה חיפושיות  שלוש
את  (          לפתח התמות החיפושיות את הביאה אשר הארועים שהשתלשלות יצויין לבשר  מוזרה

       ,    , מעל   במקרה שנשכח מעושן נקניק כריך וכללה בלבד אקראית היתה הזו הקרנבורית  הדיאטיה
     ,       ,( על  חשוב מידע לנו וסיפקו בחצר ושסבבו קונכיותיהם שנצבעו חלזונות שני הקופסא  פתח

השימוש      (       בו נעשה אשר המסויים שהפיגמנט יצויין תיכוני ים באקלים החלזונות נדידת  אופן
,        ,    , בסביבה  התחשבות כדי תוך רבה בקפידה נבחר זה ספיציפי בניסוי הקונכיות  לצביעת

 .( הטבעיים   ההסוואה ועקרונות
 ,  ,    ,  ,  . פרוקי      החרקים החיים בעלי שכל יצויין ולבסוף מיוחד ביומן בקפידה נרשמו התצפיות  כל

,  ,   -        , אולי   כי אם לחלוטין תקין במצב תצפית כל בתום שוחחרו למניהם והאמפיביים  הרגליים
.     - הטבעית   סביבתם אל חזרה מתקדם אבלוציוני במצב

.      ,  "? המבוצבץ"      הרחוב את חוצים בעודנו שאלתי בקיץ עושים שהחלזונות חושבת את מה
.   ". יולי"   השיבה לצפון נודדים הם

,    ,     ,     - החורף"    מתחיל כבר מגיעים סוף סוף שכשהם לשם להגיע זמן הרבה כך כל להם לוקח  בטח
 ". לדרום     חזרה לחזור צריכים והם
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 .        " , הבטחתי,     רוז סבתא של הבית דרך לעבור צריכה אני אמרה כשיולי בדרכנו והמשכנו  צחקנו
    ;       ". ברזל     שקיסוסי גבוה שער רוז סבתא של ביתה בשער כשעברנו שלום להגיד היום שאבוא  לה

 ".    " :       , ולפני  בחוץ להישאר צריך אתה הבית לפתח מחוץ יולי לי אמרה בתמוכותיו  מטפסים
 .    ,      , הדלת   מאחורי ונעלמה סבתה של ביתה במדרגות דילגה שאלות לשאול שהספקתי

   .       .   , חומה  אותה הקיפה ידיים ורחבת מגשם רטובה היתה החצר סביב והבטתי בחוץ  חיכיתי
    ,    ,     , העולם     את לסגור מעוניין זה קיר מאחרי כאן שחי שמי כאילו אפורה אבן של ועבה  גבוהה

      ,    . ופרצו,      פרא גדלו צימוחים ומני קיסוסים וזלזלים וענפים עשבים העולם מן עצמו את או  ממנו
        , נעדר     שריצוף בחלקים שפרשה הרטובה האדמה על זחלו השבורות המרצפת אבני חרכי  בין

    ,        , לה,   ונותנים לה כשמניחים נראית שהיא כפי שנראית בצמחייה הכל ומילאו בחומה טיפסו  מהם
 .    , אותה   קוטמים ולא שלה את לעשות

     ,    ; בידה     המחזיקה אשה של שהיה האחד סביב סבבתי אפורים פסלים מספר בחצר  עמדו
  ,       . הפסל      ועיני בגופם צמחו ירוק ואזוב שחורים חריצים המעורטל גופה סביב מתפתל אשר  נחש

 :   , שאומר    במבט השמיים אל מעלה ,    הביטו אחת     אבן כולי אך השמיים אל לבוא רוצה  הייתי
. יכולה,        איני האדמה על כאן לזוז אפילו  גדולה

    ,        , הזלזלים    את שומע הייתי זמן די בדומייה עומד הייתי שאם ונראה הכל עטף מוזר  שקט
      . תוכן         לפשר אותי שואלים היו ואם דברים מני לזה זה לוחשים הצימוחים ואת העשבים  ואת
     ,       , אשר,     אלה של לא ובטח הצמחים שפת את דובר אינני כי להגיד יודע הייתי לא  הלחישות

    .      ,     . שאיזה  מתאים היה ורק הם שפה באיזו משנה ולא ליחשושים הם ליחשושים אבל פרא  אופיים
      , שהופיע           כמו רגע בין יעלם ואז סקרן מבט בי וישלח הזלזלים אחד מאחרי לפתע יופיע זעיר  גמד

   ,          . ומלוכסנת   אוזניים מחודדת גוף ירוקת פיה איזו הסבך מתוך תצוץ שפתאום או חד צחוק  בליווי
 . לרגעים,    סביבי ותעופף עין

  ,  : אתה           מה ילד אותי וישאל לחיים המאובן הנחש לפתע יקום שלא כדי מהפסל  התרחקתי
,    .      ,        ? אומר...  היה והוא דבר שום עושה לא אני אומר הייתי אותי שואל זה היה ואם כאן ה  עוששש

  ,  ,   .  ...       , התכוונתי    לא סליחה אומר הייתי דבר ום ששש כמו לי נראה לא זה בי ולבהות פה  לעמוד
 ,  ...    ,     , ועוד,    מפוסלים הם ששש כאלה במיוחד יצורים במני מבטים נעיצת אומר היה והוא  לבהות

 .     , ...  ...   , חכם  דבר לא זה ים נחששש הם ששש כאלה מזה יותר
           , נחשים     כאלה עושים מה אישי באופן לברר רוצה הייתי לא כי משם רחקתי כבר אני  אבל

 . סקרניים,        מבטים נעיצת לאור לחיים מתעוררים כשהם מפוסלים
    , בו           פשט שחור אזוב נרקבים ועלים גשמים במי שהתמלא ישן אבן אגן גם בחצר  עמד

    ,        . שכידררתי   אבן עם ושיחקתי שלי המעיל בכיסי ידי את ונטעתי שרקתי סביבו פרצו  ועשבים
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      ,     . עוגב   שהוא מהיכן ששמעתי להישבע ויכולתי הבית דלת נפתחה לפתע החצר לאורך  ברגלי
,     ,       -   , הקודרת  המלודיה פרוץ ועם באך של מינור ברה ופוגה הטוקטה דיוק ליתר במנגינה  פוצח
-     . האחרונים           אלה שני ובעקבות צד מכל אותי ועטף הבית מפנים ומסתורי ערפילי אד גם  פרץ

     ;       , עגילים  ועונדת צבעונית שמלה לבושה לירי רוזמרי גם ביתה מתוך פרצה וערפילים  מנגינות
      ,    , לפני    שהגיח הזה כהבל לבנות ופניה אודם משוחות שפתיה נוצצות אבנים ומחרוזות  כסופים

.       , שחורה   מטפחת לתוך אסופות אשר וכשערותיה הבית מן רגע
   ,    ,  , שהם     חשבנו אם מטעה עניין מסתבר הם האלה והמלבבים הססגוניים הצבעים  אך
    .        . חסרות      לא הרי כי הנכון הוא בדיוק ההפך האם לתהות אפשר כן כמו מלבב אופי על  מראים

   ,    ,    , ופרוקי    החרקים מני החיות לכל והכוונה בטבע למשל כמו כאלה להפכים דוגמאות  לנו
 ,  ,      , אלא      אדרבא היפה לטיבם הוכחה אינם הם עוטים שהם היפים שהצבעים והזוחלים  הרגליים
  ,         .   ,  , בי  נוצרו לירי רוזמרי בי שנעצה הזה המבט מן כי מרחק שמרו דיינו כאזהרה  משמשים

 -    -    , המילה   מובן במלוא שהן תחושות מאותן ומיידיות מסויימות .אינן,תחושות מלבבות 
    .    ,     , הייתי   שמח הרגע באותו לבי את וחלחלה עצמותי את מלאה ואימה בגבי חלף  רעד

      . להרף           מתעורר הייתי ואז אולי כי לכן קודם מבטים אני נעצתי בו ההוא האבן נחש אותו  להיות
  ,   ,         . הייתי,   כי המידה באותה האבן נחש להיות יכול שהייתי להגיד אפשר אך ומכיש מזנק  לחיים

 .      , לזוז     יכול ולא במקומי נטוע מקרה בכל פסל כמו כולי
 ,         ; כמו    לפסל הנורא במבטה תהפכני הזו האשה אם ומה בפדחתי פיעמה מטרידה  מחשבה
   -  ,       ? הפסל    שהייתי הלוואי כמו שכאלה ייחולים אייחל שלא עדיף אולי שלה שבגן האלה  הפסלים
   ,      ,     . לקבל    עלול אתה לעצמך מבקש שאתה במה הזהר הפתגם ידוע כבר כי עכשיו הזה הנחש  של

. זה  את
 ,    ,   , פסק       הערפל התפזר ולפתע בתפוח נוגסת הבית מתוך החוצה יולי קיפצה הרגע  באותו
 ".  ,  " .   ,    , יולי    סבתא מחר נתראה יצאה והשמש מסביב נשמעו ציפורים האפלה המנגינה מן  העוגב

אמרה. 
 ,      , אך            במלים דברה היא אין ואמנם ואפל ארוך מבט רוז סבתא של עיניה בי שלחו אחד רגע  לעוד
  .    ,     , סבה       לבסוף האזהרות כל את לבדם הווים שהם מפני הברות בכלל צריך מי שכאלה מבטים  עם

 ,      ,      , זורקת     המדרגות במורד חזרה דלגה ואז נשיקה לה נתנה שיולי כמו אליה וחייכה יולי אל  רוז
 .           , ממש    הרגע אותו עד בי שאחז הרגעי ההיפנוט שום על מלתפוס שכשלתי תפוח לי

 ,  .         , מהרתי     ואני שמעבר העולם אל הלאה ונעלמה השער את פתחה החצר את וחצתה דלגה  יולי
   ,       ,   , עמדה     עודה שם הבית פתח אל עיני שוב טפסו מעצמן וכמו האדמה מן התפוח את  להרים
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   ,     ,     , והסתלקתי  כבר ותיכף עינינו שוב הצטלבו לרגע מבטים ומזרה אימה מזרה רוזמרי  סבתא
 . לפסל,      תהפכני לא וחלילה שחס משם

-      -   ,      , דולורטה   סבתא אותה שכינתה כמו אישה היתה יולי של אביה של אמה לירי רוזמרי  גברת
 .       ,   , בארץ,  ביותר העשירות הנשים מן והיתה וסרדונית מרה עגמומית סטואית

  ,     ,    , צאצאית     שהיתה שלה מאמה אותו שירשה מאמה אותו שירשה מאמה ירשה העצום הממון  את
,   ,     . -    , שלהן     בנסיבות הנשים אלה ארבעת וכל שאנל דה פייר גילברט נאוורו דה המרקיז של  ישירה

 ,          , אותו   שברשותן ההון מן יחידה אחת בפרוטה ולו להשתמש וסירבו ובררניות צייקניות  היו
   -     ,      . וריבע   ושילש הכפיל הזמן חלוף שום ועל הכספי הסיגוף שום שעל הון לבתן בירושה  העבירו
,     -     ,    . אלה    נשים ארבעת שכל הביאור וטעמי ההגינות למען לציין גם וצריך דור כל עם  עצמו

  ,       -     , וקיבלו  ושגורשו שהיא אשה עם לוהט רומן שניהלו בעליהן ידי על נבגדו שלהן  בנסיבות
 .       , המרה    הבגידה גילוי לאחר יום ממש מידי גט החוקיות מנשותיהם

   ,    ,   , המרירות       שום ועל המסורת שום ועל בת ולא יחיד בן נולד לירי רוז שלגברת  מכיוון
   ,     , איזבל   (     סבתא היטיבה בינהם היחסים את אשר שלה בנה כלפי גם שהופנתה הזכרי המין  כלפי

          ,  , בין   הוחלפה לא שהיא תיקשורת וכל בינהם שרר מוחלט ניכור כלומר וריבועים כפסים  לתאר
      , ההון       את להעביר לירי רוזמרי החליטה לדור מדור הנשים בין בתורשה שעברה  השניים)

 .   , טיפוחיה,    ובת אורה משוש שהיתה לנכדתה
  ,     ,    , מן"    והדולפין התן מן התרנגולת כשמור מפניהם להישמר ועלייך מסוכן זן זה  גברים

    ,   ,      "? על,   יורקת היתה ואז ואמור הלוך ליולי לירי רוזמרי אומרת הייתה שומעת את  הצייד
,' '  ,   ,     , ת. "      עם אותם ולהתעות אותם להטעות יכולה ואת רב לבלבול להם לגרום יכולה את  הרצפה

   ,  " ,     ",    , ללב    תתני אל פעם אף שוב ויורקת אומרת היתה פעם אף אבל שתרצי כמה אתם  ולשחק
 ".   ?   , פעם    אף שומעת את מהם באחד להתאהב שלך

   ,  , שהלכה             עד לפחות ובכן חייה כל קבע של באופן זה מסוג דברים לירי רוז מסבתא שמעה  יולי
     .        , אפילו   אם בטוח איני אולם שנים עשרה שבע בת לערך יולי כשהיתה לעולמה רוז  סבתה

  "     , בשערים,        הנכנס כל ש ההכרזות למרות וזאת השמיים שערי את לירי רוזמרי חוצה אינה  במותה
  ,          .    " עומדת   כשזו מאחור אותה להחזיק כוח כל אין לבטח להם כי אותם השומרים של בהם יצא  לא

      ,     , שלפניה    המקודשת האדמה על יורקת והיא מעיניה פורצים רשף רסיסי מותניה על ידיה  עם
,     ,     ," לנכדתה, "     להזכיר כדי רק האדמה אל בקביעות ויורדת בי לעצור תעיזו אם נראה  ואומרת

.    , צרורה,  צרה הם שגברים ולהזהירה
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,        .   ' אלינו   ומחייכים בראשם אלינו מנידים שבכניסה השומרים ברמנטה דל יאוסטרו בצ נכנסים  אנו
.  ,       ,    , בעליל     שייך לא מרגיש שאני אומר אם במלים אדיב ואהיה פלד גברת ליולי קוראים  וכולם

     .        , מן    לכמה אותי הציגה היא הערב מן גדול נתח עסוקה היתה ויולי חשובים אנשים בפנים  היו
.      ,        ,     , שמם  את מזה פחות ועוד היו הם ומה מי כרגע זוכר אינני לי היקר בכל אך החשובים  האנשים

 ,         , שהפטירה     ונחמדה קשישה אישה איזו עם מלבבת שיחה וניהלתי הצד אל בשקט פרשתי  בסוף
".   " : מטומטמים   פה כולם לידה שהתיישבתי ברגע

 ,     ,      , בחברת   אכסון חדר פעם שהיה במשרדי בליתי היום שאר ואת המחרת בבוקר  חזרנו
 , שני               צהריים ארוחת לאכול ללכת רוצה אני מתי ושאל בדלת זמן כמה כל שצץ רום  נפתלי

 , במר             בטלוויזיה יותר טובה סדרה איזו על שלמות כשעתיים רם בקול שהתווכחו האחרים  עמיתי
  .    , כל        סבבתי שלנו הנרוטית ובמזכירה לעולם כמעט מפסיק לא המלהג דיבורו ששטף  אוליפנטי

 .  ,  ,  ,      , והארועים   בבית ובכן ו ונינוחות מסויימת שימחה הרגשתי אך טרוטות בעיניים  היום
. וקמאי,         מוזר חלום כמו ויותר יותר לי נראו הליליים

בוטנים  חמאת
 ,      . באויר    בלילות ומזיעים ומתנשפים מתרחבים הקירות ומתארכים ומתחממים הולכים  הימים

  , כבר           והרצפות הגפנים בין בכרם שנוסעים הטרקטורים בעקבות אבק תלתלי תולים כבר  החם
  , שהיה           כמו העונות מחלופת ומתרגשות יחפות עליהן המהלכות הרגליים תחת וקרות נעימות  לא

,         . שחורות      בשרשראות השבילים צידי את מעטרות קדחתניות נמלים בלבד רב לא זמן לפני  עד
         , של    הראשון הקומפוט את רוקחת בודאי כבר דולורטה וסבתא העצים על מסמיקים  אפרסקים

 ,   ,         .    , רק.  לב שמתי לפעם מפעם אותי שמבקר רוח שאר מין זה נקיון בעווית נתקפתי ואני  הקיץ
 . העונות  בהתחלף

   ,     ,   , וזורק   עיתונים זורק שטיחים ושואב מגרות פותח מדפים מאבק שמיכות מאוורר  אני
 ,     ,        , שלא   טוב לי יהיה ושככה הרצפות ואת המראות ואת החלונות את מנקה אחרים ישנים  דברים

,  ,     .    -    , נאנח    המוזיקה את מחליש אני הטלפון מצלצל לפתע בתנופ אני כי עכשיו לי להפריע  יעיזו
ועונה.

"?     " ,        ", מילים" בין רווח עושים איך הקו של השני בצד איזבל סבתא אומרת בלנדו
.   ", מסביר"    אני שבאמצע הארוך המקש עם

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

340



?     ,   .   ,  , " ,    , לסבא   לעזור תבוא אולי אופן בכל עובד זה יופי או אומרת סבתא ואז תקתוקים שומע  אני
   -      ,   , עם      חביות סוחב מסמר כמו עיקש שלך וסבא בעבודה וירון כרמים לכנס צפונה נסע יעקוב  דוד

 ".   ,    , צרה   וזו מזרקה כמו מזיע השבורה שלו הרגל
     , טימפניסמו          בו שחלף אולי או סערה איזו בו שביקרה שנראה ביתי על סביבי מביט  אני

  ,   , שקלופים         הסדינים שפתוחים הארונות אחרת אחת איזו או סערה אותה אחר ברדפו  במרכבתו
   ,         , והגרביים  הסמרטוטים גלעד הבית כל לאורך מאחוריו זנבו שנשרך האבק שואב המיטה  מן

 .       , לעזור    שאבוא איזבל לסבתא אומר ואני המגורים חדר במרכז שמתנודד
,      ".          , מגיע" כשאני לו אומר אני ככה לעבוד בשבילך טוב רעיון לא שזה יודע אתה  סבא

  ".        " , עוזר       אני השבכה על הזו החבית את להרים לי עזור ואומר החביות אחת אל צולע רק  והוא
" ,      , זה         ואומרת לסבא הטלפון את מושיטה היקב אל איזבל סבתא נכנסת השעה כמחצית ולאחר  לו

 ".     ,   , לשוטט  יצא שוב הוא לפויו בקשר האבות בית
        ,  " ,   , בית    אל חזרה שמש פויו את להביא צריך בלנדו בוא אומר הוא הטלפון את סוגר  כשסבא

האבות."
.   "? שואל"  אני מאיפה חזרה

". בניין"   חומרי מהחנות
"? שם"    עושה הוא מה

". נורות"  קונה
"? נורות"     קונה הוא מה בשביל

    " .   ", בחודשים"       עושה שהוא מה זה אומר סבא לעשות מה אבות בבית לעובדים שיהיה  בשביל
           . שנערמות;   הנורות כל את ומוציאים שלו לחדר נכנסים שבועות כמה וכל נורות קונה  האחרונים

 ".      ,  . טוב  לנהוג יכול לא אני בוא בערמות שם
.     "? בדרכנו"     כשאנו שואל אני שלו לילדים התקשרו לא למה

".   .      , הודעה" השאירו אותם לתפוס הצליחו לא אבל התקשרו
"? הלך"     הוא לאן יודעים הם

.   ". סבא" אומר לא
.   "? שואל"     אני לנסוע לאן נדע איך אז

.   ". אומר"    סבא הוא איפה ידוע אני
         , עגלת     עם המעברים בין לו משוטט שמש שפויו איפה גדולה כלבו לחנות מגיעים  אנחנו

       ,   . קטנה      חנות זו היתה שפעם סבא אמר מאוחר יותר חשמל בנורות שפתיה עד מלאה  קניות
     " ,  ",   " . את    שהקים המשפחה אבי שם על אמר טמבורין לחנות קראו משפחתי עסק של  ומקומית
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      ,      . לנגן;   מאוד שאהב שום על אך רוטנברג אריאל היה האמיתי שמו רוטנברג טמבורין  העסק
   ,      , אותו,       הכירו וכך בצעירותו עוד הכינוי בו דבק מקום לכל לוקח הלה היה אותו  בטמבורין

   , סיפקה.          הקטנה והחנות העצומות הכלבו חנויות הרחובות בחוצי פרחו טרם הימים באותם  כולם
,    ,         . ולבנו    לטמבורין ועזר הספר בית שאחרי בשעות שם עבד שמש פויו כולה השכונה צרכי  את

  ,    ,   , לקנות        בכדי אביה בשליחות כשבאה ביאנקה את אשתו שתהיה זו את לראשונה פגש גם  ושם
.   ". סבא    סיפר המגורים לחדר חשמל נורות

     " ,      ",   , הנורות" את להעביר לי לעזור תוכלו בהגעינו לנו אומר שמש פויו שהגעתם טוב  או
".         , הספינה  של המזח את להאיר מתכננים וביאנקה אני המכונית אל

 ".    .      " ,   ",  , עוד" צריך לא בבית נורות מספיק כבר לך יש סבא אומר פויו בוא
     , שליד         בספה מתיישב שהוא איפה האבות בית אל חזרה שמש פויו את לוקחים  אנחנו

 ,    ".     ?    ,  , " , שמניד,  בסבא מביט אני תבוא מעט עוד ביאנקה עומדים אתם מה שבו שבו ואומר  החלון
   ,    ,      .   ,  , התה  את מגיש שב אני וכאשר תה להכין שאלך מציע אני לרגע נשב כאומר בראשו  אלי

".     ,     " : תבוא,    מעט עוד היא לביאנקה גם תה להכין צריך אומר שמש פויו ומתיישב
".  ,   " , פויו   באה לא ביאנקה נאנח מילו סבא

   ,       " ,    , יודע  לא אני ביאנקה של במשפחה מופלגים לגילאים הגיעו כולם אומר פויו ואז שתיקה  יש
    .         , נשארה     ביאנקה של סבתא שנים ממאה פחות שחי אחד היה לא אבל בגנים שם להם היה  מה

,  90בת    " .   ,   ",  , שלה,    סבתא אשתי את כשהכרתי צוחקים ואנו אומר הוא בחיי לפחות שנים  עשר
    . ביאנקה     עם יצאתי תשעים בת שהיא לי ,     3אמרה בת  היתה עדיין והיא שנים,  90שנים  חמש

בת,     עדיין והיא ,      90עברו  , בת,     שהיא לכולם אמרה שלה הסבתא ועדיין שנים שמונה עוד  חלפו
90     ,    ,  ,    " , שהייתי."   כזה אופי לה והיה עשרים בת כמו בחיי בדעתה צלולה היתה והיא צוחק  פויו

,        ,     .  , חדש  אדם עם נפגשת שהיתה אימת וכל המוסד בשביל עבדה בצעירותה נחרץ אותו  מכנה
        , של        צד ובאיזה ולגילו לשמו אותו שואלת ואז קודם וארוך חודר מבט בו ושולחת יושבת  היתה

,      .          , עליו   המועדף האוכל מן החל אדם על לדעת שיש מה כל יודעת היתה וכבר ישן הוא  המיטה
    ,         , האשראי    כרטיסי במספר וכלה תה או קפה של אדם בן הוא ואם שלו השיניים מישחת  טעם

 . הציבורית,        בספרייה שלו החוב וגודל הבנק חשבון שלו
   ,     ,   , מושחתות"    הממשלות שכל ביאנקה של סבתה טענה בעבר עיסוקה בגלל ואולי למרות  אך

 ,  " .   ", חיו,          הזמן באותו פויו מספר הכנסה מס את לדפוק איך שלה הנכדים את ולימדה  מיסודן
 ,   ,   ,   ,   , וכלה     רבא סבתא שלה סבתא שלה אמה בביאנקה החל דורות חמש ביאנקה של  במשפחה
 -     ,     -   . היה    רבא לסבא בניגוד וזה הקטן הסבא היה שהוא אליעזר הסבא שלה רבא רבא  בסבתא

,        ,     .   ' הבתים  בפתחי ונעמדות יוצאות הבחורות כל היו אשתו את שפגש ולפני הכפר של ואן ז  הדון
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  ,    ,       , כל     וקיוו אדום ורד ונושא חמה נשיקה כמו ומריח לעצמו שורק ברחובות עובר זה היה  כאשר
  ,        ,    .     , הוא  אך מופלג גיל עד הקטן הסבא גם חי המשפחה מסורת לפי הורד את להן שיתן מהן  אחת

  ".         , פויו     מספר לחיות מה בשביל יותר לו שאין הבין והוא אשתו שנפטרה לאחר לעולמו  הלך
  ,          " : בניגוד,     כי ראשו של האחד בצדו רק גדל הקטן הסבא של שערו וממשיך התה מן שותה  שמש

.         , לצמוח      אט וחדל הישרים הטבע לחוקי השיער ציווה שוטה עשב כמו לצמוח שהוסיף  לגילו
  ,             , היה  ואם הקרחת של השני לצדו אחד מצד השיער את מעביר אליעזר סבא היה שכך  וכיוון
      .      , ושמן      בגריז אותו מושח היה הוא כתפו עד מגיע היה בחיי הראש של השני לצדו חזרה  נופל

 ,         , שחס     אופן בשום החלון את לפתוח עלינו אוסר היה במכונית אותנו לוקח וכשהיה  מנועים
 "  ,   ,       ". ימיו    בסוף ש ומספר שממשיך שמש פויו עם יחד צוחקים אנו התסרוקת תתפרק לא  וחלילה

   ,    ,       , לצד    גוחן היה מתיישב היה וכאשר הכרסת לה קרא שהוא ענק כרס הקטן לסבא לו  היתה
,  .   " ,   ",    . אך,      כעטלף חרש היה פויו מוסיף זה אליעזר וסבא האחר לצד הכרסת את ומסדר  האחד

  ,     ,          , השעה  או האוויר לחץ לפי או רוחו מצב לפי והלך שבא סיבתי עניין החרשות היתה נראה  כך
 ,        ,       . אבל  מה דבר ממנו מבקשים כשהיו לא במיוחד דבר שמע לא הזמן רוב כי ביממה  המסויימת

     , אותה?           את גם כלל וזה הטלוויזיה את שיחלישו הילדים על צועק היה הזמן כל הוא  מה
 ,             , כי   שלו הזו החרשות כל עם אותה שמע בכלל הוא איך תדע ולך התחתונה שבקומה  הטלוויזיה

 . ביותר       נמוך בווליום בה לצפות התרגלו הילדים
 .   ,   ,  ,     , הוא"     אחליש אני בשקט תהיה בסדר לו אומרת היתה והיא שתחליש מקטר היה לאשתו  גם
 ".          ,     , צוחק   בטנו על פתוח ספר עם נרדם היה הקטן והסבא מחלישה היתה לא היא לסלון שב  היה

פויו. 
    ,      ,   , את"     שיחליש עליו וצעק המרתף אל אליעזר סבא ירד ילד שכשהיה הבכור הבן לי סיפר  פעם

     ,       , רוצים,  מה הבין לא והילד מהילד רוצים מה בכלל הבינה לא והטלוויזיה  הטלוויזיה
.       ,    ,   , הילד.   מלפני פתוח היה ספר ורק סגורה בכלל היתה הטלוויזיה כלומר היא כי  מהטלוויזיה

    ,       ". לרגע       נאבד שהוא ונראה פויו של ראשו שח אז מדי רם בקול קרא שלו שהראש  כנראה
 . ובגעגועים  בזכרונות

".      " ,   ",  , לספר"      אוהב שאתה סיפור בטח זה מבקש אני פויו ביאנקה את פגשת איך לי  ספר
        ,    , החנות     אותה את בהן לראות יכול כבר ואני ניצוץ מבליח ובעיניו פניו לפתע מוארות זה  ברגע
 ".     " :  , בטמבורין,     לראשונה פגשתי ביאנקה את ומספר בכסאו מתיישר שהוא כמו הקטנה

      ,    , בחוסר     פויו שמספר בסיפור הצבעים לוקים זה בגלל וכנראה כמובן רחוקים ימים הם  הימים
,   ,      .     ,   , לבנה  שחורה קטנה חנות אותה הנה אז לבן בשחור הכל שצבוע להגיד אפשר מסויים  צבע
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     ." " :  , באותה      להכנס ועומדים כמעט ואנו טמבורין וקורא דלתה מעל מתנוסס לבן שחור  ששלט
    .      , מכונית,      דוהרת לפתע אך בפנים יש מה לראות בכדי טמבורין ששמה החנות אותה אל  הדלת

 .  ,  ,    , ותיפופים    וצפצופים אבק מעלה והיא השביל במעלה שחורה לבנה
.    ,   ,  ,   ,     ; עוצרת  היא באחת החנות בפני ואז פפום פפום צופרת היא קולות בקולי פפום  פפום

 ,     ,   ,  -   , כי     בדברים סדר שנעשה כדאי שנמשיך לפני רגע ו נעמד איש מתוכה ויוצא הדלת  נפתחת
      ,    ,  . בליווי    המכונית עצרה בו הרגע לאותו אחורה לרגע נחזור ובכן סיפורים בכאלה הדיוק  חשוב
,      ,     ,   ,   . מרים  תוף המכונית מן יצא האיש לפני תחילה וראשית הדלת נפתחה כן אם אבק  ענן

 ,    ,     , היינו.       עצמו האיש יצא האחרונים אלה שני ובעקבות רחב חיוך הרכב מתוך הגיח אז  הטמבורין
 "!   " :   ,   , נפלא     יום איזה וקרא נעמד והתוף החיוך בשניהם שהחזיק רוטנברג טמבורין אריאל

 ,      , וכותפות       שחורה לבנה פסים חולצת לגופו שוליים ורחב נמוך כובע ישב ראשו  על
   ,        , שהן    רואים היינו מחדש הכל לצבוע הצבעים שבים היו שאם במכנסיים ואחזו לאורכה  שירדו

        ,   , הזכוכית.    בדלת ופרץ החנות אל הלה שצעד כמו וקרקש קשקש בידיו הרעיש התוף  ירקרקות
 . ומתרגש    קטן בפעמון שטלטלה

 ,    ,    .    "!  , היה"   העם בפני ששמו בנו עמד בפנים בהכנסו טמבורין קרא ילדים מיוחד יום  היום
  ,     ,   ,   , ' גדעון  שמו האוכלוסין ורישום המדינה מבחינת חוקית מבחינה רשמית אך ונייר ג  טמבורין

      ,       , פנימה.  שפרץ באביו לפגוש קמו כשעיניו מלאי וספר הדלפק מאחורי הלה עמד ובכן  רוטנברג
 ,    ,   .     , עמד    עץ סולם על הדלפק בפני מיוחד יום הוא שהיום והצהרות ותיפופים וצילצולים  בסערות

  ,     , על         שהניח בטמבורין לפגוש ירדו כשעיניו המדפים על הצבע פחיות את וסדר הצעיר שמש  פויו
         . שבתוכה       חומה נייר שקית הצנצנת לצד שם הוא אז זכוכית של קטנה וצנצנת התוף את  הדלפק

".     ,   " , בוטנים,  חמאת לטעום ותבוא פויו למטה רד ואמר לחם
  ,    .   '    "? כל"  מה לעצמנו חושבים ואנו הדלפק מאחרי ונייר ג טמבורין התנשף בוטנים  חמאת

,  .       ?   ,   ? אבל  בוטנים בחמאת מדובר הכל בסך הרי והצלצולים הרעש ההתנשפויות כל הזו  המהומה
 ,    ,   ,   ,    . היו  בוטנים חמאת היינו דברים כאלה הלבנים השחורים הימים באותם כי להבין  אפשר

  .           , פויו   ובשביל מתוק משהו כזה לטעום ההזדמנות לאדם ניתנה יום כל ולא יקרים מאוד  דברים
.     ,   , כלל        ההזדמנות ניתנה טרם להגיד ניתן בסינרו ידיו את ונגב הסולם מן שירד שמש

 ,   ,  " : הבאתי         רוטנברג רות החוצה צאי החנות פנים לכיוון וזעק קולו את טמבורין הרים  אז
הפתעה!"

 ".       " ,  , אחז    וחצי סנטימטר של ברגים עוד להזמין צריך ואמרה טמבורין של אשתו  כשבאה
   ,   " ,  ,     , חמאת  לנו הבאתי מהברגים לרגע נשכח מכריז ריקוד בצעד אותה וסחרר בידיה  טמבורין
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    ,  " ,   ,     , לנו  שאין יודע אתה רוטנברג טמבורין בחומרה אמרה רגליה על שוב וכשנעמדה צחקה  רות
 ,           ". שלפי   שחור לחם פיסות החומה השקית מן הוציא רק טמבורין אבל דברים לכאלה  כספים
  ;        , המתכת   ריחות בחנות תמיד ששררה הריחות תערובת מעל שהתנחשלו פיזר שהוא  הניחוחות
  ,           , אפילו  והיא האופה של מתנורו יצאה אך הלחם שכיכר לזהות היה ניתן והקרטון  והפלסטיק

 .     , דקיקים   זרעונים ועטויית פריכה חמימה עוד היתה
,  ,  " ,  ,     , אשתי     יודעת את ואמר כולם בידי אותו נתן בממרח הלחם את מרח  טמבורין

,  ,   ,      , ופשוט    והברגים הכספים הדברים מכל לשכוח צריכים שבהם מיוחדים ימים יש  שלפעמים
 ". מהחיים  להנות

. '    "? ונייר"    ג טמבורין שאל הזה ביום מיוחד מה
.   ". טמבורין"   השיב ובריאים חיים אנחנו

.   "?  , הבן" שאל אז נו
,      ,   "?     , הדלפק"    מן הטמבורין את לקח טמבורין צחק מיוחד דבר לא זה ובריאים חיים להיות  אז

.     , בתוף   מקיש שהוא תוך החנות לתוך ופנה

.    ,    ". התה"      מן ושותה צוחק שמש פויו זהב לפי מכניס שאני כאילו הרגשתי
.   ",    , מחייך"      אני בוטנים חמאת כשאקנה הבאה בפעם זה על אחשוב אני

  ,      .     , פנימה   ונכנסה פעמון בצלצול שוב נפתחה הדלת הפתיחה שעת הגיעה כבר בחנות שם  חזרה
      '   .   ,   , פיהם  את לקנח מיהרו שמש ופויו ונייר ג טמבורין לבנה שחורה כולה והיא טננבאום  גברת

 ,    " .    , גברת,     לך לעזור אפשר במה לעבודה חזרה וניגשו והממרח הלחם את כיסו  בסינרם
. פויו?"   שאל טננבאום

  ,      " ,    ", שהפך"     מה ובריאים חיים שהיינו זה מלבד אולי שמש פויו מספר לדבעי רגיל יום זה  היה
 ,          " .   ", בדקה   בחיי ביותר הנפלא ליום רגיל מיום הפך היום אותו אבל צוחק הוא מיוחד ליום  אותו

    .     ,      , נכנסה  הרגע באותו כי בשבילי הכל השתנה בה הסגירה לפני שנותרה הדקה וזו בלבד  אחת
ביאנקה."

  -      ,    , שהופכת    עובדה ובריאים חיים שאנו הוודאות שמלבד נוסף יום הסתיים סגירה שעת כמעט  זו
, '    "?    " .    - ונייר    ג טמבורין שאל לסל לקלוע ללכת רוצה לחלוטין רגיל הוא למיוחד מרגיל היום  את

. הסינר     את מותניו מעל והסיר
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  ,    .     ,   ".    , כבר"   זו שאמרנו כמו הרי הרצפה את מטאטא שהיה פויו אמר שיעורים לי יש יכול לא  אני
  ,    ,     ,      . יאחלו   כולם הקופה את ינעלו האורות את יסגרו אז אחת דקה עוד רק יש סגירה שעת  כמעט

.       , עסוקיו    אל אחד כל ויפנה מנוחה ליל לזה זה
-     ,   ,     , ומודיע   ברינה הפעמון מצלצל הדלת נפתחת הסגירה לפני אחת דקה לפתע הנה  אך

,      ,        ! שבאוזניו  הפעמון צלצול הופך לפתע בנכנסים להביט ראשו את מרים שפויו וכמו בא  מישהו
   .    ;      , פורץ  בהיר אור ונהדרת שמיימית מנגינה רבים פעמונים של ענוגים לצלצולים אחד  מפעמון

. פויו      את ומסנוור הדלת מן פנימה

 ,     " .   ",    ,   , אז"  מלאך ראיתי לא פעם אף מספר הוא לסגירה האחרונה הדקה חיי השתנו אחת  בדקה
,          ,  , מלאכים       בעצמו שראה כזה אחד אלי שיבוא רוצה אני אבל נראים הם כיצד יודע ממש לא  אני

  ".     ,    , מחייך      הוא אחד כמו נראתה לא לסגירה האחרונה בדקה לחנות אז שנכנסה שביאנקה לי  ויגיד
 , " ,    ,          . לאן  אבא אביה את ושואלת האבות בית אל פויו של בתו נכנסת זה ברגע מצטעפות  ועיניו

הלכת?"
.   "?  ,    , הוא"    עונה לא כאן אני הנה מקום לשום הלכתי לא

 .  ,        " ,  , הבאתי   אבא האלה השיטוטים כל עם להמשיך יכול לא אתה ומפטירה ארוכות נאנחת  בתו
".      , במקרר  אותו לשים הולכת אני אוכל לך

  ,       ".  ,   " ,  , עוד     אך היציאה לעבר פעמי שם כבר אני פויו נלך אנחנו גם ואומר רגליו על סבא קם  אז
 ".       " , כשאני       שמעבר העולם אל לעבור שלי הזמן הגיע לסבא אומר שמש פויו את לשמוע  מספיק

   ,    ,      ,     , כף   את ומניח הבנה של חיוך מחייך מילו סבא את ורואה עקבי על סובב אני אלו דברים  שומע
.      ,      . המכונית     אל חזרה יוצאים ואנו כתפו על סבא טופח אז פויו של זו על ידו

שמעבר  העולם
".     ,    " ,      ", קרטיבים" נקנה זה ואחרי במים קצת לשחק תלכו לבריכה בהגיענו מילו סבא אמר  זהו
 :        , לא     ולצעוק במשרוקית לשרוק שלומי המציל שהספיק ולפני הבריכה אל לרוץ שהספקנו  ולפני

 ,          " , מפני!   למסננת תתקרבו שלא לכם להגיד לזכור לי אמרה שלכם אמא סבא הוסיף  לרוץ
". לתוכה     פעם נשאב כבר שמישהו
"?   " ,  "? לו" קרה ומה אמרתי באמת

   ,            " , לא  אני אז כזו שאלה שתשאלו במקרה להגיד מה לי אמרה לא כבר שלכם אמא אמר  סבא
  ".          ,    . עומד   ובעודי שמעבר העולם אל עבר בטח שהוא לנחש קשה לא הסתם מן אבל קרה מה  יודע

,    ,  , שמעבר        העולם באומרו הלוא המעניינות האפשרויות על בראשי ועובר אחדים לרגעים  שם
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    ,      , פני      על אדריאן חלף ביותר מיוחד עולם בודאי וזה למסננת שמעבר לעולם סבא הרי  התכוון
 "!     " : עושה,  שאני התותח את תראו וקרא בריצה

.        "!  " , המים     לתוך אדריאן בעקבות זינקנו ויולי ואני לרוץ לא וצעק במשרוקית שרק שלומי  המציל
 .     ". מטה"     וצללה יולי אמרה בקרקעית לגעת יכול מי נראה

     " ,    ,     , האבן  את יביא במי נתחרה בואו אמרה יולי ואז שוב ועלינו שוב צללנו ועלינו  צללנו
 .    ,  ,    , המסננת,"       ליד ממש ונחת באטיות מטה שצלל קטן חלוק הכחולים המים לתוך וזרקה ראשון

.     ".   " ,    , מטה   צוללת היתה וכבר מפחדת לא אני והכריזה חייכה ויולי בזה זה הבטנו
,    ,     , אומר        הייתי בו דיון בנושא נערך טרם ונגד בעד של האפשרויות נבחנו שטרם למרות  זאת

 ,  ,  ".   ,    "-  ", היתה, "     אולי ויולי אחר נביא חלוקים הרבה עוד יש ו סיכון לקחת כדאי לא אולי  למשל
   " ,     ". תשאבי, "     אם מה אבל אומר הייתי זה כנגד מהחיים חלק זה סיכונים לקיחת  ואומרת

  " ,   ".    " , לא?"     את אבל ממשיך הייתי למסננת אשאב אני אז ומשיבה מחייכת היתה ויולי  למסננת
  ,         ". היתה      והיא הזממני החיוך נמתח היה יולי של פניה ועל שמעבר בעולם שם מחכה מה  יודעת

". שנברר, "    כדאי אולי אז אומרת
  ,       ,    , התוצאה,    היתה דיון כזה נערך היה אם שאפילו נכונה להעריך ניתן הנסיבות כל בגין  אולם

 ;      ,        , צוללת.    כעת עושה שהיא כפי בדיוק המסננת עבר אל מטה צוללת יולי היתה כך או כך  אחת
-      ,     , כל       קרובה כבר והיא והנה ועוד עוד מטה צוללת הקרקעית על שנחה החלקה האבן אל וקרבה

 ,  ,      ,     , היא   פתאום אצבעותיה קצות בו שנוגעות וכמו לאספהו ידה את מושיטה החלוק אל  כך
 . המסננת    לתוך באחת נשאבת

 .      ,       , היא   מדי מאוחר היה זה אך בה לאחוז שלי ידי את הושטתי בעקבותיה במהירות  צללתי
. שמעבר    לעולם נשאבה כבר

,  ,       -    , שמעבר    הזה לעולם סימן איזה מחפש אולי השבכה לתוך והבטתי במים שם שריחפתי  וכמו
 ,   ,       ,      ,   , ועוד   שמעבר בעולם שם שיש יהיה לא שזה מה ראשים שני בעל גמד או עץ או ענן זה  יהה
   -    ,     ,     , בעצמי  פתאום נשאבתי שם שהיא סימן שניים או נמש איזה וחלק חום שיער מחפש מזה  יותר

 . המסננת  לתוך
,       ,   , המסננת  של השני בצד החוצה ונפלטי והתגלגלתי והסתחררתי והתערבבתי  התערבלתי

  ,  -     ,    ,   . הישר   וההגיון במים שסביבי מה כל כמו פי שנמלא מפני לרגע נחרדתי שמעבר העולם  אל
    ,    .   , אל;       עברתי שהרי מפני נחנקתי לא אבל תחנק תיכף הפה מן אויר בועות לך יוצאות  אומר

 .   ,    ,   ,  ,   , קיימים  אינם ההגיון של אלה לפחות או החוקים שמעבר ובעולם שמעבר העולם
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    - עומד            אני הנה הרי זו חדשה סגולה על פליאה וגם מים נמלאת ודעתי שם ניצב  ובעודי
  .     ,       - אחז      הוא ראשים שני בעל גמד המיימיים השמיים מן לפתע לו ירד דג כמו במים ונושם כאן  לי

 .   ,   , השנייה        בידו אדומה מזוודה אט מטה וריחף צבעים עטורת במטרייה האחת בידו
 .     ,    , וטוב     האדומה המזוודה את ופתח המטרייה את קיפל האדמה אל הלה הגיע  כאשר

  ,    ,    , בוטא       ובאופן וכמה כמה ופי ששוב נראה כי והגיון לחוקים בקשר משהו טרם הזכרנו  שכבר
,        ,     . ישנה-   כתיבה מכונת הקטנה המזוודה מן יצאו ממש עיני כנגד הרי נשברים שניהם  ביותר

,(     )   ,( השולחן  (     בפני והניח פתח שהגמד מתקפל כסא האדמה על והניח פתח שהגמד מתקפל  שולחן
  ,(    -   - מתקפלת    (  מנורה הראשים שני על חשיבות ברוב חבש שהגמד מימדים רבי כובעים  שני

 .(      )    ,( קטן(     קוף מתוכו והוציא פתח שהגמד מחליד כלים וארגז השולחן על והניח פתח שהגמד
" :  -  ,    -     ,   , שם    אחד פיות נכון יותר או פה רגע עוד שאמרו בגרונותיו כחכח בכסא הגמד התיישב  אז

בבקשה."
,  ,(     , מלמלתי     (  למה להבין קשה לא בנסיבות ובהתחשב קל חושים בעירפול שרוי  ועודני

"? מה"
,       .     "? לו"      היו ושחורות עבות גבות ארבע רוח בקוצר הגמד תבע שלך השם מה יודע לא  אתה

  (   )   , הסתחררו,     שבאישוניהם רטייה הרביעית על עיניים שלוש וארוכים חרוטיים אפים שני  לגמד
    -  )   , שאחז     הרגעי הבלבול אילולא מספרן אשר הקטנות ואצבעותיו בשבשבת כמו צבעים של  שלל
   (      -    , על,     בהתרגשות ריחפו יד כף בכל שמונה היה ש מוצא הייתי לחישובים פנוי מוחי והיה  בי

 .      , לשאלה   לתשובה סבלנות בחוסר וחיכו הכתיבה מכונת קלידי
"...  ,  ,  ,      , " ,  ", הוא"      שמי הלוא שמו מה יודע אדם בן בטח מלמלתי שלי השם מה יודע שאני בטח
,     , שהשתררה        הרגעית בשתיקה כי הגמד של רצונו את השביעה לא שהתשובה  וכנראה

        , רושם       שיצרו אויר בועות שתי פרצו פיותיו ומשני המחריד מהסוג מבטים עיניו שלושת בי  זרו
     ,   ,   .  ,  , התשובה     מן מסופקים ממש לא להגיד אפשר אנו וגם מרוצות ובכן ממש לא שהן בועות  של

  ,      ,  .       , אין   מן כמו שאלה אותנו שאלו לא למשל פשוטה שאלה נשאלה הכל בסך הרי הזו תשובה  לא
      ,       ? קושיות    לכאלה שגם פי על אף תשובה לה אין שלכאורה שאלה כזו המוות אין ומן  החיים

   ,  ,        , זה.     טומן היה לדוגמא יצחק דוד כמו אחד בסביבה עומד היה השאלה בהשאל אם כי  פתרונים
,   ,  " :      , והמוות     החיים והרע הטוב ומודיע לאויר מלומדת אצבע זוקר השנייה ידו בכף מרפקו  את

 ".  '   , המה  ה מיד והעוני העושר
  ,         -     , כבר  ניתן לא או מסובכת הנה האחרונה זו אם ולסוגיה שאלה כזו נשאלה לא אופן  בכל

,    ,  ?   ,    - מבינים     לא אנו ובאמת שמך ומה נאמר הכל בסך תשובה לכך ולמצוא להתווכח  לאחרים
 .     ,   , השאלה  על כבר ענה אדם בן השם למען
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,     .     , התחקורים      כל בזמן כי החושים ערפול מלבד וזה הרגעים באותם הריכוז היה קשה  אך
  ;       ,  ,   , את     לקח מדידות ומדד הכלים מארגז מכשירים הוציא עלי מזה וגרוע סביבי הקוף לו קפץ  גם
  ,     ,     ,    ,    , מני  ועוד עיני תוך אל ואז פי בתוך והביט האיר כתפי על קפץ נעלי מספר ואת אוזני  מידות

,     .        . הגמד   שאת כנראה אך הרגעים באותם הריכוז היה קשה מעט ובקצרה משונים כאלה  מעשים
.  "? " , רגן    ובכן תרוצים כאלה עניינו לא

.     ,   ", החשיבה"  יכולת אלי כששבה לבסוף אמרתי בלנדו שמי
,     , הבאה        השאלה נשאלה וכבר התשובה את הכתיבה במכונת הקלידו הגמד של  אצבעותיו

"? קריא"   שלך הדרכון
"? דרכון"

 ,  ,   , " ,        , תעודת   פספורט המילון ולפי דרכון בזה זה רוח בקוצר הביטו ראשיו ושני פניו הזעיף  הגמד
". המוצא,      לארץ מחוץ זהות מסמך מסע

". דרכון"     זה מה יודע אני
"? שלך"    זה איפה אז

.   ,  ". נאנח"        והגמד מלמלתי אחד לי יש בכלל אם יודע לא אני
.  "? רגז"      דרכון בלי לטייל חשבת בדיוק איך

 -      ,   "-    ,   , שאך"  הקוף קפץ זה ברגע אך לומר התחלתי נשא יולי ופתאום בבריכה שחיתי חשבתי  לא
   ,         ,   - נעלם    שהוא היכן הכלים ארגז תוך אל ואז השולחן אל נתר כתפי מעל אוזני בתוך לחטט  סיים

  ,        , יכולתי,    שרק ומספרים מלל רשימת שעליה קלף במגילת החזיק החוצה חזרה וכשיצא  לרגעים
,   .       , להקליד,     כשסיים הכתיבה מכונת לתוך והזין כבר שהגמד המדידות כל תוצאות שהם  לנחש

"?   " ,   , הגעת     מטרה לאיזו שאל והוא עיניו שלושת שוב בי ננעצו
 "? הגעתי"   מטרה לאיזו

".    , " , להתחכמויות  מקום איננו המכס נאנח הגמד
 ". מתחכם"   לא אני

"? הגעת"    מה לשם אז
.  "?   . שאלתי"    אותה ראית יולי את לחפש כדי

.   "? הגמד"  נרגז מי את
".    ,    " ,  ", ונמשים" ירוקות עיניים וחלק חום שיער עם אמרתי ילדה

  " ,  ,    , חטף       שהאמלגמיליון נראה והשיב בראשו הניד וזה הגמד של באוזנו מה דבר לחש  הקוף
אותה."

"?    " ,  "!? הזה"  האמלגמיליון זה מי קראתי אותה חטף
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".  , " ,   ", האמלגמיליון" זה הגמד אמר האמלגמיליון
.  "? התרגשתי"   נמצא הוא איפה

  ", " :        ,   , הייתי   וכבר שם ולאמר כיוון לאיזה להצביע הספיק לא ועוד לצדדים הביט סביב סבב  הגמד
          , המים   בשמי ונעלמו בחינניות מעלה שנסקו בועות אחריהן מעלות רגלי הכיוון באותו  רץ

        ! " : מתכנן.      אתה זמן לכמה אותך שאלתי לא עוד חכה מאחרי צועק הגמד את שמעתי  הכחולים
   ,   ,    " : במכס!"   להתפקד שעליה אותה כשתמצא הנפקדת לילדה אמור בבקשה צעק אז  להישאר

 "!         , בדרכונה  להציץ הספקתי שעוד לפני שנחטפה שנראה מפני ומיד תיכף
 .        , אך       מה מרחק משם רחקתי שכבר שום על לשמוע הספקתי לא כבר השני המשפט  את
 )    ,  ,   .    , מי      וכל שיכולתי ככל מהר רצתי אופן בכל שינה לא זה הגמד שצעק מה שזה העובדה  את

  ,(    ,      , מצאתי     כשלפתע מהירה שלא ובודאי קלה משימה זו שאין יודע מים בתוך לרוץ פעם  שניסה
,       , רבה         בשקיטה התכולים במים מעלה שריחפו מדוזות של וצפוף לבן ענן ידי על מכותר  עצמי

 . כפרפרים         בחן מלאות והיו הרכים בזרמים ואנה אנה נעו
  ,       , צף      והייתי האדמה מן רגלי משים מבלי נעתקו כמוקסם במחול ומביט שם עומד  ובעודי

 .   , הלאה   מרחף אתן יחד מעלה
 ,       , נגוזו     האחרונים הארועים כליל ממני ונשתכחו ופתאום רגעים כמה אפילו חלפו  ולא

 ,        ,     ,  . וכמו   בשיתוק שלקה או אותו שהפנטו אחד וכמו זו נחרצת בשלווה מוקף וכך היו כלא  ממוחי
 .  ,  ;         - הלאה  מעלה ולצוף להמשיך הפסקני הצורך מלבד דבר חשתי לא מוחי התנוון
    , זכרונות         אך בה ונותרו מתודעתי זו אחר בזו מחשבות מסתלקות החלו כבר  והנה

   .    ,   ,    , אלו,   גם וכשהחלו ודודים וסבתות סבים נמשים עם ילדה בדבר משהו הגיגים רמצי  מחווירים
 ,            , וצנצנות  שהתפוצץ ירח בדבר מטושטש סיפור של מחוק אוד איזה רק ונשאר ולהיעלם  לפוג

 -      ,     , שלרגעים    מגורל מועד מבעוד אותי וחילצה חולצתי בצווארון יד תפסה שזיף ריבת של  ריקות
 .      - ביותר  עגום להיות היה עלול לי יסתבר

,     , בחוזקה          הרחבות בכנפיו שחבט וענק כסוף טריגון דג של גבו על יושב עצמי  מצאתי
      .     , בדג    שנהגה קטנה אשה ישבה מלפני מאחור המדוזות את משאיר במהירות הלאה משם  ורחק

           , השתלשלו  בד כנפי ששתי ירוק טייסים וכובע שחורות מגן משקפי חבשה דקיקות  במושכות
 , באחת (            המצלמה אל וחייך שלו במטוס כשישב אוסוולד אוליבר שחבש מהסוג כובע כזה  ממנו

 "!?   " .      ,( דרשה     עושה אתה מה צווארה את עטף ירקרק צעיף דולורטה סבתא של התמונות  מן
. בתוקף  האשה

.  ". השבתי"    כלום עושה לא אני
"? זכרונותיך"      כל את לאבד רוצה אתה
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". לא"
      , ואת"           זכרונותיו כל את לצמיתות מאבד חוליות חסרי אותם כל עם כך שנסחף שמי יודע לא  אתה

"?   ,  ,    ,    , בעצמו   למדוזה כלומר ודעת זכרון חסר לנבוב לבסוף והופך עצמו ואת נפשו
    ,       ". אשכול"    על לאחור כשהבטתי מפי פרצו התרגשות של קטנות בועות זה את ידעתי  לא

.   "?     " . בחלחלה  שאלתי אנשים פעם היו אלה כל המתרחק המדוזות
 .   ", האשה" השיבה חלקם

 ,    ,    , וצלחו       ובשופרא בחן עופפו המוטה אדירות וכנפיו ורחב גדול היה רכבנו גבו שעל  הדג
.  "?   " . שאלה   שמעבר מהעולם באת בקלילות הכחולים במים

".    " ,   ",    ,  , שמעבר" העולם שזהו חשבתי בבלבול מלמלתי בטוח לא אני אולי כן
"?   " .   ", פנייך"    מועדות לאן האישה אמרה בקרוב הזכרונות אלייך ישובו

".      ,     " ,  ", מה"   בטוח לא אני אבל משהו מחפש שאני חושב אני אמרתי יודע לא אני
  ,   ,    " ,   "? לו"    היה למשל אם מספריים יחפש שאדם הגיוני האשה ניסתה מספריים מחפש אתה  אולי

". לגזור   מה דבר
 ". זה"     שזה חושב לא אני

"? לנעליים"    שרוכים אולי אז
".   , " ,  , במקומם  השרוכים לא ואמרתי בנעלי הבטתי

המספר"      את מחפש אתה ,    5אולי   " , לחפש?"  שתרצה להניח סביר אותו איבדת אם  הוסיפה
".      , בלעדיו,  לספור מאוד קשה יהיה כי אחריו

".     " ,  , מישהו   מחפש שאני לי נראה ואמרתי לשלילה בראשי הנדתי
"? מי"   כמו מישהו

,  ,     ,    ",  , " .  ", קראתי"   זכרון הבזק אלי וכששב וחשבתי רגע עצרתי אולי אולי השבתי יודע לא  אני
"?      .    .     ! אליו"  אותי לקחת יכולה את אותה חטף האמלגמיליון יולי את מחפש אני יולי את

 ".         , אמרה"      הבא ברגע יהיה היכן לדעת ניתן לא ולעולם הזמן כל מיקומו את משנה  האמלגמיליון
,  ,     ,   ,       , ובכן. "   דרך מין לדברים יש כאן כי אתה הייתי אם מתייאשת הייתי לא דאגה אל אך  האשה

      ,       ". ונתנה  חוט בקצהו וקשרה אותו ניפחה מכיסה אדום בלון האשה הוציאה אז מעצמם  להסתדר
,     ,   ".   " :    , מטה  בחדות פנה והדג במושכות משכה ההצלה על תודה להגיד שהספקתי ולפני בידי  אותו

 .        , הכחולים    המעמקים תוך אל ונעלמו צללו ושניהם האדירות בכנפיו בחוזקה חבט
.       ,   . ברכות     בי טלטלו הקלים הזרמים ורק שקט היה במים וצפתי הבלון בחוט  אחזתי

    ,   ,  , זרמים      במים לנשוב החלו שלפתע מפני ולרכות לשקט בקשר מדי מוקדם שדברתי  וכנראה
.        ,     , נשמעו,    תופים הדי כמו חזקים רעמים כי סיפי ונרעדו העולם נרעד לפה משם הסיטוני  פרועים

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

351



,     ,    .   , במים   סחפוני אלימות רוחות והלך גבר השאון ומעלי תחתי סביבי בחרדה  הבטתי
 "!  ,   !  !  ,  " : זהירות,   מהדרך סורו זהירות זהירות מהדרך סורו זעקות נשמעו ולפתע

   ,        , מתוך   לפתע פרץ בעתה של בהולות מחשבות והבהבו כבר כשבראשי ספורים רגעים  לאחר
 .     ,    , כיוון       מכל אותי ואגף מעלה במהירות דהר פרסה וכסופי לבנים ים סוסי עדר המעמקים
!  ,  " .    , זהירות     מהדרך סורו נוראות הפרסות ורעמו סביבי הסתחררו מים בועות  אלפי

 .    ,    ,    "!  , שלמעלה!   המים לשמי הלאה נעלמו ואז הים סוסי התנשפו זהירות מהדרך סורו זהירות
   ,     ,   , זרמי    סביבי התנקזו הסוסים שנעלמו כמו כי שוב טעיתי הצרות שחלפו חשבתי  ואם

  .   ,         , מידי  נתלש בתווך ואני ומשתוללת נוראית סערה של לולאה וצרו יחדיו חברו הפרועים  המים
 .    ,     , הזרמים,      שיכתיבו ולאן ולכאן לכאן ונסחף סב מענף תלוש עלה כמו והייתי הבלון

       , שטח      איזשהו על נוחת עצמי מצאתי ולבסוף מטה משכני אלימה ומערבולת עיני  עצמתי
    ,    ,      ,    , זה,  היה אולי או שוב הכל הסתחרר רגלי על שנעמדתי איך כי חשבתי כך לפחות או  יציב
    ,    ,    ,    . את  מלפני למקד וניסיתי וכה כה מתנודד בקושי מעט נעמדתי כך או כך שהסתחרר  ראשי

מבטי. 
  ,       . אדומות    תפרחות ענקיים שעליהם צהובים צמחים שם היו יער במין שניצבתי  נראה

   ,  ,        , כאלה  רואים לא ובאמת מימדים רבי חלזונות עליהן שזחלו כחולות פטריות בועות  שהפריחו
 ,  ,           , כשיפסיקו   או אלי לפזול העולם כשיפסיק נוסף מבט בהכל להעיף שמח הייתי יום כל  דברים
  ,  ,      .     , נשמטה    ושוב נשבעתי אחד צעד ועשיתי רק אך יהיה לא שזה מה העולם אל לפזול  עיני

 .     ,      . ברצפה   בחוזקה פגעתי ולבסוף ארוכה מנהרה במורד במהירות גלשתי רגלי תחת הקרקע
,         , לאחרונה     מסעירות חוויות מספר עברתי ספק ללא כי תחילה אברי לכל ששלום  בדקתי
,       . לגופי            מחובר עדיין היה הכל אך בדרך רגל או אצבע איזו מאבד הייתי אם מפתיע זה היה  ולא

 .       , במעגלים     סביב נע לא כבר והעולם ותקין שלם וגם הנכון במקום
   ,    ,    , מולי      הנה כי בשמחה לבי ניתר אותן שפקחתי וכמו עיני את ושפשפתי רגלי על  נעמדתי
.        .     , סביבנו  התקמרו גדולה מערה של השחורים קירותיה שקופה בועה בתוך צפונה יולי  ישבה

,           ,    , המערה  של השני בצדה רגליה על במהירות נעמדה היא אך יולי לעבר וזינקתי בחדווה  קראתי
 ,  ,    ,  ,      , האמלגמיליון  שקט קול בלי וזאת ואמרה שפתיה כנגד מזהירה אצבע הניחה הבועה  בתוך

כאן. 
,   ,    .    , חשבתי       ולתומי הבועה אל מהרתי חשוך היה כי דבר ראיתי לא אך סביב חיש  הבטתי

   ,  ,     .     , בטולים     הזה שבמקום נכון לנו ידוע כבר אך הגיוני רק זה הרי תתנפץ והיא אצבע בה  אתחוב
   ,     ,    . איזו    שלא ובטח ינפצה שדבר נראה ולא היתה חזקה המעטפת ההגיוניים החוקים כל  ומבוטלים

 .   ,  ,    . למשל  מספריים כמו חד למשהו נזקקתי קטנה אצבע
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    ,         . היו    לא הם אך חדה אבן או מקל איזה אמצא שאולי חשבתי הרפה באור סביב  הבטתי
    ,       , כבד.    משהו חשתי כשלפתע פתרונות במוחי להעלות מנסה שאני תוך הבועה סביב סבתי  בנמצא

,     .     ,    ,     . לשם  הגיעו הם איך מספריים זוג בו נמצאו פלא איזה וראו ידי את בו תחבתי בכיסי  מתנדנד
 .             , למים   שקפצתי לפני מספריים מכנסי בכיס הכנסתי שלא בטוח די אני כי טוב ניחוש כל

,      ,       , מכן,    לאחר אליהן לשוב נאלץ לתהיות המתאים הזמן לא זה וכעת זמן דבר לכל  ובכן
 .    ,    , פחות       לא ומסעירות יותר בהולות שהנן העכשוויות בהתרחשויות זה במקום להתמקד עלינו כי

 ,         , אך    מה דבר וקראה מאחרי משהו לכיוון הצביעה ואז בהתרגשות בידיה נפנפה  יולי
  ,      ,    . מלווה    והוא האמלגמיליון יצא הצללים מתוך והנה עקבי על סבתי הבועה במעטפת נבלע  קולה

-          - משטח     מעל אותו שמקלפים נצמד דבק כמו נשמעו הם הקירות מן שנקלפו עצמם  בצללים
 .  , מאיימים     אטיים בצעדים אלינו קרבים והחלו

;      , אברי         כל את להשבית מאיימת אצבעותי קצות את דגדגה וחלחלה מהיר רעד בי  חלף
   ,     ,      . יש     דבר לכל מקודם שאמרנו כמו כי דגדגה רק אומר אני אך דברים כאלה ראיתי מעולם  הרי
,    ,    .        , המספריים  את הנפתי במהירות שוב סבתי לחרדה הזמן זה היה שלא ידע ולבי משלו  זמן

   ,      . הצללים     התנודדו וסביבנו יחדיו ויולי אני עמדנו אז שהתנפצה בבועה כוחי בכל  והכתי
 .   , וקרבו  הלכו השונות בצורותיהם

   , ביכולתנו         היה שאם אילמות צעקות זעקו הפעורים ופיותיהם נשלפו חדות צל  ציפורני
  ,         . שכך,      וכמו ידי כף לתוך יולי של אצבעותיה החליקו לפתע ביותר נוראי קולן היה לבטח  לשמען

 ,  ,     ,   " , דרך      ובכן לדברים יש פה כי יולי תדאגי אל ואמרתי עיקשת נועזות באיזו לבי  נתמלא
". מעצמם  להסתדר

  ,      ,    , בזממה  מחכך באטיות לעברנו לצעוד החל ואז ומרגיז איום צחוק צחק  האמלגמיליון
 .    ,          . שיני   את חושק באדמה רגלי את ונטעתי בחיל יולי ובין בינו נעמדתי ידיו כפות את

     ,    ? בעזרת"      לנפץ תוכל אותי שגם אתה סבור אולי לעשות שתוכל חושב אתה בדיוק  מה
,          , " . העץ?"   על אחת מציפור ביד ציפורים שתי טובות לבטח ובכן האמלגמיליון צחק  מספריים

 ".         , נוספים       עבדים שני עוד לי יהיו מהרה ועד לצללים שניכם את ואהפוך אותך גם אלכוד
     ,       ; סוגרים    והיו וכבר רגע ועוד צד מכל עלינו וסגרו המה הלכו צללים מזכירים כבר  ואם

"!  " ,       . מרחק     שמרו שיני מבין וסננתי מזהירה אצבע זקרתי האפלות ידיהם את גם עלינו
  ,  -   ,     " ,    , הצגה  זו נהנה כך כל אני להמשיך רוצה ולא כמעט אני כפיו שוב וספק צחק  האמלגמיליון

נפלאה."
    ,    ,  . לכך    הוכחה שוב וזו פלאים התרחשו שוב וראו בחימה והתנשפתי התכווצו  גבותי

 ,         . נדלקה      הזקורה אצבעי על האויר חלף בו ברגע כי קיימים אינם ההגיון חוקי הזה  שבמקום

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

353



   ,      . הצללים      לפתע נעצרו בפליאה כולם בכך שהביטו וכמו ארוכה אש לשון לפתע בה  ועלתה
 ;       . צליל      רחשים ברחשים המערה את מלאו ניעותיהם נוחות באי במקומם זעים והחלו  באחת

, " .     ,      . אמרתי    צד לכל בלהבה מנופף אצבעי את גבוה והרמתי חייכתי יבשים עלים כשל  רשרוש
 .       ,  "! האש  מאור בפחד לסוג החלו והצללים קראתי מרחק שמרו

 ,   .    " ,  "!?  " , זו    אותם תפסו קטנה להבה רק זו קרא לכם מה בכעס התעוו האמלגמיליון  פני
    ,      ,  , ורחקו!"     הלכו אלה כי הצללים את הרשימו ממש לא פקודות אלה שברגעים כנראה אך  פקודה

 . הקירות   לעבר חזרה
   ,    ,  , עובדים,        איך הבינותי לי נראה כך כי יולי של בידה בהחלטיות ואחזתי חייכתי אני  ואני

 ".  ,       " ,  . מזוודה  זה מקרים בכאלו צריך שאדם מה כל אמרתי הדברים כאן
.    "? בפליאה" יולי שאלה מזוודה
.   "? האמלגמיליון" שאל מזוודה

 "? " :     , מזוודה    בעצמם קוראים היו בודאי לדבר הצללים יכלו ואם
    , עצמם,          בעד מעשים ידברו רגעים מספר לעוד רק בסבלנות להתאזר יהיה ניתן אם  ובכן
    ,       . הגמד    הופיע שלפתע היכן מעלה והצבעתי חייכתי רק בנתיים אך מספקת תשובה כולם  ויקבלו

 .      ,      , הקרקע   על ונחת מטה ריחף מזוודה ובשנייה מטרייה האחת בידו הראשים שני בעל
  , " ,    ,     , רואה     אני מצויין ואמר סביבו הביט המזוודה את מידו והניח המטרייה את הלה קיפל  אז

  ,    ".    .    . בידו  והחווה באמלגמיליון הביט הוא דרכונים בבקשה להוציא מניין לערוך נוכל כאן  שכולם
 ".   ,   " ,   , חוקיים  שהם בשבילך מקווה אני בתוקף אומר הצללים לכיוון

,      ,       , הכתיבה    מכונת ואת הקוף את הכסא ואת השולחן את מתוכה שלף המזוודה את פתח  אז
".  " , בבקשה  שמות ואמר התיישב

  ,      : סביב     העיף עקביו על האמלגמיליון סבב ראשית דברים מספר קרו הרגע  ובאותו
        ".  " , בתוך    ידי את ושלחתי השולחן על קפצתי אני מסתלק אני ורטן גלימותיו את  קרסוליו

?   " ,  ( )   , עושה,        אתה מה אחד פיות פה שזעק הגמד מצד מאוד ברורות מחאות למרות וזאת  המזוודה
"! מיד   לחדול עלייך

,     ,     , ליולי       ידי הושטתי ואז וסולם ישן רדיו מקלט שחמט ולוח חבוט כינור המזוודה מתוך  שלפתי
 ". " , עלי  לה ואמרתי

",  ,  , " ,  ".   ,  " ,  , שלוש    שתיים אחת ספרתי תעזבי ואל בידי אחזי אמרתי השולחן על היא  כשעלתה
 , " :     ,       . טרם   חכו וקרא המזוודה לתוך הציץ רגליו על הגמד גם קפץ מיד המזוודה לתוך  וקפצנו

"! הפליטה      של הדרכון את לבחון הספקתי
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   ,     , העובדה,          את לשנות כך או כך אך הקובלנה זו את לשמוע בכדי סביר במרחק היינו לא  ובכן
,   ,   .    ,     , והתערבבנו   התערבלנו אופן בכל שינה לא זה קרא שהגמד מה וזה שקרה מה  שזה
   . באבן          אחזה יולי הבריכה מי לתוך המסננת דרך שוב החוצה ונפלטנו והתגלגלנו  הסתחררנו

 .    , החוצה    חזרה ושחינו השבכה לצד שנחה הקטנה
,       , מוזר      מאוד שזה לעצמי חשבתי ואני הבריכה שפת על מתנשפים נשענו  לרגעים

   ?   -    ,  ?   : לא    אפילו ויולי זמן הרבה כך לכל נעלמתם לאן או הייתם איפה שואל לא אפילו  שאדריאן
     .        : מחייכת  היא זה שבמקום אלא הנורא האמלגמיליון של מציפורניו אותי שהצלת תודה לי  אומרת

     ,  ".    " ,  , וקופץ  שנייה להזמנה מחכה אינו ואדריאן קרטיבים לקנות נלך בואו ואומרת החוצה  ומזנקת
".   ,   ,    " ,  , אבטיח  וקרטיב שוקו וארטיק בננה ארטיק קונה אני מכריז בעקבותיה החוצה

משיח
 ,  , )         , לבית   למציאות למוטב השבה משימות במני שימושי נמצא שאנוכי נראה אך מדוע יודע  אינני

   ,      .    ,  ( מתחיל  איננו ואדם מסויים תפקיד ביקום נפש לכל אנשים של והצלה ושכנוע וכהנה  האבות
   ,     .      , רק  אינו החנווני צייר רק אינו הצייר בחברה משרת שהוא בפונקצייה או במשרתו  ומסתיים

,       ;       , מקצועי,     נפשות מציל גם והוא יכול דין עורך רק איננו דין ועורך אופה רק אינו אופה  חנווני
 .    , שאני,  מה זה שהשבוע וכנראה

 , מתפוגגת          שמעבר העולם אל הנעימות האביב שאריות מסתלקות הבאים הימים  בחלוף
-       , עונתית    תחילת מביישנות המהססים הקיץ ימי ומתערטלים הבקרים וקרירות האויר  צלילות

  .   .  ,  ,  , מנסרות,      הציקדות הקיץ הגיע הכבד המכריע ההחלטי והחום האובך הכל על וחולש  שגרתית
  ,       , המזגנים      מנועי הבתים גגות על בחום מתמלאים חרדונים שחון שיח כל מתוך היוקד  באויר

,         , לוהטת      אדמה של קיצית ריחות בתערובת נמלא והאויר בית לכל מחוץ שאת ביתר  מטרטרים
 . ושיגרה,  וזיעה

     , והוצף       מים צינור שהתפוצץ ואמרה בבוקר השקם עמי התקשרה המשרד מן  המזכירה
". מהבית. "      היום שתעבוד בקש אוליפנטי מר הבניין

.  "? התעניינתי"   במשרד נזק נגרם
.   ".     , המזכירה"    הסבירה סגור כולו הבניין אבל הראשונה הקומה רק הוצפה

"? יתוקן"    זה מתי העריכו
    ,    " ,    ", שהמשרד"  לכולם להודיע עלי לפטפט זמן לי אין להגיד המזכירה מהרה מצטערת  אני

       .     , וגורליים."  נוראיים מחיובויות הררי מן אילו תהיתי במהרה הטלפון את וסגרה אמרה  סגור
 .     , צד       מכל עליה וסוגרים ראשה מעל המזכירה של בעולמה כעת מתמרים
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  .     , מדובר       הרי קטנה לא אחריות הנה סגור שהמשרד לכולם ולהודיע להתקשר המחיובות  לדוגמא
,        . זו       בסוגיה עצמי ובין ביני מתדיין ובעודי עמם להטלפן שעליה שלמים אנשים שלושה  בעוד

 " ,  ",  " . דברתי         כרגע אמרתי יודע אני הצפה בגין הבניין שנסגר לי להודיע אוליפנטי מר  התקשר
". המזכירה  עם

    ,    ,  ,     ,  ? עושה"  שהיא שמח ואני שלה העבודה זו כמובן לך הודיעה שהיא טוב יופי התקשרה  היא
  ,    ,  ,        , היתה   אם לעשות עליה מה למשל לשכוח יכלה גם היא המידה באותה אבל שלה העבודה  את

"-      , כע      בעולם הכלכלה מצב כגון אחר מה בדבר וטרודה מוסחת דעתה
.  ", אמרתי"  אוליפנטי מר

"? כן"
". דברים"    שוכחת לא המזכירה

      ,  ,   ,      ,    ,  , עורך" כזה אתה זה שום על טוב מבורך תהיה בלנדו חדה ראייה לך יש נכון גם זה נכון  נכון
  ,   ,           ,  , מתקדם  הוא אגב שדרך הגנרל של הזה התיק עם עליך סומך אני זה בגלל באמת מוצלח  דין
    ,    ,       , והגנרל  מרוצה אני ואם מרוצה גם והגנרל מרוצה שאני לעצמך לתאר יכול ואתה מאוד  יפה

  ,       ,    , כבר,      ואני מרוצים דבר של בסופו כולם כי לכולם טוב וזה בלנדו מרוצה אתה גם אז  מרוצה
,  ,     , בלנדו           להילחץ צורך אין אבל עצמך על לקחת עלול שאתה דומים כאלה תיקים עוד על  חושב

           , כאלה       עוד לקחת מעוניין תהיה שלא סיבה שום אין כי אם תשובה כרגע לי לתת צריך לא  אתה
    ,           , אז  מרוצים הם ואם מרוצים שהם חשובים קליינטים עוד זה דומים תיקים עוד כי דומים  תיקים

  ,        ".    , מר   אמר מילה איזו שם להשחיל שהספקתי לפני ועוד העיקרים עיקר וזה מרוצים אנחנו  גם
 .    ", הטלפון, " את וסגר בהצלחה אוליפנטי

,        , והרטיבות      המים ונזק הפיצוץ תיקון שום על הבאים ביומיים גם בבית לעבוד  נשארתי
  ,    . כבר          תיכף כך או כך האחרונים אלה בשני שקשור הבריאות משרד בתקנון שקשור מה  ודבר

  -    ,       , חברי   נוהגים ימימה מימים כנהוג קיציים שבוע סופי של אלה ובימים השבוע סוף  מגיע
 .   ,       . רבה     הנה השנה של זו בעונה העבודה כי עזרה ולהושיט בכרם לחבור המשפחה

      .     , הבוקר   בשעות מתחילים עצמו הבציר את הכרמים אל פעמי ושם קום משכים  אני
   , ע    והענבים כשהאוויר הערב בשעות או ,    המוקדמות של  התחמצנות למנוע בכדי קרירים  דין

  .         ,   . כן  אם עצמם העובדים התחמצנות את בחשבון לקחת גם צריך הזה ובחום פגועים  ענבים
 . מוקדם      בעבודה להתחיל טוב כוללני באופן

  ,     ; כולו        והעולם הציפורים עוד נמות אף הבית את בצאתי הכל על שוררת חמימה  חשיכה
 ,    ,        . ולחוש  הכללית ההתעוררות לפני האלה השחרית בשעות החוצה להעיז לפעמים טוב ישן  עודנו

 .     , הסערה   שלפני השקט אותו המנחם הרוגע את
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    ,   . פנינה       ודודה דולורטה סבתא איזבל סבתא בואי לפני עוד החלה כבר בכרם  העבודה
   ,         , גוער  יעקוב דוד הטרקטור של הנגרר על ארגזים ומסדרות בסנדלים עומדות כובעים  חבושות

   ,       , להסתובב       ממשיך וסבא לריק שזה יודע שהוא אף על לנוח שלו לרגל וייתן בצד שישב  בסבא
     .     , בהכנת      יעקוב לדוד עוזר אבא איזבל סבתא שאומרת כמו מנוחה חסרת חיפושית כמו הכל  בין

,  ,         , ואדריאן,     ארוכות ומפהקים קפה כוס עם עומדים וירון שרון הגנה בקרם נמרחת אמא  הציוד
 .   , הגיע   טרם מפתיע אינו וזה

.     ".    ,      , מגיע" כשאני סבא אומר המערבי בציר נתחיל הכרם אל הטרקטור את קח  בלנדו
      ,   , שיראז      ענבי של אשכולות ונערמים וכבר מזמרות נשלפות הכרם אל הבוצרים גדוד יורד  תיכף
 . היקב,            אל שמעבירם הטרקטור על מילו וסבא יעקוב דוד שמעמיסים בארגזים שחורים

   ,     , השמיים       את ומכסה הרחוקים הגלים מעל מנצנצת המתעורר הבוקר אל השמש זורחת מהרה  עד
      ,   . ציפצוף   בקולות מתמלאות שמסביב העצים וסוללות מקיצות הציפורים זוהרים כסף  ברדידי

 ,    ,     . קופצים   משלהם בקנונים ופוצחים מתעוררים והציקדות הצרצרים גם קדחתני ופיטפוט  וציוץ
 . הגפנים   בינות ומעופפים

 ,     ,  , עוצם         המוצלות הפינות באחת שמתיישב בוריס שלו החזיר עם אדריאן גם מגיע קצר זמן  תוך
,        , יערה       הכלבה מצד רבה לב לתשומת שזוכה שלו הבובה את ללעוס ומתחיל עיניו  את

,           , מסויימת   בובה בעבר שהיה אפור גוש אותו לעיסת בתהליך ומביטה החזיר לפני  שמתיישבת
. רב   ובעניין בשתיקה

 .     ,      ?    , איך"  מבהיל מעט כן ועל בעליל טבעי לא דבר זה כאלה בשעות ער מילר  אדריאן
.   "? ירון   שואל זה את עשית

      ,   " .   ", לפני"  רק לתוכה שנכנסתי בזה בהתחשב השג בהחלט וזה אדריאן משיב מהמיטה  נפלתי
". שעות  מספר

.   "? שרון"    שואלת הפעם יצאת מי עם
,   " ,    ".   , יצחק"     דוד איפה ומוסיף אומר הוא מאוקריאנה דוגמנית רומי לה שקוראים חושב  אני

סבתא?"
       ,      , הכרם  אל לרגל יצחק הדוד גם עולה בכרם משותפת לעבודה המשפחה בחבור שנה  מדי
     ,        . את   לכנות מתעקש שהוא כפי הרוחני הסוג מן לעזרה יותר כאן והכוונה בבציר לעזור  בכדי

   " ,        . לעזרה,    דרוש גם אתה לדודי איזבל סבתא אומרת שנה כל כי מעשית לעזרה ופחות  מעשיו
,     ".   ,        , יצחק,  הדוד מגיע אז לעגבנייה כמו טוב לך תעשה ובשמש הצח באויר עבודה יצחק  בכרם

  ,       ,   , נעמד      ואז ענבים אשכולות שש או חמש קוטם במזמרה אוחז הגפנים אל כולם עם יחדיו  ויורד
     ,    . של       רחב לו קהל כי ביותר מרוצה והוא כלשהו תנכי נושא בדבר דרשות לשאת  ומתחיל
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        - וגו (      זקורות באוזניים מולו שיושבת יערה הכלבה מלבד מהם אחד שאף משנה זה שאין  מאזינים
   ,(   - המתוק,         והאויר והשמש מאזין איננו לדבריו רב קשב ומקשיבה עמוק בריכוז בו מביטה  זקוף

.     ,      , ברון    לבו את ממלאים בגבו שנושבות המלוחות הים וברוחות צפורים ובציוץ בדבורים  שנמלא
           . מדוד    בקול שנאמרים והנאומים הציטוטים אלה כל לפתע לי חסרים ובאמת השנה כך לא  אך

.        , השפריריות,   וזמזום הציפורים ציוץ בין שהוא היכן ברקע ונטמעים ושקט
.   ". ירון"   אומר נעלם יצחק דוד

.   "?  , אדריאן"   שואל נעלם אומרת זאת מה
" .    ".      , לא"     איזבל סבתא אומרת לטלפון עונה לא הוא אבל פעמים מספר אתמול אליו  צלצלתי

".        , רחוב  מנורת כמו הלילה כל ערה ושכבתי להירדם יכולתי
.   ".      .    , מרגיע"     אני לדאוג מה שאין בטוח אני כזה משהו או השבוע בפרשת שקוע בטח הוא

   ,       . בצל     השתרע אדריאן ואדום שחור נצבעו כולנו ופינו ידינו סיומו אל לבסוף בא  היום
      ,     , בעיניים   זרבוביותיהם את חזהו על ומניחים לצדו רובצים והחזיר הכלבה ונרדם העצים  אחד
     , הריסוק.         מכונת אל הועברו שם הייקב אל באשכולות מלאים ארגזים הובלו היום כל  עצומות

. התסיסה    מיכלי אל ,  ואז הצבע         הטעם חומרי רוב למיצוי הקליפות עם תוססים אדומים  יינות
. בהם   שמצויים  והריח

   ,     , עידוד    במשפטי ונפרדה משכנותיה אל המשפחה התפזרה ועבודה ומתק שמש  למודי
    ,           . אל  יעקוב דוד נשלח הבאים ביומיים גם יצחק מהדוד דבר נשמע לא כאשר אך איזבל  לסבתא
   ,            , בידיים   שב אך וסבתא סבא שברשות הנוסף המפתח עם פנימה ונכנס דלתו על דפק זה של  ביתו

      ,   ,  , שאינו.      יצחק דוד של היחידי מקורבו הידוע ככל שהיה יבנאל הרב אל התקשר סבא  ריקות
 ,    ,    .    , וכשהיה,    שבסביבה הכנסת ולבתי החולים לבתי התקשרו דבר ידע לא יבנאל הרב אך  משפחה

 .    , למשטרה   גם התקשרו נעלם שיצחק ברור
 ,    ,     . כפי       אלה לא ובטח הנעלמים חסרים לא הרי בברור עונים חסרת היתה המשטרה גם  אך

 .  - המשוגעים       השורות בין לקרוא התקשו שלא השוטרים שהבינו
          , צרות       אלו מאי יצחק דוד את קשריו בעזרת חילץ שכבר שמש פויו עם שוב התקשר מילו  סבא

     " ,  , להמצא,       יכול עדיין שאני שמח אני והוסיף טלפונים כמה שירים לסבא אמר ופויו  בעבר
 ".     " , משוגע."     צריך משוגע למצוא כדי ואמר בטלפון צחק סבא שימושי

    , בהנחות        טרודים כולם והיו עיניים במשפחתנו נעצמו לא הבאים הימים מספר  במשך
  ;   ,      . מעין,   תופעות אומר הווה אופטימית דעת על שמרו כולם ובעידודים ובהשארות  ובחיפושים
 , -        , ועל,      קוו הסטטוס על שומרות רק אלה מעין והעלמויות במשפחתנו המניין מן הרי הן  אלה
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 -       ,       . מה    ה של האפסיים במי כולם דשדשו יום של שבסופו ספק אין אך העולם של הישר  סדרו
 .        , הלבבות,     כל תוך אל הסתננה דקיקה וחרדה מצבים בכאלו כפורחים שעולים אם

   ,      . ושערי     טרוטות עיני שלי האוכל בחדר יושב אנוכי להעלמות השביעי הערב זהו  אך
           , מסומן    חציים שעל טלפון ומספרי אנשים של רשימה מעל רוכן ואני אפשרי כיוון לכל  סתור

 ,        . נאנח,       בכנה השפופרת את חזרה מניח שאני וכמו הטלפון את וסוגר שיחה עוד מסיים  איקס
.   ,   ,     ,    , תדע   לך יצחק דוד הקו של השני ובצדו הטלפון שוב מצלצל עיני את ומשפשף

"!?  " ,   "! אתה"  איפה קורא אני יצחק דוד
"?         ,  " ,   ", שלג" ירד בו היום אותו את אתה זוכר לי אמור הוא אומר בלנדו

  ,         , דרכם   ומפלחים הלאה תודעתי אל דהוהים זכרונות אותם שמוזעקים כמו רגע שותק  אני
       .      . של   הטוסטוס נתקע שבו היום זה היה לראשונה שלג ראיתי יום באותו והעייפות הדאגות  בין

      .       , אדם    התקשר בו היום זה היה אלינור של לקונצרט האחרון ברגע והגענו הדרך בצד אוסקר  דוד
 ,              . ונודעה   ווה של הרביעית רגלו אודות המעשה סיפור לי נודע בו היום זה היה יצחק לדוד  חשוב

",  " .       . זוכר        אני היום אותו את זוכר שאני ודאי דולורטה וסבתא יצחק דוד שבין האיבה אושיית  לי
"?   , יצחק, "  דוד אתה איפה אמרתי

"?   , זוכר"     אתה היום באותו חשוב מישהו התקשר
". זוכר"  אני

".      ,  , הטלפון"      את לי שהעברת לפני בלנדו לך אמר הוא מה לי אמור
".       ,     ,  , אותך" לאסוף כשאבוא זה על ונדבר אתה איפה לי תגיד יצחק בוא

שתיקה  .ישנה         .  , לאספו,     פעמי ושם הבית את מייד יוצא אני ונעתר ארוכות יצחק נאנח אחריה

אפיקורוס
  ,         . על     שנקשו הערומים העצים בענפי וטלטלה בחוץ נשבה קרה רוח ינואר חודש אמצע זה  היה
    .     ,  ,   ,   , את  האירה אשר הנורה פנימה להכנס לנו תנו בחוץ כאן קר אמרו כאילו החלונות  זגוגיות

  ,        , התקשתה    הקרקע בלילה שנדלקה לאחר דקות כמה מהקור התנפצה ביתנו אל שמוביל  השביל
,      ,      . ימים   שלושה כבר כך ונותרו בצינורות המים קפאו רבים בבתים שבחוץ השלוליות  והתקרחו

     ,        , בביתם   להתרחץ יכלו שלא לאלה לרגל לעלייה מוקד הוא הווה כן ועל שלנו לביתינו  פרט
 .    ,   , ואלינור,      אוסקר דוד יצחק דוד דולורטה סבתא נכללו אלה ועל שלהם

  ,         , מאורותיהם  שניקשו וקפואים אומללים מכרסמים מני ביתינו אל לרגל עלו כן  כמו
   ,   ,        , הקשות   החורף לשעות יותר חמים ו יותר נאות דיור לעצמם חיפשו והם וקפאו האדמה  שבתוך
     .       , זעקה.    עולה היתה לזמן מזמן הרגל עולי אלה בכל הבית התמלא הבאים היומיים במשך  האלו
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    ,   ,       , ועולי   אנושיים רגל עולי דיוק וליתר בשני אחד רגל עולה נפגש כאשר הבית מפינות  מאחת
   ,   " "      . מהמחשבה  מאוד ונחרדה שיניה מבין גוועלטים וסיננה היום כל התהלכה אמא נברניים  רגל

 ,  . רחמיה            אך הבית אל פנימה המכרסמים אותם כל שיביאו והחיידקים והמחלות החולרעות כל  על
 -         , החולרעות     אלו שכל עצמה את לשכנע מנסה היתה והיא הקפואים היצורים כל על  נכמרו

 .     - ועל         כך גם למוות קפאו המכרסמים עם פנימה להיכנס עלולים היו שבודאי והחיידקים  והמחלות
  ,        ,   , שיקרה   דבר הקור כשישבר החוצה יצאו כך גם שכולם בתקווה ואמרה שיניה חשקה  כן

.   , קוותה  כך מאוד בקרוב
.     ,     . במרומים    למעלה הגשמים והתגבשו האויר עוד התלחלך רק התממשה לא תקוותה  אך

      ;     , שבחוץ     ברוחות שהסתחרר אבק כאניצי בתחילה לרדת השלג החל ואז גבר ורק הקור שכך  לא
,      .      ,    , השמיים   מן פתיתים ירדו ואז הלבן בחול הכל על וכיסה הנוקשה הדשא ועל השביל על  ונחת

,     ,       . מקום   לכל טס והלובן סער לרוחות הפכו והמתונות הקרות הרוחות ונפוחים ואווריריים  גדולים
       ,   , הרוח      ידי על שוב להיחטף כדי רק הגדרות ועל השבילים ועל הענפים על ונערם  נחת
. אחרים           ושבילים אחרות גדרות על רגע לאחר אותו שהנחיתה והקרה המשתוללת

 ,        , שנסערו     החתול ורותי רגל תלת ווה התרוצצו ואחרינו לחלון מחלון אצנו ואדריאן  אני
 ,   "?  ,   " .   , ואמא    בהתרגשות קראתי אמא בחוץ לשחק אפשר ויימימו נבחו איתנו יחד והתפעלו  מאוד

     .     , לעמוד     יכלה שלא כמובן אך ולצינונים לשפעות להוביל שעלול מאוד מסוכן רעיון שזה  חשבה
 , " ,   ,      , אבל    בסדר אמרה ובסוף כאחד והכלביים החתוליים הזנב וקשקושי ההפצרות כנגד רב  זמן

 ". חם   להתלבש צריך
,         ,   , כולו   החורף בגדי ארון את ועוטים כמעט כשאנו ואדריאן אני החוצה העזנו  לבסוף

    ,     . שפעת        איזו אם שגם בבטחון להגיד היה ניתן ידינו את להזיז יכולנו בקושי חמים בגדים  ומרוב
    ,     , שאין      מוצאים היו כאשר ומסתלקים במהרה מתייאשים היו להתקיפנו רוצים היו מזדמן צינון  או

 . ראש           ועד רגל מכף אותנו שציפתה השכבות ערמת דרך מעבר שום
        , בתחילת       להם שסרגה אפודה מהם אחד כל ועל בעקבותינו באו רותי והחתול רגל תלת  ווה
  ,       ,     . בחלונות   והוטחו כיוון לכל שלג כדורי וטסו וכבר עמנו יצא אבא גם איזבל סבתא  החורף

,       , שניים.         או אחד כדור בעצמם וזרקו דולורטה וסבתא אמא גם החוצה לרגע יצאו אפילו  ובדלת
 . חזרה         בהם ניטחו כששניים פנימה חזרה לשוב מיהרו אך

       , מצרכים      מכמה שהרכיב מאולתרת שלג מזחלת והביא הבית מן אוסקר דוד הגיח  אז
 ,  ,    ,  ".    ,  " . תרתי   שנרתם רגל לתלת ושרק אמר הצעצוע את ננסה ווה בוא בבית שמצא  מזדמנים

           . אדריאן,   ואת אותי וגורר רגליו שלושת על מקפץ היה רגע לאחר למשימה בשמחה  משמע
 .      , מכך  גדול אושר היה ולא השביל במורד
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   ,    .    , אל    לצאת והתכוננו פנימה נכנסו כולם נפסק ולבסוף פחת ונחלש השלג הלך  לבסוף
  .          , שכחה   בנתיים הקונצרטים אולם אל לכן קודם שעות מספר כבר שעזבה אלינור של  הקונצרט

 ,       ,      , ודומיית  צחיח בלובן הכל על כסה השלג אחרים למחוזות הלאה נשבו הרוחות הסערה  בחוץ
 .         ,    . הבית   בפנים תיכף לפרוץ עמדה יותר ונוראה עזה אחרת סערה אולם הכל מלאה רגיעה

  ,     ,     , והקר    הלבן הזה במדבר הבטנו וכולנו ורותי ווה ישבו ולידנו בחלון ישבנו ואדריאן  אני
.  ",    " . אמרתי      שלג איש בנינו לא העולם כל את לפתע לנו שכסה

.   "? אדריאן"    שאל שלג איש זה מה
.  ". השבתי"    שלג שעשוי איש זה

 ". אה"
"?    " , ללכת     יכולים שלג אנשי שאל אדריאן ואז שקט היה

.  ". אמרתי"      מסתכל לא אחד כשאף בלילה רק
". אה"

"?    " ,    , אוכלים   שלג אנשי מה אדריאן שאל ושוב שקט היה שוב
". בלוטים"

". אה"
 "?   " , מסוכנים      שלג האנשי ואחרונה נוספת שאלה נשאלה רגע לאחר

 ". " , קצת  השבתי ואני
,   ,         , היא     אמרה החוצה לשוב נוכל אם אמא את כששאלנו אך אחד לבנות ללכת שהוחלט  כמובן

 ".    .     ,     . כשנשוב"  לשחק תצאו הולכים אנחנו מעט ועוד נקיים בגדים לובשים אתם עכשיו לא
    :        , אחרי   לרדוף אץ רותי אחרים עיסוקים כולם מצאו כבר תיכף אך רגעית אכזבה  היתה

    ,        , עצמם   העסיקו כבר ובודאי בעקבותיו שחש ווה עם ונעלם רץ אדריאן בבית שרחשו  המכרסמים
  ,    .      ,  , ביקשו   כי קצרה היתה השיחה פעמים שלוש שצלצל לטלפון עניתי ואני מה בדבר  השניים

 . יצחק    דוד עם לדבר
.  ".      , אמרתי"  בטלפון איתך לדבר רוצה מישהו יצחק דוד

 ,    ,       .     "? ומי"  שלו בדירתו גם במשורה בטלפון לדבר נהג הלה הלוא בחשד יצחק דוד שאל זה  מי
?      ?   , המספר    את להשיג ידעו והכיצד אחיו בבית כאן שהוא בכלל ידע

.  ", השבתי" המשיח
   ,         . פסע    הוא אך הצנום גופו ואת לבו את מלאה דקיקה התרגשות ממקומו קם יצחק  דוד
   ,   ,  ,  .       . לשומרי   טוב גומל שמו יתברך הבורא הרי אותו יבקש אחד שיום ידע תמיד הטלפון אל  לאט

., מצוותיו מצוותיו   לעוברי דמשיחא    ומעניש עקבתא נסתיימה , אולי לעצמו,    שזו, וכנראהחשב
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דגאולה  שכזו      , אמנם. אתחתלא ששיחה יצחק דוד לעצמו תיאר משמעות  , לא ורבת  חשובה
כאן  ומנברנים     , תתנהל ומשיקוצים מאדם ההומה אחיו הקירות     , בבית מן מה זמן כל  שיוצאים

, רמות        בצעקות שקופצים הבית יושבי כל את . ומחרידים חורג       אויר מזג של שכזה יום  והוא במין
פנים          אל פנים המיוחל ביום המשיח את שיפגוש קיווה כעת   , אך, אמנם אליו התקשר  ומה, הלה

במיוחד    , לו, יגיד נאות זמן זה ויבקשך   ? שאין המשיח יצלצל זמן     , אם ובכל שעה בכל לו  ,תענה
ומכרסמים     רעשים סביבך אם ושלגים , גם . וצעקות
גרונו    את יצחק בזהירות   , ניקה השפופרת את נרעדות , והרים יצחק . "ובידיים  ."מדבר

הרגע  . אמר בזה מטאטא       , אך ובידה המגורים חדר אל דולורטה סבתא כתומות  , הגיחה אש  להבות
. קרסוליה   את ,  מכתרות שפרצו        המכרסמים של חדות וצוויחות נפחדים בציוצים התמלא  הבית

. נכנסו         בהם החורים כל דרך החוצה חזרה רגע לעצמם   בין חשבו יותר   , כי לו יפה  ,שאולי
הממוצע  בחוץ , למכרסם הנורא    , לשהות הקור אף על הזה     , וזאת בבית כעת נוכח להיות  מאשר

לגהנום    רגע בין נראה  , שהפך זה  .כך
ונבחה     במטאטא רקעה דולורטה , , "סבתא ובטח       הנה יטלפנו שלא שלך החברים לכל  תגיד

"! בשטויות        שלי הנכד של הראש את ימלאו שלא
,     ,     :      " , המתים  מן תורה ואין המתים תחיית אין האומר הבא בעולם חלק להם שאין ואלו אמר  יצחק

." ואפיקורוס."    , " : יא   פרק סנהדרין במהירות הוסיף ואז
  ,     ,      , האלוהים"    כי שייכים לא הם כאן אחר למקום שלך האלוהים ואת שלך הציטוטים את  קח

    .       "! גופה,     סביב וטיפסו עלו נוראה בחימה נדלקו סבתא של עיניה שלי האלוהים לא הוא  שלך
 . בזעם,       ראשה מעל במטאטא הניפה והיא הלהבות

   ,       ,      , דבר"     לך ואין שעה לו שאין אדם לך שאין דבר לכל מפליג תהי ואל אדם לכל בז תהי  אל
    ,        ,   ". החוצה   וברח הסתובב וטרם הדלת אל זינק וכבר רגליו את לקח יצחק קרא מקום לו  שאין

   ,   " ,  ,    ,   ,   , היה  באמת וזה חברים לי אין הוסיף בו עף היה נראה כך רגע שעוד המטאטא  מפני
.  , ונעלם."    החוצה פרץ אז המשיח

      , המתרחקת       במכוניתו הפתוחה הדלת מן הביטה המאומה אל אמא גם אצה הרגע  באותו
".     .    ,  , " ,    , בריא   מוח לבלנדו יש נורא לא זה תעזבי אמא דולורטה לסבתא ואמרה יצחק דוד של

 .         , ואני      אלינור של ההופעה אל הבית את יצאו וכולם זו סערה גם שכחה מאוחר  יותר
       ,      , על  אוסקר דוד עם יחדיו שאסע והסכימה אמא נעתרה מפתיע באופן כי במיוחד  שמחתי

       . לנסיעה,      יסודית הכנות מסכת לעבור שנאלצתי כמובן סביב ששררו השלגים אף על  הטוסטוס
    . מאושר,           היה לא אך בגדים של עצומה מעטפת בתוך קטן גלעין רק הייתי שבסופה  המסוכנת
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,      , אמא.        כשהסכימה משמחה ניתר ולבי בטוסטוס אוסקר הדוד עם לנסוע מאוד אהבתי  ממני
 . לבקשה  וויתרה

  ,         , חשתי   לא אותי שעטפו הבגדים לעשרות ומתחת הקסדה בתוך אך קרה היתה  הרוח
 ,  ,        , האט.      ולפתע גבי את המרעיד המנוע טרטור את וחשתי רגלינו תחת החולפת בדרך הבטתי  דבר
   ,    ,      .  , לבנה  צייה מלבד דבר נראה ולא למרחק הדרך התנשאה ומשמאלנו מימינינו ועצר אוסקר  דוד

 .       , בקול    וקראו בינהם שניתרו שחורים ועורבים אפורים ומחצבים סלעים נקודת
.  "?   , שאלתי"  אוסקר הדוד עצרת למה

.    ".   , אוסקר"   הדוד השיב הטוסטוס אלא עצרתי אני לא
"? הטוסטוס"   עצר למה

 ".   , נבדוק"    בוא יודע לא עוד אני
,  ,    ,    , ואמר       ופרק ובדק בחן המכסה את פתח ברך לצדו כרע אוסקר ודוד מהקטנוע  ירדנו

      ,    .     ,  , את"  לתקן נוכל שתיכף מקווה ואני שגרתי דבר שזה דלק סתימת כאן יש בלנדו הנראה  כפי
"?  ,        ,   , נכון,    חשוב כזה לקונצרט לאחר רוצים לא ואנחנו לקונצרט נאחר לא אם כי המצב

.  ".   , אמרתי" אוסקר הדוד נכון
".       ,       , השסתום"   דרך הדלק זרימת את ונבדוק המאייד מן הדלק צינור את נוריד בלנדו רואה  אתה

 .    ,    ,     , הנהונים   מני והנהן משקפיו את היטיב בשסתומים ונשף צינורות הוציא אוסקר דוד אמר
 ,   , " ,     ,   , אני  אוסקר הדוד כן ואמרתי משלי הנהונים הנהנתי במעשיו והבטתי לידו  ניצבתי
 ?    ,   ?    ,  " , זה."   בלנדו רואה אתה השסתום זה בלנדו רואה אתה המאייד זה שאלני כאשר  רואה

"?    ,   ,   ,   , בלנדו,   רואה אתה מיסב זה אטם זה בוכנות אלו המצמד זה המצת
  ".   ,   , רואה" אני אוסקר הדוד כן

 ,      ,   , התיז       אפו על משקפיו את היטיב חלקים ושלף מהקטנוע הכלים תיבת את הוריד אוסקר  הדוד
 .      ,    , מלוכלכת  במטלית הצינור את וניקה ברגים והבריג שיחרר תרסיסים מני

   .   ,   , קריר     היה האויר העניין לצורך מטוסטוסים וגם וממכוניות מאדם ריק היה  הכביש
,  .           . שאלתי,  שחורות בעיניים מעשנו את ובחנו סביבנו קיפצו סקרניים עורבים מספר ויבש  ונקי

"?       , יצחק"  דוד את שונאת סבתא למה אוסקר דוד
    ,      , הגדולות     בעיניו ארוכות מצמץ הענקיות משקפיו דרך בי הביט ממעשיו לרגע פסק אוסקר  ודוד

".        ,    " , אלוהים   עם אישית בעיה לה יש פשוט אותו שונאת לא היא ואמר יותר אף
"? אלוהים"       עם אישית בעיה לה יש למה

.    ".  , אוסקר"      דוד השיב במלחמה שלה אמא את לקח הוא כי
"?  " ,    ,  ". אוסקר" דוד שאלתי רגע ולאחר אמרתי אה
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.     ,   "? ובמנוע" בחלקים לעסוק ששב דודי אמר כן
"? רגליים"        שלוש רק יש רגל תלת לווה למה

     " ,    ", מתה"       ימים שלושה בן רק כשהיה אוסקר דוד הסביר בקיבוץ שלך אבא של הכלב היה  ווה
,        , ממש,         הזמן שבאותו אחת חזירה עם יחד שנולדו הגורים יתר ואת ווה את שמו ולכן  אמו

 .             , מאוחר  שלה היו כאילו בהם וטיפלה הכלבים גורי ואת ווה את אימצה וזו חזרזירים  המליטה
  .     ,      , זה    אחרי אותה לקטוע צריכים והיו רגלו על החזירה בטעות התיישבה מעט ווה כשגדל  יותר

 ,    ". ואני           אוסקר דוד צחק מתיישבת שהיא עד החזירה של מדרכה להסתלק רגל תלת ידע  כבר
    ,    ,  " ,    . כי   למהר עלינו ועכשיו הטוסטוס את תיקנתי בלנדו זהו דודי אמר אז איתו יחד  צחקתי

"?  , נכון,      לקונצרט לאחר רוצים לא אנחנו באמת
".   , אוסקר" הדוד נכון

 .    ,     ,   ".      , הכביש" אל ופרצנו הטוסטוס את שוב התניע הוא מלמל לאחר רוצים לא שאנחנו בטח לא
        , על      שכסה השלג את האירו המבצבצות הירח וקרני הלבן העולם על לרדת החלה  חשכה

 ,     .   - החננו      הקונצרטים לאולם הגענו לבסוף כחלחל באור שנמס מרשמלו כמו שנראו בגלים  הכל
.      , בכסאותיהם    כולם כבר שישבו היכן פנימה ורצנו הקטנוע את

,           , הבמה     במרכז שישבה אלינור על והאיר דלק אחד זרקור ורק הכל על כיסו ושקט  חושך
   '      , כנגד     ונשען הגדול לו הצ ניצב הפשוקות רגליה ובין והארוכה השחורה בשמלתה ולבנה  דקיקה
  ,        , את.       הרכינה עיניה את עצמה ואז קטן חיוך חייכה פנימה שנכנסו כמו אלינו הביטה היא  גופה

      , ודרך       הקירות דרך שרטטו צלילים שהפיקו המיתרים על הארוכה הקשת את והסיעה  ראשה
  ,           , אחדים,   רגעים אוסקר דוד של הקטנוע של המנוע צלילי שעשו כפי ממש גבי ודרך  הרצפה

. כן  לפני

   ,    ,      , ערום      ראשו כי הכרתיו לא ולרגע רחוב מנורת של אורה תחת ירוק ספסל על יושב יצחק  דוד
     ,    , תוך        אל נכחה מביט והוא האדום זקנו גלוח לו ששייך והרחב השחור הכובע את חובש  ואינו

. החמים  הלילה
.     ,   ".   , הספסל"   על לצדו ומתיישב אומר אני יצחק דוד אותך לראות טוב

 "?  ,    " ,  , בלנדו      לך אמר הוא מה ושואל בראשו ומניד ארוכות נאנח יצחק דוד

.  "? " .      , אמרתי    הלו השפופרת את והרמתי רצתי ואני פעמים שלוש צלצל הטלפון
.     "?  , השני"    בצד איש שאל בלנדו מדבר מי יודע אתה

". לא"
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.  ", אמר"  המשיח זה

.   ". אני" אמרתי טוב

.      "? מדוד"     בקול יצחק דוד שואל לך אמר עוד הוא מה
".   ,    ,     " ,   ", ממנו"   וללמוד לו לשמוע ושעלי נבון אדם הנו יצחק שדודי אומר אני לי אמר הוא

.          ,    "? פתאום"    בהן נדלק חדש שניצוץ יגעות בעיניים בי ומביט אומר יצחק דוד אמר שהוא מה זה
". אמר"    שהוא מה זה

  ,           , פונה     והוא השנייה ידו כף תוך אל מרפקו נשלח הרגל של באופן בראשו יצחק דוד מניד  שוב
   " .       ,  , צדיק     יש מה מפני הערום סנטרו את זה במקום וצובת שאיננו זקנו את הדעת בהיסח  לסרוק

.   "?     ,     ?     , אומר  הוא לו ורע רשע ויש לו וטוב רשע יש לו ורע צדיק ויש לו וטוב
"?     ,      " ,     , נקבל  לא הרע ואת אלוהים מאת נקבל הטוב את גם רגע לאחר אומר ואני שתיקה ישנה
   " ,    ".   ,'  , " , את     יודע אתה מהיכן מוסיף הוא ואז עשר פסוק ב איוב ואומר בתמיהה יצחק אלי  מביט

זה?"
".     .   , הרבה"  אותי לימדת אתה יצחק הדוד ממך בטח

"?  , בלנדו"   כך סבור אתה
 , ."בטח" יצחק  הדוד

" ,    , אומר    יצחק ודוד נוספת רגעית שתיקה ?"ישנה  , בלנדו     חושב אני מה יודע אתה
"? מה"

 ,      ,       ? ישנו"      קיימים אינם והגהנום העדן שגן ואומר המשיח בא היה אם מה שיש מה כל זה אם  מה
 .       ,       , מה   ממנו פוחדים שאתם הגהנום גם והוא אליו מייחלים שאתם העדן גן והוא הזה העולם  רק

      ?         , שלנו   היחידה ההזדמנות זו אם מה דבר של לאחרית העדן גן הוא זה ועולם מתנו כבר  אם
 ?           , הלוא    ומשמידים הורסים רק אנו אך העדן מגן להנות ביכולתנו והיה נכון הדברים את  לעשות
  ,     ,      , נעימה     מרוח נחל של קרירים ממים מיץ מעסיס להנות אפשר כאן נהדרים פרי עצי ישנם  כאן
       .   ,   , ולרקוד  ולצחוק ולכתוב ולקרוא ללמוד ניתן וכאן ושלום ואהבה ושקט מוסיקה ציפורים  ושירת

  ?        ,   -    , זהו,  אולי אותם תמצא מזה טוב עדן גן באיזה מקום באיזה הדברים אלו וכל ולהבין  ולבכות
".    ,    ? גהנום,    גם וכאן עדן גן כאן מזה יותר ואין זה

.   ",     , אומר"   אני מזל ברי אנחנו אז המקרה זה אם
"? כך"    אומר אתה מדוע

.        , לשם"     להגיע בשביל למות שצריך חשבתי ותמיד עדן בגן חיים אנחנו , כי סבתא   בוא  עכשיו
".        , רחוב      מנורת כמו הלילה כל ערה ושוכבת שבוע בגללך ישנה לא כבר איזבל
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" :  , אומר    בראשו מנענע יצחק ,   דוד      :   ,' רע   אירא לא צלמות בגיא אלך כי גם לדוד מזמור ד  פסוק
".     , ינחמוני   המה ומשענתך שבטך עמדי אתה .     כי   , הספה   על מקום לו הכנתי עמי ובא נעתר  ואז

. וסבא,         סבתא של ביתם אל לקחתיו למחרת וביום שבסלון
  ,          , אל     שב אדמדמים כאודים שוב פניו את לעטור החלו זקנו וכשאניצי ימים שבוע שם נשאר  הוא
,  )        , בנסיבות,     ובהתחשב דעתו ואל ציטוטיו אל יצחק דודי ושב קודקודו אל הכובע ושב  דירתו

 .(    : יותר   או פחות להוסיף חשוב אולי
,    .       ,  . שחולפות    העונות כמו דברים בכאלו מורגלים כבר אנו הרי ניחא משבר עוד וחלף  שב

 ,     ,     , בכדי  ומסתיימים חולפים גם ואז במשפחתי המשברים לפעמים מתחילים ומסתיימות  מתחילות
      ,      , ופתירת    חול של ימים סתם לעוד שפל או גאות של לזמנים ולשמחות לעליצות דרכם  לפנות

     ,  ,   ,    , גם,   ויסתיים שיתחיל משבר לעוד או זיכרון העלאת סיפור לעוד האזנה בכרם עבודה  תשבצים
 .       , הדברים   אלו לכל דרך לפנות בכדי העת בבוא הוא

לאהוב    שקל אישה את
,              . איזבל    וסבתא מילו סבא של ביתם אל יצחק דוד את לקחתי היום בבוקר לסיומו בא המחרת  יום

   , ההודעות           את וקיבלתי ההצפה מאז מספר ימים פתוח היה שכבר המשרד אל פעמי  שמתי
,    , לשלמה,           שאלתיה כאשר עסוקה מאוד היא כי לפטפט זמן לה שאין לי שאמרה  מהמזכירה

 . היום        שמתקיימות חשובות פגישות שלוש על לי והזכירה
        , ארוחת      מזמן כולם את ששדדו הפקקים שום על דקות עשר של באיחור הגעתי  לראשונה

,     ,         , תנועה  אי על ונעמדה כלשהי הובלה ממשאית שברחה פרה בגין זאת וכל שלהם  הצהריים
  , עיריה            שעובדי ורענן בריא דשא בתוך עליו שפרחו והלבנים הסגולים ותמר האמנון את  ואכלה

,        .      - תנועה   האי מן הגירה מעלת ירדה אז הקיץ זה במשך ולהשקות לטפח כך כל טרחו  כלשהם
   ,    ,   , בהנאה    צרכיה ועשתה בנחת עיניה עצמה בזנבה נידנדה השמאלי המהיר במסלול  ונעמדה

ברורה. 
       , הראשונה     לפגישה האיחור שום על כי וזאת דקות בעשרים איחרתי השנייה  לפגישה

  ,    ,  , אבל        ראיתי כנים להיות אם ואולי לחנייה היה אסור חניתי שבו שהמקום לראות  כשלתי
  ,   .     ,   -   , התהדרה    מכוניתי אופן בכל כן גם יראה לא שוטר איזה דיוק וליתר אחר אחד שאף  קיוויתי

 . מונית      לקחת צריך והייתי נוצץ בסנדל
     . של       מאוד פשוטה מתמטיקה זו דקות בארבעים מאחר הייתי כבר השלישית  לפגישה

,       .    , האחרונה   הפגישה מזו כשיצאתי בהקלה נאנחתי דבר שגורר ודבר שרשרת ותגובות  תאונות
 .       ;  ,   , מקום      לשום יותר אאחר לא כבר ידעתי כן ועל בכלל היום לאותו האחרונה גם שהיתה
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       ,         , או   זו למקום מאחר היה גם שכנראה מישהו איזה רץ עקבי על סבתי בו וברגע קפה כוס  קניתי
.       .    ' '  , שלבשתי,   החליפה את והכתים נשפך הקפה הלאה למהר והמשיך סליחה צעק בי התנגש אחר

המשטרה     תחנת אל פעמי ,    שמתי לשנייה,     אחת ממחלקה ונשלחתי הקנס את לשלם  בכוונתי
    ,     ,    , לציידם    מוכן הייתי כבר טוב לי יהיה ושככה למשנהו אחד מפקיד האחרונה זו של  ולרעותה

.     , נפשם    כחשקת אותו שיחייבו שלי האשראי כרטיס במספר
 .   , הביתה   ונסעתי הסנדל הורד לבסוף

   .     "?  " . רצה    שהדובר כנראה השני בצד מישהו אמר מילר בלנדו הנייד הטלפון צלצל  אז
     ;        , הפשוט   האיש שיטת שזו כנראה קרטון גליל דרך דיבר כאילו נשמע כי קולו את  להסוות
     ,      . בטקטיקות   שאתערב אני מי אך מאלה מודרניות דרכים שישנן בטוחני בטלפון זיהוי  למניעת

? פלוני   של ההסוואה
.  ", אמרתי" מדבר

.   ".     , הקול" ציווה מהקלחת ידך שתמשוך כדאי לטובתך
.  "? שאלתי"  קלחת איזו

". מדבר"      אני מה על יודע אתה
". לא"

". הגנרל"   של התיק
.  "? שאלתי"  מדבר מי

".    " ,    , צל  מר לי קרא האיש אמר ואז שקט היה
". קרטון"       של גליל דרך מדבר שאתה נשמע

"?  " , מה   אז שקט היה שוב
.  ".      , הסברתי"        רציני להישמע רוצה אתה אם שלך הקול את להסוות טובות יותר דרכים יש

" .         ,      , לא  שהם אפקטים מכל קולו היה ערום פעם אך הטלפון אל שב צל ומר רעש  נשמע
       ,   , את     תעזוב לא שאם אותך להזהיר התקשרתי מילר בלנדו חולין שיחות איתך לנהל  התקשרתי

.      ,      "- השתבש,  צל מר של וקולו בקו הפרעות נשמעו הזה ברגע אנ התיק
.  "? שאלתי" מה

.   ,    ", ניתק"     ואז צל מר הכריז משחקים איתך משחק לא אני
   ,   ,   ,    , הענן    את ומחפש יוצא ואז לרגעים נאנח ביתי של בחנייה במכונית יושב אני  וכעת

.       ; היום  כל לאורך אותי שליווה זה ראשי שמעל
   ,   .    , ומפליג       כבר ואנוכי נעצמות עיני ארוכה נשימה ולוקח הספה על ומשתרע הבית אל נכנס  אני

     -  ,   ,   .  , דלתות  לפתיחת יולי מחכה לא וכהרגלה בדלת דפיקה אז אך מתוקה מתוקה  לשינה
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 ?     " ,  ,   , אנחנו,     הספה על נרדם אתה מה ואומרת ומחייכת עומדת פנימה ונכנסת כבר והיא  מסורתית
הולכים."

,    " .    ,   ,      .   ", לבוא" יכול לא אני מעט נחרד אני כעת אבל בראותה לבי מנתר כלל בדרך נאנח אני  יולי
    ,        . הפגישות,     לכל היום איחרתי יצחק של ההעלמות בגין שבוע ישנתי לא יהיה לא שזה לאן  יולי
 ,      , ומישהו,       שלי החליפה על קפה נשפך צהריים ארוחת אפילו לאכול הספקתי לא  האפשריות

 ". אותי      להרוג איים צל מר בשם
"? אותך"  להרוג

 ,  ,         " ,   ", אני"   אבל השתבשה הקליטה כי האיום טיב את שמעתי בדיוק לא נאנח אני זה מעיין  משהו
". הדברים     הלך היה שזה מניח

 ,    ,   ".    , וכמובן"     בידי אותי ומושכת יולי אומרת לצאת צריך אתה האלה הדברים כל בגלל  בדיוק
. לה    לסרב כשיר שאינני

.    "?  , בחשש"     שואל אני נכון לרומא שקשור דבר לא זה
   .       ".   , " . בדרכנו  כבר וכשאנו המכונית אל המדרגות במורד החוצה ומנתרת היום לא לא צוחקת  היא

. מקומי        באולינג לטורניר בדרך שאנו לספר מואילה היא
.   ", אומר"      אני באולינג בתחרויות משתתפת שאת ידעתי לא

 ".     , משתתפים"  ורפאל דולורטה סבתא אני לא
  -        . עם      פגישה הזה היום לסיום צריך שהייתי מה בדיוק הדברים לשמע בי אוחזים וחיל  רעדה

.   ",       " . אומר  אני נחוצה ממש לא שם שלנו הנוכחות אז זהבי רפאל
       ", " .   ",    , אל"  ידה שולחת שהיא תוך מוסיפה היא הנה מסבירה היא העידוד קבוצת אנחנו שכן  בטח

".    " .         , לרוח  שתיכנס כדי זה לי מושיטה שהיא צבעוניים דגלים שני משם ומפיקה האחורי  המושב
. מחייכת  היא

 .      ", " , ממתלהב  פחות באופן בדגל ומנפנף נהדר ממלמל אני
 ,     ,   ; ומני,    אחרים של וסבתות סבים בגמלאות אנשים בקשישים מלא האולם  בהגיענו

,      )    , אחת     ואיגאונה פודלים שני גם הובאו החיים וצורות המינים הגילאים קשת מכל עידוד  קבוצות
 )  ,    .( כובעי       היינו מדים מתחרים קבוצת לכל המיוחד הארוע שום על הכניסה להם  שהורשתה

,     ",   " .  ( בגאווה,    דולורטה סבתא מכריזה הפירטים קוראים לנו ושם תואם בצבע וחולצות  מצחייה
". יולי"     של רעיון היה זה

.   ". יולי"    מחייכת שלי רעיון היה זה
.   ", ממלמל"      אני מכם לאחד תואם הזה השם לפחות

".    " ,    ", לזקנים"    זה בינגו אבל דולורטה סבתא מתמרמרת בינגו לקבוצת שאצטרף רצו
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.    ",       , זהבי"   רפאל אומר צעיר לידה להרגיש שקל אשה את לא או בינגו

 .     ".     .     , הלכנו" וצחקה דולורטה סבתא סיפרה לי אמר הוא ככה לאהוב שקל אשה את  דולורטה
  " ,     .'  '  ,   , מתאים  יום זה סבתא אמרה היום בבוקר גשם טיול וערכנו ובמגפיים בשכמיות בואדי  יחדיו

".     . היום  שנעשה מה זה גשם לטיול
.   "? אדריאן"    שאל גשם בטיול עושים מה

 ".      ,    , הסבירה"  רקפות על ומסתכלים חלזונות אוספים בבוץ ומתלכלכים נרטבים בגשם  מטיילים
. דולורטה  סבתא

  ,     , אל       וירדנו מביתה יולי את ואספנו כתומות ומגפיים צהובות שכמיות לבשנו יותר  מאוחר
,      ,    , רקפות,    על והסתכלנו חלזונות אספנו בבוץ והתלכלכנו נרטבנו בגשם שטיילנו היכן  הואדי

 .     . הסדר     בזה דווקא לווא דולורטה סבתא של לסיפורים והקשבנו
,      ,    , מתנות"      ולקנות כספים לפזר ואהב החיים את שאהב מאוד עשיר איש היה שוגר  ברט

.   ".    , סבתא   סיפרה פראיים דברים ולעשות ולרקוד לצחוק ואהב
.        "? סבתא"    של בידה ידו שנתן אדריאן שאל אהב הוא אותך וגם

". " , כן   והשיבה חייכה סבתא
.     ,    ,   "? מחושיו"   על קלות והקישה חלזון והרימה התכופפה יולי שאלה באנגלייה אותו פגשת

    .       " .  ", " . ודוד  שרה את לקחתי הקיץ תחילת של נעים יום היה זה אמרה בשוק הנהנה  סבתא
". שבוע,      סוף של לקניות ויצאנו אוסקר

    ,   ,    .   , ושדה  אדמה של וריח הרעננים הירקות הבשלים הפירות ריח מאנשים והומה צבעוני  השוק
 ,     ,      . והם     האנשים מהלכים הדוכנים ובין שישי יום של הצהריים אחר ודגים ים של בריח  מתמזגים
      ,        . קש  סל רק דולורטה לסבתא אך סוס או לחמור הרתומות קטנות עגלות לחלקם ממהרים  אינם
     ,         . לו   ענקיות קרטופלס צווי עיני הקטן אוסקר דוד של ידו נתונה השנייה בידה ידה על  שתלוי

          , ובמגפיים   פרחונית בשמלה שלבושה אמא של ידה אוחזת השנייה ובידו בסקרנות בכל  שמביטות
חומות. 

"?     " ,   "? שוקולד"     מרק או בטטות מרק שואלת סבתא ערב לארוחת היום נכין מה
.      "! יחדיו"  אוסקר ודוד אמא קוראים שוקולד מרק

 ".     ,      " ,   ", יעלבו" לא שהן כדי בטטות קצת גם לקנות צריך אבל סבתא צוחקת בסדר
        , אצל     סופי לאישור הנבחר הירק את מעבירה וסבתא ירקות דוכן ליד השלושה  עוצרים

 .   , הקנייה  לפני ואמא אוסקר
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".     " ,   ", מהעץ"    מדי מוקדם אותה קטפו אוסקר קובע טובה בטטה לא זו
".    ,    " , עץ  על ולא האדמה בתוך גדלות בטטות צוחקת אמא

" .       ", ואם"      בדוכן לידם שניצב מישהו לפתע אומר שוקולד מרק לעשות מתכוונים שאתם  שמעתי
    ,      , נפלאים     מרקים ממנו שהכינו מצויין שוקולד עץ מכיר אני ושוקולד עצים על מדברים  כבר
".     ,     , אחד.       בתנאי רק אבל כמוס סוד שזה למרות הוא היכן לכם לגלות מוכן אני ביותר

       ,   , הפירות     את בוחנת שהיא הדרך באותה בדיוק אותו ובוחנת האיש אל מחייכת דולורטה  סבתא
:   ,     ,    , ואומרת;     ואז קלים פגמים אחר ותרה והצבע והנפח העובי הבשלות סימני את בוחנת  והירקות

"? התנאי"  מה
".     , משובח"       בטטות מרק לאכול ערב לארוחת אותך לקחת לי שתתני התנאי

".   " , עיסקה   לנו יש ואומרת צוחקת סבתא

.   "? אדריאן"       שואל שוקולד העץ איפה לכם גילה הוא אז
       ,     " ,   ", באמצע"  כך סתם בו לדבר יפה שלא ביותר כמוס סוד זה אבל סבתא משיבה גילה  הוא

". מאזין.       מי לדעת אפשר אי לעולם הואדי
.   ,   ". ממשיך" והסיפור מהנהנים כולנו נכון

 ,   ,         , ואז     הלילה וגם השישי יום ערב גם וחלף הצהריים אחר חלפו השוק מן השלושה חזרו  כבר
   ,    ,   . המנומנמות     עיניה והביטו עפעפיה ופקחה פיהקה זרחה השמש המחרת יום של הבוקר  הפציע

   ,    . ושני         מושבים שני לו דוושות ארבע תחתיה היער שבילי את החוצה ומאורך מוזר רכב  בכלי
 .      , שאת,            ביתר ושר שורק והוא בו נוהג אחד אדם ורק אליו מחוברים גלגלים שני רק אך הגהים

           - נוהג    שהוא הרכב מן משונה פחות אינו שהוא האיש גם ואיתו המשונה האופן דו  קרב
 .   ,     , ושמיים-      וגבעות ועצים שדות המוקף בית השביל בסוף שניצב בית אל בו

          , למרחקים   אחר מגורים בית באף להבחין ניתן שלא השמש רואה הגבוה משכנה  וממקום
 ,      ,       . - ואם  אדירים מגבהים פרטים לראות המסוגלות עיט כשל עיניים לשמש היו ואם כך כל  רבים

     ,        , מעל   שעומד שלט פי על ואדליין אוליבר של ביתם שזהו יודעת היתה לקרוא יודעת  היתה
 .' ' : אסוולד  וקורא הפתח

,            , הבית   את שמקיפה הנמוכה האבן גדר על המאורך האופן את משעין בכניסה עוצר  הנהג
.       ,     , עליה    ונוקש הדלת אל מדלג והוא אדומים יער גרגרי מניבים בה מטפסים ירוקים  וששרכים

    .       ,    , יכולת   לנו היתה ואם השעה מוקדמת שעוד אמרנו לא אך בוקר הרי זה הזכרנו שכבר  וכמו
     ,         , בפרטים  שמבחין העייט של ומזו הכל ורואה גבוהה שהיא השמש של מזו טובה מיוחדת  ראייה
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,     -       , הבית    שבתוך רואים היינו קירות דרך שרואה ראייה מן כזו להבחין מסוגלת אינה  שהשמש
  )    ,   . החיוכים     פי על חולמים לבטח וחלקם נוחרים חלקם המיטות בתוך עדיין צפונים  כולם

,     ,       , בקומקום.  מים שופתת והיא קום משכימה שכדרכה דולורטה סבתא מלבד כולם  הקטנים)
: עצמה   את ?ושואלת  -      , מוקדמת   כך כל בשעה לכאן יבוא מי השם תשובה    למען מקבלת היא  וכבר

"! " :   , אתה    בהפתעה וקוראת הדלת את פותחת כשהיא
 -   .       ,   ", שמביטה"   לשמש ואם סגול פרחים זר דולורטה לסבתא ומושיט האיש אומר שוגר ברט  שמי

  ,    ,      - דולורטה   שסבתא רואה היתה היא העייט עיני אותן את היו רבה בסקרנות  בהתרחשות
 "?    " .   , כאן  עושה אתה מה במבוכה ומחייכת כעת מסמיקה

.    ", שוגר"   ברט אומר עסקה לנו היתה
.   ". אומרת"      היא גרים אנו איפה לך אמרתי לא

". יודע"  אני
"? אותי"      למצוא היכן ידעת כיצד אז

 " .    ,   ". לנו"      אל צוחקת דולורטה וסבתא הוא אומר אחריכם לעקוב שלי הצרצר את  שלחתי
.   ". מוסיף,        הוא ולעשות לראות מה הרבה ויש קצר היום להתמהמה

  ,        .    , לבנים"  ענבים נאפה שאך ולחם טרייה עזים גבינת אכלנו בגבעות פיקניק ערכנו היום  באותו
      ,    ( ופרטי  (    מיוחד משאטו איכותי יין ושתינו העדן גן מגפני ברט של הסברו לפי שנקטפו  ואדומים

        , העצים."    עלי על ברכות הגשם טיפות מתופפות וברקע דולורטה סבתא מספרת  מצרפת
 ,            " . סבב  לבן ענן מתוך הגיח אשר שקנאי לנו הביא הללו המאכלים כל ואת מעלינו  שסוככים

  ,        , עזב       ואז האוכל ובו הסל את ממקורו והניח נחת במעגלים אט אלינו ירד ואז פעמיים  מעלינו
 "- " ,    ,    ". ראו    מוסיפה רגע ולאחר במשובה סבתא אומרת מיותרות שאלות בלי מייד

 " . גבעת,            זוהי וסגלגלות ורודות נקודות עשרות דרכו ומציצות פתח נפער האלונים עצי בין  הלאה
 . סבתא,"   אומרת הרקפות

       , מן         שגרתי חלק סתם עוד איננה כי קסום למקום זו רקפות גבעת בראשי הופכת רגע  בין
  -       ,   , מקום-      אלא פלאים של למקום לעתים להפוך עלול עצמו הואדי הוא שגם פי על אף  הואדי

        ,    .   , סיפור  כל סבתא לנו סיפרה שלא למרות כי מסתורין אומרים ואנו מסתורין אפוף ומיוחד  נפרד
,    , כאן,          שהתחוללו בטוחני אחרים סיפורים בלספר כעת עסוקה שהיא שום על וזאת  אודותיה

 ,           , ואולי  אחרים יצורים ומני בפיות ספק ללא הקשורים למדי פלאיים דברים הרקפות  בגבעת
 .      , אחרים        עולמות אל נעלמו ואז אחרת או זו פיה לחטוף שבאו שדים אפילו
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,    ".     , דולורטה"    סבתא אומרת בשגגה עליהם לדרוך שלא בזהירות הפרחים בין  התהלכו
  ,       ,    , מורידן   ואז הקרקע מעל גבוה רגליו את מרים באטיות בגבעה מהלך להוראות מציית  ואדריאן

 . מרובה   בזהירות שוב
.   "?   , יולי"    שואלת דולורטה סבתא שוגר ברט עם מה

    " .   ", על"         אותנו לוקח היה הוא סבתא משיבה היום אותו מאז רבים טיולים עוד ערכנו ואני  ברט
       ,  -      , כל  את הכיר לא בעצמו הוא שאפילו גדולה כך כל שהיתה שלו האחוזה ואל שלו  הספינה

         , במים,       המוקף קטן אי על שנמצא הקיץ בית ואל מושלגים תמיד שהיו שבהרים הוילה אל  חדריה
  " ,   ",     . אותנו       לקח אף מספרת היא קיץ של אחד ויום יפה ים בת התגוררה בהם וצלולים  תכולים

". שלו,     הפורח בכדור לטיסה איתו

   ,    ,   ,  . התנור       מן מוציאים וקפה תה מבשלים אוסוולד בבית בפנים שבת של חמים קיץ יום בוקר  זהו
   ,  .         , במרום  השמש זוהרת ובחוץ אפייה של נפלאים וריחות צחוקים גדוש כולו והבית מאפה  מני

 :         ?     . על   בעצמנו אנו תוהים עליו בדיוק הדבר אותו על תוהה היא מה על לעצמה ותוהה  השמיים
,      ,      . לבטח         טיס כלי מין זה מהו יודעת ממש לא והיא אפה תחת ממש לו שמרחף כזה מתקן מן  איזה

  ,       ,     ,     , לא     וגם מקור לזה אין כי ציפור ואינו לבן לא הוא כי ענן איננו זה אך בשמיים לו צף הוא  כי
  ,          , נושא     והוא תחתיו תלוי נצרים שסל וצבעוני ענק בלון מין אלא כנפיים לו שאין מפני  מטוס

 . ושר     שורק אשר איש בתוכו
    ,   -       - בית    שמאחרי בשדה ונוחת טוס מנמיך מטוס או ציפור או ענן שאיננו זה טיס כלי  דאז

   , דולורטה.           לסבתא ומודיע הדלת על בסל שעמד האיש אותו מתדפק וכבר רגע ועוד  אוסוולד
,       ,      " : בשדה   ממתין שלי הפורח הכדור כי ובואו קל חיש עצמכם את ארזו בפתחה כעת  שעומדת

".      ,       . למרומים   שוב לעלות שיחליט עד לחכות ימשיך זמן כמה יודע אינני רוח קצר והוא

  ,     , הנהר"        לאורך הגבעות מעל הרחק וטסנו ברט של הפורח הכדור על המראנו הבוקר  באותו
. סבתא."   מספרת והשדות

 ,      , כמו         הכחולים הקיץ בשמי מרחף והוא אסוולד בשדות מכבר זה שנחת הפורח הכדור אותו  והנה
 . בנשיפה       ואמא אוסקר שמעיפים הסביונים ממצנחי אחד

 .    ", לאוסקר"     אמא אומרת משאלה ותביע עיניים תעצום עכשיו
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,           , החמים   הקיץ שמי אל הלאה ושטות סביבם מרחפות ולבנות קטנות נוצתיות מטריות  עשרות
  " . שכשמעיפים         אמרה אמא הכתומה השמש כנגד ונעלמות והשדות הגבעות מעל אל  מעפילות

 ". משאלה,    לבקש טוב סביונים
.   "? שואל"  אוסקר משאלה איזה

".   , לך"     רק אחד לאף שייכת שלא משאלה
  ,  ,      ; גבוה     מעט והשני ענקיות משקפיים רוכבות האחד על אפים שני מציצים לסל  מעבר

,      -       . רחב,   פעורות סקרניות עיניים ארבע יחדיו גם הקטנים החוטמים לשני ומעל נמשים עטור  יותר
 ,     ,    ; ואת        המנצנצים הנהר מי את הנמוכים הבתים את מתחת לאט שחולף מה כל את סוקרות  והן

    . במרץ       מנופפים ואמא אוסקר לשלום להם ומנופפים בשדותיהם שעומדים הקטנטנים  האנשים
 . בחדווה,   וקוראים חזרה

.   ,   "? ארוכות"    וממצמץ אוסקר שואל יותר גבוה לעלות אפשר
.   ".     , ברט" אומר מומלץ לא זה אבל אפשר

.   "? אמא"  שואלת לא למה
.    ,    , הדברים"      מתהפכים שבגינה מוזרה תופעה מתרחשת במרומים שם אי מסויימת שבנקודה  מפני

   ,    .   ,    ,   , מה   זה כי לקרות מאוד ועלול למעלה יהיה שלמטה מה וכל ללמעלה הופך שלמטה מה  כל
  ,     ,      - ניוותר   וכך הפוכים לא נשאר אנו הדברים עם יחד להתהפך שבמקום מוזרות בתופעות  שקורה

 ".    ,      ,   ; מסביר  שמיים שהיא ואדמה אדמה של שמיים תחת מרחפים ועומדים תלויים לעולמים  שם
. שוגר  ברט

 .   ".    ,  , אוסקר"   אומר כאן נשאר בוא ברט חשוב לא אז
 ,   ,     . שהיא       האדמה על מתחת שם שאי מפני מלבנו אלה דברים נשכחים מהרה עד  אולם
        ,   , קנה     כל פי על מעניינים דברים לעינינו נגלים שמיים ולא דבר לכל אדמה הרבה  לרווחתנו

 .    - טירה,   לעינינו נגלית דיוק וליתר מידה
   .       , לה    צריחים ארבעה ירוקה גבעה במרום תחתינו ניצבת היא ושותקת ורחבה ושחורה  גבוהה

       ,     , מן    שפרץ ושחור ענק בזלת סלע כמו ומסתורית ומשמימה גדולה והיא על אל מתנשאים  אשר
 .          , אלים  וולקני ארוע או אדמה זעזוע איזה של בעטיו בכוח האדמה

.    "!  , בהשתאות" קורא אוסקר אמא תראי
       .   "?   , של"   בראשו גם שחלפה המחשבה בדיוק וזו אמא שואלת בטירה ולסייר לשם לרדת  אפשר

         , אשר,     בשדה ברכות ונוחת טוס אט מנמיך הפורח והכדור ידית באיזו ומושך שכבר  ברט
   ,      ,      . אל  ובאו קרבו נוחת הכדור את ראו וכאשר בשדה חורשים היו וחמורו איש הטירה  למרגלות

 . החרושה        האדמה אל הנצרים סל את שיוצאים הארבעה
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   .   (  )     , הביאו"  הם אולי השמיים מן משמע תרתי פורחים אורחים אלינו באו אלפונסו  תראה
    ,       .   "? לראות     ניתן לא כי החמור אל מדבר שהוא לשער ואפשר האיש אומר שניים או אחד ענן  לנו

   ,     ,        , כן     על יתר בחשבון בא זה הרי עצמו אל מדבר שהוא גם אפשר אך באזור אחרת חיה נפש  אף
     ,   ,    . מציג    האיש כאשר לאישורה באה הראשונה זו שלנו ההשערה אך אל שכוחי אזורים  בכאלה

".  (    )  ,  " : אלפונסו,  החמור על מצביע הוא וזה אוטיס שמי ואומר עצמו
.    ", שוגר"        ברט אומר שלך בשדה מנומסת הלא הנחיתה על מתנצלים אנו

 ,       " ,   ",     , נכון" לאורחים זוכים ואלפונסו שאני נדיר כך גם אוטיס אומר להתנצל מה על אין  שטויות
אלפונסו?"

   ,  " ,    , ממש      לא אבל אגנס למעט להוסיף ממהר ואוטיס ארוכות ומטה מעלה בראשו מניד  החמור
לה    קורא אורחת,    אורחתהייתי שלא תפגשו.        רצויהובטח אם זאת שאמרתי לה תאמרו אל  אך

".      ,     , מנוחתנו,  את להטריד תפסיק ולא נורא תרגז היא כי בבקשה בה
.    "? דולורטה"   סבתא שואלת אגנס זו מי

 .         " ,   ",  , נשמה" שנה כמאה כבר הטירה את שרודפת הרוח זו אגנס אוטיס מחייך אגנס  אגנס
אומללה."

"?   ?   " , אמיתית      רוח רוח יש בטירה לוחשת והיא נפערות אמא של עיניה
  ,  ,     . מקווה"       אני בטירה שם לתור בכוונתכם ואם עליה דורכים שאתם הזו האדמה כמו  אמיתית

,    ",    ,      , בלשונו    אוטיס מצקצק הזו הרוח כי בכם תפגוש לא שהיא או בה תפגשו שלא  בשבילכם
".      , רגעים"        וחצי ארבעה תוך ממש הכלים מן ביותר הרגוע האדם את להוציא יכולה

.     "? בחשש"   מעט אמא שואלת מאוד מפחידה היא
אומר"     הייתי ממש .מפחידהלא  ,   ,   ,      , מציקה,  נאמר בואו אם כי זאת שאמרתי לה תגידו אל  ושוב

".         , הזדמנות    בכל צרותיה על לכם לספר תפסיק ולא בלילות ומייללת מתלוננת היא
.    "? שוגר"    ברט שואל הטירה היתה מי של

" .   ".    , הסיפורים"      אוטיס מספר השחורה מהמגפה שנפטר לוייד אדמונד לרוזן שייכת היתה  הטירה
   ,      , קללה      הטילה והיא הרוזן כשנפטר בה נשבר שלבה אליינה ששמה אהובה לו שהיתה  מספרים

      .         , את   לתבוע שניסה אציל שכל אומרים כסאו את בה ישים שאחר רצתה לא כי הטירה על  נוראה
".       , ומשונה  נוראי במוות עת טרם נפטר לעצמו הטירה

    ,         " ,   ", מעט" בה נסייר ורק לעצמנו הטירה את מלטעון בהחלט נמנע אנו כן אם ברט אומר  אבוי
 ". הביתה    חזרה שובנו לפני

 ,  " ,       ,   ". נמשיך" אלפונסו קדימה ומוסיף החמור של צווארו על טופח אוטיס אומר  בהצלחה
בעבודה."
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   ,      , ומלאי    שחורים שסלעים ירוק עשב הכסויה בגבעה ומטפסים השדה את חוצים  הארבעה
 ,        . ומכרסמים   הסלעים מאחורי ומסתתרות חומקות וזריזות ארוכות לטאות בו גדלים  זוויות

    , בשיניהם     ונוקשים בעיניהם ממצמצים ממחילותיהם לרגעים פורצים וחששניים  סקרניים
 ,       , ממלמלים,    מערתם חשכת אל פנימה חזרה וצוללים באויר בקדחתנות מרחרחים  הארוכות

,    לעצמם,  וירמסו         הגבעה במורד ישעטו בצרחות יפרצו וכבר שתיכף שוטים תיירים עוד פעם  שוב
.        . הצפוני   במדור שיפוצים סיימנו השבוע רק והרי מחילה כל בדרכם

 )    , אלה      לפחות היצורים ממנה ורחקים הדממה מהדהדת השחורים הטירה קירות  בין
    ,     .( קירותיה,     בין לבוא מהססת ממעל שזוהרת השמש ואפילו מבינים שאנו מה לפי  החיים

    . ברחבת,        בשתיקה לרגעים ובעומדנו מבויישות אור קרני מספר אך בינהם ושולחת  הנצורים
     .        , סיב  בכל לחוש ניתן כי מסויימת נוחות אי תחושת בעצמותנו ומתפשטת יכול האפלה  החצר

 . סביבנו,          בכבדות שמתנשמים והעצומים והכבדים השחורים הקירות מסת את בגופנו
  ,          , את   מרעידה שכזה וקמאי שחור סלע מין רק לייצר שיכול כזו ועבה עמוקה  נהמה

    ,       . לתור     הספקנו לא ועוד הפתח בעד פנימה צעדנו רק ואמנם האפלה ואת הביצורים ואת  הרצפה
          , עקבותינו     על לסוב לנו לגרום בכדי זה בכל די אך מהחצר שמסתעפים והמעברים החדרים  בכל

 ,          . הם    השחור הסלע קירות בין עומדים אשר אלה ארבעה אך בצרחות הגבעה במורד  ולשעוט
   ,     ,    , עוד      בכוונתם אין הגיעו רק הרי והם ממנו לא אם כמוהו בדיוק חזק שהוא מחומר  יצוקים

 . ובשעטות,     בצרחות שלא ובטח לעזוב
        , וגרמי      הביצורים את וסקרו הרחבה במרכז עמדו האורחים שתיקה של אחד רגע רק  חלף

  ,        , לקחה   ואז אליהם שחורה לוע שפוערים והפתחים המעברים את שסביבם הגבוהים  המדרגות
    ".    ,  " :  , אצים     והיו כבר והשניים מבט להעיף נלך אוסקר בוא אמרה אוסקר של ידו את  אמא

  ,        . את      לקח דולורטה סבתא אל חייך שוגר ברט וגם אפלולי מסדרון איזה אל המדרגות  במעלה
".    ,  " : מבט  להעיף נלך דולורטה בואי ואמר ידה

  ,        "? ומביט"    רוכן הסגולות התפרחות בין בזהירות שצועד אדריאן שואל אגנס את פגשתם  אז
. הרחבים,         עליהן במורד זעירים בנהרות זולגות גשם שטיפות ברקפות

". " , סבלנות   צוחקת דולורטה סבתא

.     ,   , יותר         עוד לאט ונושמים לאט צועדים ביד יד ואוסקר אמא מהלכים ואפל ארוך מסדרון  במורד
  ,      .   , לא    אולי מיוחדות עיניים לנו היו ואם אוזניהם וקרויות בעורקיהם זורמת נרעדת  התרגשות

       ,    -     , שסמויים  מכרסמים מאותם אחד של כמו או כלשהו לילי טורף אחר עוף כשל אלא עייט  כשל
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       - עקבותינו       על סובבים היינו עכשיו כבר אולי באור מאשר בחשיכה יותר טוב ורואים  בגבעה
       .      , אלה  בשני בחושך מביטים שהיינו כמו כי ממש הגבעה אותה במורד ושועטים בצרחות  ופורצים
 ,      ;        , זה  השניים מן והצנום הקטן זה האחד למראית שורשית בחרדה נמלא לבנו היה בו  שמהלכים

         -   . המשקף  זכוכיות מאחורי ענקיות הן כך גם הרגיל שבמצבן שעיניו מפני משקפיים  שחובש
 .  ,     -      , ודבר,  כפליים הטבעית ממידתן הן גדולות ההתרגשות וגם החשיכה שום על עכשיו  העבות

 .   ,      , להודות,     צריך מעט מחריד מראה להיות עלול ינשוף כמו שנראה אדם שכזה
       ,        , במפלים  הגולשת הזיעה להעיד יכולה זה ועל בחוץ וחם כעת שקיץ פי על אף אופן  בכל
    ,    ,   ,   - ולבן    דק הבל ופורץ ולחות קור שוררים הארוך בפרוזדור בפנים כאן אוטיס של עורפו  על

  ,       .    , פני      ועל שחורה אבן קשת תחת חולפים הם לזו זה צמודים לאט בו שמהלכים הילדים שני  מפי
       . לתוך       ונושרות הקירות לאורך זולגות מים טיפות מתוכו נושבת קרה רוח שמשב מעוגל  פתח
     ,    , של     הנעליים עקבי טפיחת נשמעים לטפטוף טפטוף ובין עדין צלצול בקול קטנות  שלוליות

 .  ,  ,  ,  -    , פלופ,     קלוק פליפ קלאק תורות ההדים לוקחים המים לתוך טיפה צונחת הילדים
 ,      . וחולפת,        וגבוה דק צחקוק קול נשמע רמה בחבטה ונסגרת ציריה על דלת חורקת  לפתע

       ,       , ונסים   רגלינו את לוקחים כבר אנו ותיכף מהיר רעד גם גבנו במורד ועובר קרה רוח  בגבנו
.         , הגבעה,     במורד ושועטים בצרחות ופורצים עקבותינו על שבים הטירה פתח בעד דוהרים  משם

   ,     , שלא        בטח אז נסים לא הם ואם הפרוזדור במורד בשלווה לפסוע ממשיכים ואוסקר אמא  אבל
   ,       ,     . וצחוק  חריקות שכמה ביותר חזק מחומר יצוקים כאן כולם אמרנו שכבר כמו כי אנו  נברח

 . להיסדק,     לו יגרמו לא ונשיפות
,    ".       " ,   ", דלת"  נטרקת שוב אותנו להפחיד שמנסה אגנס רק בטח זו אמא מרגיעה תדאג  אל

    ,   ,      , מאוד      שנשמעת אחת כזו נהמה אלא צחוק קול עולה לא והפעם רוח משב פנינו על חולף  ושוב
,            ,   ,  . ובשעטות  בצרחות ולברוח עקבנו על כעת לסוב רוצים היינו אם גם נפשנו חי ואז מרוצה  לא

   ,         . הוא   הגמור ההפך בריצה קשורים שאינם אחרים בדברים עסוקים עקבנו כי יכולים היינו  לא
   ,   .     .   - לרגע,   מפסיק ולבנו רפים אברינו זזים ולא ברצפה נתקעים נתקעים הם דיוק וליתר  הנכון

,      ,     ,  - לב,      לשים ניתן ממש לא קורה השניים מן אחד מהר כך כל בחזנו מחיש שהוא או  מלפעום
 .   ,   , רפאיים        דברים נאמר בואו אחרים לדברים היא גם נתונה לבנו שתשומת מפני

    ,   .   , במספר     אך היא גדולה אומרים היינו ילדה של ושקופה לבנה רפא מולנו  מתגשמת
" .     ,       , איך  וכועסות וגדולות שחורות ועיניים צמות בשתי שקשור שחור לה שיער מאמא  שנים

"?  ?    ?      ?    " , מי?!"   לכם אמר מי אני שזו לכם אמר מי שמי את ידעתם איך רושפת היא ידעתם
,    ,      , ארוכים   מצמוצים וממצמץ הרפאים ברוח ארוכות מביט הוא עוצרים ואמא  אוסקר

 ".    ,    " : ידועה   הרי את שמך את שידענו ברור ואומרת מזדקפת ואמא
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   ,        ,     , אומרת  היא כי הדברים מאוד עד לה שהחניפו לראות וניתן מהבהבת אגנס של רוחה רגע  חולף
"? " : באמת   ומבוייש דק בקול

".  " ,   ", שאלה" איזו אמא אומרת בטח
"?   " ,   , אותכם   הפחדתי לא שואלת ואגנס חולף רגע עוד

.      , לשלילה     בראשם לאט מניעים ואז בזה זה מביטים הילדים שני
.    "? באכזבה"   שואלת היא קצת לא אפילו

".       , " :  ,   ". יותר"  קצת להיבהל ננסה הבאה בפעם סליחה ומוסיפה אמא אומרת קצת אולי
- " .          , כל   התקרה שתחת הרחוקים החלונות באחד ומתיישבת מעלה לה טסה ארוכות נאנחת הרוח

    .      ,      . לכאן   באים כשכבר וגם להפחיד מי את יותר ואין מבקר לא כבר אחד אף פה משעמם  כך
   ?    ?    .    , חיים,    מין אילו אתם לי תאמרו שבכך הכיף מה בורחים כבר והם אחת דלת טריקת  תיירים

     ,     ". רגלי?      אצל שוב ומופיעה נעלמת החלון מעל גולשת היא יאים לא הם למתים אפילו  אלו
  ,      " . זה,      אבל עצמי את להפחיד ניסיתי אפילו בסוף אומללים רפאיים מבטים בהם ושולחת  הילדים
  .      " ,    ,   ,   ", לא  אלו יותר עוד אותי דיכא רק זה דק בקול ומייללת באויר ומרחפת אומרת היא עזר  לא

".        . מעניינים   יותר חיים יש שבחוץ לצרצרים אפילו רפאים לרוח חיים
 .     ,   "? ונאנקת"     ונאנחת מייללת והרוח אוסקר שואל עוזבת לא את למה אז

,    ,   ,    " ,   "? משעמם"    פה אם לי והאמינו הייתי כבר הבא בעולם מתלוננת היא לעזוב אפשר כבר  לאן
".     , שיעמום   מרוב למות אפשר בכלל שם אז

"-    ,  ?   " ,     , כלומר  בחיים כשהיית כלומר לך קרה מה שואלת אמא רגע ולאחר שתיקה ישנה
.   "? הרוח"      שואלת המתים לעולם עברתי איך מתכוונת את

     .     , הוא     איך מישהו לשאול הרי במבוכה בראשה מנענעת ואמא מבטים ואמא אוסקר מחליפים  שוב
            . את,      שיטרידו אחת היא אגנס של זו כמו שרוח נראה לא אך מנומסת שאלה ממש לא זו  מת

 .       , אולם      ככלל אחרים התנהגות כללי איזשהם או הנכון הנימוס לקוד בקשר התחבטויות  מנוחתה
,       .        - שקרה   מה זה לספר שבמקום מפני השאלה על לנו להשיב אותה שמעניין נראה כך כל לא  גם

        ,   , על     תלוי ונותר חדה בתנועה נשמט ראשה ולפתע מהבהב גופה ומחייכת מעלה לה מרחפת  היא
 .      , השקופות.     שפתיה מתוך משתרבבת ולשונה לצידה ברפיון נתלות ידיה צווארה

   ,       , את    אגנס פוקחת משונה התנהגות אותה על לעמוד ומנסים ברוח מביטים שהשניים  וכמו
   , פורצת          היא ולפתע השמוט הראש מתוך משועשע מבט בהם ושולחת והגדולות השחורות  עיניה

,   ",    ,    ,   " , נאנחת    היא היו החיים כי שקרה מה זה עצמי את תליתי ואומרת באויר ובהיפוכים  בצחוק
".  -  -  , משעממים" כך כל כך כל הו

.    "? בחלחלה"   השניים קוראים עצמך את תלית
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 ,     ,  , " ,    ,  , אמרו  בחיים משעמם נורא נורא עכשיו ועכשיו מייללת היא ושוב ומהבהבת נאנחת  הרוח
". מתים          של חיים כאלה לחיות רוצים הייתם אם אתם לי

     , גבעת         את עוזבים שאנו כמו שלי השכמייה ברדס על ובקצביות ברוך מתופפות הגשם  טיפות
        , או,        או זו פיה לחטוף שבאו השדים ואת היצורים מני ואת הפיות את שם משאירים  הרקפות

 .        , הואדי     את שחוצה השביל במעלה הלאה וממשיכים אחרים עולמות אל ונעלמו אחרת
    , כרכום        פרחי מציצים ובינהם גשם הרווית הקרקע מתוך סביב פורצים ירוקים  עשבים

,    ,        . בהם  קופצים ואנו השביל במורד רצים וקצופים וחומים זעירים נחלים ונרקיסים  לבנים
 . ומתבצבצים,  וצוחקים

".     " ,   ", בקיץ"     גם אותו לעשות צריך אדריאן אומר טוב רעיון זה גשם טיול
 "?  ,       " ,   , סבתא   שוגר וברט אגנס של בגורלם עלה מה שואל ואני צוחקת דולורטה סבתא

  ,   ,  ,     , יותר"     נאות נאמר בואו למקום דירה ועברה עזבה אגנס האחרונה בפעם ששמעתי מה  לפי
  ,       " ,   ", האחד.  אותו הפורח בכדור שקשורה בתאונה נהרג שוגר ברט אומרת היא וברט  להפחדה

". אז    יחדיו טסנו עליו
.   "? יולי"   שואלת תאונה מין איזו

  .        " ,   , באותו    אך הפורח בכדור לבדו לטוס ברט יצא אחד יום סבתא מספרת שתיקה של רגע  לאחר
     .      ,   : אל   מדי גבוה שעלה כנראה עקבותיהם עוד נראו לא ומאז וברט הכדור שניהם נעלמו  היום

  ,    ,  . כבר,        אנשים מבינים שאתם כמו ומשם הדברים מתהפכים בו המקום אותו אל והגיע  המרומים
". חוזרים  לא

       , גיל         בני של באולינג טורניר למשל כמו חזרה דרך מהם שאין מקומות על מדברים כבר  ואם
, חזרה-              דרך מהם שאין המקומות של הקטגוריה תחת נכלל כזה שארוע להסביר וצריך  הזהב

 , במקרה            (   ביותר רבים והם המשתתפים מן אף לך ייתן לא הדלת סף את שחצית שברגע  מפני
  ,      ,      ,  . עד  כלומר חדשה הודעה עד ניתנת לא העולם אל החוצה חזרה היציאה כלומר חנינה  הזה)

   ,         ,    . קהל  תמיד מחפש מוחלט זר או דם קרוב הוא אם בין מתחרה שכל מפני הארוע  הסתיים
       .      , של  מושבע ואוהד מאזין שאנוכי ידוע והרי הכדורים לגלגולי קהל לא אם לסיפורים  מאזינים

 .        - האולם.  אל כניסתי טרם עוד גורלי נחרץ ולכן סיפורים
,    -     ,     , מכובד  במקום זכו זהבי והדוקטור היא היינו דולורטה סבתא של קבוצתה מקום  מכל

."    " ,   ,       , החיים  את לגלגל המשיכו כתוב ועליו ארד צבע צבוע פלסטיק גביע וקיבלו השלישי  המקום

בלנדו
מאת נפרית אל-אור

378



      "? מר"        את היום למחרת שואל אני עליהם לדעת צריך שאני אויבים איזשהם לנו  יש
אוליפנטי.

.   "? הוא"  שואל הכוונה מה
אמש        של הטלפון שיחת על לו מספר . אני צל,    מר עם

,     " ,    "?     ? מקבילה" מחברה שלי מתחרה זה אוליפנטי מר קורא שוסטר למרצל מתכוון אתה  מרצל
     ,  ,      , עליו    להגיד רוצה לא אני באמת אופקים וצר קטנוני אדם הוא משפטים ללימודי ביחד  הלכנו

    ,    ,          , צרה  הנו הזה האיש שמו יבורך אבל רע מזל מביא שזה אותי לימדה שלי אמא כי רעים  דברים
  ,   ,    ,      , לא  אני באמת אבל מהכלים אנשים והוצאת דיבה בהוצאת זה שלו ההתמחות צרורה  אחת

,     ,  ,  ,     , בשקט     לישון יכול אתה באמת בלנדו להתרגש מה לך אין רעים דברים עליו להגיד  רוצה
  ,    ,     , זה        שזמן בלנדו יודע אתה הזמן על חבל עכשיו לרגליו ידיו בין להבדיל יכול לא שוסטר  מרצל

  ,      , ברוך,          כי בדרכך אעמוד לא אני אז אותו לבזבז ולא ממנו עוד לייצר במטרה כאן ואנחנו  כסף
".        , החברה,  של הכוכב שאתה הרי יודע אתה בלנדו אתה

צלים      מר בדבר הנושא נסגר , וכך       , זמן,  רעים דברים מאמירת והמנעות דיבות הוצאת  איומים
וכספים.

המפוארים       בדברים נמצא אינו המיוחד הטעם הפשוטים,     לפעמים באלה   אלא
,    ,    ,  ,   , וולדורף     סלט או ומנטה שוקולד גלידת כוסברה למשל כמו נרכש טעם שהם דברים  ישנם

  ,  ,    ,   .     . בתפריט   אינו סושי בקרוב שיסתבר כמו אופן בכל לסושי תאווה עם נולדתי סושי לא  אבל
היום. 

.      , יוגש     מה לגלות הסכים ולא בוקר לארוחת אותנו הזמין מימו
 ",   " .    , הוא      עצבני כשאתה ולאכול מתרגז הוא אחרת בזמן להגיע צריך מימו של  לארוחות

 ".         . עצבני, "   כשאתה אוכל להכין בריא לא שזה כמו בריא לא זה אומר
.    ,   , הבחנות      סדרת נערכת שכאלו ובמקרים במסעדה לאכול יחדיו יוצאים אנו  לפעמים
   ,        ,    ,   , זה  את השאירו מדי מוקדם דקה מהתנור זה את הוציאו פלפל חסר או מלח חסר יגיד  תחילה

 .      ,      , מדי     לאט זה את אפו מדי מהר זה את בחשו מדי יותר דקה האש על
 ,     ,     ; את     ברכות הוכן הזה האוכל במהירות הוכן הזה האוכל שיקבעו הדיאגנוזות תור יגיע  ואז

     , מישהו         הכין הזה האוכל את לשלם צריך שהוא במיסים שטרוד מישהו הכין הזה  האוכל
 .     , מאהבה,     הוכן הזה האוכל בעצבים הוכן הזה האוכל שמתגעגע
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    .      , את      לעצבן לא וכדי בעצבנות לאכול טוב לא וגם בעצבנות אוכל להכין טוב לא  אז
   .     . אינה,        היא אולם מאוחר מאשר מוקדם עדיף השעה בכמחצית יולי את לאסוף מקדים אני  מימו

, " .           , יולי    בטלפון אליה מתקשר אני כאשר מנומנם בקול לי עונה והיא הדלת על לדפיקות  עונה
.   ". אומר   אני לדלת מחוץ אני
.   "? שואלת"  היא השעה מה

 .   ".   , ממלמל"   אני יתרגז והוא למימו נאחר אנחנו
   .   " ,      , צלצל   שהוא או צלצל לא השעון ואומרת הדלת את פותחת היא רגעים מספר  אחרי

    ,     , '    ".    , של  סימן לה יש וסתור פרוע שלה והשיער מה בפיג לבושה היא יודעת לא אני אותו  וסגרתי
  ,   ,     -     , מפהקת   והיא ישנות עודן הבוקר של בשמש ירוקות כך כל שהן שלה העיניים הלחי על  כרית

. פנימה,    אותי ומכניסה באטיות
".  -  " ,    "... מאחרים" כך כל אנחנו לעצמי ממלמל אני כן

 .     ,   ", חדרה"   תוך אל ונעלמת אומרת היא רגע לי תן
   ;        , עזרתי   בעצמי הרי יפה מכירו שאנוכי המגורים בחדר סובב אני מחכה כשאני  ובנתיים
    ,      ,    , החלון     מול אל הנה הקיר שעל התמונה את תליתי קרם צבע שלה הזו הספה את הנה  להעביר

 -    , של         לבנה השחורה התמונה ועליו יולי של מכוניתה על שהעמסתי הישן הכתיבה שולחן  אותו
 . הפשפשים,         בשוק דברים צביר מתוך שחולצה התמונה אותה האשה

,    .      , הבתים      כדרך התמלא התמלא אט ואט הבית הלך נוספים דברים התווספו הזמן עם  אך
      ,      , מספר     פרטים אך תחילה בהם שיש אדם בני של לבבות או דולורטה סבתא של הריבה  צנצנות

-      ,         , בעתיד    יהיה שאולי למה רמזים פעם שם שהיה מה של זכרונות אניצי או דבר פתח רק  שהם
,    ,      , ותמונות    וכיסאות שולחנות חדשות תכולות במני והלבבות הצנצנות הבתים אלה מתמלאים  ואז

 .       ,   , ומתחזקות   הולכות שרק ואהבות חדשים זכרונות ומתיקות ריבות וריחות ופירות פרחים
  ,      ,    , חומה    כרית מגזינים ועליו קטן קפה שולחן עציץ ניצב שם זכוכית אגרטל הוצב  פה

.           , המגורים   חדר קיר שלאורך הכוננית את מעטרות קטנות ממוסגרות תמונות הספה על  אדומה
 ,       .   , פרחים      וצחוק תותים ניחוח תערובת שהוא ריח משלו וריח משלו צבע הבית את ממלא  כעת

 . וחדשים,    ישנים ודברים וספרים
   , את         בעדנה מלטף הארוכים החלונות בעד האור פנימה נכנס השונות היום  בשעות

,  ,   ,     ; חברים     משפחה קרובי לירי רוזמרי סבתא הנה שבתמונות האנשים בפני שקבועים  החיוכים
 .        , אז      וישנים רחוקים ימים מאותם באחד צוחקים ואנו דולורטה וסבתא ויולי ואני ומימו  אדריאן

   ,     , הקירות      לאורך עולות לספה מתחת אל מזדחלות הפרחים כותרות בין האור קרני  משייטות
   . בתיקרה   זהרורים ושולחות
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,      ,     ,   ". הוא"  מביתו אדריאן את אוספים הבית את יוצאים ואנו יולי אומרת מוכנה  אני
    , רכבת           פסי נושקת אשר קטנה גבעה של בקודקודה שמצוי מימו של ביתו אל דרכינו  ועושים

    , -       , הבית     את כולל וזה טילטול בר דבר כל ומטלטלת בקול צופרת ביום פעמים שלוש שם  שעוברת
        ,      , החנות,   תוך אל הישר וייכנס הגבעה במורד יחליק מזמן כבר מימו שחזה כפי אחד שיום  עצמו

 .  , מולה     הרחוב במורד ששוכנת ההודים של
",    '   , מעושן"       וסלמון עירקיים ס בלינצ לצד בסוכר מזוגג אספרגוס יכין שהוא אומרת  אני

. יולי  אומרת
.   ", אומר"         אני מנגולד ועלי כרישה פטריות קסרול מכין שהוא אומר אני

.   ", יולי"       מציעה וזיתים עיזים גבינת עם וברוקולי תרד קיש
.   ", אדריאן"        קובע זית שמן ברוטב כמהין פטריות עם פילה סטייק

.   "?   , שואל" אני בוקר לארוחת סטייק
.   ". אדריאן"        משיב יכין מימו מה לדעת אפשר אי פעם אף

    ,   " .   ". תפוחי"      קרומפלי בסגנון משהו יותר אולי אומר אני בוקר לארוחת סטייק יכין לא  מימו
 ".   , חמוצה,   ושמנת סלמי נקניק אדמה

.   ",        , אומרת"   יולי לימון ורוטב בר בעשבי מטאיס דג ורצועות מוקרם בצל מרק
 ",        ,   , אדריאן"   קלאסי וינגרט ברוטב ירקות וסלט פסטי אנטי בטטה אצבעות צלויים אנטרקוט  נתחי

אומר.
 .       .      "!? לצלחת" הביצים את לנו מגיש מימו בשולחן יושבים כשאנו מתפלא אני חביתה
 ".    " .        ,   ". הוא" בתבל הטובה החביתה זו בזו זו ידיו את ומחכך בשולחן מתיישב מימו מאשר  חביתה

".    ,       " , הפשוטים,  באלה אלא המפוארים בדברים נמצא אינו המיוחד הטעם לפעמים ומוסיף אומר

,         " .   ", סגורה"    יד בכף אותם ואחזיק מקלות כמה אחתוך אני יולי הציעה הגרלה שנעשה מציעה  אני
 ".     , הראשון      המשלוח את יעשה ביותר הקצר המקל את שימשוך ומי

  .     ,   ,  ,  ,  ; ביצוע  הרי ראש בכובד בדבר והרהרנו וווה מימו אני יולי אדריאן כולנו  עמדנו
   ,   ,       , אחרות  זוועות ומני דם מציצת נפשות סכנת כגון דברים בחובם שטומנים משלוחים  כאלה

     ,( השיקולים(        על מעמיקה התבוננות מצריכים עצמאי באופן שלו בראשו פיתח כבר אחד  שכל
 .        , ראשון.     להיות רצה לא אחד אף אבל כסף להרוויח רצו כולם השונים

    "   ,     , מכות    מביא לא שאני למרות ש וטען זרועותיו שרירי את וניפח חזהו את ניפח  מימו
  ".        ,     , מכות,      לה אביא כבר אני צריך אם מפחד לא אני אז בת בתור נחשבת לא היא לבנות

.   ", אדריאן"     אמר לערפד מכות לתת אפשר אי
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 .   ", מימו"   התחמם אותי תרגיז אל
 ,         ".    ,  " , הביט  הרחב חזהו על הענקיות ידיו את מימו שילב ראשון אתה לך כך אם לו  כשאמרנו

 ".      ,   " , שיעורים  מדי יותר לי יש יכול לא אני ומילמל הצידה
.   "? אדריאן"    שאל שיעורים עושה אתה ממתי

,   ,   " ,   ,    , הקטן     מילר אותי תעצבן אל רגן והוא הכהות פניו האדימו התנפח מימו של במצחו  הווריד
". אותך   מזהיר אני

  ,    , ידיו        הדיח זה אלינו כשבא שמוליק של במכולת סובבים היינו כן לפני  שבועיים
" :  , אתם,            ושאל חזרה השני לצדן מיד שקפצו שערותיו שלוש את האחד לצדן סירק  במטלית

"? כסף    קצת להרוויח רוצים
 .       "! " :    , קטלנית  בשליחות שמדובר ידענו טרם אך כן אמרנו אחד ופה מהר הסכמנו

.      , פרקר         גברת של לביתה משלוח שלישי יום כל שיבצע למישהו זקוק שהנו אמר  שמוליק
 ,         ?    -   , היינו  הדברים של טבעם אל מתוודעים היינו אם אך דבר בכזה קטלני כך כל מה חושבים  ואנו

 ,  ,   ,   ,     , מאלה,    אלא האנושיים ממשפחת טבעי או רגיל יצור היא אין זו פרקר שגברת  מבינים
 ,       , כפי.       פרקר כגברת ברבים נודעה לא והיא התופעה את תאם הקהילה בקרב ושמה  הערפדיים
 ,  (     , כ   (   אלא האחרונות השנים המאתיים לפחות לודאי קרוב של האוכלוסין במפקדי  שנרשם

 ." הומפיר"
.          ,   "...? הרגע" באותו כולנו מחשבות את מדוייק באופן מיצא וזה בחרדה מלמלתי הומפיר

 .   "? אדריאן"   שאל ומפיר זה מה
  ,    ,    ,   ,   ", פנינו" הלבינו הנושא שום ועל הנושא שבהשראת וכנראה שתקנו וכולנו יולי השיבה  ערפד

     -   , בגין.       זוועתיות מחשבות לא אם שניות ומחשבות פתאום שיבשו בגרונות הרוק את בלענו  מאוד
 ,   ,    ,       , ומני  דמים מציצת רגליהן על תלויות במהופך ישנות אשר יומין עתיקות נשים חדודות  שיניים

.    - ראשנו  את פקדו תרחישים כאלה
.       ".    , והחלטיות" רוח בקור יולי לבסוף אמרה זה את נעשה בסדר

.  "? מלמלתי" באמת
 .     ".       , משם" והלך שמוליק צחק שבועיים עוד נעשה לומפיר הראשון המשלוח מצויין

 ,       ,  ,    , אפוף   חלונות מוגף לבן בבית בגפה התגוררה הומפיר נכון יותר או זו פרקר  גברת
 ,    , וכלבים       וצרחניות שחורות ציפורים פרא שצמחו ועקולים יבשים שיחים ומוקף  מסתורין

     , אומללים     (    אנוש בני בעצם שהנם כמובן יודע אחד שכל עיניים וצהובי פרווה מדובללי  משוטטים
 .     ,      ,( הגולגולת    הר נקראה אשר מציבור רחוקה עזובה גבעה בקצה דם צמאי לזאבים שהפכו

,       -   , ממש     לנו ידוע אינו גילה אשר הומפיר היתה הרחוק שבעבר מספרות הרווחות  הדעות
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,   ,   ,     , בעשרות        ולא במאות נמדדים נצח חיי חיים אשר כמוה שחור יצירי של חייהם שנות מספר  כי
 ,    ,    - אשר          פרקר אינזלי אדון אנוש לבן נשואה הארץ פני על מהלכת כבר היא זמן כמה תדע  ולך

     ,( בני       ( את להציל ניסה כאשר בדימוס שכניהם בית בשדות שפרצה משתוללת באש  נספה
 .        , השכנים.      בית תושבי גם נספו אתו ויחד המשימה בידיו עלתה לא אך המשפחה

  ,    ,     ,    , לא   ומעולם דלתה את נעלה הבית חלונות את הגיפה לביתה הומפיר הלכה הלוויה ביום  עוד
 .    ,  , יום   באור לא לפחות החוצה יותר יצאה

,    , שחורים        לבושה והיא הריקים ברחובות בלילות לעתים מהלכת שראוה אומרים  יש
   .      ,    -  , עדיין  נקבע לא הלילי האור תחת ונוצצים ארוכים המספרים נשבעים כך וניביה כסיד  ולבנה

   ,   ,      , שההסברים   להניח סביר אחריהם או נישואיה טרם הדבר נעשה ואם לומפיר הפכה  כיצד
  .      ,  , שכל     מפני משנים אינם אלה דברים כרגע אולם התהוות בתהליכי כעת נמצאים  ההגיוניים

     , מחדריה        באחד מרגליה תלויה וישנה עיניים ואדומת חיוורת פרקר שגברת זה לדעת  שעלינו
  , להפוך,           ושביכולתה בלילות דמו את למצוץ שתוכל טרף אחר לשחר יוצאת שהיא  האפלים
         ,   , ולשלוח,    עצמותינו את להחריד כדי זה במידע לנו ודי נפשה כחשקת זאב או עטלף  לערפל

. אימה  בלבנו
  " , יקח           אחד כל ואמרה ידה כף מתוך הציצו קצותיהם שרק זרדים חמישה החזיקה  יולי

 ".     , הראשון,      המשלוח את יעשה ביותר הקצר עם שנשאר ומי מקל
    .       , הצהרה    בעצם זו ואולי הקברות בבית רק שוררת אשר כזו סביב השתררה מוות  דממת

,       ,   ,   , העצים,    ענפי בין קלות הרוח תנשוב ציפורים יצייצו העלמין בבית שם שאפילו מפני  שגויה
 ,       .   ,  ,    , מלבד  לעשות למתים להם יש מה הרי תרצו אם שלווה מסויים שקט וקיים הפרחים  סביב

 ,          ? כי   קברות בבתי הקשורות אנאלוגיות מכאלה הלאה שנעבור כדאי אך העובדות את  לקבל
 ,      , עם         חיים מתים כאלה לא ובטח המתים הם כרגע עליו לחשוב רוצים שאנו האחרון  הדבר

 . ארוכים    וניבים אדומות עיניים
.   ".    ,  , מימו"  הזהיר אותך מזהיר אני מילר תרמה שלא

 ,      .    ",     ? אחריו"   זרד והוציא רוק בלע מימו חיוך והצנעתי אמרתי רנטגן עיני לי אין ארמה אני  איך
,      ,         , לבד     ללכת לו אתן לא שיבחר הוא זה יהיה אם שגם ידע כי מוטרד אינו והוא אדריאן  שלף

  .    , אחרון            הייתי ואני בפיו המקלות מן אחד את ושלף רגליו שלוש על ווה ניתר אחריו
        ,     , את  לערוך זוכה שאנוכי היתה הזכייה משמעות כי הפסדתי נכון יותר או בהגרלה  זכיתי

      ,      . יחדיו  כולנו שנלך חבריים מטעמים הוחלט קצרה כללית התייעצות לאחר אך הראשון  המשלוח
   ,          . בחובו  הטומן דבר הדלת אל המצרכים נשיאת משימת הוטלה עלי כי אם השליחות  לביצוע
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 ,    ,        . על      חרד כי אם במיוחד גאה הרגשתי כך שום על ודווקא רב לב אומץ ומצריך ברורה  סכנה
 . המכובד  התפקיד

,     .     , קסדות   חבשנו ואדריאן אני למשימה ומצויידים מוכנים הגענו הקרוב שלישי  ביום
יודע       (         ערפדים בנושאי כלשהי הבנה בעל שהנו מי כל ערפדים יריקת נגד אפוד גם לבש  ואדריאן

    ,     "   ,( שריון      לבש רגל ותלת מהצבא אבא של ישן ץ שכפ שהיה מסוכן דבר הוא ערפד של  שרוק
 ,         . שהצליח      שומים של שרשרת עיטרה מימו של צווארו את קסדה הוא גם וחבש קרטון  עשוי

          , אופניו    גלגלי אחרי שצעקה אמו של מחמתה שיניו בעור כשנמלט בנקל לא מביתו  להבריח
 .     "!?        , מראה: "  גם עמו והביא שלי השומים כל עם הולך אתה לאן אבוטבול מימו המתרחקות

.  "? שאלתי"   מראה מה בשביל
       " ,    "? מולה"     הזו המראה את אנופף אני התקפה בזמן ברוגז מימו קרא מה בשביל אומרת זאת  מה

". לאבן   תיהפך והיא
,     " .  ",   , ערפדים"     על עובדות לא מראות אמרתי ערפד אלא הרומאית מהמיתולוגיה מדוזה לא  זאת

". השתקפות     בכלל להם אין כי
.   ",  , מימו"     אמר מילר הסעיף את לי תעלה אל

      , " עצבניים        ויצורים ערפדים נגד רובה כלומר עא נעי רובה שנקרא מיוחד לייזר רובה בנתה  יולי
   ,   ,      . אופני,     שעל ובסל ווה ישב מימו של אופניו שעל בסל ברצועה גבה לאורך שקשרה  אחרים

 . הצרכנייה         מן המצרכים ובה וגדולה חומה נייר שקית עמדה
.   "?      , אדריאן"    שאל מהמכולת מצרכים מזמינה היא למה דם אוכלת היא אם

 .       ,   ",      , הדרך"    אל ויצאה אופניה על עלתה יולי אמרה לה יצליח לא זה אבל בנו לשטות מנסה היא
.        , רעמה     ופרועי שרירים משורגי לרמחים פתע שהפכו אופנינו על בטור כולנו  רכבנו

   ,       , שראונו    אורח ועוברי לבנו את מלאו ואומץ וגאווה נחישות בנו התערבבו וחרדה  התרגשות
 ".      " ,  ,   ,   , חייל  בני הגיבורים אלה את ראו ואמרו בראשם הנידו בדרכם עצרו בדרך עוברים

,         , לבן     אבק ענני בהם העלו הדוהרים הסוסים שפרסות העפר בשבילי הישוב מן  רחקנו
  ,   .       , עמד   ולפנינו בפסגתה עצרנו הגולגולת גבעת במעלה עולים היינו ולבסוף הנחל מעל  דלגנו

 . הומפיר,    של ביתה הבית
    .  ,     , לא    ההקשבה במלאכת ואם והקשבנו נשמתנו את עצרנו ואנו סביב שרר נורא  שקט

   -     , זו        מסוג שהיא הזו הדממה בתוך אזי נורא רעש יצר התרגשות שמרוב לבנו לנו  הפריע
     ,         , בבתי  ששוררות ההשלמה של אלה שונות דממות מני ישנן הבנו שכבר כמו כי רעות  המבשרת

   ,    ,     , שמדברות,    דממות שהן אלינור של כמו שתיקות של דממות כאלו הסערה שלפני אלו  הקברות
 ;        ,     , תיקתוק  השינה של המנחמים הרעשים כל נשמעים בהן בלילה הבית של כאלו ממלים  יותר
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.   ,    ,    -  ,  , ענף,   התפצחות נשמע קל רשרוש עכשיו כאן ששוררת וכאלה נחירה עמוקה נשימה  שעון
  , בראשן            הנידו מעלינו קם אשר הערום העץ ענפי את מילאו וענקיות שחורות ציפורים  עשרות

    ,     . נוחות      באי זעו והסוסים האדמה מן פרצו אדים אדומות בעיניים בנו והביטו ומעלה  מטה
 . ברגליהם,     ורקעו בפחד צנפו תחתינו

;    ,     . צרה       לעת והכינום נשקם את הסירו כולם המצרכים שקית את ונטלתי האוכף מן  ירדתי
,        ,    ,   , לנתר   והתכונן בריכוז בי הביט רגל ותלת בציפייה חייך אדריאן ברובה יולי במראה אחז  מימו

  .     ,     . נאמרו   לא חזרה בראשם האחרים והנידו בראשי והנדתי בכולם הבטתי התקפה תיערך  אם
 ,   -  ,   .        , אנו  דאגה אל ו הולך אני עצמן בעד מדברות שכאלה ראש שנידות מפני מיותרות  מילים

 . גבך   את שומרים
  ,       .   , פרועים  ששיחים מוגפים שחלונותיו הלבן הבית אל קרבתי בנחישות אך לאט  צעדתי

 ,   ,        . ואז  קרעים קרעים סביבי ששטו הסמיכים הערפל לצעיפי בינות פסעתי אותו  מקיפים
  .    ;  , עבים     צמחים חלולות שעינהן גולגלות צוחקות מבעיתות פנים לתצורות והפכו  הסתחררו

 ,      , לחישות      ברגלי לתפוס רעבות קנוקנות ושלחו הלחה האדמה לאורך במהירות זחלו  ומאורכים
 . סביב  נשמעו

     ,    .   , ולאבד  להסס הלוחם יכול לא שכאלה בזמנים כי לסתותי והידקתי שיני  חשקתי
,   ,     - בלבול.         של גמגום של אחד רגע ערפדים כמו יצורים שמחפשים מה בדיוק שזה מפני  מריכוזו

 ,        .    , נשימתי     בדלת כבר ואני צעדים כמה עוד הנה דמך את מוצצים צווארך על כבר הם  ותיכף
    ,     . את,     במהירות הנחתי ואז ובזהירות אט אט קרבתי השקית שבתוך המצרכים נרעדים  שטוחה
       .       , היו   כבר רגע שעוד האופניים על ניתרתי בי רוחי עוד כל חזרה ורצתי הדלת בפתח  השקית

 .      , הגבעה   במורד מטה טסנו וכולנו מעצמן משם בורחות
.   ,   ,   ,   :   , ווה   ופעם אדריאן פעם יולי פעם מימו פעם תורות עשינו הבאים השבועות  במשך

,     ,   . גיבוי         לתת כולם יצאו פעם ובכל הנוראי המבצר באסקופת המצרכים את הניח בתורו אחד  כל
     ,     , במורד     יחדיו כולם דהרו ואז חזרה השליח שירוץ וחיכו והשתכללו שהלכו נשקים עמם  הביאו

. בצרכנייה,        שוקו שהרוויחו הכסף עם לקנות והלכו הגבעה
     ,      , חמש   בין שווה התחלקו והמצרכים הרגיל מן גדולה הזמנה היתה שבועות מספר  לאחר

  ,     "?       " . שמוליק  אבל שמוליק את שאל מימו האלה הדברים כל את צריכה היא למה גדולות  שקיות
 ".       ,     , אליה: "    לקחת שצריך מה זה אז הזמינה שהיא מה זה שאלות שואל לא אני אמר

    ,      , כולנו    הבית אל ונביאם מצרכים שקית אחד כל ייקח המורחב המשלוח שבגין  הוחלט
,   .       ,    . יחדיו.   צעדנו המצרכים את ונשאנו האופניים מן ירדנו הגולגולת בגבעת עלינו היה וכך  יחדיו

       .    , על    עלינו ששרתה הבטחון תחושת שום ועל הבית בפתח ובאנו והכל ושריונות וקסדות  נשקים
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 ,           , לרחרח   הדלת מול אל מספר רגעים עוד להתמהמה לעצמנו הרשנו אף בקבוצה יחדיו  היותינו
   ,      ,    . הספקנו   לא ועוד הדלת מאחורי רעשים נשמעו לפתע כך עושים ובעודנו ולהביט מסביב  מעט

 .    ,  , הומפיר        בה הופיעה ו הדלת נפתחה וכבר הנשקים אל ידינו להושיט אפילו
     ,      , סובבים     היינו וכבר רגע ועוד זעקה גרוננו את עזבה וכמעט בגוף שריר כל נדרך  לרגע
        ,     , סתם   ולא באויר עפים היינו בודאי מהירות מרוב טוב לי יהיה ושככה ונמלטים עקבינו  על

 .  , נסגר.        פתוח לרגע שנשאר ופינו נבלעה הזעקה אך רצים
      . נוראית       ומפיר ניצבה לא שמולנו מפני רב בבלבול ומצמצנו ארוכים לרגעים שם  עמדנו

,           , בקרבתה,    שנמצא חשוף צוואר שום על הלה התנפלה שלא ובטח ניבים ומעלת חיוורת  וארוכה
   ,     ,    - הקטן      אפה ועל לכדור אסוף האפור שערה וישישה צנומה אשה פרקר גברת זו היתה אם  כי
"?   " :   ,      . למסיבה   מוכנים אתם שאלה והיא פניה את חצה רחב חיוך זעירות משקפיים ישבו

"? " :    , מסיבה     אני שאלתי ולבסוף בתמיהה בזה זה לרגע הבטנו
 .       " , יש     למסיבה הנחוצים המצרכים כל את אתכם הבאתם בראשה והנידה חייכה פרקר  גברת
  ,   ",   . אותנו        והזמינה היא אמרה מוזמנים אתם הבאים לכל קר תה והכנתי ומיץ חטיפים  בשקיות

 . קטנה    יד בניעת פנימה
"?    , " :     ,    , מחכים  אתם מה יאללה מימו אמר שלבסוף עד מבטים שוב והחלפנו לרגע  הססנו

  ,     ,  .       . לנו  נשמעו וחטיפים ומיץ קר תה הרי אחריו פנימה וצעדנו בכתפנו כולנו משכנו פנימה  ונכנס
  ,   .   ,   , לציידי     שגם ועוד זאת והחמים הקיציים אלה בזמנים הדעת על בהחלט מתקבלים  כדברים

 .      , בנמצא     ערפדים שום כשאין במיוחד האתנחתא לפעמים מגיעה מנוסים ערפדים
      , מילא        פריחה של נעים ריח אך בו שררו וקרירות שאפלולית הבית דרך פנימה  צעדנו

   ,  .    , מפינו,      נשימתנו נעתקה ושם האחורית החצר אל החוצה אותנו הובילה פרקר וגברת  אותו
 .        ,      . לכן   קודם נראה לא כמותו מחזה היתה פרקר גברת של החצר כי דום כולנו ונעמדנו
        , עצמו     משל אטמוספירה בעל מפעים קוסמוס החצר היתה אנפין בזעיר עדן גן  מעין

    ,      ,    , פרחים  של שפעה ובו עדינים וניחוחות שלווה אדרת עטוף מעולמנו ונבדל מיוחד משלו  וחוקים
        .   , עלים     אגודות מתוך צבעים בשלל הנצו וגרברות חמניות וצורה ריח צבע וכל סוג מכל  וצמחים
,  ,            , ורדים  שבמרכז קטנה אבן בריכת של פניה על שטו צהובות מים ליליות ארוכים  ירוקים
    ,        , הבזיקו   וגדולים אדומים תותים קטנים סלעים מעל ברכות זעו וגלדיולות חרציות עדן גן  ציפורי

   ,  ,     , קדו   וסחלבים שושנים אורכידאות המבושם באויר שייטו פרפרים השמש תחת  באודם
 . לפרחים       בינות שהתפתלו הצרים השבילים מעל בביישנות
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.          , ענפיהם      בין שהתנדנד הבשל הפרי כמות מחמת שחו וענפיהם בחצר צמחו נמוכים פרי עצי  כמה
  ,       ,   , ופצחו  צפצפו ההאכלה ומתקני והעצים הפרחים בין רפרפו וחומים צהובים זעירים  פרושים

 .     , חזרה,      מעלה וטסו שתו הקטנה המים בריכת בצד נחתו גרעינים
".   " ,    ", " .      , קר  תה יש פרקר גברת אמרה בבקשה כוסות ועליו קטן שולחן עמד הגן  במרכז

  ,   .     , תה     שתינו בכסאות התיישבנו החטיפים את מהן והוצאנו השולחן לצד השקיות את  הנחנו
,    ?      ,     , בלעיסה   עסוק הפה להיאמר כבר צריך מה כי דבר נאמר לא ולרגעים הכיבוד מן  ואכלנו

   ,      , לשירת   בהאזנה האוזניים המבסמים הניחוחות בהרחת האף עסוק בהתבוננות עסוקות  העיניים
 ,        . בוודאי,       כלשהם ערפדים פעם אי כאן היו ואם יחדיו אלה כל על מתענג והלב  הציפורים

     ,    ,      . של  דגולים אוהדים אינם הם הדברים יתר בין שערפדים הוא ידוע דבר הלוא מזמן  הסתלקו
 .  , מלבבים  שכאלה דברים

".   ,   " , פרקר   גברת מאוד פה יפה יולי אמרה לבסוף
-        ,   ,     , הוורדים  הבקרים על לנו סיפרה ואז חייכה הסתבר כך פרקר אנה היה ששמה פרקר גברת

  .        , החורפים,   על הגן מעל השכם הפורחים האביב בשמי שמנצים מהכל הרחוקים  הכתומים
,        , וציפייה      שתיקה לתוך הגן מצטנף בהם הסתווים התפוז בריח האויר את הממלאים  הרטובים

  ,     , צפרדעים    קרקורי והשמחה הפרחים בניחוח המתמלאים והחמים הארוכים הקיץ  וערבי
 .   , אלפים,     אלפים בשמיים שמאירים כוכבים וניצנוצי וצרצרים

"?         ,  " : הבית    את עוזבת לא פעם אף את למה פרקר גברת שאלתי קצרה שתיקה לאחר
    ,     , רצון       בשביעות לעצמה חייכה הגן על סביבה הביטה ברכיה על ידיה את שילבה פרקר  אנה

"? שאעזוב: "  למה ואמרה
,          , שבגן     הפרחים מני שמות את פרקר גברת ציינה ואז לשובע ואכלנו התה את  סיימנו

         , וכמה    כמה בדבר ידועים היו אשר המשלים על וסיפרה הרפואיות תכונותיהם על  והסבירה
".    ,   ,   " , עלי,   האהובה היא הקוצנית הסירה שם זו אך אמרה ולבסוף ומהם

".   " ,   "? קוץ" כולה זה מימו קרא זה
 ,      " :     , אלא   המפוארים בדברים לא זה היפה לפעמים ואמרה בראשה לאט הנידה חייכה פרקר  ואנה

". הפשוטים  באלה

העבר  הזמן:        רוחות דרך ושינויים דמיון כנגד   מציאות
 ,         ,   . חכחתי     הדלת בפתח לי שחיכה בעיתון החדשות את קראתי קפה הכנתי חול יום ככל החל  היום

  ", " :  ,      , שאני     כפי כן עניתי טוב בוקר במשרד לכולם איחלתי העומס בשעת נהגים עם  מרפקים
       " ,    , לארוחת   איטלקי או הודי אוכל היום מעדיף אתה שאל רום כשנפתלי צפרא בכל  עונה
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,( האוכל?"      (        סוגי שני שבין באופציות בסיסי שינוי עם צפרא בכל שואל שהוא כשם  צהריים
  ,     ,    , את    והוצאתי הפגישות יומן את בחנתי המחשב את הפעלתי שלי השולחן אצל  התיישבתי

     . השיגרה        אלא אינה זה וכל הפרק על העומדים התיקים לשלוש ששייכים האוגדנים  שלושת
 ;        ,  ,  , ימים     כוסם מנת איננה שהרגילות הימים אלה כל כמובן למעט יום כל של בבסיסו  שהיא
        ,' לדעת       כדי מדי יותר בהם שנהרהר דרוש שלא וכו והיעלמויות שגעון של הישר מן  חורגים

 .    .     , שלי     בחיי לפחות עצמה השיגרה כמו ממש שבשיגרה דבר בעצמם הם שבעצם
  ;     -   , עמיתי   שני שבלונית ברהיטות לחול ממשיכים יום היום ונוהגי עשרה שתיים  השעה

      ,  ,  ' חומה     נייר שקית אוליפנטי מר מוציא וכדרכו כדרכם י בבלדוצ פיצה לאכול יוצאים  למשרד
     .       , מתוכה  שולף הוא נרעדות ובידיים נרעדות בידיים ופותחה שולחנו על מניחה מזוודתו  מתוך
   ,       ,  , סלרי    גזעי ובה ננעלת קטנה פלסטיק ושקית ובננה תפוח יוגורט רקיקים ובה ניילון  שקית

      ,       . נייר,  עטוף זעיר כריך בעצמה ששולפת במזכירה מיואש מבט שולח הוא אז וגזרים  ירוקים
"?   " :   - להתחלף     רוצה את אותה ושואל אדומה פלסטיק קופסת מתוך נצמד

    ,     ".  " : מיואשים  מבטים מספר שולח בכסאו אוליפנטי מר מתיישב תודה לא אומרת  וכשהמזכירה
  " :  ,      , אותי    הכניסה אשתי וממלמל ונעלבת נזנחת כעת מרגישה שבודאי שלו הצהריים בארוחת  גם

". דיאטטי  למשטר
   " :    , לאוגר        שאפילו חושב אני לכתפו מעבר זורק שלי המשרד אל בדרך שולחנו ליד שחולף  נפתלי
 " ,        ". או       הודי ושואל דלתי משקוף על דופק הוא אז מעניינות יותר ארוחות יש שלי האחיין  של

איטלקי?"
:   ,        ", אומרת     " והיא מאחריו שמופיעה יולי של קולה נשמע ולפתע סיני לומר הספקתי לא עוד  אך

".    , " ,     ". שלי"   הוא היום מצטערת ומוסיפה לנפתלי מחייכת היא מהם אחד אף
.    ",    , " .      , בצאתי,   אומר אני שלה אני היום מצטער נפתלי של כתפו על וטופח מחייך אני מופתע

"?  " ,   ", איתי" ומה נפתלי אומר רגע
 ,   ". ויוצא"            צוחק אני שלו הצהריים ארוחת את איתך לחלוק מעוניין יהיה אוליפנטי שמר בטוח  אני

 . המשרד    את יולי עם
  .      ,    ". למרות"  כי נשאלו שלא לשאלות הסברים מספקת בחוץ אומרת יולי בסביבה  הייתי
        , להם      שיפה מסויימים דברים סוגי שישנם אני יודע צפוי הלא הביקור לפשר הרבות  התהיות

 .      ;    , מרבצם  ישנים כלבים לעורר לא בציציותיהם יבדקו ולא לנפשם שיניחום
     .       ,   ", אחרים"   דברים סוגי ישנם כי להוביל לה נותן ואני מחייכת ויולי אומר אני שבאת שמח  אני

,      , מסויימים        בזמנים בהילותם אף שעל לאיטלקי לסיני הודי אוכל שבין הקשה הבחירה  כדוגמת
 .    , אחרים  ארועים לאור חשיבותם פוחתת
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      , לתפוס        שמנסים הגלים מעל רגלינו מנדנדים הרציף על יושבים אנו מכן לאחר מה  זמן
    .       , מושלמת  צהריים ארוחת וזו המזח שעל מהדוכן בלחמניה נקנקיות ואוכלים בהונותינו  בקצות

ביותר.
      , תחת       יהלומים אלפי כמו מבליחים הגלים יולי של הארוך בשערה פורעת עדינה  רוח

    , ששמים,         השחפים מעלינו ושטים במיגשה מעט עוד שתעגון מפרש סירת מולנו שטה  השמש
           , העץ   רציף על אותן ומשליכה פיסות יולי מהם בוצעת רגע שעוד ובלחמניות בנקניקיות  עיניהם

. הציפורים,     עליהן כשעטות ומחייכת האפור
 .   ", מספרת"   היא במחקר מאוד התקדמתי

 ,      ,       , שהם     החיים של טבעם שום ועל נושא בכל עניין לגלות אותה שדוחף יולי של טבעה שום  על
         , והמחקר     העיתונאות בעולם יולי של המקצוע טבע שום ועל בהם להתעניין נושאים די  מספקים

 ,       - שאינם,      מישורים בכמה זמנית בו היא פועלת מסויים נושא לאף מצומצם שאינו  האנתרופולוגי
 . עצמה     המחקר בעבודת קשורים תמיד

 ,   ,   -      ,    , התבהרה  סבור אני ש כמו החולף הזמן עם לי התבהרה כך בשל ואולי זאת  למרות
       ,      .   - עור   וקרם שהלך כרעיון זה גם החל בעולם דבר כל כמו כי המחקר מהות ליולי גם  בעצם

    ,    ,      , הדם  בהם זורמים החלו ונימים עורקים הסתעפו והזחה גילגולים מספר עבר אז תחילה  וגידים
     ,   , הסיפורים,      אותם כל בה ונקשרים התחילית האידיאה הלב מפעם הכל במרכז וכעת  והנשימה

  ,        , סיפורי   שביסודם פריטים ושל אוכלוסיות של הימים דברי דהיינו שצררה והראיונות  והרעיונות
     , השנים       עם שחלו התרבותיים השינויים דמיון ושזרי מציאות שזרי תערובת שהם  פולקלור

 .  , ולהיפך   התושבים על והשפעתם
   ,     , קילומטרים"     שמונים שנמצא פרו של האנדים בדרום אולליה סנטה בעמק כפר  ישנו

    ,   " .   ". וההווה,      העבר מתמזגים שבו וציורי קטן מקום אומרת היא קסטה דה פדרו סן ושמו  מלימה
".    . בו  להתמקד החלטתי יפה בצורה

"?   " ,  , שם   ביקרת כבר ושואל לרגע שותק אני
 ,       " .   ", מוגבלת"  קצובים בביקורים לאסוף שאפשר החומר כמות אבל יולי אומרת פעמים  כמה

מאוד."
". מבין"  אני

,   ",      , יולי"      מספרת הראשון בביקור כבר בו והתאהבתי הלימודים במהלך עוד המקום על  שמעתי
 ,      " . שהמחייה       איכרים הם פדרו סן של האנשים הכפר לאותו הגיעה כיצד שואל שאני  לאחר

 ", היא            הכפר את שסובבים ההרים של הטראסות אדמת החכרת על מושתתת שלהם  העדתית
    , מוגבל. "        ידע לילדים יש הכפר של המבודד המיקום שבגלל מרגישים המקומיים אבל  אומרת
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,        , בחירה      אפשרויות להם לספק רוצים היו והם לחיים עתידית דרך לבחירת מוגבלת  ונגישות
 ,   ,    , עזרה     אירוח מיומנויות המחשבים בתחום הנחייה האנגלית בשפה הוראה הקניית  בעזרת

". בזה   וכיוצא ראשונה
"? הקהילה"     בפיתוח מעוניינת רוצה ואת

 ,         " ,   ", ומביאים" שנים מזה הזה במישור שפועלים פרוייקטים מספר קיימים כבר אומרת יולי  לא
 ,   . הקשר         המציאות מכורח ובפיתוח בבנייה ועוזרים שלמות עונות שם שמבלים מתנדבים  לקהילה

".     , לתמונה          נכנסת אני וכאן ומודרניזציה מסורת בין להשאה מביא החיצון העולם עם הזה  הקבוע
,       ,       " . דורות  שלושה על הדגש את ולשים פדרו בסן המחקר את למקד מעוניינת אני מסבירה  היא

,  ,  ,  ,    , מאבקים      פרנסה הסתגלות וסיפורים וטקסים דת אקולוגיה כמו לנושאים התייחסות כדי  תוך
". המתפתח            העולם עם המגע עקב הילידים בהם שנתקלים עכשווים נושאים בדיקת ולבסוף

     ,       ".   " , אותם  של טבעם שום שעל אחרים דברים נאמרים בליבי כי אם טובות חדשות אלו אומר  אני
   ,        , אלה,     דברים נשארים נכון אינו שהוא הזמן טבע שום ועל שלי הטבע שום ועל  הדברים

 "?   " .  ,      ,   , אני  לשם תשובי מתי ולערגה לגעגוע והופכים הם הולכים כבר הנה אך גרידא  כהגיגים
 , לבי,     שואל אולי אך ?שואל לכאן   תשובי מתי

  ,     ".     , את"    וטובלת לאחור ונשענת יולי אומרת קצר יהיה הוא אבל בקרוב נוסף ביקור  מתוכנן
  ,     " . אם      ושאלתי גדולה חתונה שם להערך עומדת המזח כלונסאות כנגד המתנפצים במים  רגליה

". בארוע   לצפות אוכל

          , והשמש  הרחוק הים ועל הכרם על מטה שהשקיפה במרפסת כשישבנו מאוחר  יותר
" :   ,           , נזכרתי  סבא אמר איזבל סבתא לנו שהכינה ומרשמלו קינמון עם חם שוקו ושתינו בו  ששקעה

". אחד    חתונה סיפור בעוד
.  "? שאלתי"   מי של חתונה

.   ", סבא"    השיב מועלם גבריאל של החתונה
:  ,      ,    ". שאל"     סבא של בחיקו שישב ואדריאן איזבל סבתא אמרה מיוחדת חתונה היתה באמת זו

"? פעם"       עליה לנו שסיפרת הגבריאל אותה זאת
.   ". סבא"   אישר בדיוק הגבריאל אותה

.  "?     , שאל"    להתחתן יכלה היא איך ילדה היתה היא אבל
".     ,     ,  " : בר   אבשלום בשם בחור ליבה לבחיר להינשא ועמדה גדלה גבריאל ואמר צחק סבא
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 ,      ,   , לאור"      לנישואים התימנים קהילת מאוד התנגדה כן ועל פולני גרמני ממוצא היה בר  אבשלום
.    ", איזבל       סבתא אמרה בלבד העדה בתוך להעשות צריכים שנישואים הטענה

" ,   ",         , ובעטיו"   סבא הוסיף הימים באותם קלים היו אינם התימנים של שחייהם לכם סיפרתי  כבר
".       , עצמם    בתוך להיסתגר תימן עולי נטו שקיבלו הגרוע היחס של

 ,   ,      ,       , ולא" איחוד והיא אחת מטרה היהודים שלכל טענו שונה ממוצא בעצמם שהיו ורחל ענר  אבל
    ,     - היו.      בה לגולה בניגוד שונים ומוצאים קהילות של היתוך כור שהיא זו בארץ במיוחד  פיצול

   ,      ,  " .   ", זו  חתונה היתה לכשעצמו משמח ארוע היותה מלבד כן אם סבתא הסבירה מפוזרים  כולם
,     ,     , שלהם        שהיא ארץ אך קלה אינה שהיא בארץ קלים שאינם בימים ואהבה איחוד של לסמל  גם

".    ,  ; כאחד  ותימנים ספרדים אשכנזים כולם של

-   ,       . מלא      והמושבה החינה החלה היום של בתחילתו עוד הקיץ סוף של נעים יום זהו

.   "?  , אדריאן"   שאל סבתא חינה זה מה
      , לפני"         ימים כשבוע עד אפילו לפעמים חתונה טרום רבות בעדות נערכת אשר חגיגה זו  חינה

. סבתא,"   השיבה הטקס

-   ,       . מלא,       והמושבה החינה החלה היום של בתחילתו עוד הקיץ סוף של נעים יום זהו ובכן

"?       " ,  "? ולעבודה"   ספר לבית הולך לא אחד ואף שאלתי חגיגות של שבוע
".   ,   " ,   ", חוגגים" וגם לעבודה הולכים גם סבא צחק הולכים

   ,       .       , בקולות  מלאה והמושבה החינה החלה היום של בצאתו עוד הקיץ סוף של נעים יום זהו כן  אם
    ,  ,  .     , את  הסעירו והדוכה הכובאנה הזבדיה העדשים בישולים של מתוקים וריחות ומשובה  צהלה

   ;        , חס   יפסידו שלא היום באותו כפליים מהירה עבודתם את שעשו האיכרים בבטני  המיצים
       , חרקים         מני גם המושבה אל משך אשר הנפלא האוכל אותו את גם ואיתה החתונה את  וחלילה
הדרכים,           במורד קילומטרים עשרות המשכרים הריחות ובעקבות הדעת בטרוף שזחלו  ירוקים

 ,    ,    - וכנפיהם    חרישות ורישרשו זחלו הרחובות את והציפו המושבה אל שהובילו  המאובקות
 . הבהירה       השמש כנגד ירוק בזיו נצנצו הירוקות

   " ,       ", ירוקים"  קישוטים כמו הם הטירדה על חברתה כשהתלוננה גבריאל אמרה נורא  לא
". שלי       החתונה בשביל הרחובות את שמעטרים ונפלאים
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 ,      -     , חוו,    הכל ראו כבר אשר כאלו העדה מזקני כמה ישבו הבתים אחד בפתח  וברחובות
   ,    -   ,       , קיבתם,  כי עד ישישים כה שהם הכל ידעו שלהם האישיים הסטנדרטים כל פי על וגם  הכל
        , מאלה     ראו שעינהם חתונות בגין יתר מהתרגשויות לבם הבישולים ריחות מפני מחושלת  כבר

     ,   ,      , חרף  כלל טרדה הווה לא ההתחסנות שעקב ומהחום השמש מאור מחוסן עורם עשרות  כבר
.     ,    ,    , כליות   מוסר כנגד התחשלו החולף הזמן עם שלהם הכליות וגם שלבשו הארוכים  המלבושים

      , אשר       הירוקים השקצים בעשרות באדישות מביטים הבתים אחד בפתח המה ישובים כן  ועל
 -        , ומנהלים    בשמש יקרות באור ומנצנצים חרישית ומזמזמים מרשרשים הקרקע על מולם  זוחלים

-        ,   ,  , הכל      על להם שידע אלה אותם אשר כאלה נושאים ובכן ב נוסבים אשר נושאים בדבר  שיחה
מנהלים.

.    ".       , הזקנים"     אחד קובע היום שנעשה טהור הלא הזיווג על מהאל עונש הנם אלה שקצים
           , מדי"      יותר האדמה פני על שקיים לפי לדעת ניתן זה ואת בטהרה עניין שום אין כבר  לבורא

    ,     . באה,       אשר מגפה שזוהי מורים הסימנים כל אך להנאתו ומתכלכל שלום חיי חי והוא  מהטמא
     ,   ". ומונחות     ארוכות הלבן שערו שפיאות אחר אומר נאותה לא למוסיקה הקשבה  בעקבות

. ברכיו    על עבים כחבלים
.   "? האחד"   שואל יודע אתה איך
.    ". הפיאות"  בעל אומר יודע אני

    ,      " ,     "... כאן" שנאכלים כך על האל לזעם סימן שזה ברור הרי הקשישים מן אחד מתנשף  פפף
". אמריקאים  בוטנים

.     ", אחר"    זקן אותו מתקן שוודיים לבוטנים מתכוון אתה
".       " ,   "? בשוודיה"   שם בוטנים מפעלי אפילו להם אין הישיש רוגן שוודיים פתאום מה

"?    ,        , אוכלים"  כאן שכולם האלה הבוטנים כל באים חושב אתה מהיכן שיש בודאי
". " ,    "... מאמריקה" הקשיש שוב מתנשף פפף

     " ,     ,   "... אם"  כי מגפה אינם אלה שיקוצים ולבן ארוך זקן בעל שלישי אומר טועים  ארבעתכם
   ,          , על  מדבר ואני השם של ידו במשלח התערבות כנגד להזהירנו באים אשר האלוהים  שליחי

 ".     ,   , בלבד   השם של משרתו כמובן שהם ניסים לחולל הנסיונות
  ,           "? זה"    את וארוך סבוך גבינים מסך תחת מסתתרות שעיניו אחד זקן שואל מדבר הוא מה  על

שלידו.
.    ".   , שכנו"   לו עונה אותו שאל לדעת לי מנין

.           "? הארוך"    הזקן עם זה את העבות הגבות בעל הזקן שואל מדבר אתה מה על
.   ", ההוא"       עונה ראשים חילוף תהליכי אותם על מדבר אני
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.     "? אחר"     ישיש אותו שואל ראשים חילוף אומרת זאת מה
    " ,    ", ראשים"       לחלף מנסים אפילו שהם הזקן ארך אומר כך כדי עד מתוחכמת ימינו של  הרפואה

". אנשים  בין
.     "? יותר"      הישישים אחד שואל זה את עושים הם מה לשם

  ,    ".       , נשמעים"   וסביבו הזקן ארוך מסכם להזהירנו השיקוצים באים זה כנגד אבל יודע לא  אני
. הסכמה    של נלהבים מלמולים

    .      ,     , עצמם   הכינו והחתן הכלה בששון חלף וגם היום החל לא או ראשים חילוף כך או  כך
  ,           ; חברי    ובאו במלבושיה לה לעזור כדי ביתה אל באו הכלה של חברותיה הוא בביתו אחד  כל

   ,     .       , עלתה   רק אשר התרגשות באה הכל ואל טובה ברוח עמו וצחקו אותו הקניטו ביתו אל  החתן
  ,       , מלווים       והם ברחובות דרכם עושים השניים החלו ויחד הכלה בית אל החתן בא כאשר  וגאתה

 .   , וריקודים     שירים הילולה של ובשיירה ובמשפחה בחברים
,     ,    , בחליל       שמנגן אחד יש בפעמונים מצלצלים חלק ריקים זית שמן פחי על מתופפים  חלק
,       .    , אנשים      מספר עומדים האורחה צדי ומשני החופה מחכה שם הים שפת אל מטה צועדים  וכולם

     .      ,    , אותם    המתרס של אחד בצד מרוצים לא כלל שהם נראה לא או אישיים סטנדרטים כל פי  שעל
,       ,    , האלה    התערובת מנישואי מרוצים אינם הם הבנו שכבר שכמו מסורתיים תימן יוצאי  אלה

   .     ,  , שניים      מזהים ואנו כללי באופן מרוצים אינם ובכן שהם אחרים כמה עומדים האחר  ומצדו
  ,     , בצבי,        מדובר קטנה ילדה היתה כשגבריאל נושנה תקרית באותה אותם הכרנו כבר כי  מהם

. לדרמן   ואלחנן מאירסון

.  "? שאלתי"     צרות עשו הם פעם שוב
".   ,      " ,   ", השתנו"  והזמנים כשהיו צעירים היו לא כבר הם סבא צחק הפעם לא

,  )        .    "? חם"    שוקו בחיוב ענינו וסבא אני וגם נבח ווה איזבל סבתא שאלה שוקו עוד רוצים  אתם
.(           , קשה    עבודה ליום מתוק וסיום עייפים לשרירים מצויין פתרון הנו במשפחה אצלנו שידוע  כמו

 . סבא          של בחיקו עמוקה בשינה שרוי היה כבר אדריאן אך
     , קרא        שסבא ענקיות בכוסות ולנו בצלחתו לווה אותו והגישה השוקו עם סבתא  כששבה

 ,     ,   " :    , מתקדמת  אחרת היתה האמורה התקופה שאמרתי כמו אז וסיפר סבא המשיך קערות  להן
       , והסובלנות.        שונה העולם השקפת היתה זאת בכל קיימת היתה עדיין עין שצרות אף ועל  יותר

 " .        , הערב    אותו בסוף ענר לנו שסיפר כמו לעבר בהשוואה יותר רבה
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  .      ,     , מנצנצים  הגלים הלבן החול על ופזורים יחפים החוף על עומדים האורחים הטקס  הסתיים
       , על       ומתעניינת כולם בין חולפת חמימה רוח השוקעת השמש קרני תחת יהלום מכיתות  כאלפי

 .      , טובה,      אוירה הכל על ושורה צחוק גם כולם בין ועובר מעשיהם
   , באיזו          פוגעים אנו מעשיהם על בעצמנו ומתעניינים האורחים בין לנו מהלכים שאנו  וכמו

     ,    , ששורה      בכך לטעות ניתן שלא מועלם ורחל ענר הכלה הורי חבריה על שנמנים  התגודדות
,     ,     ,     , מעונק   אחד אדם וגם רזניק ואניטה טוליק והזוג איזבל וסבתא מילו סבא נחת קורת  עליהם

.       , מגרונו      יוצא פר כשל רם וקול כתפיו בין פר כשל גדול שראש

.  "?   ' שאלתי"   אפלבי פורסט יבלד ארצ הקצין זה
".        " , הוא  לא אם להיות יכול כבר זה מי צחקה סבתא

   ,        '   "! לפנים"   מועד וזה ענר של כתפו על וטופח אפלבי פורסט יבלד ארצ קורא שמח יום  זהו
".         " ,   ", " . שלי  הכוח את להעריך יודע לא פעם אף אני הקצין מתנצל סליחה הטפיחה מעוצמת

 .   ".    , ענר"   מחייך היום שלא ובודאי בהתנצלויות צורך אין
".    " ,   ", ואיחוד"     אחווה שמציין יום טוליק אומר ביותר מיוחד יום באמת זהו

 " .    ",     , ספק"     אין מילו סבא מוסיף לרבים דוגמא להוות יכולים רחל ושל שלך והאמונה  הסובלנות
 ".    , הם     גדולים אך קטנים אמנם שהם צעדים שעשינו

".          .     " , בלבנו   כוח נתן רחל ושל שלי החזק הרצון אך הלום עד הגענו בכדי לא בראשו מנענע  ענר
".    ,   " , ביותר  קשה היתה הראשונה המלחמה עת מוסיף הוא

, 1914ב"   , - צרפת,        אנגליה ובין הונגריה ואוסטרו גרמניה בין הראשונה העולם מלחמת  פרצה
".    ,       " . המלחמה."   אל והצטרפה הציר מדינות עם ברית טורקיה כרתה בנובמבר סבא הסביר ורוסיה

 .   ",      , סבתא"  הוסיפה ישן לחם כמו קשים נעשו בארץ והחיים
  ,         , את"     ולקחו הרכבות את להסיק כדי הארץ עצי את כרתו התושבים רכוש את בזזו  הטורקים

,   ,     . כך      ועקב במושבה ומחסור רעב שרר הובלה למטרות האיכרים של ובהמותיהם  עגלותיהם
.   ". "        , סבא  אמר א ליק וההלוואות החובות בתשלומי לעמוד האיכרים התקשו להכל ובנוסף

.      ",     " ששאלתי" לפני עוד סבתא הסבירה היהודית ההתיישבות חברת היתה א יק

 "      " :   ,    , אוכל,   א ויק המושבה ועד חילקו ימים באותם ענר מספר שמח יום באותו החוף על  ושם
   .      ,     , מיהרה  העדה אך קטנות קיבות להם שיש בטענה פחות עוד הקציבו ולתימנים לכולם  בקיצוב
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   ,    :  ?    ,   , כל    לפי כי להצהיר מתכבד הנני שאמרה רחל זוכרת את הצהרה שכתב יפה הלל דוקטור  אל
  , גופם            לבין בכלל גופם ומבנה בפרט התימנים קיבת בין הבדל שום אין המדעיות  החקירות

היהודים    יתר של ." 12וקיבתם
ארצ !" באמת" בקול 'קורא ,, "יבלד אותי     בודק היה הדוקטור ארבע    הוא  אם לי שיש מוצא  היה

לפר , קיבות הר        . כמו כמו ענק כזה אחד להשביע ניתן אחרת ?" איך
החוף        על שעומדים אלה בין רם צחוק ;, פורץ אנו   גם . וצחקנו ואנוכי   וסבא את  סבתא  וכשסיימנו

השקיעה   ונגמרה פנימה , השוקו שכבר       , נכנסנו הזרעים ובה הירקות גינת את בחוץ  והשארנו
האדמה    בתוך גדלים ושודדים       , החלו ותולעים ציפורים מפני עליהם שיגן הדחליל  את, את

העולם   ואת .למנוחה- הכרמים

מראשו   צפוי נתונה,    הכל   והרשות
 . האחרונים        בחודשים התהוות בתהליך שנמצאים מפעלים שני ישנם

של               קריר אחד לילה באיזה יחדיו הגו דולורטה וסבתא איזבל שסבתא פרוייקט הנו מהם  אחד
אביב. 

  ,       , בתרגומו      אשר רסן משולח לצימוח הרעיון הפך ומזרע שתיהן זממו בהם החודשים חלפו  מאז
, - ויזואלית,     אודיו תערוכה למעשה הנו בחלקה   למציאות מבית    הויזולאיאשר פסלים תצוגת  היא

    ,    , חמשירים     של הקראה הנה לשמיעתי המשתייך ובחלק דולורטה סבתא של והאובניים  היוצר
     ,  , לאורך       והחברים המשפחה עידוד עקב שהחליטה איזבל סבתא של הידוע האוסף מתוך  נבחרים

 ,    , לא,       (   כאחד והמחשב סבא שניהם של ולמזלם במפתיע סבא לה שקנה המחשב ובזכות  השנים
     ,(   ,   , מצבור    את סוף סוף להדפיס לעציצים כמעמד ההפתעה עקב חייהם את אלה  סיימו

:  , ששמו,        ומוכח מכובד לספר דבר של בסופו שהפכו הקומפוזיציות
חמשירים 

מילר:    איזבל מאת
 .    ,   -      , שלי  בפנס האור מילר למילו בספר הראשון הדף שקורא כמו מוקדש ושהוא

. היום   נפתחת התערוכה
.  :  , מיסים       שמו אופקים ומרחיב כפורח עולה שכעת השני הפרוייקט

    ,  ,    , בת     שנותרה זו ביאנקה אישתו של שסבתה פעם לי סיפר שמש , 90פויו היתה   שנים  עשר
 ,   ,  : ומרואי: "      הנחות ממבצעי מנחשים להיזהר אדם צריך עיקריים דברים משלושה  אומרת

 . מדברת."        היא מה על ידעה שהיא כנראה חשבון

תוכן ההצהרה הממשית שנכתבה על ידי הלל יפה.12
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,   . הזה           והנסיון שונים חשבון רואי שלושה עם לעבוד לי יצא האחרונות השנים  בשלוש
אלה           פריטים שלושת בהתנהגות אינטימיות תצפיות עריכת כמובן כלל המציאות  שמכורח

 ,  ,           - רואי  כלומר זה זן לגבי ביותר משמעיות חד מסקנות לפתח אותי הביא הטבעית  בסביבתם
        . של  משאלותיו אחת על יפה שיענו מסקנות ככלל -   החשבון במאה  טבע חוקר טינברגן  ניקולאס

       . של,     האבולוציונית ההיסטוריה את בחנה זו שאלה האתולוגיה מדע בפיתוח שעזר  העשרים
.       ההתנהגות.  , היסטוריה     מעט אספק שקודם הראוי מן אך בהמשך להלן יובאו המנצחות  המסקנות

: המחקר   מושאי על
           ,( הזוועה   (  סרט של הממוצע לסט מפתיע דמיון לו אשר בבית דר גורן מר הראשון  הפרט

 . וגופות;        במקררים קשורה הממוצעת עלילתו אשר זה הממוצע
    . ישנות           היו הדלתות שתי נפרדת דלת שלו ומהיר צר מבוא היה לבית הכניסה דלת  בפני

      , בניין.       חומרי מני בפראות פרצו מהם ושברים עמוקים מסדקים סבלו הפרוזדור קירות  ושרוטות
      -     . שנראה  ומתקלפים ישנים טפטים כוסו שקירותיו האורחים בחדר שניצבו הספות חשמל  וחוטי

 ,   ,  ,      - מצהבת     נראה כך סבלו הקליינטים את הפרט קיבל שם החמישים שנות מאז הוחלפו  שלא
)       , במקומות,        והליכלוך הזמן של לוואי תוצר אלא הטבעי צבעם של ישירה תוצאה אינה וזו  קשה

 .( אדום          היה המקורי הרהיט שצבע לראות היה ניתן מאוד מסויימים
          , פטריות     של מאוד מבישה רשימה בפני שוטחת היתה בודאי כי שם היתה לא שאמא  שמחתי

 .    ,   , כורסאות,      אותן על וחס חלילה אתיישב אם אתפוס ספק שללא ומחלות
,    . נבדלת         אורגניזם יחידת עצמו בפני יחודי כביוטופ נראה המגורים בחדר אשר  השטיח

    -       , חיצונית    לאנרגייה זקוק אינו אוסקר הדוד של מובילה הפרפטום כמו ש ועצמאי מושלם  ומנגנון
       ,   ,    . חיים   לקיום הנחוץ כל את בתוכה הכילה נראה כך תרבית שאותה מפני תפעול לצורך  נוספת

  ,        , שאלה;   בעוד האחרונות אלה על שניזונו אחרים אורגניזמים ומני ופטריות בקטריות  ריבוניים
        . שדרכתי,     פעם בכל דקיקות זעקות ששמעתי להישבע יכולתי האחרונים אלה על ניזנו  הראשונות

   ,           ,  . עוד  כל ושברחו שם שהתגוררו השונים הזנים זעקות היו אלה אם יודע איני וכעת השטיח  על
,        , הרצפה        תחת מאל שעלו קורבנות זעקות או הכיוונים לכל נעלי סוליות תחת מאל בם  נפשם

 . מרבד       אותו כיסה פתחו שעל חשוך ממרתף
 ,     , שבכדי      אבק בערמות התבוללו אשר מצהיבים טפסים שכבו מתנודדים מדפים  על

 ,   ;    . בקבוקי         עיתונים תלי דברים של ערמות אבק לשואב ולא חפירה לאת זקוק פלוני היה  לסלקו
 ,  ,         ,  , באופן  וברקע הבית חדרי כל השתלטו ישנים ומכנסיים וספרים עטים נעליים ריקים  חלב
          , במכשירי,    שהוחלפו השיחות את ששידר משטרתי תדר על כוונן אשר אלחוטי רדיו פעל  תמיד

 .       . כמובן   העניין על לתהות צריך אדם הניידות שבין הקשר
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  ,    ,( ששימש     (  במבנה העולם בקצה עמד קירשנבאום מר הבא החשבון רואה של  משרדו
     ,    . מסויים     פרט שנשכח נראה אך חביב קונספט שזהו משרדי לשימוש והומר כחווה  במקור

 . ההמרה,   והוא בתהליך
          , מהם   ושפרצו נוראות שחרקו עץ קורות של משטח היתה הרצפה בקירות ניקוו  חורים

          , רגליה   ששת עם הפינות באחת שכבה ענק תיקן של וגופה מסויימים במקומות  המסמרים
  .     ,   ,    , גם   אך הטבעי הפירוק בתהליכי ויחלו הבקטריות או הנמלים שיבואו וחיכתה על אל  מזדקרות

,     -     .     ,  , שם   קיים בכלל שעוד ידיעה אי עקב להניח סביר המת החרק על פסחו מסתבר אלו וגם  אלו
 .   ,(   ,   , )    , יחס  שמצריך חי גם העניין לצורך או מת דבר איזה המבנה באותו

  -          -     , ישיבו  והוא שרץ מאותו כבר שכח לא עוד הוא גם אם לאלוהים בסוף ימאס אולי יודע  מי
 . לחיים  בסוף

        , משנות    הישר הזמן מנהרת דרך לשם שהובאו שנראה מזכירות שלוש עבדו  במשרד
,      . התעסוקה,       ושרותי העבודה שבלשכת כנראה ותסרוקותיהן בגדיהן פי על לשפוט אם  השבעים

   , נאלצו         ברירה ובלית קירשנבאום מר של במשרדו משרות באיוש מסויימים בקשיים  נתקלו
 . קודמים   לעשורים לפנות

        , ראש     את לתפוס מאשר יותר קשה משימה היתה בטלפון קירשנבאום מר את  לתפוס
   .     , שתענה.     קיוויתי תמיד המוסד למען בעברה עבדה המזכירות מן שאחת וכנראה  הממשלה

   .       , נרצע     הייתי אז החוקרת ענתה ותמיד המזל רצה אך האחרות המזכירות משתי אחת  לטלפון
"?      ,    , " : קירשנאבום  מר עם לדבר אפשר מילר בלנדו מדבר שלום שאלות לסידרת

". נמצא"    לא קירשנבאום מר
"- התקש"       מילר שבלנדו בבקשה לו למסור תוכלי

?"אניאולי"  במשהו     לך לעזור אוכל
"-     , בב"    לו תאמרי רק לך אכפת לא אם
"? מדובר"      במה לי להגיד מעוניין אתה

"-     . למסו"       תוכלי אם אז קירשנבאום מר עם ישירות לדבר מעוניין אני
"? שלך"   הכתובת מה

"? שלי  הכתובת
"?     , כללית"     שאלה שזו או מסויים בטופס קשורה שלך השאלה

"- ראי"
"? זמנים"      לוח פנקס השנה רכשת כבר
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.   ,        , בביתו    נמצא אמש נפגשתי איתו אשר האחרון החשבון רואה קמינסקי מר של  משרדו
          . וזב     עיניים לח זאטוט ישב שבזרועותיה אשה פתחה הדלת את בהקדם דקות מספר לשם  הגעתי

    ", להיכנס. "          אותי כשהזמינה מלמלה גב אל גב פגישות לערוך לא לו אומרת תמיד אני  חוטם
 ".         " . בקור   לו ולחכות בחוץ לעמוד אוהבים שכולם חושב הוא יד בניעת פנימה

    .        , אפילו    לדייק אם או המשחקים חדר לו לקרוא יותר נכון שיהיה המגורים בחדר ונעמדתי  חייכתי
.         ,   . במקום-    לשחק ירצו ילדים שאפילו נראה שלא מפני זאת ונאמר מהגהנום המשחקים חדר  יותר

 ,    '  . וספרים      ומחברות כתמים של קולאז המתחם את גדשו ושבורים ישנים  צעצועים
 .    -      , גירים   השטיח את כיסה כריכות שמחפשים קרועים דפים ולחליפין דפים בהם  שחסרים

  , מכוניות          וגלגלי מתיקה דברי של ריקות עטיפות של בערמות התפלשו שבורים  ועפרונות
  ,     .      , בי    בהו עין וחסרות ערומות בובות בחיים מטרתם להם ברורה לא מעש בחוסר בינהם  התגלגלו

           , סכין    עם התקפה ויערכו הקצרות רגליהן על ינתרו רגע שעוד ונראה וכועסת עויינת אחת  בעין
 . הספה     תחת שהחביאו גדולה מטבח

   ,        , מחכה    שאני בזמן עליו לשבת אותי הזמינה הזאטוט עם והאשה כיסא החדר בפתח  עמד
        .      . מר  של הספות של הסט מאותו שבא נראה בענווה וסרבתי בקצרה בו הבטתי קירשנבאום  למר
 ,      -     , ואם;     הכסא של פניו את הכפישו השטיח שעל הסוג מאותו צבעים בשלל כתמים שלוליות  גורן

 .         , מזוהים  לא יצורים מני עליו זחלו שגם נראה טועה איני
    " .    ", הפרטים"    בכל לטפל צריך כשאתה בצנינות האשה אמרה הבלגן על מתנצלת  אני

.      ,   ,  ,   , לנקות,   גם זמן לך אין ולקפל ולגהץ ולבשל קניות ולעשות בילדים ולטפל  האדמינסטרטיביים
        . למישהו      שמקושרים נוספים קליינטים מוצא הוא פעם כל חדשים לקוחות יקח שלא לו  אמרתי

 .       .      , אתה,    תיקים עוד יקח שלא אותו הזהרתי תיק עוד לוקח הוא וכבר שלישי לפלוני שקשור  אחר
        , שאר,         בכל לטפל צריך חושב אתה מי אז שלו האלה התיקים מלבד דבר עושה לא הוא  מבין

    .         .   , רק?  שזה אומר הוא בלילה עשרה בשתיים ערב ארוחת לאכול כיף מאוד מי זה אני  העניינים
    ,  ,   .       , בוכה  הוא איך תראה תראה בוכים והילדים השנה כל ככה נמשך זה אבל קצרה  לתקופה

      .      ,( כשהתחתנתי(   ככה יהיה שזה ידעתי לא שלהם האבא את צריכים ילדים לבכות מתחיל  הילד
    ,  ,      , ארוחות.     אוכלת אני עכשיו ועכשיו התיקים את לנהל הסכמתי ואני העסק את הקים הוא  איתו

"-  . והילדי   בבוקר בשתיים ערב
 ,      ; שעל,       כתפיים וכחוש אברים גרום איש קירשנבאום מר נכנס הרגע באותו כי  שמחתי

  ,   .       , קראה    והאשה למשרד הלכנו ודק ארוך גשם מעיל כתפיו ועל דקיקות משקפיים רכבו  אפו
"!     ! חדשים: "    לקוחות לא אמרנו חדשים לקוחות לא אמרנו אחרינו

 .    ",  , קירשנבום" מר מלמל כן כן
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    .  , גג        היה לא אם והלאה ומעלה מהרצפה במשרדו עלו וספרים דפדפות של  ערמות
 .      , הטורח,         על מתרגז היה שבודאי הבורא אל מגיעות שהיו עד כך ממשיכות היו לי שיעצרן  מה

? שלהם  ,    ולמיסים        . נגנב   לא אם שתהיתי מחשב קירשנבאום מר של שולחנו על עמד ממלמל  היה
 .       , המחשבים    תחילת מעידן כמוצג שימש בו וטכנולוגיה למדע כלשהו ממוזיאון
  ,      : חיים   אשר משונים אורגניזמים הנם חשבון רואי המנצחות למסקנות  וכעת

-    .     , הבין    התקשורת מיומנות כרוני נפש מפיזור וסובלים תמידיים ארגון וחוסר באנדרמולוסיה
       ,   , טוענת     אשר התורה של חסידים אינם והם המעטה בלשון בחסר לוקה שלהם והחברתית  אישית
-    , "     . הסדרה      לתת נוגעים אשר ל הנ והממצאים התכונות מכלול ביומו יום מדי גרביים להחליף  שיש
 .      ,     , מולדת,    אם כי נרכשת אינה כולם הפגינו אשר שההתנהגות למסקנה אותי מביא כולה
 ,     , שכל        לבסוף קובעת היתה בודאי המסקנה את ולפתח להמשיך ליולי נותן הייתי  ואם

, " חת-          גר את בתוכה מכילה אשר דאוקסיריבונוקלאית חומצה נושאת המדוברת המחלקה  תת
.     ,     , הוולדם,      טרם עוד אפילו עליהם נחרץ המר וגורלם התמהוני החשבון רואה גן את  כלומר

". " :  , נקודה,         ואומרת חזה על ידיה את קושרת היתה כבר היא ואמא
   ,      . נפתחת,        מעט ועוד יפה יום היום הרי כי שכאלה טפלות בעיות על מלטרוח לנו די  ובכן

       . להשכיח      בכדי ובחמשירים בפסלים די אין ואם איזבל וסבתא דולורטה סבתא של  התערוכה
   ,    "  , דבר        אין אזי דומים דברים ומני תים גרח מיסים כגון שכאלה זניחים פרטים אדם של  מנפשו

 . כך    שיעשה בעולם אחר
       , האויר      את המבשמות ורדים שורות צדדיו שמשני נחל חלוקי בשביל צועדים ויולי  אני

,           . דולורטה  סבתא של הרחוב במורד המתגוררים הקשישים זוג צועדים מלפנינו נעימים  בריחות
  ,     , שמתגוררים       אלה אחר זקנים זוג ומאחורינו ידיים שלובי תמיד מהלכים אשר אלה  אותם

,           , ידיים     שלובי מהלכים אינם לעולם אשר סינים זוג אותו הם מילו וסבא איזבל לסבתא  בשכנות
 . גבם      מאחורי שלובות ידיהם עם אלא

      , אל       הבאים האורחים בין חולפים ואנו בידינו כבדים קדרות פריטי המכילה גדולה  קופסא
 .      "!  ! " : האחרונה.   הקופסא שזו לאל ומודה זהירות זהירות קורא אני התערוכה

    , נחל         אותה חוצה אשר החצר תוך אל נשפכת ואז האומנויות בהיכל מתחילה  התצוגה
 ,           . ומנהלים    אוסקר ודוד יצחק דוד עליו שעומדים גשר נמתח הנחל מעל קטנה מים ממזרקת  הנובע

     ,       - הארגז    את פורקים שאנו וכמו היום בתחילת עוד החל אשר דיון משיחותיהם אחת עוד  את
 .  , מסתבר,   נמשך עדיין בחצר

   ,      ".   , של"   השלווה באותה היום בתחילת יצחק דוד אמר נתונה והרשות מראש צפוי  הכל
.        ,    , הדעת   בהיסח האדום זקנו את סורק בעודו ודיבר בנחל כשהביט תחתיו שפכפכו המים
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" .    ", אוסקר"       דוד אמר הנושא לזה בהקשר משהו לך אומר , בוא  , והשפעתה  יצחק חיובית  לחשיבה
  ,      ,    , מדע    שהיא הקוואנטים תורת על מדבר ואני מדעית הוכחה ישנה בעולמנו הדברים מכלול  על

     .    ,    ,  , רק,  רוח בעבועות לי ונעשות האולטימטיבי המדע קצה לומר רוצה אני פנומנלי פשוט  פשוט
". כך   על מלחשוב

  ".    ,   ,        , בחלפי" אמרתי רוח בעבועות לא אוסקר הדוד כך על מלחשוב ברווז עור לך נעשה  אומרים
. לפה   משם לידם

   ,       ,   ,  ,  , חשיבה" כי שהראה אפשרויות של מדע הנה הקוואנטים תורת מקום מכל שיהיה בסדר  טוב
 ?  ,     . ונפלא        נכון גאוני שזה רואה אתה ואלקטרונים מולקולות של מצב על להשפיע יכולה  חיובית

    ,  ,  .         , שני   את איתך אחלוק יצחק ובכן הדברים קצה את אפילו יודעים טרם שאנו זה מכך יותר  עוד
    ,   ,    , ארווין     של הגלים משוואת מודרך דמיון העתיד חיזוי בדבר שאמרת מה בדבר שלי  הסנטים
     ,      ". לנענע,   רק הספיק יצחק והדוד כפיו וספק התלהב אוסקר הדוד היקום ומשמעות  שרדינגר

      ,       , חזרה     לצאת האויר הספיק לא אך משהו לומר פיו את פתח ורק זקנו את רגע ולצבוט  בראשו
 :   ,   ,    , להרצאה,      שב אוסקר ודוד ההפוגה הסתיימה וכבר מילה איזו על לדבר שלא מפיו

      .     , קלות"    נהדוף בו מקרה לדוגמא קח מראש ידועה תוצאה ישנה עושים שאנו דבר  לכל
  ,         . של     החיכוך הגולה אותה של והמסה המהירות את נדע אם אצבענו בקצה השולחן לאורך  גולה
 ,  ,   .         , זהו,    כן שרגע למרות רגע עוד תהיה היכן בודאות לדעת גם נוכל משתנים מספר ועוד  האויר

          ,    . למרחק  ותגיע השולחן לאורך תתגלגל שהיא משמעי חד באופן נדע פנים כל על יחסי  מושג
      ,     , ואריאנט.     באיזה תפגע היא שם אולי ידועה בזוית לרצפה תפול מטה השולחן נוטה אם  מסויים

   ,    .     , מתאימים    חישובים בעזרת יכולים אנו אך אחר במקום תסיים והיא לנתר לה שיגרום  אחר
,       ,    . צפויים     הללו המהלכים שכל לומר ניתן הפשוט האיש במושגי תנחת ומתי היכן בדיוק  לדעת

   ,  ,   ,   .   , צפויה   תוצאה קיימת למעשה פעולה לכל האופן באותו שחמט או ביליארד במשחק  כמו
 ,      ,     . שכתוצאה   מסויימת לתוצאה אלו דברים יובילו שהי פעולה נבצע אם לחיזוי הניתנת  מראש
"?   ,  ,   ,      , הכוונה  את יצחק מבין אתה וכהנה וכהנה אחרים דברים יתרחשו ממנה ישירה

.    "- לומר"  יצחק התחיל חוש אני
   ,     ,  ,   ,   , אחר"  שרשרת תגובת ארועים של השתלשלות הנם יצחק חיינו כל אופן בכל מאוד  טוב

,  .     ,         . ולכן  הכוונה את מבין אתה פעולה של פעולה של פעולה של סיבתית תוצאה שרשרת  תגובת
  ,     , שאנו        במה ממש אלה ברגעים מתרחשת ההווה לו קוראים שאנו בזמן החלים הארועים  תוצאת

    .         . תוצאת   הן אלה אדוות במים אדוות שתיצור אבן בריכה לתוך שתשליך כמו עתיד לו  קוראים
,  ,  ,      .     , הסיבתיות  או הזה הדומינו אפקט של ומטבעו האבן זריקת של כלומר הנוכחית  הפעולה
   ,     , חל     שלה וההמשך מסויימת בפעולה תתחיל דהיינו עוצרת אינה לעולם מאורעות  התרחשות
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       .   , לאורך    אותה שתדחוף מרגע להתגלגל תמשיך הגולה מפסיק ואינו הזה וברגע עכשיו  כבר
  ,   .         , דבר,   הנו הרי הזמן ולהתרחש קדימה לנוע מעשה כל תוצאות גם ימשיכו למעשה וכך  השולחן

,   ?      , כן,       אם עכשיו כבר בעצם מתרחשים אינם בעתיד להתרחש שאמורים שדברים אמר ומי  יחסי
 ,     ,        , ידאג    העתידית התוצאה את ותדמיין וכולה בו לגור יותר טוב מקום אולי מה דבר תרצה  אם

"- שתק    לכך היקום כבר
.      ",   , מילה"  בנאום להשחיל יצחק מיהר אלוהים ידאג מתכוון אתה

,   ,     ,   ,      ,  , כפולות" במרכאות לאדוות ידאג כבר הוא אופן בכל כך לזה לקרוא תרצה אם אולי  כן
   ,   .     , מראש    צפוי הכל שאמרת כמו הנכספת התוצאה אל ויובילונו חיינו אל שיגיעו  הנכונות

,  ,            , לאמור  בעתיד יקרה מה עכשווית פעולה כל לפי יודעים שאנו מכיוון כלומר נתונה  והרשות
   ,      ,  .     ?  , נתון,   רגע בכל האבל את כאן מדגיש ואני אבל מראש צפוי הכל אז נכון איתי אתה  האדוות
.    ,        , נתונה   הרשות כלומר בהווה כרגע שלנו הפעולה את לשנות היכולת הבחירה בידינו  ישנה

        , תוצאותיהן     ממשיכות בהם מקבילים יקומים יווצרו פשוט ואולי העתיד גם ישתנה לכך  ובהתאם
,  ,   .       , יצחק    מבין אתה ועכשיו כאן שלנו הפעולות שינוי לפי לקרות הנוכחיים הארועים  של

  ?  ,   , מכן          לאחר כן כגל וגם כחלקיק גם מתנהג האור של שהפוטון גילו העשרים המאה  בתחילת
,     ,    .    , יצחק     זה את ראה אפילו מאוחר ויותר באטום הקטן החלקיק האלקטרון גם נוהג שכך  גילו

  ,   ,     ,    ,   , את   מגלים האדם בני אותנו גם כולל וזה ביקום העצמים שכל ידוע מדען בולי דה  גילה
 ,        .   ,  . יתנהג   יותר גדול שהעצם שככל מצא שרדינגר ארווין כך ממש כן הזה המשונה  הדואליזם
      ,       . של  התנהגותם את מראש לצפות ניתן מסויימת משוואה שבעזרת אמר הוא עוד כגל  פחות
     ,   ,    , שנייה.      עוד הגל יהיה היכן המשוואה בעזרת לדעת גם נוכל התחילי מצבו את נדע אם  גלים

   ,   ,     . יהיה    שגל ההסתברות הסתברות הם המשוואה הנפיקה אשר המספרים שנה אלפיים עוד  וגם
   ;       ,  ,    . מצבנו   פי על שלנו האדוות בבריכת כמו זה כי כן גאוני ממש וזה ביקום כלשהו  במקום

"?  ,  ,     .       , יצחק,  נכון גאוני שזה רואה אתה בעתיד התוצאות יהיו מה לדעת ניתן התחילי העכשווי
.     -      - יום       של מתחילתו כבר ילד עודי שמעתי שכבר זה הדיון אותו את דנים אלה היו  כך

    ,      , ומסדרים   ופורקים קופסאות מביאים וחוזרים נוסעים ויולי אני היינו יום של  ומתחילתו
           . כריכות   שתי בין וצרורים קלים איזבל סבתא של ששיריה שמח אני אחרונים פרטים  ומארגנים

  ,     . התערוכה,      והקמת והעבודה המיסים בין כי קופסאות הובלת ומצריכים כבדים ואינם  דקות
 .      , שלמים,    לחיים סבלות והותר די האחרונים בשבועיים ביצעתי כולה

 ,      , וחלק      דולורטה סבתא של המרתף ומעמקי העבר מעמקי מתוך נשלו רבים  פסלים
 ,   ,   - סקולפטור        בדימוס כוורן צור דוד הימים משכבר ידידה של הפסלים מגן הועתקו  מעבודותיה

. חובב,   וצפר מקצועי
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פירי  פירי
        ,    , של   הישנה ואגון סטיישן הוולו של האחורי במושב ישנות במגבות כרוכים הפסלים את  הנחנו
     " .      ,   , של,  הפסלים לגן עבודות נעביר היום הקדמי במושב זה לצד זה ויולי אני והתיישבנו  סבתא

.     ,       ". הספר  מבית שבנו כאשר צהריים אחר אותם בתחילת סבתא אמרה צור דוד
.  "? שאלתי"    צור דוד זה מי

   ,   ".     , יותר"     נשאלו ולא סבתא השיבה חובב וצפר מקצועי סקולפטור בדימוס כוורן הנו צור  דוד
 .    , הכל.    הרי מבהיר הזה ההסבר כי שאלות

 ,     ,     , וריח  האורנים עפאי בצל עברנו הצדדיים הלבנים בכבישים נסענו למכונית  נכנסנו
 .     , חלפנו      בשערנו שפרעה ברוח והתערבב ובנחירינו הפתוחים בחלונות נכנס המרשרשות  המחטים

  ,          , שאיבדו   עד מאחורינו ושייטו הגלגלים מתחת אל עלו זעירות אבק ועננות הגבעות חמוקי  בין
.     , ומהיר           גדול נחש כמו לגבעה גבעה בין שהתפתל הלבן השביל של העיקולים מן באחד  אותנו

     -      , כתום      קטן שדון צויר עליו וצהוב קטן שלט עמד שבשערו צור דוד של לביתו הגענו  לבסוף
 :  - שאמר   גוף וירוק עיניים

 .     , חובב    וצפר מקצועי סקולפטור בדימוס כוורן צור דוד
 : רשום   היה מתחת

     :  .   ,    : הבתים  את לאכלס מוזמנות אתן ציפורים מחכות הכוורות לשוב מוזמנות אתן אבודות  דבורים
 .   ,   : מוזמנים.    כולם להיכנס נא היצורים שאר וכל החדשים

 .        , צור        דוד של חצרו שער בעד ונכנסנו מהאוטו מגבת עטוף פסל איתו לקח אחד כל
   ,    , הפסל        עם אז פסל בידינו אם אחדים לרגעים ונעמדים השער בעד נכנסים אנו  וגם

.     ,   ,      . פסלים-   של רב ערב אותה ומאכלס מולנו נפתחת ידיים רחבת חצר סביבנו ומביטים  בידינו
         ,   ,   , הכוכבים   את לספור לנסות כמו זה אותם לספור לנסות מאות אולי עשרות אולי כמה תדע  לך

    ;   ,   , יצירות.    של רב אספסוף וקצרים ארוכים וצרים רחבים וקטנים גדולים פסלים  שבשמיים
,      ,        . אפור  או לבן שצבעם כאלה כחולים וכאלה צהובים וכאלה אדומים כאלה יש צבעים  בשלל

 .     ,   , מחימר  ואלה מקרמיקה אלה מעץ אלה מאבן אלה
  .       -     , אשר   מאלה סוג ומכל צורה מכל הם גם קקטוסים של אוסף צומח הפסלים צבירי  בין

,     ,    ,   , פרחים    מפריחי שהם וכאלה גבוהים וגם נמוכים המעוגלים אלה הפסלים בין גבוה  מזדקרים
     , מתוך           או אבנים עי מתוך גדולות אבן או עץ קדירות מתוך או חול תלוליות מתוך  צומחים

האדמה. 
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    ,      , בתי   עשרות תלויים ועליהם דקיקים עמודים האדמה מתוך מגיחים לאלה אלה  ובין
,   ,   ,   ,   . והמשולשים   המרובעים העגולים מאלה לבן צבועים הדלואים מאלו שונות בתצורות  ציפורים

,     ,      , בקביעות   בהן ובאות יוצאות שונות ציפורים חומקות הפתחים ומתוך שונים להם  צבעים
   .   ,   ,    , הכנף   בעלות מהן לגוזליהן תולעת ניילון בשקית פשתן חוט באיזה בענף במקוריהן  אוחזות

     ,   .   ,   , דוד   מכן לאחר שיאמר כמו כי אם יותר הפשוטות החומות וגם והצהובות והכחולות  האדומות
   ,        , של-      פלא כולן הצבעים בלי אלה וגם הצבעים עם אלו המידה באותה מרהיבות כולן הן  צור

האלוהים. 
.       , הגן      קצוות כל אל אותנו ולוקחים זעירים חלוקים שבילי מתפתלים התצוגה בכל

.    "? סבתא"     את שאלתי שלך הפסלים את תשימי איפה
",    " ,        , לעוד     מקום יש תמיד בגן הופיע וזקן שיער ושחור קטן ואיש חלוד צחוק קול לפתע  נשמע

  ,     '     . הלבנה,     והחולצה צבע כתמי אותם שכיסו בז מכנסי לבש הוא הפסלים את מידינו ולקח  אמר
 .    ,        , החמימה  ברוח התנפנפה צבע התזות של מזכרות נושאת היא גם שלגופו המכופתרת

 ".     , " . הפציינט       לי יברח שלא בואו פיו בזוית נעוץ היה מעשן סיגריה זנב
 ,     ,   , התייחס     חובב וצפר מקצועי סקולפטור בדימוס כוורן צור שדוד הבנתי מאוחר  יותר

 ." "  ,     , פציינטים    כ התהוות בתהליכי נמצאו שעדיין שלו הפסלים אל בדבריו
  ,     , בו          שנחצבו ענק עץ גוש היה חופה רחב אלון עץ של בצלו עמד אשר הנוכחי  הפציינט

,  ,     ,      .   , מברשות  עבודה כלי שעליו ושולחן הרצפה את סביבו כיסו שביבים וגבות עיניים אף  תצורת
 .    , בצל   לצדו עמד צבע וצנצנות שפופרות

   ,    ,    ".  , עשן"    עננת העלה ובאזמל בפטיש אחז צור דוד אמר דולוטרה במטבח קר מיץ  יש
 .     , העץ       בגוש לחצוב ופנה שפתיו בקצה בקביעות לו שדבקה הקטנה מהסיגריה

  " :    , עובד           אני כעת אמר צור ודוד קר מיץ וקנקן כוסות משם והביאה הבית תוך אל פנתה  סבתא
"? -   ,    . פירי,        הפירי את דולורטה זוכרת את מיוחד מאוד עוזר לי היה פעם אך בגפי

". השולחן."         על והמיץ המגש את והניחה סבתא אמרה מובן
".   "? - יולי   שאלה פירי הפירי זה מי

       ,       - שהם" המיוחד בקול טמון שמם מקור אשר אירופאים נקרים של מסויים זן הנו פירי  פירי
   ,        ,    , יום.  לכאן הגיע צפרות בענייני ידי לטמון התחלתי רק כאשר רבות שנים לפני אולם  משמיעים

 ,          , קפץ    ההתהוות תהליכי בתחילת נמצא שעוד מהפציינטים אחד על נחת הזן מאותו נקר  אחד
    ,     ,     , והצר    ראשו את היטה מעליו שנחצבה בגבה הביט שבלט האף אל ניתר העץ גוש סביב  סביב

  , -  :      ,      , לנקר  והחל פירי פירי ונעים גבוה בקול קרא ואז רגעים מספר עוד בהכל הביט עיניו  את
     ,     ,    ". בדל   את עזבו עשן עננות שלו הפציינט סביב סבב צור דוד סיפר ולהיטות תעוזה  ברוב
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    ,       ,     , והמשיך  לעצמו הנהן ואז עיניו את והצר ראשו את היטה העץ בגוש הביט והוא שלו  הסיגרייה
 , -    " :    , ורציתי.     פירי הפירי אל שחשתי כמובן וסיפר המשיך והוא עבר לכל שבבים ניתזו  לחצוב

  .    ,       , כשכבר,  אך לפסלים כבסיס אלא תולעים כמאגר משמש אינו הזה הפציינט סליחה  לומר
       -   ,     , בגוש  גדולה אחת עין של תוויה את פירי הפירי סיתת פה לפצות שהספקתי ולפני לשם  הגעתי

".    ,   -   , בשתיקה,      בי והביט דקיק בקול פירי פירי קרא הפציינט של קודקודו אל קיפץ העץ
.  "? שאלתי"   עשית מה אז

,    ,  ,    , אמרתי"        זה ואחרי הא אמרתי זה אחרי גמורה בהפתעה שם ועמדתי ידי את שילבתי  בתחילה
". בבקשה  תמשיך

.   "? יולי"   שאלה עשה הוא ומה
     .     " .    ", של"  אחד בצד גילפתי אני בצוותא עבדנו היום אותו ומאז צור דוד צחק המשיך  הוא

,     ,        .  - מזה,  יותר עוד אך לכשעצמו מעניין דבר היתה זו עבודה שיטת בשני פירי והפירי  הפציינט
".   ,   ,  , מוזר     מעט נאמר בואו שהיה שלו האומנותי הסגנון מעניין היה

.  "? שאלנו"  הכוונה מה
.     ".   , צור"     דוד שוב צחק בעצמכם וראו שם האלה הפסלים אל לכו

 ,     .     ,  , ומבינות  מבינהם הציצו ארוכים קקטוסים הלבן החול מתוך הציצו שם האלה  הפסלים
בסקרנות,           להציץ הדלועים בתיהן מתוך שהגיחו וביישניות קטנות ציפורים הציצו  הקקטוסים

 .     ,       , מכן,     לאחר דקות מספר בשנית החוצה ולהציץ לשוב כדי רק פנימה חזרה צללו ואז במתרחש
 ,     ,    , בואו,   נראים שהדברים לעצמנו חושבים העץ בפסלי ומציצים שם שעומדים  ואנו

 ,  ,  .        . כשאנו,   למשל כי אנושית מבט מנקודת בדברים מביטים אם כלומר מוזרים מעט  נאמר
,       ,        , אנושי   מידה קנה כל פי על הם האחד שבצד הפנים שתווי לנו נראה הפסלים באחד  מביטים

.    ,   ,  ,    , הפנים.      פני משתנים לדייק אם או הדברים פני משתנים הפנים של השני בצדם אך  מאוזנים
 ,     ,     , שגם      הגבה תחת ישירות ולא בכלל הלחי במרכז נמצאת חזרה משם בנו שמביטה שהעין  מפני

    ,      .  ,  , התמהים  למלמולים שמקשיבה והאוזן העין מעל בולט האף נחיר משונה מעט היא  צורתה
 . והעין,     הגבה בין מסותתת שלנו

 ,         ,    , מתוך  להגיד ואפשר כמעט הפסל של האחת ידו יוצאת נמוך יותר מעט אחר  בפסל
 ,   ,   . כולם,         הפסלים כל וכולה וכולה לצוואר האחד בצד הרגל מחוברת אחר שבאחד בעוד  ראשו

  ,   ,    ,   ,    - יוצאים   אם מוזר מעט אמרנו שכבר כמו השני והצד סימטרי אחד צד צדדים לשני  נחלקים
     . נראים         איך תדע שלך מפני אנושית מבט מנקודת בפסלים מביטים שאנו הנחה נקודת  מתוך

-   .      ,     . שהפירי    ייתכן שלנו מזו למדי שונה היא מבינים שאנו כמו כי נקרית מבט מנקודת הדברים
.   ,   ,    ,        , מוזר  מעט כי אם מאוד מעניין שהוא צור דוד של האומנותי הסגנון על חשב למשל פירי
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 ,   ,      - באופן"    היווה שם מצרפת ישירות אלי שהגיע גיליתי פירי הפירי שעזב לאחר  שנים
   ".   ,    -     , צור  דוד סיפר פיקסו פאבלו והפסל לצייר אינספירציה יותר ולא פחות לא ועיקרי  מיוחד

כששבנו.
.   "?   " . יולי     שאלה עזב הוא למה מהמיץ ושתינו העץ בצל התיישבנו

        , שנפלטו      העשן סילוני כנגד שנקמטה בעין אותו ובחן שלו הפציינט סביב סבב צור  דוד
    -   ,  " ,  ,    . שנמשך  איום ראש כאב פירי הפירי קיבל אחד יום ואמר לפסל שב אז שבפיו  מהסיגרייה

      .      , שורשית   אלרגיה פיתח שהוא מצאנו לבסוף לנקר עוד יכל לא והוא הפסיק ולא  שבועות
,    ,          . הים  אל ופנה והפיסולים והקדיחות הניקורים עסקי את הלה עזב ברירה בלית לעץ  וחמורה

 ,     ,    . ותוכניות      הדברים לנו מתהפכים לפעמים בחיים זה ככה לדוג איך השחפים אותו לימדו  שם
     ,       . להתחיל    עלייך פתאום הבא וביום תולעים לאכול רגיל אתה אחד יום רגע בין להשתנות  עלולות

". דגיגים  לאכול
.  "?' שאלתי"     '  האבודות הדבורים שבכניסה השלט על כתוב למה

.    "? צור"         דוד שאל מהעולם עקבות בלי לפתע נעלמות הדבש שדבורי שמעתם לא
 ".     ,  " ,   , בטוחים     היינו לא אבל ידענו אולי מלמלתי ואז קצרים מבטים החלפנו ויולי אני

  .   ,   " ,  ,     , היתה   זו כוורן הייתי שלי הקודמים בחיים ואמר עשן ועננות שבבים התיז צחק צור  דוד
  ,     ,    .    , את  והותירו כולן הדבורים לפתע נעלמו אחד יום אך תחביב רק והפיסול שלי  העבודה

".   ,      , וריקות  עזובות הבית שמאחרי השקד עצי שביער שלי הכוורות
.  "? שאלנו"   הלכו הן לאן

    ,       " .    ", מתו"  שהן אומרים אחרים אחר לכוכב עזבו שהן שטוענים כאלה יש צור דוד השיב תדע  לך
  , כאלה,           וישנם משונים לחרקים והפכו מזורז אבולציוני תהליך עברו שהן שחושבים יש  ממחלה
הסתלק              עד תמידית חורף לשינת ונכנסו האדמה תחת מחילות בנו בודאי שהן שמצהירים  מדענים

.        ,    . כולו   בעולם ומתרחש שנמשך מוזר תהליך הנה הזו הגולבלית וההעלמות הארץ מעל  האדם
,     . הדבורים,          מתו אכן אם נמצאו לא מעולם ההיפותטיים התרחישים מאלה אחד לכל עדויות  אולם

,   ,  ,   . כמשמעו          פשוטו עקבותיהן אופן ובכל גופותיהן את לאתר אחד אף של בידיו עלה לא  אזי
  ,      " ,    ", ישובו.     ועוד לחופשה יצאו פשוט שהן אומר אני צור דוד צחק אותי תשאלו אם אז  נעלמו

". אחד  יום
         , מצמיח   צור דוד של בפציינט והבטנו הקר מהמיץ שתינו בשתיקה לשבת  המשכנו

,      ,      , והגבוהים,   הרחוקים מהקקטוסים אחד כשעל אנושי מדד כל פי על למדי סימטריים  אברים
        , בעין       אותנו ובחנה צדה על ראשה את היטתה כתומים בפסים מפוספסת לבנה ציפור לפתע  נחתה
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    . -  : לומר,        שהספקתי לפני אך פירי פירי ונעים גבוה בקול קראה רגעים כמה ולאחר  צרה
.    -   !   ,  , ונעלם,   כנפיו את פירי הפירי נשא הפסל על שם יולי תראי בהתרגשות

 .   ,   , נכנסים        רשמי באופן נפתחת והתערוכה בחצר האחרון הארגז את ולסדר לפרוק מסיימים  אנו
,    ,        , גבינה     קוביות ואכלו יעקוב דוד של הייקב תוצרת יין שתו בכניסה כה עד שעמדו  המבקרים

. בתצוגה  וסובבים
  " ,   ",    , שיש"     חושבת אני יולי אומרת ראש כאבי ועל ציפורים על מדברים כבר  אם

 ". כרוני     ראש כאב בעיית לברבאבא
.   "? שואל"   אני יודעת את איך

". המים"           כלי בתוך שלו הראש את מטביל הזמן כל הוא כי
 .          . תפקיד"    היין של בהגשה אותו הציבה דולורטה שסבתא חושב אני זהבי דוקטור את  תשאלי

".   , בטוח   אני אוהב מאוד שהוא
      , חזרה      בה שמביטים בפסלים באהבה מביטה הנוכחים כל בין עוברת דולורטה  סבתא

   -    ,    , הכנתי,      זה את נוסטלגית הערה או חמדה מילת או לטיפה לאיזו בציפייה לה וקורצים  באהבה
         ,      - לי     מזכיר הוא כי אוהבת אני זה את הנה בגג חור שעשה עד חזק כך כל גשם כשירד ההוא  ביום

 ,( )   .             , עשיתי  אנחה זה את שנה תוך שלידו זה ואת אחת שעה תוך סיימתי שם ההוא את טוב  דבר
  .         , צוחקת    והיא בתחילה שתכננתי ממה לחלוטין שונה בסוף יצא וזה מונטן איב של  למוזיקה

, " :   "?     " , נו      עונה והיא הרעיונות כל לך באים מאיפה אותה כששואלים בהנאה כפיה את  וסופקת
"? הרעיונות     לי באים לא מאיפה

   ,   .     , מבצבץ     פיו ומזוית לבן שיערו הליכה במקל ונתמך כפוף קומה נמוך איש לעברנו  בא
 .   -  ,    -     . עם      גוף רחב אך קטן איש אמנם צור דוד היה פעם חיוורים עשן סילוני המעלה סיגריה  זנב

       ,   , שהרימו    והחזקים הקטנים מהשרירים האויר ברח וכמו עצמותיו קטנו והצטמק הלה הלך  השנים
 .     , וקטנה        ובגרזנים ובפטישים באיזמלים והניפו לשני אחד ממקום כבדים ופסלים עץ גושי  בעבר

 -   ,   ,       , - המתהלך   חובב וצפר מקצועי סקולפטור בדימוס הכוורן של ברכיו כי עד כך כל קומתו  גם
 .    - ברצפה        ונוגעות כמעט וישרה כמעט שהיא בזוית הכפוף גבו עם כעת

".      , טובה"         סיבה למען אינם הם בגן עכשיו לי שיש הריקים שהחללים להגיד אפשר  אי
 ,      ,     , תסלחו    הערב כל ולאורך תכופות שאומרת מישהי עמו שהביא ולאדריאן וליולי לי אומר  הוא

,    . מילי,           שמה כמדומני באודם שפתיה את מחדש למשוך בכדי השרותים אל תדירות והולכת  לי
  ,        . גם      וכך אחרת מישהי היתה זו שעבר ששבוע מפני מזכרוני כרגע חומקים שכאלה פרטים  אך

 ,           .    , באותה  באו ממנו המקום אל חזרה נעלמות גם ואז באות הן שלפניו בזה וגם שלפני  בשבוע
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   -    ,   ,   , פעם       כל שנעלמת שמה זה יהיה גילי או צילי או למילי הערב לסלוח נאלצים אנו בה  תכיפות
 . השירותים  על

".        ,  " ,   ", שלך"  הגן אל בקרוב יחזרו האלה הפסלים לדבורים בניגוד אדריאן אומר דאגה אל
.       ",  - ומאומץ"   חלוד בקול צור דוד אומר בטוח כך כל תהיה אל

.   "? אדריאן"   שואל לגן הפסלים שישובו
.    ", צור"   דוד משיב הדבורים ישובו שלא

.   "? אדריאן"    צוחק שעברו השנים כל אחרי
.     ". גם"   וצוחק דוד מכריז אמונה מלא אני

.   ", יולי"   אומרת יחזרו שהם ברור
.   "? שוחק" אני הפסלים

.     ". ומחייך" צור דוד אומר הדבורים
.   ".  " :  ,   , לשרותים,   ונעלמת לי תסלחו אומרת גילי או צילי או ומילי

   ,     ,      , ענן   לפתע יכסה וצח בהיר יום שיהיה צור דוד של הלוויתו ביום שנים מספר  בעוד
   ,       , אל-     יעלם ואז ארוכים רגעים לכמה ראשנו מעל יתמהמה השמיים את זמזומים של זהוב  שחור

המרומים.
יותר  .  מאוחר נעים,        שקט מתקפלים בכסאות ומתיישבים הפנימית בחצר כולם  מתכנסים

 .           , סבתא    ברקע מתנגנים עדין רוח פעמוני וקול הקטן הנחל אוושת ורק הכל על פורשים  ושלווה
:  ,     , וקוראת     אפה על משקפיים מרכיבה החמשירים ספר את פותחת איזבל

רזה    לא בעיזה מעשה
בגבעה   גרעינים שאכלה

מים    הרבה שתתה
פעמיים   רק ולא

ופרחה     התנפחה בלון כמו ואז

ירח  ליקוי
    ,      .    , של   אדמה תדע ולך האדמה אותה בלעה פעם שוב מיולי שומע ואיני שבועות מספר  חולפים

  .    ,      .     , מתרוממים  אינם אפשרי דבר כל אליה שנוגע מה בכל הרי כוכב איזה של או ארץ  איזו
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 ,   ,     , שואלים      ואף בפניה עצמם שוטחים אלא לעברה ניתן שלא כגדר הגבולות  שנתארך?כלעומתה
?   ? בכלל?  שנעלם שנתקצר ,  שנתעגל       , ביקור    אולם קסטה דה פדרו לסן שבה טרם לי הידוע  ככל

,     ,      . בידי       נותרים הניחושים ורק כותבת ולא עונה לא היא כך גם קצר להיות היה מיועד  זה
 .  - הגעגועים,  ושוב התהיות

,      ,     -     , ויקום   וחלל זמן כמו שלמושגים אוסקר הדוד למשל כמו כאלה יהיו כי אם כך או  כך
,      .    ,   - מסתיים    גם ואז יום מתחיל הלאה הזמן זורם אחרת שיטענו בשבילם שונה משמעות  ישנה

    ,      , יתחילו    כבר מעט ועוד הימים ומתארכים שעה רודפת שעה הירח וזורח השמש  זורחת
 .    ,   , בלעדיו.     או איתו ממשיכים והחיים ועובד ואוכל ישן אדם להתקצר

     ,   ,    , הקרקע  את זעזועים מרעידים לא לשיגרה בניגוד לומר רוצה והייתי הרוח  ובאותה
,       , דרקונים,      זנבות מהנף נשברים לא חלונות בקירות זוחלים לא פתאומיים סדקים  שתחתי
 ,  .      . אלו,       אך אולי לכך להתרגל יכול אני פתאומיות בהופעות דמי את מקפיאים אינם  ומלאכים

    -     -    . לברוח    יכול לא אדם למשל יצחק הדוד כמו רבים שיאמרו וכמו בלבד לב מהרהורי  תקוות
מגורלו. 

   ,       , התוכנית    רק אולי להרפתקאות מיוחדים תכנונים בלבי היו לא המשרד מן היום  בשובי
 ,       .   ,    , אם   אמר כבר ממני חכם מישהו אולם לישון וללכת ערב ארוחת לאכול שקט ערב  להעביר
       .      , הלילה     באמצע לפתע נעור אני הנה כי תוכניות לך שיש לו ספר אלוהים את להצחיק רוצה  אתה

 .     ,       , ביתי   בקירות סדקים וחורצת מיטתי את ומטלטלת הקרקע את שמזעזעת הדלת על מדפיקה
   . שקוע         שעודי וכנראה הדלת את ופותח החשוכים במסדרונות מדשדש אנוכי שינה  הלום

   ,  ,     . לפצוח,        לא רק בבקשה אותו מבקש שאני ולפני בפתח מלאך שוב לו עומד הנה כי  בחלום
 .       , יולי,   אם כי סנדלפון זה שאין רואה אני בשירים
 .    - ההרפתקאה,     גם מגיעה נמנע בלתי זה הרי ותיכף

 .   "?  " .       , מחייכת   היא מוכן אתה רכה ירח אור הילת סביבה וזוהרת בפתח עומדת היא
      ,     "?  " ,  , המיטה  אל לשוב מוכן אני האם כאן הכוונה שאם מפני למה מוכן וממלמל נאנח  ואני

 ,    ,       , אזי     הרך הכר אל החלומות אל לשוב מוכן אני האם בעיבה שנקטעה בשינה שוב  ולשקוע
 .      ,    ,  .    ,  , הכוונה  לכך שלא ברור הרי רטורית שאלה שאלתי אולם בהחלט מוכן אני כן היא התשובה

  .       , שלמרות     משום קטנה התרגשות איזו בי לחלוף מספיקה תשובה מקבל שאני לפני  ועוד
,       ,  -      ,  , רגיל  עבודה יום שמחר אף על המוקדמת זה על מסתכלים איך תלוי או המאוחרת  השעה
        . פעם,       בכל לבי את שהרעידה התרגשות עווית אותה התרגשות של עווית לבי את מרטיטה  וכהנה
     ,'   '    .    , נמנע   בלתי באופן הופכים היו רעיון לי יש אותם שכל מפני רעיון לי יש מודיעה יולי  שהיתה

   ,          . מסע   זה יהה מסעיר ארוע כל נוכח סיפי את שהרעידה התרגשות אותה מסעירה חוויה  לאיזו
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   .    ,       , ההתרגשות  עווית אותה על כוחות תחרות הים חוף על פירטים רפסודת בניית שהוא  ריגול
 . חיי        כל לבי את כך לצלוח שהמשיכה המהירה

  ,    ,    ,    , של     חניך חברי של עמית אחי של אחיו דודי של האחיין סבי של הנכד שהנני  מפני
   ,    , השלמים,      החיים ולמרות וחלומות ופלאים מעשיות והמצאות ואגדות סיפורים של תוצר  יולי

  ,    , שהוא          איפה בי השתמרה עדיין החוף על רפסודות ובניית ריגול מסעות ימי אותם מאז  שעברו
 ,      , לאיזה,         ההגיון של לאלה לא ובטח המציאות לחוקי לבה שתה שאינה פשוטה ערגה אותה  שם

 . מפלצות         עתיר סוער בים נעלמים אוצרות אל פרוע מסע
    .    ,   ,  , אותו    לרגע בי מבליח רעיון לי יש אחרות במלים ואומרת בדלתי יולי עומדת  והנה

.    ,     ,    , דלתי     בפתח עומדת כאן שהיא כך על דקה התרגשות וגם הרפתקה כל לנוכח החולף הנצנוץ
".        " ,   ", שנה"    במאה פעם רק שמתרחש מיוחד ירח ליקוי אומרת היא ירח ליקוי היום יש

.     "?  - צרוד"      בקול שואל אני מיוחד כך כל היום של זה דווקא למה
".  " ,    ". לגבעה"     נלך ומוסיפה מחייכת היא בעיתון כתבו הם ככה כי

    ,        . וגם   כללית לאות של המחר את המקדימים חזיונות עיני כנגד חולפים נאנח אני  שוב
   , בעיניים,          בתיקים עיון המחשב במסך הממושכת הבהייה עם ופורחת עוד משגשגת אשר  אקוטית

", " .       , בסדר,       מה בדבר ארוכה דרשה עוד ונושא שלי המשרד בפתח עומד אוליפנטי מר  טרוטות
.     ".  " , ההגיון  על ההתרגשות ניצחה אנהג אני אומר אני

.      ,    , הפתוחים    בחלונותינו מנומנמת רוח ונושמת ושליו העולם נח ונעים ושקט חמים  הלילה
.    ". ליולי"  אומר אני לי נעלמת

".   " ,   ", כאן"  אני הנה יולי מחייכת נעלמתי לא
"? היית"  איפה

       .      , שהאבולוציה" קדום חסילון זן בה שנמצא במערה האדמה תחת מטרים חמישים מאה  באפריקה
   .        , שם      שרד הוא תמיד שהה שבו התמידי החושך שום על שלו הראייה איברי התפתחות את  מנעה

" .   ", -    , השתתפתי     יולי מסבירה היסטורית הפרה מהתקופה עוד החיצון העולם עם מגע  מבלי
".      - אנושית      תרבות שרידי אחר קדום קרקעי תת שטח באותו לחפש שיצאה במשלחת

"? שחיפשת"    מה את מצאת
.   "? מחייכת"   היא כללית שאלה זו

"?     " . שם   לחפש שבאת מה מצאת מחייך אני גם
". מעניינים"    פריטים מספר נמצאו

      , מתפצחים     קטנים ומקלות אדמה ודרדרי אבנים הגבעה במעלה לאט מטפסת  המכונית
   .   ".     " .    , ידיים  רחב עמק יולי אומרת המנוע מכסה על נשב בוא בפסגה עוצרים ואנו הגלגלים  תחת
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  .        , צפרדעים     שירת האויר את מבשם ועשב חרושה אדמה וריח מולנו נפרש נרחבים שדות  של
        ,  - חרישית    מרשרשת הסכך ורחב הבודד האילן של ועלוותו רחוק שם מאי בוקעת וגבוהה  שקטה

,        , כוכבים.     אלפי מנצנצים שמעלינו השחורה השמיים ובקליפת הכל עוטפת נהדרת שלווה  לצידנו
. וגדול    עגול ירח וזוהר

 ,         "?  , ומתכסים"   המנוע מכסה על מתיישבים שאנו כמו אומר אני הא שנה במאה  פעם
.   , להצגה,   וממתינים בשמיים מביטים בשמיכה

,   ,    ,     . בחלונות     דופק הכיתה בגג חובט בחוץ סער זעף גשם בהקו האפורים והשמיים הבריק  ברק
  .      , השתוללה      רוח הריקה בחצר רחבים בנחלים ורץ העצים מן חלשים וענפים עלים  תולש

,       , רמות        בחבטות השער את וסגרה פתחה כיוון לכל אותן והעיפה העבות הטיפות בין  ושיחקה
       ,    , חצר  של העץ בנדנדות בפראות להנאתה והתנדנדה החבלים בסולם טיפסה במגלשה  התגלשה
 ,     ,    ,      . וגרם  הכיתה קירות את זעזע החלונות את הרעיד איום רעם בשמיים התפצח אז הספר  בית
 -    ,       - לעוד  מתחת כיתות משלוש השנה בתחילת שלנו הכיתה אל שהוקפץ רובינשטיין  לאליפלט
  .      ,       ,  . שאליפלט  מפני השנה תחילת מאז למדנו כך דופן יוצא דבר בכך היה לא אולם קצרת  התקפת
   ,     ,    , שהיה-    אימת כל קצרת התקפות מקבל היה ועיניים שיער שחור ולבן צנום ילד  רובינשטיין

 .   ,  , הזמן    כל כלומר שהיא פעולה כל מבצע
   " : וחצי         שמונה בשעה היום ואמרה הכיתה אל שולה המורה נכנסה היום אותו  בתחילת

" ,  ,        ". כולם,     והוסיפה הצר אפה על משקפיה את היטיבה אז מלא ירח ליקוי יתרחש  בערב
".        , שונות   אסטרונומיות תופעות על למחרת נלמד ואנו בליקוי לצפות מתבקשים

        " ,     ", מעבר"  ער להישאר לי מסכימה לא שלי אמא אבל סובול דרור לפתע אמר שולה  המורה
". בערב  לשבע

הילדים     בשורות עבר רם .צחוק
"!  " .      "! וסדר"   שקט כפיה ומחאה שולה המורה קראה בבקשה וסדר שקט

.   "?     , הילי"  שאלה ירח ליקוי זה מה שולה המורה
    " ,    ",    , הירח"  שבה אסטרונומית תופעה הוא המורה שולה הסבירה לבנה ליקוי או ירח  ליקוי

    ,       ,   , הצל  לקונוס נכנס והירח אחד בקו נמצאים והשמש הארץ כדור הירח כאשר ומוצלל  מוחשך
   " ,         ". בהרחבה   כך על נשוחח ואמרה הבולטות שיניה על לשונה את העבירה אז הארץ כדור  של

".  ,  . חשבון  ועכשיו היום למחרת
עמדנו  , כעת      , והבטנו     הזכוכית אל חוטמנו את הצמדנו המאורכים הכיתה חלונות  אצל

 . נוראות        בחוץ והתפרע בהפסקה לנו שחיבל ובוהו בתוהו
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"".    " ,   "? חזק   ברק כולה זה מימו אמר מפחד אתה מה
      ,   ".  , נוספת"    אור מאלומת הבזיקה הכחולה ועינו שאול אמר מימו חזק לרעם מתכוון  אתה

 ".      " . הרעם  לפני שבא מה זה ברק בשמיים שהבליחה
   ,       " ,   ",  , יטפלו"   כבר ואז החלון דרך החוצה אותך מעיף שאני או מימו הזהיר שאול איתי תתחיל  אל

". הרעמים     וגם הברקים גם בך
.   ". שאול"    אמר עובדה מציין רק אני

" .    ,   ".  ...  ... משאף...  בפיו ותחב אליפלט התנשף פחד מ לא אני
     ,       ".    , על"  ברך רגליה את שילבה השולחנות אחד על שישבה הילי אמרה ילד רק הוא אותו  תעזוב

".     " ,   . הפן,    את לי הורס הגשם רטנה אז ציפורניה את ושייפה ברך
.      ,    ".  ...  ... לסרוגין" שלו המשאף מן ולשאוף להתנשף אליפלט המשיך ילד לא אני

.   ",      , שאול"         סיפר על כוחות מזה קיבל והוא ברק בו שפגע שנייה ממדרגה דוד לי היה פעם
.   ", מימו"   אמר על כוחות עלק
 .   ". שאול"  הצהיר עובדה זאת

.    "... הנמוך" רועי התנשף תססס
.    ,   "? ציפורן"     על נושפת הילי דרשה על כוחות אומרת זאת מה

,       , שלו"         הנשיפה עם ומתכת בטון להמיס שלו מהעיניים לייזר קרני לשלוח יכל שהוא אומרת  זאת
.   ". שאול    הסביר אחת באצבע בתים ולהרים

 ".           ,       , לעג" מכות לו מביא כשאני לו יש על כוחות כמה שנראה שלך הזה הדוד את תביא אז  נו
מימו.

    ,   ".     ,  , אל"    נצמדו האדומים ותלתליו שאול אמר מת כבר הוא אבל מימו אותו להביא שמח  הייתי
 .    , במהומה   החוצה כשהביט הלחה החלון זגוגית

.   ",      ? מימו"    אמר על כוחות לו שיש חשבתי מת אומרת זאת מה
" .   ",        , - מהרגע"      שאול אמר למות יכול לא שאתה אומר לא זה טבעיים על כוחות לך שיש בגלל  רק

        , בזרמים      ושוב שוב עצמו את להטעין נאלץ הוא הברק שלי שנייה ממדרגה בדוד  שפגע
       . עצמו,        הטעין כשהוא רק עבד זה אבל ומת מאנרגייה לגמרי מתרוקן היה הוא אחרת  חשמליים

. גשומות,                עונות בהם שיש למקומות הזמן כל לנסוע אלא ברירה לו היתה לא זה ובגלל  מברקים
".   , התרסק       והמטוס לאוסטרליה במטוס טס הוא אחד יום אז

.   ".       , מימו"        אמר כלום שווים לא שלך הכוחות אז הזמן כל עצמך את להטעין צריך אתה אם
.  ",    , אמרתי"     חולשות גם יש מיוחדים כוחות שיש מי לכל

.   "?     , מימו"  קרא לספיידרמן יש חולשה איזו פתאום מה
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.  ", עניתי"  שלו הדודה
.     ,   "! בשמיים"    נשבר נוסף ורעם מימו קרא חולשה נחשב לא זה

.   "...  ... אליפלט" התנשף שכן בטח
  ,         ". בהכל"     והביט המעיל בכיסי ידיו את שתחב הגבוה רועי אמר לב בעיית יש מן  לאיירון

. גובהו   ממרום באדישות
.   ", שאול"        הצהיר לקריפטונייט נחשף כשהוא שלו הכוחות את מאבד סופרמן

.   ".     , מימו"    פסק כולם את לוקח סופרמן הזאת החולשה עם גם
.    ",     ... הנמוך" רועי אמר עדיף יותר הרבה באטמן תססס

.   ",    . מימו"        אמר בלעדיהם כלום הוא ומכשירים אידיוטית חליפה עם איש סתם זה באטמן
 .   ",     , יולי"        אמרה זה את עושה הייתי ברק מפגיעת על כוחות לקבל יכולה הייתי אם

.  ". אמרתי"  אני גם
  ,        . לגשם   הקשיבו בחוץ שהשתוללה הסערה על החוצה הביטו כולם רגעית שתיקה  היתה
   ) -      , עסוקה,     שהיתה הילי מלבד טבעיים על וכוחות ברקים על חשבו הכלל מן יוצא ובלי  ולרעמים
   ".   ,      " ,    .( הלילה   זה יקרה כזה שדבר סיכוי יש אם יולי אמרה אז ציפורניה את בלהעריץ

.   "? הילי"  שאלה הלילה למה
         , מיוחדים"      תנאים יוצרות מלא ירח ליקוי בזמן ברקים וסערות מלא ירח ליקוי יש הלילה  כי

". באטמוספירה     וקסם מסטיים כוחות להיווצרות
.   ", שאול"     אמר זה את שנעשה מציע אני

.  "? שאלתי"  מה נעשה
.   ". הוא"  הסביר מברק ניפגע

.   "? מימו"     שאל זה את תעשה בדיוק ואיך
.    ", סובול"      דרור צחק שלו הדוד של על הכוחות עם

 ,   ". נסטיה"          התאומות אמרו הראש על מתכת דלי עם הגבעה בפיסגת שתעמדו מציעות  אנחנו
.     , בהתרגשות,       נרעדו הזקורות וצמותיהן פניהן על נמתח וזממני רחב וחיוך וניקה

       " ,   ", על"       דלי עם הגבעה על עומד לא אני מימו קרא שלי בחיים ששמעתי מטופש הכי הרעיון  זה
הראש."

.       ,     "... הצחוק" עם ומטה מעלה קיפצה ובטנו עמי בן רועי צחק תססס
.    ", סובול"    דרור אמר יצליח לא בחיים זה

"      , לא         וזה ברק בנו שיפגע וההסתברות אחוז חמישים היא יצליח וזה ברק בנו שיפגע  ההסתברות
.   ". שאול,    אמר אחוז חמישים היא יצליח
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.   "? הילי"      שאלה יצליח לא זה אם יקרה ומה
.   ", שאול"   השיב תמותי את אז

  ,      , עוד"          ואני השיער את לי יבלגן זה גשום כזה ביום הגבעה אל ללכת התכוננתי לא ככה  גם
.     ,    ". לעיסה   גומי לפיה ותחבה בכתפיה הילי משכה ריאות דלקת אחטוף

  " ,   ", לעמוד"         אותו תקשרו התאומות אמרו השכנים של החתול עם הניסוי את לעשות אפשר  תמיד
  ". הגבעה,      ראש על אותו ותעמידו עץ

.    "? סובול"       דרור גיחך על כוחות עם חתול יצא אם ומה
 .   ", הילי"   אמרה מסוכן נשמע זה

     ,  ,  ,  ,  ,   , שניצבה        המזרקה אצל ואנוכי יולי ווה שאול אדריאן מימו בכיכר נפגשנו הערב  באותו
          , - מהאלונים   שנתלשו וענפים עלים בהם שצפו גשמים במי מלאה והיתה עונתי טרום מעש  בחוסר

 .      , וישנה,    זעירה תינוק נעל וגם ממתקים עטיפות כמה הסמוכים
      ,      . איזבל         סבתא של ידיה תוצרת ושכמיה ווה ישב אופני שבקדמת בסל הגבעה אל  פידלנו

,      ,       , הירקות  שבגינת הקבוע ממקומו שהושאל הדחליל נקשר מימו של אופניו ואל אותו  עוטפת
    . אותם          שום על וזאת יותר בהולים תפקידים מילוי לצורך זמנית מקצועית הסבה לעבור  ועמד

 .       , חיים      במתנדבים האקוטי החוסר בגין ובעיקר הניסוי יצלח שלא ההסתברות אחוזי חמישים
 ,     ,  -    ,  ,  . לאורך         לסירוגין שוב החלו ואז חדלו הרעמים גם ואתם הברקים הגשם קר היה  הערב

היום. 
  .       ",   ,   , ידעתי"    אולם הבית את יצאנו טרם אמא אמרה כזה בגשם כזו בשעה מהבית יוצאים לא  אתם
 ".  ,    " . אמרתי         אמא הבית בשיעורי זה אבל החל אפילו טרם הקרב את הפסידה כבר שאמא  בודאות

   ,      , נעתרה.       ברירה ובלית ארוכה אנחה אותן עזבה ואז אמא של שפתיה התהדקו זה כנגד  בנצחון
,  ,   .   ,   ,    -   , כמובן,    אחד בתנאי כזה בגשם כזו בשעה הבית את יציאתנו עם השלימה יותר נכון או  ל

 . המתאימות    הכסויות את שנעטה
      .   , בדבר             משהו למלמל שמיהרתי לאחר אך הבינה לא והדחליל הירח ליקוי שבין הקשר  את

 ,    ,    ,    , מלמלה  בכתפיה היא משכה הדלת אל וחשתי מיוחדים אטמוספריים ותנאים אסטרונומי  ניסוי
 .   , למעשיה        ושבה היום של המשונות הבית משימות בדבר משהו לעצמה

         :   , גשם    ומעילי חמים בגדים של מעטפות בתוך למשעי ארוזים ואנוכי אדריאן הבית את יצאנו  כך
.     , הכיכר  אל פעמנו ושמנו ומגפיים עבים

.      "? הדרך"       אל כשיצאנו אדריאן שאל הלילה ברקים יותר יהיו לא אם מה
.   ". יולי" אמרה יהיו
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"?          , נוראיים"     דברים לעשות ויתחיל רע לדחליל פתאום יהפך הוא בדחליל הברק כשיפגע אם  ומה
המשיך.

".         ,    " ,   ", בסדר"  ויהיה מכות לו אביא כבר אני אז שיקרה מה זה אם מימו אמר תדאג אל
   ,       .   , מיהרנו   אדריאן ואני בזנבו וכשכש הסל מן קפץ ווה ונרגשים מזיעים הגבעה אל  הגענו

    . במרכז         הדחליל את הצבנו אותנו שעטפו המרובות הבגדים קליפות את עצמנו מעל  לקלף
   , ומגפיים,          רגליים זקורי האלון שתחת והרחב האפור הסלע על כולנו שהתיישבנו וכמו  הגבעה

 . ברק,    בשמיים הבזיק נכחה
     .     , בעקבות    להגיע איחר לא הרעם אלי יותר קרוב ונצמד במקומו בהתרגשות ניתר  אדריאן

 ,  ,  ,  ,     . שצץ,       הלבן הגדול המלא הירח זהר מעלנו גבוה לרדת שוב שהחל הגשם לא וגם  הברק
 .    -      - הזוהרות  העננים רכבות תוך אל לסרוגין שוב ונבלע מבין והופיע

    , מבטינו        את שתלינו כמו הרטוב באויר עלינו סגרו וקסם מסטיים וכוחות  חשמל
  ,     .   - ברקים   הבריקו נפץ בקול התפצחו רעמים בשמיים שמולנו קולי האור במופע  המתרגשים

       ,      , בדיוק     גינה איזו על הבין ממש שלא הדחליל לו עמד הכל ובמרכז מסנוור באור הכל את  והאירו
      ,        , הרחוקים  המרומים אל אחת עין ועם האדמה מתחת אל אחת עין עם והביט להשגיח  עליו

   ,       ,     . ההזדמנות  בידיו ניתנת מאוויו את לרגע לנחש אפשר אם יום בכל לא כי גדולה  בהתרגשות
,    ,      . - ומהתרגשות   מקור רעדנו הסלע על בצפיפות חמישתנו ישבנו טבעיים על בכוחות  לזכות

"! " , תראו   אדריאן קרא כשלפתע
,       , הבאה       השעה במשך בה וטיפס ועלה הזוהרת הלבנה בתחתית מכרסם החל שחור  צל

    ,     .     , בכפפה   כמו ונעטף הלך הירח ונעלם שהלך וככל כליל אותה מכסה והיה בה ועלה  טיפס
 .    ,    ,    , הרעמים    והתפוצצו הלכו הברקים והאירו הלכו הגשם והחריף הלך רשע של ונוראה שחורה

  ,    . ורעמים        ברקים בכל הצליף הגשם עוד נראה דקיק חריץ כשרק בנו התרגש  לבנו
,        ,      , ומזמזם,   ונורא לבן חץ השמיים מן ניתך כליל הלבנה כוסתה בו ברגע הליקוי ובשיא  השתוללו

 .       , שלנו   בדחליל הישר ופגע מטה טס עז בשאון התפצח
   .     ,      , עינינו  שפקחנו וכמו זה אל זה ונצמדנו המסמא באור עינינו את עצמנו כולנו  זעקנו

,      ,   ,   ,     , מולי,    הדחליל לו עומד הנה נפשי חי ש מפני בחוזקה חזי בתוך הכה לבי בי החיש  חזרה
      , שלצווארו       איזבל סבתא של הירוקה המחרוזת ברוח מתנפנפת סבא של הישנה העבודה  חולצת

 .      ,       , פניו    את כובש פראי וחיוך מותניו על מונחות שלו הקש ידי כיוון לכל ומנתרת משקשקת
.  "!         .  , צחק"  שלי הקש איברי בכל זה את מרגיש אני כמדומני הצליח זה

.      "? המהומה"   מעל קולי את הרמתי מה את מרגיש
"!?   ! לראות"  רוצה הכוחות את
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".      ,      ,   , מכות" לך יביא מימו כי נוראיים דברים תעשה אל רק נראה בוא בבקשה
 ,      ,   "-  " ,   "!   ? וטס" האויר אל זה נתר ולפתע לומר החל רק אני הדחליל זעק פתאום מה  נוראיים
 .    ,    , הכוכבים       את והרעיד השיחים את כופף נוראות העץ את שטלטל אדיר במשב מעלה

   ,      , כל      גם או שולה שהמורה בטוחים להיות אפשר שמיים גרמי על מדברים כבר  ואם
,  .        ,   , כי    משונה ירח ליקוי בכזה חזתה לא מעולם העניין לצורך אחרת פוטנציאלית אנושית  ברייה

,        , מעלה       שטס הדחליל אחר במבטי לעקוב ומנסה השחורים המרומים אל עיני נושא שאני  כמו
        ,     - של     מבוייש ברדיד שהצטעף הירח לו נע לפתע טוב לי יהיה שככה ברקיע שם אי נבלע  ולבסוף

 ,     ,  ,       , והחל.   המוצלל מקומו מעל ניתק ולבסוף לשמאל גם ואז לימין מעט זע רעד בתחילה  אודם
.     , יקרות   באור שוב זוהר הכוכבים בין משייט

 ,   ,  ,       , הלכו    וגדל הלך ולהתקדם אלינו להתקרב גם הסהר החל לפתע בכך די לא  וכאילו
  ,       ,     , נותר  ולא באדמה יתנגש רגע שעוד נראה וכאשר השתלשו ואז מידותיו הוכפלו פניו  ותפחו
     ,   ,    , בעיניים   ובאה המתרגשת בקטסטרופה ולהביט הגבעה בפסגת שם לעמוד רק דבר לעשות  בידי

    , -   ,      ,   - חובט  הייתי שאם עד כך כל קרוב ותפארה הוד ברוב מולנו ותלה לבסוף עצר מאימה  רחבות
.           , הענקיים  המכתשים אחד בתוך בדיוק נוחת זה היה בודאי בייסבול בכדור

  ,    .      , בכוכב  והבטתי והרטיבות הקור נשכחו שיבש בגרוני הרוק את ובלעתי נאלם  עמדתי
,  ,   .          , הענק  הלבן הירח במרחק זעירה כדסקית לראותו הייתי רגיל הזה הרגע שעד שלפני  התפלצתי
,       .       , פניו   את ניקדו וסלעים לבנים הרים אלי פיהם את הכחלחלים המכתשים פערו ומעלי מולי  זהר

 .        , זע   שאיננו וכחול אדום דגל לו ניצב במרחק שם והנה
 ,      ,   , הופיע     שבתה לרגע היא שגם שנראה החשיבה ויכולת הנשימה שוב אלי ששבה  וכמו

,      ,       , מולי     ומטה מעלה לו ורחף ולכווני האדמה עבר אל במהירות טס לירח מעבר הדחליל לפתע  לו
.   "?   " . בשמחה      קרא בעיניך חן מוצא מרוצה חיוך וחייך ידיו את שלב

.   "? חזרה"    קראתי זה את עשית אתה
 ". מרוצה"    נראה לא אתה

".   , ומיד"     תיכף למקומו הירח את להשיב עלייך
 "?    , נחמד"  לא זה מדוע אבל

".      , החוקים"   כל את משנה זה בסדר לא זה
,    "-   , - בעליצות"       הדחליל קרא החוקים כל טבעיים על כוחות בעלי דחלילים ישנם שבו  בעולם

"! בטלים"
 "-  ,       , ולא"   מקומו אל הירח את בבקשה השב לא או בטלים

"? " ,       ,   , ולא     רצון שבע בחיוך הוא שאל ואז וסביבנו ובינינו הדחליל לצד השקט רחף לרגע
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".      ... " , הגינה,"  אל אותך נשיב לא ולא אמרתי ולא
 " ,    ,       , השתעשעתי  רק באכזבה מלמל והוא הדחליל של פניו את החיוך עזב הדברים  לשמע

    .        , הענק,"      הלווין שהחל וכמו מקומה אל חזרה הלבנה את דוחף והחל על אל שוב טס ואז  מעט
 ,    ,         , וקרא   כפיו את ספק הירח בפסגת אברים וכחול מאורך איש לפתע הופיע הלאה חיש  להתרחק

"!     ! " , חזרה  לקפוץ כשעמדתי בדיוק אבוי נפש במפח
   ,     , צמחים,       תה תכין העצים בתנור אש תצית ביתה אל שולה המורה תשוב כאשר  למחרת

     , על,          לנום וישוב בזנבו שיקשקש הפרווה ושופע השחור שלה הכלב לצד הספה על ותשב  חם
   , ותאנח,           בראשה תנענע אמש של הירח ליקוי של התצפית יומני במצבור תקרא היא  הרצפה

 . מהחיבורים,           ניכר בחלק שמככב הדחליל אותו עניין מה תבין ולא תכופות
   , היפה        (    בשפה וזאת כגמולו מקבל גם ואז למהומה וגורם רסן חסר הוא מהם באחד  הנה
     ,(   -      , קירות   את ממיס הוא באחר מכות מקבל החיבור כותב של העמחא ובשפת שולה המורה  של

 ,        , ובעוד       ממקומו הירח את מזיז הוא אחר באחד מעיניו הניתזות לייזר קרני בעזרת הספר  בית
 . מופלא         לדרקון חשדנית ולא פשוטה לטאה הופך הוא אחד

    ,      , ותמלמל    בראשה ותנענע תאנח חצאיתה בבד משקפיה את תקנח שולה המורה תאנח  אז
.    ". לקרוא, "    ותמשיך תחייך היום של המשונים הילדים לעצמה

,       .      , ובצומח   בחי פשה אשר הליל תרדמת העולם עוד יעור שלא ונראה הכל שקט  כה
 " ,   ,     . הסוחר       על שואל ואני המרומים אל מביטים אנו שלווה של ונעים עדין בתכריך אותנו  עוטפת

"?     , בעיתון     פעם כתבו כבר בשנה פעם הצפון מכוכב שבא
  ,   ".       " ,   ", שאנו"  וכמו צוחק אני ההפתעה את העיוורים לכל יקלקל הרי זה יולי אומרת פתאום  מה

   ,     , בנשימתו      מצטעפים ואנו השחקים על מרחף מבטינו השמיכה תחת המנוע מכסה על  שוכבים
 .       - הירח    בבסיס ונוגס צל לפתע מתגנב הנם הטבע של המרגיעה

 ,     ,  .    "!   ,  , מן" שכזו מרשימה התחלה עם ובכן בהתרגשות קורא אני מתחיל זה יולי  תראי
 ,   ,     . כך        לומר ניאלץ ברירה ומחוסר בצער אך שיבואו הליקוי פרטי על נדווח שגם היה  הראוי
   .  ,   , חמש         שלאחר מפני מסתיים גם וכך שנה במאה פעם רק שנראה המיוחד הירח ליקוי  מתחיל

   ,       , לאורכם   במהרה נוסעים השמיים בקצה כבירים עננים לפתע מופיעים התרגשות של  דקות
.          , הליקוי      נראה כיצד לנחש לדמיון מקום אפילו מותיר שלא ולבן עבה באובך כליל אותם  ומכסים

  ,       . תדע.         ולך שנה מאה עוד לחכות ניאלץ כעת המיוחד הירח ליקוי הסתיים גם וכך התחיל כך  וזהו
.     , העננים    אז יהיו והיכן התנאים אז יהיו מה
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 .  ,  ,  , התנפצה      המאכזבים האטומים המכוסים העכורים בשמיים בשתיקה מביטים אנו  לרגע
  ,         . ירח,   ליקוי יולי כשאמרה בדמיוני עלה בדיוק מה יודע איני התקווה התבדתה  האשלייה

.     ,      , זה    היה לא שזה בטוח להיות יכול אני אך שנה במאה פעם שמתרחש
.    "?  , לבסוף" אומר אני זהו מה

,    ,     .  ,     .   ". לפנים" שהזכרנו כמו לא או ירח ליקוי וצוחקים בזה זה מביטים אנו יולי אומרת  זהו
 ,       .      , לא   תקלה קרתה כי החיים עוצרים לא לעשות שצריך מה את ועושה בשלו העולם  ממשיך

           , דבר      קרה לא או קרה כי הפשוטה מהשגרה הטבע מפסיק לא נפלא דבר התרחש כי העולם  עוצר
   ,   ,     , את.       עלי ומניחה אלי נצמדת צידה על יולי סבה אותנו לעטוף שבה הליל שדממת וכמו  מה

,    ".      " ,  , עיניה.    נעצמות אז מיוחד ערב יהיה שזה לך אמרתי ולוחשת ומחייכת נאנחת היא  ראשה
 . נרדמת,   היא וכך

  ,     ,    , החשיכה    דומיית שמעל הלבנים השמיים עם המנוע מכסה על כאן שוכב שאני  וכמו
 ,     ,    , נמלא,    מוכרים בצלילים אוזני נמלאים בגרוני נשימתי נחנקת שלצידנו האילן איוושת  שסביב
 ,     ,     .     , או    המחר על לחשוב או ממקומי לזוז מעיז ואיני סיפו עד לבי ונמלא ברעד בגופי סיב  כל

     ,     . להיות       יכול לא זה ערב לא או ירח ליקוי בראשי לנקר האחרות ולמחשבות התהיות לכל  להניח
  ,      ,        . בכפר  או האדמה תחת מטרים חמישים מאה מערה באיזו נמצאת לא פלד יולי כי מיוחד  יותר

,   .   ,  ,     ,     , לעכשיו   ולפחות תדע לך או כוכב איזה על או נידחת עיירה באיזו או אמריקה בדרום  כלשהו
,       .    ,  ,   -  , צווארי   את מלכך החלק החום שערה עלי מונח וראשה איתי כאן היא יהה שעכשיו מה  יהיה

 ,      ,      , עולה    פני אל עולה השלווה ונשימתה אפי את פוקד עורה ניחוח בעורי כוויות בוערים  נמשיה
  ,     ,      ,   . לא    כי לעשות שעליו מה לעשות בשלו להמשיך לעולם לו תנו אומר ואני חזי בית על  ויורדת

 .    ,   ,   ,  .    , איתה   יחד ונרדם עיני ועוצם מחייך אני וכך מכאן אזוז שלמענו בעולם דבר קיים

אבבה     אדיס של המקקים מקהלת
  .     , אוליפנטי       מר לספור הפסקתי כבר בעשירית הודעות עשרה חמש לפחות לי השאירה  המזכירה

  ,       -     , בעובד   הקשור שאקח מעוניין שהוא מסויים תיק בדבר דרשה דיוק ליתר או הודעה לי  השאיר
  -  ,  ,  ,    , לאורך   שנחלקה בכסף וכמובן הפללות ממשלתית קונספירציה בתוכנית שהוא ידוע  ציבור

.            , הקולי   בתא האלחוטי האויר זמן הקצבת את שעברו בגין בעיבן שנקטעו ארוכות הודעות  ארבע
  ,    ,     , ההפוגה,    ולאחר נשימה גם ואיתה אתנחתא אוליפטי מר לקח הנאום של בסיומו  באחרונה

"?   ,   " -  , מקרה  בכל בכלל אתה איפה שאל והנדירה הרגעית
   ,     ,     , לפי   לשפוט אם הנפשה בסרט אולי אז הרקיע על לא ואם השביעי ברקיע  הייתי

,     . מצוייר           בסרט לא ואם שמלה לי לתפור והציעו חלוני על הרף ללא שנחתו המצויירות  הציפורים
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  ,   ,    ,    .  , היתה,   למעשה טכנית שמבחינה בוקר ארוחת ואכלנו ביתי אל שבנו בדרכים ספק ללא  אזי
 ,   ,      " :     , אז  הבא לליקוי שנה מאה עוד אותך לאסוף אבוא ואמרה יולי קמה שלאחריה צהריים  ארוחת

 .    ,  ". מכוניתה  אל ויצאה חייכה מוכן תהיה
 .   ,  . סרבתי       בעצמי וחייכתי נאנחתי הרחוב במורד שנעלמה עד מתרחקת עליה  הסתכלתי

  ,       , בהנאה     הבטתי הרוח התרוממות כנפי על שנישאתי וכמו הציפורים של הנדיבה להצעתן  בנימוס
 , ובפ           פינה ובכל שחונה קיץ אדמת חלקת מכל לפתע מציצים שהחלו את  בפרחים שליוו  רפרים

.    , המשרד,    אל ויצאתי הרכב אל ונכנסתי דרכי
   .    ,   ,  , להסביר   ממשיכה היא עזרתי את ומבקשת יולי מתקשרת לשמחתי הערב באותו  עוד

      , קהילתי      ולסנגור משפטי לסיוע מרכז שהנה טבקה ושמה עמותה היא ממוטביה  שאחת
  ,       . וההטבות   הזכאויות הזכויות בדבר משפטי מידע מספקת העמותה היכולת מעוטי  לאוכלוסיית

,       .    ,   - במתנדבים  צורך שישנו אומרת היא אז למימושן הדרכים ובדבר לנזקקים חוק פי על  המוקנות
    , יוצאי         למשפחות עזרה במתן הקרובים בשבועות שעות מספר להתנדב מעוניין אהיה אם  ושואלת

אתיופיה. 

     ,    " .    ". מכדי"    מדי רבים פירות תניב נגזמו אינם שענפיה וגפן יעקוב דוד אמר מהגפן מתחיל טוב  יין
 ,   ,       ,    . צבעו   חמוץ יהה המידה על יתר שנגזמה מגפן פרי לכך בניגוד אך בהצלחה להבשיל  שיוכלו

,   .      ,   .  ,    , כן  ועל חמורה בצורה בגפן לפגוע עלולה בגיזום הפרזה נמוכה שבו הסוכר ורמת דל  יהיה
  " -    ,    ,  "- במידה   גיזום הוא במקהלה ואדריאן אני שנינו אמרנו ואז אמר נכון לגיזום  המפתח

הנכונה." 
".         " :  ,   , אבבה   אדיס של המקקים מקהלת כמו ממש נשמעים אתם ואמר וגזם חתך צחק יעקוב דוד

.  "?  " . שאלנו      המקקים מקהלת תוהים מבטים בינינו החלפנו ואדריאן אני
    ,  ,      " .    ", כמה" אותה כינו כך אך צדק עשיית היא המילה משמעות באמהרית יעקוב דוד השיב  טבקה

 ". רע   שלבם מהמתיישבים
  ,    ,    , מזמרות   ובידינו מאובקות סנדלים לרגלנו לראשנו טמבל כובעי הגפנים בין  הלכנו

.    ,    .    ,   , מדי    יותר ולא מדי פחות לא בדיוק הנכונה במידה בהם קוצצות הגפן בענפי קוצצות אשר
  .   ,   ,      , בשל" אולם מאוד והצליחה אתיופיה בירת אבבה באדיס שנוסדה מקהלה היתה  טבקה

 ,    ,  ,   , וחבריה   המקהלה לבסוף התפרקה ורעב דתיות רדיפות במדינה פוליטיים  קונפליקטים
  ,   ,  ,  ,    ,  " . אל."    הגיעו יצחק ודודכם אביכם אני ילדים היינו כאשר אחד קיץ יעקוב דוד סיפר  התפזרו

  ,   , נותרו         והם נספו ושמשפחותיהם טבקה חברי על נמנו אשר מאתיופיה ילדים עשרה  המושבה
,        ,     , הגדר,"  לאורך הארוכים החוטרים אחד את הנחה חוטים סליל מכיסו הוציא אמר  יתומים
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   ,       " ,   . ימצאו  אשר עד הילדים בשביל אומנות משפחות חיפש העלייה ועד הוסיף אז אליה  וקשרהו
,   ,   ,   ,      , ביתינו   אל כולם את לקחתם הסכימו שלכם מילו וסבא איזבל וסבתא מאמצות משפחות  להם

".      , אחים      כמו לזה זה שהיו הילדים בין להפריד רצו שלא מפני

,      ;   ,  , העצים,      צל תחת כולם מצטופפים העיר בכיכר ועוד לעיל הנזכרות הנפשות כל עומדות  והנה
 ,   ,     .   , ויש   שמלותיהם ובאימרות ובמטפחות בכובעים כולם מנפנפים האויר וחם בעיצומו הקיץ  כי

 . המיוזעות        פניו כנגד מנפנף הוא שבפאתו אחד גם
          . בחום   העצים תחת כאן מתקבצים כולם למה בטוחים איננו ואנו ומחכים עומדים  כולם

,          . סקרנותנו,     את להרוות בכדי הרבה להמתין צריכים איננו אך ממתינים הם בדיוק ולמה  הגדול
"?     " : היום    מביאים הם מי את שואל האיכרים כשאחד כי

".  , ",   , מאתיופיה        ילדים ואומרת נאנחת מותן עבת אחת מתיישבת המיוזע מצחה את מוחטת
.   "? המתיישב"     שואל איתם שנעשה רוצים הם ומה

.    ", רזניק"       אניטה אומרת מאמצות משפחות להם הימצא עד אותם שנארח
    ,    ".       ,  , ידה" בכף במרץ מנפנפת המותן עבת ממלמלת העלייה ועד של מהיומרות אחת עוד נו  אה

 .    , לסרוגין     ומוחטת מנפנפת מצחה את ומוחטת פניה מול
      ,      , על,    שנוטף זיעה אגל עוד בין לזו זו מרגל משקל להעברת למחיטה ניפנוף בין  ובכן

        , בשקיקה     אותו שמקבלת היבשה האדמה לתוך נופל או החולצה צווארון לתוך ונספג  הפנים
 ,     ?       ,  ,  , ובטח,     יום חצי לנו אין כאן שנחכה חושבים הם זמן כמה נו אה תואנה איזו בין וגם  ובצמאון
      ,  ,  ,  ,      , שום    פה קורה לא ככה גם שיאחרו נו אה יותר פרטי אחר הרהור ובין לבזבז שלם יום  שלא

 .     - האוטובוס  סוף סוף מגיע מעניין דבר
    .     , מתקפל     שולחן מוציא הוא כובע וחובש עניבה שעונב בחליפה מזיע איש ממנו  יוצא

"-  ,      , " ,  , ואנ      העלייה מועד שוורץ זאב אני שלום ואומר הדקל עץ תחת ופותחם מתקפל וכסא
.    ".  , המתיישבים"    אחד אומר זאב אתה מי יודעים אנחנו

  ".    " ,  ,      ",   ...  , הוא" אז רשמי תהליך רק זה אומר העלייה מועד זאב לעצמו ממלמל נכון זה כן  כן
   "-          , בידיו, " מחווה הוא מאתיופיה יתומים מספר הארץ אל להביא החליט העלייה ועד ובכן  מוסיף

,       - הנהג,       נראה הקדמי חלונו שמשת שדרך הישן האוטובוס רק עומד שלשמאלו ובראותו  לשמאלו
   .    ,   ,    , היו    צלילים ואם לרווחה פעור ופיו עצומות עיניו לאחור נטוי ראשו חזהו על שלובות  ידיו

  , גם            היינו קלות ביתרת מסויימים מרחקים ולחלוף זכוכית דרך יותר רבה בקלות לחלחל  יכולים
     ",   " ,   - האוטובוס   פתח אל חזרה צועד לרגע לי תסלחו ממלמל הוא מתגלגלות נחרות  שומעים

 ".   ,  , תתביישו, " אל קדימה נו ואומר
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    ,    ,  ,  , במגוון  ילדים עשרה מגיחים עיניים ופעורי רזים ושותקים מבויישים האוטובוס  ומתוך
  ,      ,    , בידו  שמחווה העלייה מועד בהיסוס בהיסוס ומביטים בפתח יחדיו מצטופפים וגבהים  גילאים

 ".   ,  " ,  , מחכים,     כולם קדימה נו ואומר המתיישבים התקהלות לכיוון הפעם בשנית
       , כנגד     שמנופפים המתיישבים עבר אל לאט וצועדים ידיים הילדים עשרת נותנים  אז

   ,      .    , על  עומדים אלו הדדית וסקירה שתיקה שוררת לרגע בסקרנות בהם ומביטים באביזרים  פניהם
" ,  ,     ,    , ברוכים   וקוראת כפיה סופקת איזבל כשסבתא השתיקה נשברת ולבסוף אלו של  טיבם

"! המושבה   אל הבאים
    ,   ,    , את   שבוחנות עיניים צרות שפתיים מתכווצות בקהל מלמולים עולים הסוגר הוסר  עת

      .     ,  , מכחכח  העלייה מועד שוורץ זאב אז העור ושחומי העיניים פעורי הכחושים הילדים  אלה
   ,     " ,   ",  , " , חברים,  אם כי ילדים סתם עוד אינם אלה בכסאו ומתיישב ובכן כן ממלמל  בגרונו

"-    , טב      היה ששמה ידועה שירה להקת של בדימוס רשמיים
.     "? המותן"   עבת המתיישבת שואלת יהודים בכלל הם

"-       " ,      ", היהוד" העלייה הגדלת היא העלייה ועד תכלית העלייה מועד שוורץ זאב משיב כמובן
  ,    ,   ". אלחנן"       מידועינו זה מי תראו פתאום אומר יהודים להיות יכולים עור ששחורי ידעתי  לא

. בזדוניות,   ומחייך לדרמן
.   "? איכר"     שואל וסכין במזלג להשתמש יודעים הם

.   "? אחרת"   שואלת למחלות אותם בדקתם
.   ", שנייה"     מצהירה שחור דבר לכל אלרגית אני

.   ", אחר"     אומר בבית מקום מספיק לי אין
,   ,    "?   , השני"     מיודעינו מאירסון צבי שואל המקקים מקהלת שלהם לקבוצה שקוראים אמרת  איך

. הנוכחים     בין עולה רם וצחוק

" .    ", הנה"          יעקוב דוד סיפר הילדים למראית האיכרים מן חלק בקרב שעלו התגובות היו  אלו
".   ,    . להשאיר,      נרצה שבאמצע זה את האלה השריגים שני את גזום אדריאן

.   ,    ,   "? בזהירות"       וגוזם הזמורות בין בורר שואל אני הילדים כל את לקחו וסבתא סבא ובסוף
.    ".  , יעקוב"   דוד מחייך כולם הילדים כל את

      , המיוזעת         פדחתו מעל כובעו את מסיר בעצבנות המיוזע מצחו את מוחט העלייה מועד שוורץ  זאב
 .      " ,   ", " . אפילו     הילדים כל את שתקחו צורך אין אומר הוא ראו מהירים בנפנופים ופורץ יותר  עוד
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,    " .     ,      ". התקנון  ולפי בריאים כולם השולחן על טפסים ופורש עבה תקייה פותח הוא אז יעזור  אחד
".     ,     , המדינה    בבניית מהותית ועזרה מבורכת מצווה תהיה וזו הרבה דורשים אינם הם

"?     " ,    ", מיוחדת" קצבה לנו תתן היא לדרמן אלחנן אומר והמדינה
  ,   " ,    "? השקעה"     מצריך במקקים טיפול הלוא מאירסון צבי מלעיג הטרחה למען נוספת תוספת  עם

מיוחדת." 
    ,      . אל    איזבל סבתא צועדת ממשיך הזה שהקרקס לפני אך בקהל עולים רפים  צחוקים

,       . מסויים,        לחץ תחת נמצא שהוא ונראה מאחוריו שיושב העלייה מועד שוורץ זאב ואל  השולחן
, מייצר              שהוא הזיעה כמות של כמותיות מדידות עורכים היינו אם בודאות זאת יודעים  והיינו

 ,      , שעולה      עצבנותו לעליית שווה ברמה העולים הנמרצים הכובע נפנופי לתדירות בהתאם  שעולה
.  ,    ".    " . ומחייכת     איזבל סבתא אומרת כולם את ניקח אנחנו המשונות השאלות כל כנגד כפורחת

   ,  .     , שוורץ    זאב יושב ומלפניה מאחריה התלחשויות נשמעות ואז באויר שקט שורר  לרגע
    ;     ,    ,    , שלו  הראש בתוך כי בה בוהה רק והוא לנפנף מפסיקה וידו לרגע נפער פיו העלייה  מועד
 ,      .    ,  ,    , ונראה   מאויר חוץ דבר כששום אך אמיתי זה האם או בדיחה זו האם בסיסי ויכוח  מתנהל

,       ,        - אצבעותיו   מבין העט את סבתא מוציאה העלייה מועד שוורץ זאב של מפיו יוצא לא זה  שגם
"? לחתום: "    צריכה אני איפה ושואלת

 ".     ,  , " ,  ,    , הוא    טוב דבר זה חתימות ודאי כן ממלמל מחלום נעור כמו העלייה מועד שוורץ  וזאב
"!?  " ,   , כולם     את אומר ואז שלפניו בטפסים נפש בפיזור מביט

   ,    " ,    ". ניתנים"   ובלתי מלוכדים קטנה משפחה כבר הם איזבל סבתא מאשרת שנפרידם טוב  לא
". מלך,    אגוזי כמו להפרדה

   " ,    ", את"      להחתים הלה מיהר יעקוב דוד אומר מהתדהמה הקיץ העלייה מועד שוורץ  וכשזאב
        , כל      לשיבוץ היקרה ההזדמנות את להחמיץ לא בכדי הנחוצים הטפסים כל על איזבל  סבתא

".       .   ,   , כלל    לו ציפה לא שהוא דבר אחד וביום אחת בפעם אחת במשפחה כולם הילדים

     ,   ,      , ולוקח  מתניע כבר האוטובוס והנה ידיים נלחצו הכסא גם ואיתו השולחן קופל הטפסים  נחתמו
     ,    , טיפת       את מצחו מעל מנגב הקלה באנחת שמתיישב העלייה מועד שוורץ זאב את משם  אתו

.  ,     ,    ,   , כהצלחה  הזה היום את רואה עצמו לבין ובינו בחלון מביט האחרונה הזיעה
      , בילדים     מבטים הלוטשים המתיישבים על להצל מאחור שנותרו העצים עפאי  ותחת

  -    ".   ,  , " , שאנו,    אלה האחרים הילדים ושלושת הביתה נלך ילדים בואו מילו סבא אומר  הזרים
     ,   ,  , מאוד      שנרגשים ואברהם יצחק דוד יעקוב דוד דהיינו שלהם הבוגרת הורסיה עם יותר  מוכרים
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  ,   ,    - תחלופת    ולאחר בפניהם נעמדים האתיופים אל קרבים משפחתם של הפתאומית  מהגדילה
"?    " ,   ,     , לעשות  יודעים אתם מה אברהם שואל והדדית הכרחית ומדידה אמידה קצרה בהיות

". " :  ,     , לשיר      במקהלה אחד פה משיבים שלבסוף האתיופים הילדים בין חולפים קצרים מבטים

,  ,    " .    ", התאקלמו"       מהר למדו הם אך יעקוב דוד צוחק בעברית ידעו שהם היחידה המילה היתה  זו
".      ,   , הקהילה     מן חלק היוו העשרה מהרה ועד גופם על שומן עוד העלו

.   "? אדריאן"   שואל השירה עם ומה
;   ,     .    " ,    ", הפסקה" בלא הזמן כל שרו הילדים נפסקה לא לעולם השירה יעקוב דוד צוחק  השירה

,     ,   ,  , לספרייה       ומחוץ למכולת מחוץ השינה לפני בלילה הספר בית אל יחדיו הולכים שהיינו  בעת
".   , מקום,  ובכל בכיכר בערב

      ,   . עושים,       והאיכרים המושבה על בא בוקר הנה כי המציאות את למדי תואם הזה התיאור  ובאמת
  ,    ,    , מיכלי    נושאים שנשחקה פרסה מחליפים לשדות מחרשה משנעים לעשות שעליהם מה  את

  ,   ,       , את   מאכילים שהתכווץ שריר שנתפס גב ומותחים עצמותיהם את מחלצים הכרמים אל  ריסוס
,    ,     ,     , בכרם   אשכולות קוטמים לאכול צריכות הרי הן לא או מכווצים שרירים הבהמות ואת  העופות

 .      , השקד   עצי גזעי את ומסיידים במטעים הרכבות מבצעים
  ,      , אחד,        כל המה הספר בית אל צועדים לעשות הילדים שעל מה את עושים הם  והילדים

 .     , הכיתה   אל ומתנקזים הולכים שבמושבה שלו מביתו
       . לאורך       רגלו עם אבן מגלגל ביותר הקטן מילר משפחת ילדי שלושת גם צועדים  וברחוב
 ,     , והגדול,          זמנית בו וצועד קורא שלו הראייה משקפי תחת פתוח ספר עם צועד האמצעי  המדרכה

 .       ,    , ומאחורי  גדולים אחים של מחשבות לעצמו וחושב ובטוחים גדולים צעדים בראש  צועד
   ; ובמאסף          בראש הגבוה הגבהים סדר לפי טבקה מקהלת ילדי עשרת בטור פוסעים  שלושתם

 . ושרים,   פוסעים הקטן
-     ,     , חמור     להם יש אם החמור באפסר מושכים אולי ברחוב לרגע שמתעכבים כאלה  יש

 ,     ,       , לעצמו   חושב החמור ואולי חיוך שפתיהם בדל על עולה ואולי במחזה להביט התנהגות כדי  איזו
,     מוזרה. בשרעפים         מדי שקועים הם כי מבט מעיפים לא ואפילו בדרכם שממשיכים כאלה  ויש

      , בכלל          אפשר אי הרי ככה וגם ילדים של מקהלה באיזו להביט להתפנות פנאי להם ואין  שלהם
   ,    ,    ,   . הטרקטור    את שעוצרים ובנו מאירסון צבי דיוק ליתר שניים כאלה ויש שרים הם מה  להבין

"!      , " :    , אבבה   אדיס של המקקים מקהלת תראו וזועקים כף מוחאים הכביש באמצע שלהם
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.      "? יעקוב"   דוד את שואל אני עשיתם מה אז
 ,   ,    " .    ", היו"     זאת לעומת שלכם מילו לסבא אבל יעקוב דוד צוחק יותר חזק שישירו לילדים  אמרנו

". אחרות  תוכניות

  ,  , /  , /   , /  / אפשר       אי וכמובן ה הטיפש ה החכם ישנו ה גיבור ה ישנו טוב סיפור בכל יודעים שאנו  כמו
    /     /  , /  - והעניין/ המתח הגברת למען ה הגיבור בפני מכשולים להציב ה שתפקידו ה הנבל ה  בלעדיו

 /   /   /  . את,     ה מבליט בעצם היא הוא השפלים ה ובמעשיו מוסריות דילמות לספק וכמובן  בסיפור
 /  /  /  , /       , משני  ת כאחד ת משמש היא והוא ה הגיבור ידי על מיוצגים כלל שבדרך והטוב  הטהור

-      -  . הקורא       מחכה שלו החלק וזה ולרוב ההשכל מוסר מובא דרכם אשר המהותיים  האלמנטים
.  ,  . /   /  , /   / שלא/  או ה מקומו על ת ומועמד ה לקחו את ת הנבל ת לומד

 .     , הנכונה   היא הראשונה האפשרות שלנו בסיפור אך
        , מקהלת       ילדי אליה הגיעו בו הזמן אותו אל יעקוב זכרון המושבה אל שבים אנו  שוב

 .           . זאב,   מילר משפחת בית אצל שוהים שהילדים ימים ששים כמעט כבר אבבה מאדיס  טבקה
  )   , במצב         הילדים כל התרשמויות רשם ורשמי מזורז ביקור לבקר טרח אף העלייה מועד  שוורץ
            , היטיבו  המקומי והאוכל המושבה שאויר ונראה הארץ עגת את במהרה לומדים הם ותקין  בריא

.  ,  ,      , הסתלק,     ואז ראשים אל וטפח ידיים לחץ זיעה אגלי ממצחו הספיג עמם)
  , בנדיבותה          אשר אמצעים בעלת משפחה שנמצאה אמר אשר פורמלי מכתב הגיע  לבסוף

  )    ,     , של  הרבה לשמחתה את לאמץ החליטה והנכונה הטובה הפטריוטיות וברוח ליבה  וברוחב
 .    ( יחדיו  הילדים כל איזבל סבתא

   ,     ,  ,  , האנדמיות,      בנסיבות אך כמובן נסיבתי דבר זה מועט או רב זמן זהו ימים ששים  ובכן
  .  ,     ,   .   , כבר,   הם משגשגים טבקה מקהלת שילדי נראה שהבנו וכמו רב זמן כ נחשיבהו  הללו

,     ,    ,   , הספר    בבית חיל עושים מהר לומדים הם שילדים מפני בעברית לרוב מפטפטים  נשמעים
       ,   . למטרות,     בפיהם משתמשים אינם שהם זמן כל בשבילם כי יחדיו לשיר מפסיקים אינם  וכמובן

 .      , לשיר,   מצויינת כושר שעת הנו דיבור או אכילה
,      ,   , האחרונים      הימים הששים כל שלמשך מאירסון בצבי שלנו בנבל שוב פוגשים אנו  וכאן

    -      - אחר      דיוק ביתר עקב לסיכומם דברים הגיעו טרם הרי כראוי תפקידו את לבצע ימשיך  למען
    ,       . " הועמד   לא שעדיין מפני לסיכומם דברים הגיעו שטרם יודעים ואנו ל לעי שהובאה  הנוסחאה
      .      . אל   הקטנים המזמרים עשרת שהגעת מפני במהרה להשתנות עומד זה אך מקומו על  הלה

       , למראית       רירים להזיל הפסיק ולא כפיו שספק נבלנו למען היוצר ביד כחומר היתה  המושבה
    ,     , בפני  מכשולים להציב ובקצרה הערות ולירות ולנבוח להציק המושלמות  ההזדמנויות
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     ,   .    , של  דרכם כשהצלטבו היום אותו למשל כמו נבזיים מעשים ולבצע שלנו  הפרוטגוניסטים
 .   ,       , למכולת  מחוץ ובנו מאירסון וצבי מילר משפחת ילדי הילדים עשרת

,       ,   - גדלים,    ולפי גבהים לפי בטור הסתדרו בכול כמנהגם מאתיופיה לאלה הכוונה  הילדים
 .     , שרים     החלו בכול וכמנהגם הקניות סלי את בינהם חילקו

  ,    ,       , בכול   וכדרכם הילדים בפני נעמדו המכולת אל באו הזמן באותו שבדיוק ובנו מאירסון  צבי
 ?       , הרי        המצרכים ועל הכסף על חבל לא למשל כמו סרק שאלות ושואלים הערות מנדבים  החלו
      ,       . את   מבצעים הכל בסך הם הרי הזו הבוטא ההתנהגות על להאשימם וקשה מזבל חיים  מקקים
          ,   , עולם.     את וגם ההלשנה עול את לשאת עליו היה גם מסכן איש קריות איש יהודה כמו  תפקידם
          ,    . לקחת     עליו והיה חייו את שנטל מישהו היה שלא גם זה רק ולא להם בזים שכולם הרשעים  של

   .           , אלו    של תפקידם לו ניתן לא המעונה הקדוש מתנת את לפחות שאפילו כך בעצמו שלו חייו  את
    ,       . אחר    מישהו גביהם ועל הסיפורים של השחורות הכבשים הם כי ביותר הקשה לפעמים  הוא

 .   , בתהילה  וזוכה בעצם מרוויח
 .      ,       , וגם   לזה רחמים בליבנו תמצאו ולא נלוזים למעשים תרוץ לא עדיין זה מקרה בכל  אך
.       , נפש           עד מים שהגיעו החליט והוא לזרא לו היו הנבל של שמעשיו מילו סבא של בליבו  לא

" ,      - שימו        להם ואמר בביתו שחיו הילדים עשר שלוש את קיבץ הוא אחת שבת של  ובשחריתה
 ".         . מכירים,     שאת ביותר הרם השיר על חישבו ובדרך לקחים ללמד הולכים אנו סנדלים

, מילו,              סבא של בעקבותיו הבית את ויצאו רגליהם על מנעלים שמו הילדים כל  ובכן
. המתעוררת     המושבה בשבילי אותם שהוביל

    ,   ,   ,    : יצורים"  ובעקבותינו המקהלה מאחור ואנוכי יצחק אברהם אחריו בראש מילו סבא צעדנו  וכך
 ". ובאו   התווספו סקרניים

      , שהולכים       שנראה לעצמם חשבו הם אבל השחרית קריאת את קראו שטרם התרנגולים  הנה
      ,   , מעט    להתרשל הממוצע לתרנגול לו בסדר כאלה ובזמנים מעניינים מאוד דברים  להתרחש

  ,     .     , וחיפושיות  כלבים לצד מצד שהדסו יונים חשובים בירורים יברר למען החשוב  מתפקידו
 .    ".  ,   , יעקוב. " דוד אמר פונקט לשמה שיירה בקיצור במאסף

  ,     , משלשלות     והפרות והלולים הרפתות בין עוברת המושבה את צולחת הזו  והשיירה
          , ואומרות   הורודים אפיהן את מלחיכות והן ונסגרים נפתחים הארוכים ריסיהן הגדרות מעל  ראשן

 : לזו  .זו   , אותם  תראו תראו : תראו שואלות   ?ואז הולכים   הם  לאן
 . לים,  לים

 ? לים       דווקא הולכים שהם חושבת את למה
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. עליהם  רואים
 ?   , עליהם   רואים אומרת זאת מוו

 . שלהם    ההליכה לפי רואים
 ?        . - ים   זה מה יודעת בכלל את ומאיפה טופש מוו רעיון איזה

       , הים  את ראתה שלי סבתא כי יודעת ,     אני של(   ולחישות נמרצות ראשים נידות זנבות טלטולי  רחש
.( הגירה     מעלות בין חולפות  הערצה

 ?    , ראתה  היא באמת באמת באמת
 . ראתה    היא איך ועוד

. הים,        זה מוו לנו תספרי אולי אז מוו
 .          , נגמר     לא פעם ואף ירוק תמיד עליה שצומח שהעשב ושטוחה גדולה אבן זו הים

 .        - לים  גם איתם ללכת יכולות לא שאנחנו אוד מוו חבל
 ,        , והתהלוכה     העלים על מתנדנדות עודן עבות טל טיפות נושבת בוקר של קרירה  רוח

 .       , הבתים     אחד מול אל ברחוב ונעמדת יעדה אל טובה בשעה מגיעה
    .     ",  , " , מילר   ילדי שלושת ואפילו רמה בשירה פוצחת והמקהלה ארבע שלוש אומר מילו  סבא

 .        , מכירים  כבר הם שגם שיר זהו כי במהרה מצטרפים
 ,   ,     , והלום,      הדלת נפתחת בבית מופשל וילון ואז מספר ועוד דקות מספר חולפות  ובכן
  " ,     - צריך,       זה מה וזועק מאירסון צבי מגיח וכפכפים תחתונים בגדים ולבוש כרס מעלה  שינה

להיות?"
 ".  " ,       , חזרה    זוהי ומשיב חזהו אל ידו את משלב רחב מחייך מילו סבא

  ,     -    - סבא     ממשיך המידע את מעבד עודנו מאירסון צבי של נם חצי שעדיין קודקודו  ובעוד
           , שפל, "     מה דבר איזה עוד אמר ביתך מבני מישהו או שאתה אחת פעם עוד אשמע ואם  ומזהיר
,          ,   , חזרות   של ארוכה בשרשרת ראשונה חזרה רק זו שתהה לך דע האלה מהילדים  לאחד

".    , יותר        אף מוקדמת אחרת או זו בשעה יום כל כאן שתערכנה
 " ,   ,    , את      קחו נובח ולבסוף בחימה ונרעד מאדים שפתיים ומקמץ גבינים מכווץ מאירסון  צבי

"-  , ולא     שלי השטח מעל והסתלקו רגליכם
" ,    ,    ".    ,    ? הגבירו"  לילדים ואומר מחייך מילו סבא מציין שלך השטח ולא ציבורי שטח זהו מה  ולא

 ".    , הגרון   מלוא ושירו ילדים קולכם את
    ,        ,   , כעת  לו עומד והוא לפינה אותו שדחקו לו וגם לנו שנראה הנבל דהיינו מאירסון  וצבי

 ,     ,      - ואז    בכעס ושואג ברגלו רוקע בזעם אצבעותיו את ופותח מכווץ מתכסיסים ריקה אמתחא  עם
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   ,   ,  . על         הדברים באים לנחש אפשר וכעת מאחריו הדלת את וטורק עקביו על ברירה בלית  סובב
.       ,   , מקומו,   על והועמד לקחו את למד נראה כך הנבל כי סיכומם

.הס      ,  , כולו    העולם את לה אתן הרי שאוכל במה לעזור כמתי
    ,    , גושפנקא         לכך לקבל עלי חוזה פי על המשרד לתחום מחוץ חוקי יעוץ לספק ברצוני אם  אך

. אוליפנטי  ממר
 ,  ,   ,   " ,   , פה     בלנדו שאלה איזו יכול שאתה בודאי אומר הוא בבקשה אליו פונה אני  כאשר

 , לנזקקים       בנתינה גדולים מאמינים אנו הרי כמובן   במשרד שבאה עזרה יסודית   מתן חשיבה  מתוך
        , מבורך  וחסד לקהילה תרומה של היסוד מאבני היא שקול , ותכנון פה,     בלנדו יודע אתה  אבל

 ,  ,   ,    ,   , אין      בלנדו יודע אתה כסף בלי כי בהכנסה כלומר במטבע גדולים מאמינים גם אנחנו  בחברה
       ,      ,     , עזרה  גם תהיה שלא בטח האביונים ולכל עבודה לנו אין גם אז חברה לנו אין ואם חברה  לנו

 ,  ,   ,  ,       , אל,       רק מבורך תהיה באמת הכתפיים על ראש לך יש כי זה את יודע שאתה יודע אני  מאיתנו
". שלך     העדיפויות סדרי מהם תשכח

הסוררת  אילוף
 ,     , עבודה        חינוך בענייני הקשור בכל סיוע במתן ארוכות שעות מבלה אני הקרובים  בחודשיים

    ,        , וזכויות.   אדם זכויות בנושאי נוער בני בפני נאומים מספר עורך ואף ומנחה מייעץ  ודיור
 .     , רבה,        הנאה בכך ומוצא לעולים לעזרה העמותה במאמצי מהותי חלק ולוקח חברתיות

.          , שחרית,      שמש קרני אל נמס אשר ערפל כמו ונעלם אט אט ומתפוגג הקיץ הולך  בנתיים
    , להגיע          מבושש לא והסתיו ומתארך שהולך הליל מלתעות אל באיבו שנבלע היום ומתקצר  הולך

,      ,       - זרד  במקורו בחצר שמופיע נחליאלי צמאה אדמה קליפת מתוך שבוקע חצב מבשריו  בהתגלע
      ;      - את   ומגיף מחמימותם הימים את בוזז אחריו מחזיק מחרה הקר והרוח ונושר שמאדים  עלה

 . פתוחים   שהיו החלונות
     ,     - תופעה      שזו פי על אף רצון שביעות אנחת של סופית אין תהודה הכל על שורה  וכאילו

   ,     .      - לא   אומר ואני הזרות מן בזה ויש מסויימת נחת תחושת בעצמותי מתפשטת בהחלט עונתית  לא
   ;  -       , מסויימת,    וכמיהה הגות דווקא שקט אי תחושת אותי חוטפת הסתיו בבוא חוק שכמו מפני  עונתי

 .    ,     . עולמות  למעשה מתהפכים האלה המסויימים בזמנים אך פשר חסרת
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 ,        , סבתא      לשינוי סימן שזה אומרת היתה דולורטה סבתא הגיל שזה אומר היה מילו  סבא
     , את           לי בודקת היתה אמא חדש סוודר לי שתסרוג הזמן שהגיע אומר שזה אומרת היתה  איזבל

    ,   .     , נעוצה,     הזה לרוגע הסיבה אומר ואני האל דרכי הן נסתרות אומר היה יצחק ודוד  החום
        . או     נמסה או מתפוגגת אינה היא לקיץ בניגוד האחרונים בחודשיים יולי שמפגינה  בנייחות

,   , כאן,             והיא ספונטני ביקור אצלה עורך כשאני דירתה דלת את ופותחת לטלפון עונה היא  נעלמת
     ,        . מדי   כמעט לראותה זוכה ואני העמותה הצלחת למען רבים משאבים מקדישה היא כאן מאוד  עד

 .      ,   -     ,  . הסערה  שלפני השקט רק זהו הזה הרוגע שלי המודע תת תוהה ואולי ביומו יום
  ,         . ותיקיות    ספרים הכסאות ואת השולחנות את להשיב ליולי עוזר אני ארוך יום של  סופו
 .      ,      , פיצה   לאכול שנלך מציעה ויולי דלתות ונועלים אורות מכבים אנו מקומם אל ועטים

   ,     ,   , עד     פתוחה והיא אנזו פיליפו אגוסטו ארמנדו בעליה ששם הרחוב בסוף קטנה פיצריה  ישנה
 )       , מדרגה.         שהן סבתות חמש לו שהיו אמר והוא שמות ארבע לו יש למה אותו שאלתי פעם  חצות

    ,(     ,   , התעקשה,  מהן אחת שכל חמישית מדרגה אחת וסבתא ורביעית שלישית שנייה  ראשונה
 ,         , החליטו     שלישית עולם מלחמת של פריצתה את למנוע ובכדי אחר בשם שלה לנכד  שיקראו

   ,  ?     . פיליפו       אגוסטו וארמנדו שאלתי החמישי השם איפה אז סבתא מכל אחד שם לו שיתנו  הוריו
        ,     , ידיו   כפות אל חזרה לנחות זו שהספיקה ועד בצק פלטת לאויר השליך בכתפיו משך  אנזו

 .      ,  , להיוולד,       שהספקתי לפני מתה היא ואמר הכריים על שבעבע ברוטב בנתיים בחש המקומחות
.     ,    , רבים,       כך על יעידו בעולם מהטובה היא אנזו פיליפו אגוסטו ארמנדו של הפיצה  ובכן

       , של       בפיצה נשבע אבוטבול מימו שאפילו מפני למצמץ מבלי נועזת כזו הכרזה מכריז  ואני
,           , אנזו    פיליפו אגוסטו ארמנדו של בפיצה נשבע אבוטבול מימו ואם אנזו פיליפו אגוסטו  ארמנדו

 .    , למצמץ        מבלי אפילו בבטחה כאלה נועזות הכרזות להכריז יכול אני אז
    , דה         על ומשוחחים צוחקים בעולם הטובה הפיצה מן ונהנים הקטנה בפיצריה יושבים  אנו

 ,       ,   , וכשהיא,    השמיים אל שמביטה ביולי מביט ואני לאחור נשענים ומתמתחים שותקים ואז  והא
  ,  " .   , הבריקה    כיהלום הסמיקה הקטנטנה ארוכות ונאנח מחייך אני גם ..." 13מחייכת

    , שהוא         הרחוב במורד צועדים חזרה פעמנו ושמים לבסוף קמים אנו ארוכים רגעים  לאחר
,    ;         , בעיצומה  ערב ארוחת שמאחריהם החיים על מעידים בחלונות הדולקים האורות רק וריק  שקט

    , בחדרו             האור נכבה שם סיפור לו מקריאה שאמו קטן ילד של מטתו אצל לילה מנורת דולקת  שם
 .          , קר   ורוח דק ערפל רק מלווים צעדנו את אך אחר ילד של

     ,      , עדינה     כזו ממחווה טוב ואין כתפי על ראשה את ומשעינה בידי ידה את חורזת  יולי
,       .     , הזו    הנפוצה התחושה במכמני מצוי ואדם מהירה התרגשות בי ותשלח מעונג לבי את  שתרעיד

מתוך ציפור היופי13
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    , ההסטוריה           את ששינו אלה דף איזה על המלים אותן את לכתוב המשוררים טובי את  שהביאה
  ,     ,         . יכתבו  שאם שירים ספור אין חיברו טוב וגם טרגי סוף עם מחזות בשמה נכתבו הפרוזה  של
         , כולו       הארץ כדור את אתה לעטוף יהיה אפשר בודאי אחת ניר פיסת על כולם מילותיהם  את

 . סביב  סביב
       , בהקשר       קומפוזיטור או מחזאי או משורר שאינו פשוט אדם יעשה איך לדעת אין  אך

 .       ,     , ואני   פשוט אדם שהנו שום על פשוט פשוטים דברים יעשה בודאי הללו הנפוצות  לתחושות
   ,         , סיבה      בשל אולם להיות יכול כבר פשוט שאדם כמה עד פשוט פשוט אדם שהנני כך על  מעיד

 . הפשטות,           של הללו האופי קווי את חיי תואמים תמיד לא מסויימת
       ,    , שנשמע   חשוכה סמטא פני על חולפים כשאנו אחרי אחד כשרגע לכך הוכחה  והנה

    -      ,    ; אחד     איזה מתוכה מגיח זבל פח הזיז מישהו אולי מתכת של צלצול רם שאון ואז רחש  מתוכה
 ,          .      , ובו  שם שיש מה את בידו ונותן בכיס מפשפש אני לנדבה ידו את ומושיט כפוף בלויים  לבוש
 .   ,    :     , ולא,    ואקורדיון פסנתר קברט של חצוצרות מקום מאיזה מוזיקה פורצת לי היקר בכל  במקום

    ,          , על  הקבצן לפתע קופץ המוזיקה מגיעה אין מן סביב ומביטים סובבים ויולי כשאני בכך  די
        , לוליין        כמו באויר היפוך מהם אחד על מבצע הסמטא של הגבוהה האבן גדר אצל אשר  הפחים

:       , ושר  רוקד לפח מפח קופץ ואז קרקס של
  ,     ,   ,   , לנו "       אין יפסיד שהוא תגיד אל תדע לך ידע מי טוב הוא ניחוש כל בסוף יתרחש  מה

 ,     ,    ,     ,   ,   , חלומות  דברים כאלה קרו וכבר חלום אחד לכל אגדה זו אין הרי תדע לך ידע מי שיגיד  רמז
 ,         ,     , תעלם,   רגליים תרים או כנפיים תפרוש שהיא אמר מי תדע לך ידע מי מתגשמים הם  הרי

 ".     , תדע,     לך ידע מי תדע לך ידע מי בקיצור
     , ביד       יד וממשיכים כתפיים מושכים וצוחקים תמהים מבטים בינינו מחליפים ויולי  אני

     ,       . שופעות  נשים שלוש מופיעות וכבר קרוזו רובינזון לומר הספיקותנו לא ועוד הרחוב  במורד
  ,        , הופכת,    שכעת שעונים חנות כלל בדרך שהיא מה בפתח ביותר מצומצמים שמלבושיהם  אברים

   ,         , סגריות  מציתות הן מסומק ורודות ולחיים מאודם אדומות ושפתיים עור לבנות הומה  למסבאה
      ,    ?   ?  " , אל,  כבר גלי נו שמעתי לא האחרונות החדשות את מה שמעתי שמעת כבר ושרות  ארוכות

   ,  ,     ,    ,    , לא   כבר הם באמת תדע לך ידע מי תיכנונים מתכנן הוא הנגר של הבן דבר שום  תחסרי
 ,     ,     ,     , נחכה,      תדע לך ידע מי ידע לא הוא בעצמו ממנו חוץ ידעו כולם שנים כך על ידענו הרי  ילדים

 ".     ,     , תדע,      לך ידע מי תדע לך ידע מי אהבה קצת חסרה שלנו בחיים ונראה
 ,    ,         , בשירה  בעצמי ופוצח רחוב פנס איזה על קופץ כבר אני בחיי רגע  I'm singingועוד

in the rain ,        , אפילו,       לפועל יוצא היה האחרון הרעיון אם כי משהו אומרת סוף סוף שיולי  וטוב
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 -        , היו       לצד מצד אחיד ובקצב יחדיו זנבות ומנדנדים נמוך אבן קיר לאורך להם שיושבים  החתולים
.   ",  ,   " . אומרת   היא בלנדו העזרה על תודה נפשם על בורחים

". שלי"   כולה ההנאה
".   , ואתה   אני טוב צוות אנחנו

  ,      ,    , כל  וברוח בתוכי נושבת שפתאום העוואים וברוח וההעזה הדברים וברוח מחייך  אני
"?      " ,   , ערב   לארוחת מחר אתי לצאת תרצי שואל אני שקיימות האחרות הרוחות

"? אמיתית"   ערב ארוחת
 ".        " ,   ". לבן"    סוס עם אותך לאסוף אבוא אפילו אני מחייך אני להיות שיכולה אמיתית הכי

".      ,   " , להצגה  כרטיסים יש וליועד לי יכולה לא אני צוחקת יולי
, כבדתית           סינגולרית נקודה קיימת היתה הגדול המפץ שלפני גורסת היסודית  התאוריה

           , של     אינסוף עד גדולה וכמות אינסופית צפיפות הכיל גם שהוא אך אפס היקום נפח היה  שבה
  ,   ,   , המרחב.      וממדי הזמן מימד היקום נוצר ההתפוצצות של הארוע שבמהלך אומרים  אנרגיה

 ,          . הלב     הגרון למפץ התייבש זה אחרי אם יודע לא אני כיום לנו הידועים הפיזיקליים  והגדלים
     ,     , צופר     כמו זמזמו שלו האוזניים בעורקים לו קפא הדם רצופות פעימות עשרים החסיר  שלו

,  ,    .  ,      . הלוליינים   שהקבצנים לציין מיותר עכשיו לי שקורה מה זה אבל לחיכו דבקה  ולשונו
     ,        , של,  סינגולרית נקודה אל אולי באחת נגוזים להופיע תכנן שעוד מה וכל והריקודים  השירה

. נוצר    שטרם יקום איזה

"? יועד"   זה מי
"? עליו"    לך סיפרת לא

.   ", " , ומאומץ    רפה לא פולט אני מזוגג במבט
".      .   . שנה"  עשרה בחמש ממני מבוגר נחמד בחור ארכיטקט הוא

 "? שנה"   עשרה חמש
".    . בטוחה"  לא אני עשרים אולי

 "?  " .   ,     ; רציני    זה הסתם מן שנסדק שלי הלב זה נשמע חלש נפץ קול
 ,       ,   ".    .   , היכן" החנייה מגרש אל מגיעים שאנו כמו אומרת יולי לעכשיו סתם זה פתאום מה  לא

 ,        , נכנסת      ללחיי מהירה נשיקה ומדביקה מחייכת שהיא ולפני שלה האוטו דלת את פותחת  שהיא
".        " ,   , אומרת  היתה רוז סבתא מה יודע הרי אתה אומרת היא ונוסעת לרכב
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,    .(  )     , מסוכנים"    יצורים הנם יורקת היא מרחק מהם לשמור וצריך לסמוך אסור גברים  על
    . תשמע,          אתה שגם וכדאי זמניות שעשוע למטרות אך טובים אשר ותענוגות בצע רודפי  עצלנים

 .  ".             ,  , יריקה  שלך הזן על האמת את לך יגיד לא אחר אחד אף כי ילד זה את
            . הברכה   כרטיס את לה לתת כדי רוז סבתא אצל שנעבור אמרה יולי שמונה בני  היינו

     ,  ,    .    , את   רוז סבתא שאלה ובפנים כרגיל בחוץ נשארתי אני השנה ראש לכבוד ספר בבית  שהכינה
 ,    .   ,   ? תביאי,         לירי רוזמרי אמרה בלנדו זה אמרה וכשיולי פעם כל איתך שבא הזה הילד זה מי  יולי

 . פנימה  אותו
.      , הנמנע          מן זה היה לא לירי רוזמרי עם מהתכנסויות להמנע מאוד שהשתדלתי פי על  אף

 ,    , תה            תפוחים סיידר לשתות רוז סבתא אצל יולי של הוראה לפי עוצרים היינו היום אותו  מאז
  -    ,   ,   ,    , לא   מפגשים ברולה קרם או תותים עוגת תאנה פאי אוכמניות פאי לאכול קר ורדים  פרחי

         , אצל  יולי שעברה והמכוונים השיטתיים העיצוב לתהליכי התוודעתי שבמהלכם ביותר  נוחים
      -     -    , הנכון  המוסר לערכי הנוגע כל של המחדל ברירת שום על ותומים לאורים שנהייתה רוז  סבתא

 . הזכרי   המין כלפי
 ," "    . תמיד         ילד הייתי תמיד אצלה בשמי אלי לפנות הישישה העורף קשת טרחה לא  מעולם

 -   ,      , לא    בסגירתן כאומרות עקשות שפתיים כנגדי הצטמצמו תמיד חשדניות עיניים אותי  בחנו
,    ,     .      , לסקירה  מבט בין למשנהו אחד מביקור אך צרות כתפיים כנגדי התקשחו תמיד ילד  תרמני

 ,          ,  , ובדרך   לירי רוזמרי סבתא של לבה בחומות חיץ שנבקע נראה ובכן ועצור זועם  לחשד
 " "           , שלי    זן ה בשם ופיוס תקווה של אלומה איזו דרכו לשלוח צלחתי מודעת ולא שהיא  מסויימת

 . הרודנית      של בדידותה תוך אל כולו
         .    . חומת  על עוגבים כך שגם מתורבתים הלא הפרא צימוחי פרח הכל סביבנו בחצר  ישבנו

        , ירוקים      בעלים שלה האפורים הבטון חמוקי את מגפפים שפה ועד התשתית מן הגבוהה  האבן
      ,      , השבורות  המרצפות חרכי בין אל זוחלים נושנים וסדקים צלקות על מכסים ואוהבים  ורחבים

  ,     ,    , העירומה    האשה הפסלים בגוף בסקרנות עולים כולה החצר לאורך הלחה האדמה חלקות  ואל
,    - וחום,           אביב שיכורי השמיים אל תתמשש שלא בתקווה תמיד פונה הריק מבטם אשר  והנחש

  .       , שיר       ציפורי ומתוק נעים בריח האויר את ומלאו ומידי בהול פריחה בבולמוס עכשיו פרצו  הם
 .       ,   , מעל    שטו ציור של תכולים ושמיים וצפצפו התיזו השבור המים באגן רחצו

    ,      . גבינה    עוגת פיסות ושתי השולחן על עמדה תותים קערת קר תפוחים סיידר  שתינו
       ,  ,   . איזו   לעשות שלא ונזהרתי דבר אמרתי לא ובשקט לאט אכלתי בצלחתנו שוקולד  בציפוי

.        , שיניה  בי ותנעץ הטורפת עלי תקפוץ שלא חדה תנועה
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    ",     , על"      ירקה לירי רוזמרי תועלת יותר בהם וכשאין קצר לטווח שימוש בהם לעשות  יש
    ,      ,   ". עיניים, "   בי שלחה והיא הלבנות פניה אלי סבו ואז ליולי אמרה מיד לנטשם עלייך  הרצפה
   ,         . נתקעה  והיא וכמעט שבפי העוגה את בלעתי ממצמצות ולא פעורות בעיניים ונוראות  אפלות

".   ,   " , לירי,  גברת מאוד טעימה העוגה ומלמלתי בגרוני
"?  ,  " ,    , סבתא      עוד אפשר שאלה מלא ובפה מידה המזלג את יולי הניחה אז

 ,        , ואז       ושוטם מאשים גם הזמן ובאותו ומעריך מודד פני על רגע לעוד התמהמה הקודר  המבט
        ,      , של  בצלחתה אותה והניחה העוגה מן עוד ופרשה וחייכה ביולי הביטה רוז וסבתא ממני  ניתק

 . וגדול       עסיסי בתות נוגסת היתה שכבר יולי
". ' ונגל"           בג לשרוד שיוכל בשביל עוגות הרבה לאכול צריך הממוצע האוצרות  מחפש

     ,      ' במיוחד, "    וקשה אבוד אוצר ובו הזו לחצר מחוץ וסבוך גדול ונגל ג מחכה ולבלנדו ולי  אמרה
למציאה."

 ,   . העוטים         הארוכים עפעפיה לאחור ונטו בשנית הרצינו רוז סבתא של הלבנות  פניה
   ,     ,    , את     בחנו שכעת השחורות עיניה על מסוככים מטה מעט צנחו איפור של ותמידי כבד  מעטה

.       ,     , עז,     אודם המשוחות השפתיים הצטמצמו ואז ההפנמה טיב על עמדו הקשב מידת את סקרו  יולי
   ,    .    , אדום    צבועה וציפורן ומחורצת ארוכה אצבע התרצתה טרם והמאלפת משפט נחרץ לא  עדיין

 " ,      , מה       שמעת שאלה רוז סבתא מדוד ובקול יולי של סנטרה תחת כאנקול ונכפפו  נשלחו
שאמרתי?"

".  , " , סבתא  שמעתי השיבה יולי
"? שאמרתי"    למה טוב הקשבת

". מאוד"   טוב הקשבתי
      ,         ". ידה"   את משכה רוז סבתא אך שאלה או הצהרה היתה זו אם ברור ולא שאמרתי כמו  תעשי

,    ,   ,    , תות,      בעוד נגסה חייכה ויולי עצמה לבין בינה מסויימת רצון בשביעות בראשה הנהנה  חזרה
     ,      , וקשה, "  אבוד פחות הרבה יהיה למציאה במיוחד שקשה האבוד האוצר אופן בכל  ואמרה

". באיתור,         לנו שיעזור טרנסגלובלי משדר לנו יש כי למציאה
" ,           , נתראה  כתפיה מאחרי וקראה לחצר מחוץ הלאה דלגה כבר שיולי לאחר שעזבנו  לפני

        .     ", ואל  הזרוע במורד רגע בין התפשט מכאיב קור בכתפי לירי רוזמרי אחזה סבתא  בקרוב
       ,       , שלה  בחצר שיעמדו האלה מהפסלים אחד לעוד לפסל אותי הופכת כבר היא הנה והחזה  הצוואר

 ?    ,          , לי  קרה מה לשאול יוכלו ולא בחצר המהלכים אל אטומות בעיניים יביטו חזזית ויעלו
   ",  ,   "  ,   ", את"     שיחררה ואז ילד בך צופה אני לחשה הזקנה סיננה יותר קרוב אויבך את  שמור

טופריה.
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 ,     ,   ,  , למגינת,    אמרה שסבתה כפי ולעשות הסכיתה היא להסכית שמעה היא לשמוע  ובכן
.   ,   -    -   , עושה     ועודנה עשתה היא שלי לבי למגינת בדיוק ויותר ככלל הזכרי המין של לבו
     .   , להתפוגגות    כאן הכוונה הראשון ההיפוך שוב ומתהפכים חזרה העולמות מתהפכים  שוב

    , הנוכחות         להפגנת כגומלין אולי הסתיו בבוא דווקא אותי שמלאה זרה שלווה תחושת  אותה
  .     ,     ,  ,  , למפרע   הרי תכלית לה שאין הכמיהה ההגות שוב בי מכרסמת מוכרת וכעת יולי של  הסטטית

 .     ,       , ליושנם    הדברים שבים והנה סערה אחריו מביא שקט כל כי ספק איזשהו בי כירסם
        . שושנת      כיווני לכל מטלטלת אינה היא סוף סוף התפקידים של לזה הכוונה השני  ההיפוך

      .  ?    , ויותר,      נפשו את לשמור צריך אדם מתחמק עושה אני ומה מה לזמן יציבה אם כי  הרוחות
 . לבו,   את מכך

  ,    ,  .   ,     . תינוק  כמו אחד ביום כמו כך הקיץ ונעלם רשמי באופן קריר האויר חולפים  שבועיים
     , לדברים          יותר מהר חולף הזמן כפליים גדול כבר הוא חודש תוך והנה כחודש רואים  שלא

,       ;        . שספה  אמר כבר ידוע סיני קדוש טובה בחברה נמצא ואני בערב שישי יום ביקום  מסויימים
 .         , האדם'  של ביותר הטובים הידידים הנם רחוק ושלט וטלוויזיה מה פיג

".       " . דקות       עשרים עוד אותך לאסוף בא אני הקו של השני בצדו ומימו מצלצל הטלפון
"? לאן"   אותי לאסוף

". ' אז"    ג למועדון הולכים אנחנו
"? ' אז"     ג למועדוני הולך אתה ממתי

".    '   . מוכן"          ותהיה שלך מה מהפיג תצא שלו החברה של החברה עם פגישה לי מסדר שאדריאן מאז
". שבוע"       לפני שלו מהחברה נפרד שאדריאן חשבתי

         ?   ,  , ומסריח"      מגב של פרצוף עם מסתובב אתה חודש כבר חדש זה מה חדשה אחת לו יש כבר  אז
     ,       ?     . לא  שאני באלאק דיר אז עכשיו מהבית אותך להוציא בא אני זה עם העניין מה הספה  את

" . הספה    על אותך אמצא
בכלל"   ?"אתהוממתי לפגישות   יוצא

  , לו           וכשיש הגסטרונומיה אומנות ושכלול בפיתוח זמנו את מרצה אמיתי ששף גורס  מימו
   ,   ,     , שעות      וחצי שמונה לרחצה שעה לאכילה ביום שעות שלוש לשינה בלילה שעות עשר רק  לשף
 ,    -          , לשף  לו אין אז הטעם ואנינות החך והשבחת ושינון ללמידה וחצי שעה ועוד מעשית  לעבודה
  ,   ,  ,       , מוחלט,   בזבוז הנסיבות לאור שהנן יחסים למערכות מיותר זמן שלא ובטח מיותר זמן  האמיתי

. זמן  של
, ספציאליסטית"          סקנדינבית שפית היא אדריאן של החברה של שהחברה  מאז

". לקולינריה    הגבוהה במכללה ופרופסורית
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".  , מימו"    עבודה הרבה לי יש
".    , דקות"  עשרים עוד באלאק דיר

   ,          , ואף  אוזניים גלוח הדלת בפתח אצלי מופיע הוא בדיוק דקות עשרים ואחרי מנתק  מימו
 ".  , " , החוצה,  יאללה ורועם וסנטר

    ,    .    ,   , אפשר   שאי דברים יש מזמן למדתי כבר הבית את ויוצא מעיל לובש ארוכות נאנח  אני
 ,  ,    ,     ,  . כמו    ועכשיו מכות שיקבלו בגין איתו להתווכח ההינו לא בעבר מימו עם עליהם  להתווכח

 -    ,     , שכמו    העקשנות בשל שפשוט האחרים הרכיבים וכל הירקות התבלינים מזמן כבר  שלמדו
  ,  ,    , עם        ופרחה העקשנות היא גם עלתה הגיל עם כפורחות ועלו ותנוכיו מנחיריו שבצבצו  השערות

,  ,        .     - ובכן,   וביצה מפטרוזיליה אווז סופלה להכין רצונו אם מתווכחים לא מימו עם ש ולמדה  הגיל
 . מה       ויהי ולסופלה לאווז והביצה הפטרוזיליה יהפכו

 .     ,        , כך  שיעשה אני מי מימו עם מתווכחים לא ואוכל שאדם שידוע כתיקונם ובימים
 ,     , '   ,  ' בכך      שמו את מצדיק והוא אז ג מועדון ששמו אז הג מועדון אל ונכנסים מחנים  אנו

 . '   ,       ' אז    ג להקת ששמה מקומית להקה ידי על שמיוצרת אז ג מוזיקת מספק שהוא
  ,   ,   , הסקנדינבית    השפית התורנית החברה אדריאן יושבים המועדון של השני  בקצה

   .  ,  , יושב       יולי וליד יולי ו לקולינריה הגבוהה במכללה פרופסורית גם שהיא  הספציאליסטית
-   ,   ,      , תדע,     לך עשרים אולי שנה עשרה בחמש ממנה ומבוגר נחמד בחור גם שהוא  הארכיטקט

 . כתפה    על יד ומניח
      , קדם      מתקופות עוד בנו טבוע אשר אדם של והפרימטיבי הראשון המותנה  הרפלקס

    , ישר,          סנוקרת לו להביא נחמד בחור גם שהוא ארכיטקט אותו על לזנק הוא  היסטוריות
  ,   .      , מתעלמים,     אם השני הרפלקס העיניים את לו להוציא ואז הרצפה על אתו להתגלגל  בזרבובית

  ,        , למאות  ששייך יותר גבוהה אבולציונית באינסטנציה רפלקס הוא ואולי הראשוני  מזה
  .      ,   ,   , המקום  מן עצמך להרחיק הוא נמושה רפלקס לו נקרא יותר המאוחרות

.    ". למימו"      אומר אני כאן גם שיולי לי אמרת לא
"?  ,  , אז" נו שכחתי

".    ,  " . אמרת       לא פשוט דבר שום נמושה לא וגם פרימיטיבי לא אני אבל
    , הספציאליסטית     הסקנדינבית והשפית מימו גיפופים חלקו התורנית והחברה  אדריאן

      , ורוטב      הווסטרשייר רוטב סודות על דיברו לקולינריה הגבוהה במכללה פרופסורית גם  שהיא
  ,      , שלי      והלב קולינריים וסודות מתכונים בינהם והחליפו נדיר דטיל פלפל ורוטב כמהין  פטריות

 ,         ,    , או   שנה עשרה בחמש ממנה ומבוגר נחמד בחור שהוא הארכיטקט גם וצחק צחקה כשיולי  כבה
   ,    ,   ,      . ונלחמתי,   ישבתי ואני עוד רקדו ואז שוב צחקו אוכל והזמינו קצת רקדו הם תדע לך  עשרים
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  ,    , מפרשים     ורופס ומתייסר יושב ונשארתי יחדיו גם והנמושיים הפרימיטביים  באינסטינקטים
. רוח  ונטול

 .     ,     , כי      הזה מהערב יצא כן טוב אחד דבר שלפחות להיאמר יהיה יוכל יותר מאוחר  אך
    ,    ,  , הקשר      את יקשור אף מכך יותר מאוחר ומתישהו הנצחיים הרווקות חיי על יוותר  מימו

,     ,          , עור  ולבן שיער צהוב גוף וגדל מחונן סקנדינבי חצי דרדק ייצר גם ולבסוף והחוקי  האלגורי
       -   , שפעם     פלגש כבר היא שעכשיו זו ולשמחת ההורים שלשמחת ענקיות רגליים כפות ובעל  צחקן

,     -  ;    ,   , הוריו,   של בנעליהם יצעד הגסטרונומיה והשלימה הבינה ואז פוייסה ואז נעלבה ואז  כעסה
 .      , ומיוער     קטן צוק איזה על בצפון ונחמדה קטנה מסעדה ויפתח

,  ,      . הנפש,         שהיא אומרת היתה דולורטה סבתא אדם של נפשו על להגיד ניתן כבר מה  ובכן
 ,           , והיה    הנפש היא ואלוהים אלוהים היא שהנפש אומר היה יצחק דוד הרגש של הברומטר  היא
 ,          ,     , כשהיא  זמן מכונת כמו היא שהנפש אומר היה אוסקר דוד האדם נשמת אלוהים נר מיד  מוסיף

   ,      , להחליף     צריך ואז מתקלקלת שהיא קורה לפעמים אך מעניינים למסעות אותנו תקח  תקינה
       ,   ,    , עץ     כמו היא שהנפש אומר היה אבא אותה ולתקן ברגים כמה להבריג שניים או אחד חוט  איזה

   ,   ,        , היתה,   איזבל וסבתא ושורדנית חזקה הגפן כמו שהיא אומר היה מילו סבא ונסתרת חכמה  זית
 .      . מתכוונת    היא למה תדע ולך קציצה כמו שהיא אומרת

   ,     ,  " הקציצות,    הזמן מכונות הזית ועצי והגפנים הברומטרים יחדיו ל הנ המרכיבים כל  ובכן
  ,   .   : אדם,      על שכך וכיוון השברירית הנפש אחת שתולדתה הטרוגנית תערובת הנם  ואלוהים

     :  ,    ,      . שומר  עקש בדרך פחים צנים ואומר וזקן שפם סורק מהנהן יצחק דוד היה ושוב נפשו  לשמור
      ,  ,   .    ,   , צנים   אותם מכל נפשי שומר אני לשמור שכך וכיוון ה כב משלי ממלמל ואז מהם ירחק  נפשו

.   ,   ,  ,   ,  ,     . לב    או נשמה או לרוח משולה היא הנפש שם להגיד שכחו הרי עקשת דרך ומאותה ופחים

לא  אוי
,   ,   ,  ,       , ירוקים  כמה מתנדנדים כתומים צהובים אדומים עלים עוד חלקם בדי על מתערטלים  העצים

 ,    ,    . וגעגועים      והמתנה ציפייה ורווי ונקי קר האויר הסגריר ברוח ונרעדים ערומים עומדים  וחלקם
 . מושא   להם שאין

,   ,   .         , הכל  כמו אלה בימים המשרד מן שב ואני מוקדמת צהריים שעת השעה שישי  יום
 ,      .     - ואם    יפה עלה הגנרל של התיק במשרד העבודה גם מאטה להצטנף ולרצות להאט  שנוטה

      , ידיו         ומחכך והנה הנה מהלך והוא סחרחר וראשו מצועפות שעיניו אוליפנטי מר פי על  לשפוט
 ,  ,       ,  , מעל-      הענק החדש השלט זוהר כבר לא איך ובראשו פיו בזוית נוזל ריר ומעט  בהתרגשות

  ,   ,    ,  , זה      לעזעזעל חמישים או ארבעים אפילו אולי לא חדרים משלושים יותר כבר שמכיל  המשרד
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   ,  ,       , הרשות     כבר היא הא החוק עולם על שאמונה שלמה אימפריה מעצמה אלא משרד לא  כבר
  ,   ,   ,   ,   ,   , גבינה  אוהד מלידה קפיטליסט מסור בעל לשניים אב אוליפנטי מר ידע מי בעצמה  המחוקקת

    ,       , ממרום    השולט קיסר עכשיו בדימוס צנוע חוק משרד בעל וגם המטבע של ומעריץ  מושבע
  ,   ,    , הכל,     הרי מבורך שתהיה בלנדו בזכותך והכל קונסטיטוציונית אמפריה של אימפרטור  כסאו

 ,          ,    , והנה  אכסון חדר פעם שהיה הקטן המשרד את זוכר אתה הגנרל של מהתיק אתך  התחיל
,  ,    ,  ,   , בלנדו         יודע אתה אבל באמת מבורך שתהיה משלך שלם בניין אלא משרד לא כבר זה  עכשיו

   ,        ,     , את   מבין אתה נחלתו על ינוח לא רבים שנכסיו וזה עיניו יעצום לא הגנב ליגע מנוחה  אין
      ,      , לעצור,    גם וחשוב שישי ערב ועכשיו שהגעת לאן הגעת בכדי לא מבין שאתה בטח  הכוונה

       ,    , תחת    הדשא את ולהרגיש הנעליים את לחלוץ בלנדו יודע אתה לפעמים הפרחים את  ולהריח
       ,     , הגלגל,     אז הגלגל את לסובב מפסיקים אם יודע גם אתה אבל ההרים אויר את לנשום  הרגליים

   ,      ,       ,  , מה  תזכור פשוט הרים כאן אין ככה וגם דפנה זרי על לנוח אפשר אי ובאמת להסתובב  מפסיק
 .     ,     -    , רבה  כהצלחה הוכח התיק להגיד אפילו יכול אני מטבעות או דשא יותר חשוב

  , זרי            אותם רבה ובזממה בהתרגשות ידיו את ומחכך והנה הנה שמתהלך אוליפנטי מר  אז
 ,      , מעדכן         בפעם מפעם לדלת מעבר מציץ ראשו על מזהירים כבר עליהם לנוח אפשר שאי  הדפנה

   ".        " , שום  עוזרות ולא הקליבר באותו נוספים קליינטים לך למצוא בתהליכים אני ש  ומבטיח
      "-      ,  "  , מזהירים  כבר אדם של כשלראשו כי עבודה לדיני דין עורך אני אוליפנטי מר ש נגד  טענות

 .     , להסירם   מעוניין הוא אין הניצחון זרי אותם
     .   ,   ,   , גם  וישנו הגאות ישנה כי מאטה העבודה הכל למרות כתיקונם בימים מקרה  בכל

 ,  ,   , למגלומניה,      וגם ולאינטלקט לפיסיולגיה לאמוציות מסויימת ביורטמית מחזוריות ישנה  השפל
 .      ,   ,  . הסערה   שלפני השקט בואדי זה למדתי כבר שוב אוליפנטי מר של

. הביתה              כולם את ושלח מוקדם המשרד את לסגור אוליפנטי מר החליט צפוי לא  באופן
,    , מוקדם            נסגור היום להגיד סיים אוליפנטי שמר לפני עוד לדלת מחוץ היו כבר והאחרים  נפטלי

היום              בסדר צפוי הלא והעבודה הזמנים לוח שינוי לאור אקוטי חרדה בעווית נתקפה  המזכירה
 , נשף,              ואוגדנים תיקים כמה משם ושלה במשרדו פשפש אוליפנטי מר כאשר אך דעך אשר  שלה
  ,  .   ,   ,     , עצמי   מצאתי ואני עבודה להמשך לביתה ושלחה הנחרדת המזכירה ביד נתנם האבק את  מהם

,   ,  ,   .    , משוטטות    ומחשבותי סארמגו מארקס גרסיה המדפים בין ומשוטט הספרים חנות אל  נוסע
    ,       , ביולי    ונתקל כמעט אני למשנהו אחד ממעבר פוסע שאני וכמו לכריכה מכריכה מרפרפות  ועיני

 . בדיוק    ההפוך בכיוון שצועדת
".     ,     " ,  , בבית  היית לא אבל ימים כמה לפני אצלך עצרתי ואומרת מחייכת היא

". עבודה"    הרבה עכשיו יש
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"? הגנרל"   של התיק
"?   " , המחקר        בשביל ספר ושואל שבידה הספר על להצביע וממהר מהנהן אני

".      ,   , ערב" לארוחת משהו מכינה אני בישול ספר לא
"... " , הארכיטקט  ממלמל אני

".     " ,   ",     ? אדריאן"   עם נפגשת אני הערב אומרת היא לעבר שייך כבר הוא ליועד מתכוון אתה
  .        , חלפו     הם קצר לשרוול לא וגם למעיל מתאימים שאינם מוקדמים סתיו ימי אותם  ישנם

,       ,   ,      . זה  את זה הרודפים ונזעפים סרים שחורים נפילים בשמיים נוסעות אפור של עננות מזמן  לא
   , ועפעפיים           פנים מלטפות הקרעים בין דרכן מפלחות נעימות שמש וקרני האפור נסדק לרגע  אך

.     ,     , הבהיר.        על ומכסה גובר הקודר שוב תופח תיכף קצר הוא כי הרגע את להוקיר וכדאי  עצומים
 . החולף    הרגע היה כזה

אדריאן?!
.    " ,  , עבודה   הרבה עוד מחכה כי מיולי במהרה תרוץ      "נפרדתי לפחות לאדם לו שיש  טוב

  ,       .      , נמצא  שעדיין אדריאן אל ומטלפן החוצה חש אני מופרז בו השימוש אם אפילו יעיל  אחד
. עבודה,   מסיים  במשרדו

.   "? רועם"      אני ערב לארוחת יולי את הזמנת למה
"? לא"  למה

". בשבילך"    לא היא כי
".   , בשבילי"   כולן כזה דבר אין

"?      ,  . אחרים"  לאנשים לבשל התחלת ממתי ובכלל היא לא
       ,  ,     " ,  , נפגשת  יולי מי עם לך אכפת ממתי ובכלל רציני דבר שום פה אין ואומר צוחק  אדריאן

"? ערב  לארוחת
 "! " ,   , ידעתי   צועק ואדריאן קצרה שתיקה ישנה

". לצעוק"  תפסיק
". לה"  תגיד

". יכול"   לא אני
.      ? הגברי"           לעם נחרץ כשלון זה כלום אומר ולא לעצמך זה את שומר שאתה שנה עשרים  כבר

".        , ערב   בארוחת היום לה אומר שאני או יכול שאתה בטח
". דבר"      שום לה אומר לא אתה
".    , נוסעת"  שהיא לפני לה תגיד

"? לאן"  נוסעת
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"?     ,     ,   , לך"   אמרה לא היא שלה למחקר שקשור משהו חור לאיזה יודע לא אני
"? נוסעת"   היא מתי

". בבוקר"  מחר
 ,   ,  ,       , היא     לראותי מופתעת ש יולי של דלתה על מתדפק אני המחר יום של בבוקר  בשש

"?     , " .   , כאן     עושה אתה מה בלנדו לנסיעה מוכנה בידה מזוודה עם בדלת מופיעה
 ". התעופה"        לשדה לטרנזיט זקוקה שאת לי אמר אדריאן

".      " , אותי  לאסוף שבאה המונית שאתה חשבתי מחייכת היא
".    ,   " , טוב    יותר אבל מונית כמו אני ואומר חיוך משיב אני

"?   , אופן"  באיזה טוב יותר
". שירים"   שר אני

. מחייכת  יולי
".          " ,   ", שעלו"   אחרי אחד רגע כבר אותם שאוריד מבקשים הנוסעים כל מוסיף אני מה משום אבל

".   " , ארד  לא אני צוחקת יולי
"? מבטיחה"
". מבטיחה"

.      "? בדרך"   כבר כשאנו שואל אני טסה את לאן
 ".   , פדרו" לסן לפרו

".     , קצר"         יהיה שהוא אמרת זמן כמה לפני נוסף ביקור על שדיברת זוכר אני
".     ,  ,  , יודעת" לא עוד אני לצמיתות ארוך קצר

        ;    , ממיסים  שהדיה מנגינה אותה את פורטים אשר אלו מיתרים בי ונרעדים אברי  נרעדים
 ,    .      ,  , מיתרי  הנפש נימי נרעדים ריקים חללים אחריהם מותירים והם ברקמות בעצמות  ניקבות

"? " .   , לצמיתות  הלב נרעד והגעגוע החשש
".   " ,    , הלוך       כרטיס זה ואומרת בו מנפנפת הטיסה את כרטיס את מכיסה מפיקה יולי

"? חזור"    כרטיס עם ומה
 .    ,  , דבר   אומרת ולא ומחייכת בכתפיה מושכת היא

        . צורך      שאין אומרת ויולי המזוודה את פורק אני התעופה לשדה מגיעים כבר אנו  בנתיים
,       .     , הלחי,     על נשיקה ונותנת מחבקת היא שעה עוד עוזבת הטיסה לטרמינל ישר תכנס היא  לחנות

   ,      ,   ". שדה, "   תוך אל הזכוכית דלתות מאחרי ונעלמת ומסתובבת שוב מחייכת לי תחכה אל  ואומרת
התעופה. 
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 ,     ,    . לברור,    הבחירה לחופש מתכוונים אנו חופשי אומרים וכשאנו חופשי נולד הוא  ואדם
   .    ,    , אותם     שישנם וכמובן אפשרויות סוף אין אפילו אומרים אנו שבפניו האפשרויות אותן כל  בין

      ,      , של  התגלמות שהנה אילוזיה הנן אלא קיימות אינן שאפשרויות אלה יגידו פטליזם  שוחרי
    .     ,   ,   , אסיר    שהאדם מכך ויוצא מראש וקבועה היא אחת אומרים הם הדרך כי אדם של שווא  תקוות

 . לו   שנבחרו בחיים
 ,   , כך   או כך להגיד ,ובכן מהין   אני , אין   - מטעם      הזהירות ומטעמי כן אומר אופן בכל  אך

 ,         , אוסיף   זה או זה בצד מלצדד להמנע ובכדי לי אין הנראה שתשובות , כפי הייתי-   הנראה  שכפי
 ,    ,   ,  ,   : אולי    האחרונות השנים בעשרים יודעת את ולומר בכתפה לתפוס רבים דברים לעשות  יכול

,     ,    ,  ,     , במקצת   קיצוני מעט וזה אמות תלכי אם לצעוק שיער ולתלוש בגדים לקרוע ברכי על  לפול
    ,      , שדה     את יסגרו שבעטיה פונדמנטליסטית טרור בהצהרת לצאת אולי קיימא ברת אפשרות זו  אך

,    ,    ,     , הסחפות    כבר וזו באש עצמי להצית רדיקלית אפשרות עוד הנה הטיסות את ויבטלו  התעופה
.  ,   , תשארי  בפשטות להגיד אולי או

      , רק      אני והתלישות והקריאות והקריעות ההצתות בידי שעמדו הברירות כל מתוך  אך
   ,    ,   ,   ". מתרחקת, " בה ומביט מאובנים שאבריו אדם הדלת מאחרי שם ועומד להתראות  לוחש

 . ההמון    תוך אל ונעלמת
  ,   ,       , נוצה     כמו לא ותו בסיסית קיומית תודעה רק בו ומרחפת שקט רק יש אחד  לרגע

         . הבוטה      הקרתנית הרהיטות אל והזמן העולם שוב שבים ואז נוחתת ואינה רוח גבי על  שנשאת
 , מזוודות,          ונפרדים וצוחקים ובוכים ומתחבקים ומתרחקים ובאים ורצים הולכים אנשים  הפשוטה

,  ,       , שעוזבות,   שנוחתות טיסות על מודיעים הכריזה ובמערכת צועדים עקבים  מתגלגלות
 . בזמן,        יוצאת ללימה סי ושלוש חמישים טיסה שמתעכבות

       , שניצני        שדה איזה לצד חולף אני וכאשר המהיר הכביש על ועולה הרכב אל שב  אני
    ,       ,   , ומחנה    השדה אל ונוסע מהכביש יורד אני רגע של בגחמה חיטה בואדי בו ניכרים מוריק  עשב
  .     ,        , באחד  כי שממריאים המטוסים על ומביט המנוע מכסה על ומתיישב יוצא אני ושם הרכב  את

,       ;     ,     ,  , מלמטה   בה ומביט בשדה שם יושב אותי תראה גם היא תדע לך ידע מי ואולי תשב היא  מהם
  . לשלום   לי ותנופף

".  , אברהם"    אצלך שהדרכון שוב תבדוק
".           , הבית" את שעזבנו מאז פעמים עשרה חמש לפחות בדקתי כבר שרה

". שוב"   תבדוק אז
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    ,      ,  .   , אמא  אותו שהחביאה במקום במקומו נמצא שהדרכון אבא מצא ושוב שוב ובדק נאנח  אבא
  ,    .     , ירדו     ומימינינו הנעות במדרגות עלינו שמאל רגל של בגרב יאבד שלא כדי אבא  בשביל

,        , בשעונם,      והביטו הבנו שלא שפות שדיברו אנשים עקב ונעלי וחצאיות בחליפות אנשים  אחרים
          ,     , מעבר  חזרה ובאדריאן בי שהביטו וילדה ילד עם ואב ואם גב תרמיל עם צעיר בידיהם  מזוודות

למעקה. 
".   " : מורמונים  לחפש צריך לאדריאן אמרתי

.   "? שאל"   הוא מורמונים זה מה
 ,     , ועיניים"       שחורות ושיניים כחולים ולשונות וכנפיים בולטות עיניים עם יצורים אלו  מורמונים

".        , אנשים  לחטוף כדי הארץ לכדור באים והם צבעים שמחליפות
"? באמת"

    , זה, "        שהמורמונים אמרה היא המורים בחדר עליהם מדברת רינה המזכירה את שמעתי  הנהנתי
". מסואב  עם

"? מסואב"    עם זה מה
" .  ",   . יש"           הסברתי המורמונים כמו ומהומה צרות לעשות כדי אחר ממימד שבא עם זה מסואב  עם

 ,   ,        , או    לעלה אפילו רוצים שהם מה לכל להפוך מסוגלים והם מתוחכמת הסוואה יכולת  להם
     . אותם,          לזהות תמיד אפשר אבל רגילים לאנשים מתחזים הם הארץ כדור על כאן אז  לעגבנייה
 ,      ,   , הם       אנוש בני של בצורה כשהם זה ובגלל צבעים מחליפות הזמן שכל שלהם העיניים  לפי

". שחורות     שמש משקפי לובשים תמיד
"?   , תעופה"    בשדה פה עושים הם ומה

".    ,     .   , אנשים"     להמיר כדי לירושלים נוסעים הם ואז מטוס עם שלהם מהעולם באים הם ככה
"? אנשים"     להמיר אומרת זאת מה

    , המזוודות"          בתוך שמים שהם צנצנות בתוך שמים שהם ירוק לנוזל אותם להפוך אומרת  זאת
      , דלק,       המומרים מהאנשים עושים הם ושם שלהם לכוכב חזרה איתם לוקחים שהם  שלהם

לטכיונים."
"? טכיונים"   זה מה

.  ". אמרתי"          המחשבות משל יותר גבוהה במהירות שנוסעים מיוחדים רכבים הם טכיונים
" ,            , ומה  החולפת התנועה על רחב פעורות בעיניים והציץ המעקה תחת מעט שפף נרעד  אדריאן

.  "? לחש    מורמונים רואים אם עושים
". למשטרה"     מיד להגיד צריך אז
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  ,         , מצמצמים   ואנו לצדו צועד ואני אמא של בידה ידו אדריאן התעופה בשדה  צעדנו
   " ,   . הסוואה,       תחת שהם תזכור לאדריאן לחשתי רבה לב בשימת האוכלסייה את סוקרים  עיניים

 ". שלהם,          השחורות השמש משקפי לפי אותם לזהות אפשר אבל אנושית
 .    ,        , אורות   פנינו על עבר בפוטנציה מורמונים אותו מכנה היתה בודאי יולי ש רב  ציבור
   , שישבו          אנשים על וחפצים וחטיפים משקאות שמכרו דוכנים על ממעל העירו וחדים  בהירים

         ,    , הדיגיטליים   בלוחות מבטים תלו או ספר או עיתון קראו בחברה או יחידים קטנים קפה  בבתי
(  )   -    . בפוטנציה      ומורמונים אדם בני אלה כל על עליהם הבהבו באנגלית ומלים וסמלים  שמספרים

,          ,   , חיים  של לשבריר שמצטלבות ודרכים וזמן חלל שחולקים זרים והלכו ישבו והגיעו  שעזבו
      ,    , אך   שהיא מונומטלית דרכים פרשת על וגעגועים ותקווה כיסופים וחלומות תרבויות  התמזגות

 .   -    , " האורות   האירו ומנוכר עראי בעולם ל הנ לכל אמצעי
-       ",     " , אבא   אמר בפעם פעם שמדי בעוד הטיסה את נאחר שלא בכדי השדה לאורך  חשנו

    , שצפונות         החליפות מאותן חליפה חום וכובע חומה חליפה ולבש קטנה מזוודה אחריו  שגרר
 ,     , וממלמלות  לעצמן הן נאנחות הארון ?בחשכת      , בחוץ   עולם קיים עוד האם אותנו ששכחו  כנראה

".     , " - לטיסה        שעתיים עוד יש שרה מסוגן חליפות לבישת המצדיקות בתקריות מחסור מחמת  וזאת
   ,  ,  , לקירות     שמחוץ וזו המתגלגלת הנוסעת הצועדת ובתנועה ובדוכנים בשלטים  הבטתי

 " ,      ,   - יש   למורמונים ולחש בידי אדריאן משך כשלפתע והממריאה הנוחתת המידה רבי  הזכוכית
כלבים?" 

.  "? שאלתי"   אומרת זאת מה
    ,       . קשור    כלב הוביל אשר ונרעד ומגויד קשיש אדם מולנו עבר לפנים והצביע חש  אדריאן

    .      ,   , בד.      כובע חבש זה להיפך ולא הזקן את הוביל ודרוך ער שהכלב היה נראה כי אף  ברצועה
.          ,    , האדמה   על וכה כה בו טלטל שהוא מקל ואחז ושחורים עבים ומשקפיים ישן וסוודר  מקומט

.    "? בחרדה"   אדריאן שאל מהם אחד הוא
     . " ,      , להיות    בשביל מדי זקן הוא לא ש קבעתי מדוקדקת בחינה ולאחר האיש אחר סב  ראשי

מורמון."
   ,       , ואבא    שאמא מפני הטיסה לפני זמן מספיק עם כנראה הנכון למקום הגענו  לבסוף

 ,     " . שלא        הזכוכית אל תצמדו אל רק במטוסים ולהביט ללכת רשות קיבלנו ואנו בכסאות  התיישבו
 .        ". הנחפזת  ההליכה מן התנשפה שעוד אמא קראה פתאום תשבר

,   " .      , מהם    אחד בכל בוחנות ועיניים אפים אליהם והצמדנו הזכוכית קירות אצל  עמדנו
. נמוך."    בקול אמרתי אדריאן

.   "? אדריאן"    צייץ מה מהם אחד בכל
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 ".   . טוב"       תסתכל מורמון להיות יכול האלה מהמטוסים אחד בכל
      ,  , צלעותיהן   את ניקבו וקטנים שחורים שריבועים המכונפות הענקיות הברזל  גופות

.          , שולחן,     על שמגלגלים וקל קטן צעצוע רק היו כאילו במסלולים ובשלווה בחן התנהלו  לאורכן
    ,      , מיהרו     כתומים במדים ואנשים מבחוץ שאג עמום מנועים רעם נחתו וגם השמיימה נסקו  הם

 . המטוסים       לצד ממנועות במכונות קטנים סרטנים כמו
     ".    " , הנעשה     על מביט בעודי אך לאבא שלום להגיד בואו מאחור קוראת אמא את  שמעתי
 ,     .     , אך,    עיניים לעצום הוא האינסטינק נראה ומנסוור מהיר ברק לסוב שהספקתי ולפני  בחוץ

    ,       , מכונה      מין איזו נראת הנצנוץ הגיע משם המסלולים פאתי אל הכיוון אותו אל שוב מביט  כשאני
   ,      , קטנים;     מדחפים שלושה מסנוורים בהדים ממנו ניתכת שהשמש כחול כסוף אובלי גוף  שנוחתת

 .    , וגדול  יחיד וגלגל לתוכו שנסגרים
    ,      , הטסה      מכונת איזו אולי חללית אולי להגיד רוצה הייתי זה מה בודאות לקבוע ניתן  לא

,            , מיוחד   דלק בכוח מונע אשר אחר ממימד מהיר רכב איזשהו או משוכללת אחרת  עתידנית
,          ,     . פעור,    בפה ומביט שם עומד שאני כמו אפילו כי בכך די לא אולם לנחש רק אפשר  נוראי

     ,        , משקפיים    עיניו ועל מזוודה בידו בחליפה גבוה איש בו ויורד כבש נפתח הרכב בצד דלת  נפערת
שחורות. 

,         ,    , הזמן   באותו מקומות בשני להיות אפשר אי הרי החיים רוצים כך בדיוק הרגע  באותו
  ,    , " ,    , להיפרד     צריך עושים אתם מה נו ואומרת אמא מגיעה בזה ומרוויחים זה את  מחמיצים

  ,     ,    , להצביע."    כשעמדתי חזרה מבטי כשהשבתי אך הסכנה על להתריע בה להביט סבתי  מאבא
    ,    ,     "!  ! גם, " ואיתו הרכב נעלם הזה המסואב העם מקצועיים תחמנים הרי הם מורמון תראו  ולקרוא

. ממנו    שהגיח מה כל
.   ". אמר"     אדריאן מורמונים עם מטוסים מחפשים אנחנו

.   "? אמא" קראה מה
,          , העולם      מכל עץ חרשי של חשוב כנס נערך שם וגאס ללאס שלמים לשבועיים טס  אבא

  ,            . חיכה   ובפנים רגליו שלושת על לעברנו השביל על ורץ פנינו את קידם ווה הביתה שבנו  ואנו
 . השולחן           על והניחה לקערות ומזגה הכינה דולורטה שסבתא חם מרק לנו

.   ".   ,   , אמא"    אמרה לאכול ובואו ידיים תרחצו במקום המעילים את שימו
"?    " ,   , ממריאים  מטוסים הרבה ראיתם שאלה וסבתא בשולחן התיישבנו

".     " ,   ", מורמונים" עם כאלה לא אבל אדריאן השיב הרבה
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  ".    ,  " ,    , שאבה    אז מטוסים ראיתם לפחות טוב נו ואמרה צחקה וסבתא ונאנחה בראשה נענעה  אמא
         " , לופים     מבצע כחול ספשל פיטס איזה במקרה שם ראיתם לא ואמרה בקול החם המרק  את

באויר?"
.  "?    " .      , שאלתי  ספשל פיטס זה מה לשלילה בראשנו הנדנו ואדריאן ואני חייכה אמא

  " ,    ", התצוגה"       שטיסת זה אמרה דולורטה סבתא אוסוולד אוליבר של המטוס היה ספשל  הפיטס
".   , בהתרסקות  נחנחה שלו הראשונה

.(   )   ,    "? וקניידלעך" מרק מלא אחד פה ואדריאן אני שאלנו התרסקות
"-     " ,    ,   ", סתיו" של יום היה זה לספר החלה ואז סבתא אישרה התרסקות

,    .   ,       , שאמרנו      כמו אך נאסף קהל חיטה של זהוב שדה הנו ושבקיץ גבול יודע שאינו רחב שדה  על
 ,    ,     ;   , ופניהם   ומעילים צעיפים עוטים צמר כובעי חובשים האנשים קר והאויר השלכת עונת  זוהי

 . והתרגשות   ציפייה עוטות
        .       , עם  יחד השחקים אל מביטים שאנו כמו אך למה עדיין לנו ידוע לא אולם ציפייה  אמרנו
,     -        , כאן   שנקבץ הזה שהאספסוף להבין צריכים שאנחנו מה את מבינים אנו האנשים אותם  כל

 .        , אקסקלוסיבי   אויר מפגן על לתצפת בכדי בא הזה הקר ביום
 . הרי            מדחס של טרטור רעש נשמע ואחריו אוירובטי מטוס השמיים בקצה מופיע  הנה

,   ,      . מיוחדת       מהדורה ספשל פיטס מטוס הוא המטוס מהאור יותר איטית במהירות נע שהקול  ידוע
;     .         , מוכרת   לנו נראית היא כף ומוחאת לידנו שעומדת זו את שואלים כשאנו לנו מסתבר  כך

,    ,      , מתקמט      היה העור קדימה שנים מאיצים היינו ואם לה בהירות ועיניים וזהוב ארוך  שיערה
        ,      , סבתא  את הצעירה הזו באשה לזהות היה קל ודק שקוף קרום מתכסות העיניים מלבין  השיער

דולורטה. 
 ".   " ,   "? אוסוולד"     אוליבר זה שואלת היא הטייס מי אומרת זאת מה

   ,   ,   .    , כבר    הוא הנה נורא שאון מטרטר המנוע במהירות טס והוא השמיים את חוצה  המטוס
,      ;         , אליו  אצה והאדמה מטה צולל שבורות שכנפיה ציפור כמו מטה צונח הוא ולפתע השדה  מעל
,    ,  .      , כולם,     של כמעט ובכן בגרון נעצרת כולם של הנשימה בהגה משוך אוליבר קדימה  מתקרבת

     ,      ,  , בכאלה   רגילים כבר הרי הם עמה עומדים שגם ואדליין אוסקר אמא דולורטה סבתא  הרי
 . שבטובים-     הטוב הוא אוליבר דברים

,            , האדמה  מתוך צצים הלבנים הבר פרחי את לראות יכול ממש שאוליבר כזה  ובמרחק
,          ,   , שצוחק    הקהל מעל חולף והמטוס צדה על נוטה הכנף מתיישר האף ההגאים את הלה  מיישר

 . כף,   שמוחא שצועק
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  ,     ,  - של     ובאותיות כחול שצבעו לראות יכולנו קרוב כך כל ראשנו מעל חלף  כשהמטוס
     ,  ,    .' אל    ' מעלה עכשיו מטפס הוא הפגסוס ספשל פיטס ואותו פגסוס כנפיו תחת כתוב  אדום
       , ומשקפי,       ראשו על מעור חום טייסים כובע אוסוולד אוליבר יושב הטייס תא ובתוך  השמיים

 .    ,   ,     , לאדליין     מנפנף הוא מלקהל ויותר לקהל ומנפנף מחייך והוא עיניו על מכסות עבות טיסה
 ,   ".      , בקול"     אמא אומרת הראשונה בפעם אותו מטיס הוא אוליבר של החדש המטוס  זה

    ,         . צונח   ואז שוב נוסק הראשונה בפעם עכשיו שטס אוליבר של החדש והמטוס גאווה בו  שנסוכה
 ,    ,    ,    , ואז,   וגובה מהירות צובר מעלה בחדות פונה צרות לולאות מבצע לימין מתיישר  שוב

 . וגלגול,    סחרור ומבצע מתיישר
    ,   ,   ", בתום"     להסביר גם וממשיכה כף ומוחאת מסבירה אמא פטיש ראש פניית לזה  קוראים

 ".  "   , אימלמן  קוראים האחרון שלזה הבא התרגיל
   ,          , חמש,  של מדחס רחבות כנפיים עם שכזה מופלא שמיים לסוס שיאה כמו הפגסוס  ובכן

,   ,     -      , וגלגולים   סחרורים לולאות עוד מבצע הוא אמונות בידיים אותו שמטיס ורכב סוס כוח  מאות
      )   , להם  שקוראים ואומרת בהתרגשות מסבירה שאמא תרגילים ומני וצניחות  ,swanהזדקרויות

,  cradleו     ,    , כבר,      אנו תרגילים עוד היו כי האחרים השמות ואת אנכית לולאה וחצי חבית  וגלגול
 .( זוכרים  לא

   ,       , מנצנצות    הכחולות הכנפיים השחקים תוך אל מעלה צולל הפיטס שוב מעפיל הוא  הנה
,        ,    , יפות,      לולאות שתי לתוך צידו על ומתיישר צירו סביב סב אדיר ברעם צונח הוא ושוב  בשמש

 .       ,    , הזה.   בקור הנה לבוא שווה היה נפלאה הופעה זו מריע והציבור כחולות
 ,           , ולא   פעורים פיות על מכסות הידיים וכפות אחרי אחד רגע ורק כפיים מוחאים  הם
   ,    ,    . יכולים,   שהיינו והלוואי שוב נעצרת הנשימה שפתיים נושכות שיניים ממורא אלא  מתדהמה

  .     ,    . הפעם      כי החיוך מש מפניהן אפילו כך לא אך לחייך ממשיכות דולורטה וסבתא שאדליין  להגיד
 . האחרון             ברגע כיוון להמיר יוכל אם ספק שיש במהירות הקרקע אל הפיטס קרב

,      . לב        באיזה תפילה כבר נאמרת האדמה אל במהירות ואץ אלים לסחרור נכנס  המטוס
      ,      . המלים  את לא שפתיים מלמלו אולי מדי מאוחר נאמרה התפילה ואולי ממלמלות  שפתיים

     ;     , שורשים,    אחיזת מהדקים שסביב העצים זעה כולה שהקרקע ונראה התנגשות חלה כי  הנכונות
,  ,       ,    ,   , הכחול  החדש הפגסוס מגוף פורצות נוראיות ולהבות לב כל נרעד נרעדים השמיים יפלו  שלא

 . ולהבות        עשן מעלה מתכת גוש רק הוא שכעת
   , מה        יודעים איננו בהתרחשות להאמין שמסרבות בעיניים ומביטים שם שעומדים  ואנו

-     ,    .     , לצידנו,    שעומדת ואדליין אמא דולורטה סבתא אך לחשוב מה אפילו או להגיד מה או  לעשות
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   -        ,     - את    יחדיו לוחשות תשברנה עוד שהן חשש יש כי עד זו אל זו חזק כך כל לחוצות ידיה  וכפות
 "...  " ,       , לא    אוי להיפך ולא למעשה יגרמו המילים כאילו להביע חוששים שכולם מה

   ,          , את  להבין ומבלי הענקיות משקפיו דרך דידקטי בעניין בהכל וצפה אצבע שמצץ אוסקר  ודוד
.     ,        , חרום  לשעת ומדחפים בוכנות בטוחות הגוי מערכות מני במוחו הגה כבר הדברים מהות

,      ,     , נעות    ואינן מעליהן מרחפות הכפות המרק קערות שתי עומדות השולחן על הבית  בתוך
"?   " : לאוליבר,         קרה ומה ושואלים בסבתא גדולות בעיניים בעצמנו מביטים ואדריאן אני ושנינו

".   ,   " , אספר   ואני המרק את תאכלו ואומרת מחייכת סבתא
:  ,  , למעשייה    וסבתא לפעולה לאלתר שבות הכפות

 ,    ,       " ,   ", וכמובן" ואש עשן מעלה בשדה אוליבר של החדש הפגסוס שכב כך אומרת היא  ובכן
       . שיניה      את אדליין חשקה אחרי רגע אך ביותר הנוראיות המחשבות עברו כולנו  שבראש

"-  , אומרת,      הלהבות אל לרוץ עמדה וכבר בעקשנות

 ".     . בחיים"     מזה יוצא הוא שבטובים הטוב הוא אוסוולד אוליבר
  ,       , שמאחריהן       שהרצון הנדירות ההן ההחלטות מן אחת זו ההחלטה אותה את עושה זו שאשה  וכמו

    ,      ,      - במה  דלת נפתחת פתאום הלהבות עי עבר אל ואצה לו יכול לא האלוהים שאפילו כך כל  עז
      -       , הראשונית  הראווה לטיסת שיצא ספשל פיטס דקות מספר לפני עד אומרת זאת פעם  שהיה

 ,        ,    , נעצר,    המעשן המטוס מן והלאה הקרקע אל כושל הטייס בעדה ומגיח ציריה על חורקת  שלו
" ,   , ואומר    מחייך רגליו על מתנדנד  "boy, I'd say that was some kind of flightועומד

. הקרקע    אל צונח ואז

   ,      -   " , יצא   הבחור כי אחת מנשמה יותר יש שלאוליבר כך אחר אמרה אדליין צוחקת דולורטה  סבתא
,        , המקומי        בעיתון שער כתבת עם גם כמו שבורה ובוהן המצח על שריטה עם רק  מההתרסקות

". האח       מעל המגורים בחדר ותלה מיסגר שהוא
.   "?  , שואל"    אני סבתא לתאונה גרם מה אבל

  .         ,   , מן" אך ההיגוי במערכת טכני כשל היתה לתאונה שהסיבה התגלה שנעשתה מחקירה  ובכן
"- חדש       מטוס אוליבר רכש הביטוח של הכסף

 ,   '  " ,    ,    ".' שזכה"  ונוצץ אדום מות טייגר ומחייכת מהנהנת וסבתא להוסיף ממהרת אמא מות  הטייגר
". הראשונה      לזו מעבר רבות טיסות לראות
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היורה
 ,     . שחר         השעות אותן הן השעות יותר אף וקרים ארוכים שלילותיהם ואטיים קרים ימים  חולפים

   ,     ,     , אלה   בימים אבל לשמאל לעולם שנוסעים עננים עגבנייה תמיד היא עגבנייה יורד וערב  מפציע
,      ,      ? מימו     של במטבח תוסס שמן מהדהד פטיש אבא של בסדנה בעננים להביט עוצר בכלל  מי

,       ,    , נירקם      נוסף חמשיר אות אחר אות סבתא של במחשב נבנים בניינים אדריאן של העפרון  תחת
  ,    . חורגת        ואינה מכזיבה אינה השגרה ארוכה לשינה ומתכוננות עיניהן את גפנים עוצמות  בכרם

 . דבר   למען מנוהליה
 .      ,     , אך    כרומטיים תווים אותם בה כשחסרים לא ותו מוכרת אוקטבה שגרה רק זו  אולם

  .   ,        , השמש    על השגרה על תמיד עליה לסמוך שנתן להגיד אפשר לפחות מכזיב אחר דבר  כשכל
   ,    ,       , אקונומיה  של צליין אוליפנטי מר ועל בערב שבע של העומס תנועת על בבוקר  שתפציע

         ,  , תוצאה (  הנב למען זניחים משאבים מתמזגים שבו עולם הוא בלנדו מושלם עולם  סינרגטית
,        ,     ,    , זה  עם הולך אני לאן מבין אתה החברה הוא הזה שהעולם בלנדו נניח ובוא אחת  פרודוקטיבית

    ,        ,    , בנוסף  אומר רק ואני צייד של חושים לך יש מבורך תהיה מבין שאתה בטח בלנדו  נכון
  ,   ,     ,     , כאלה  וגם השכלה או בהצלחה שקשורות כאלה אולי שאיפות לאדם לו שיש הקודמת  לנקודה

  ,    ,  ,      , לראות   ללכת עתון ולקרוא לשבת בלנדו כאלה שאיפות לך שיש בודאי ופנאי חופש  של
  ,        ,    , רק,      אבל זמן בזבוז לזה אקרא לא אני אז יודע אחד כל האדם של הנכון בטבע וזה  תיאטרון

    , או         שעה משקיע כשאתה טבעית שאיפה הנה פתוחה חברתית לכלכלה שאיפה שגם  תזכור
  -   -         ,   - שעות,  חמש שלו בעבודה כך כל להשקיע שאוהב כזה אחד גם אתה אולי יודע מי או  שעתיים

  ,    ,       , כשהחברה,    כי בעצמך גם אלא בחברה רק לא משקיע אתה אז לתיאטרון ללכת במקום  נוספות
 ( )       ( לאדם     ורווחיים חוקיים פתרונות שיותר כמה לספק ששואף מצליח אתה גם אז  מצליחה

   ,"  " , החשבונות,          על וגם הקליבר באותו שהבטיח כפי נוסף תיק עם אותי משדך כבר והוא  הפשוט
 ,     ,    , ועל       חמוץ שיהיה הלימון על שיחלפו הדקות על לסמוך ניתן הדואר תיבת אל נאמנה  שמגיעים

 .   , בעולם        המתוקה דולורטה סבתא של הגבינה עוגת של המנחם טעמה
   , הפשוטות        היסוד אבני הרצויים והבמולים הדיאזים אותם כשחסרים מרגיש אדם  אך

  ,   ; חומים          עלים והנמשים החיוך יסודיים צלילים של צירוף אך הנה חיים של סימפוניה  שבלעדיהן
,           , וושינגטון    כיכר מעל ההוא העלוב במלון מחלון מחייכת את עכשיו בשיערך ושלג סביב  נופלים

 ,      ,     , המכתב     הקרים המים על בפריס שם ימים היו הם או שוקעת כשהשמש גם בעיניים  הנצנוץ
 . החשבונות   בין המיוחל

  ,      , נפשי      אך ולהתכלכל ולאכול ולישון ולחיות להמשיך לעשות שעליו את לעשות אדם  על
  ,    .     , ישמעו    אולי קרויות אוזני בלילות והרים ויבשות ימים חוצות נודדות ומחשבותי מנוחה  חסרת
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    .       , רושם     אני לשבוע אחת דלתי על נקישה לפתע תשמע אולי ביתי בשביל צפויים לא  צעדים
       ,   ,    - רק,    למצוא מתאכזב אני ביומו יום ומדי ונכחד שהולך יפה ארכאי מנהג מכתב כותב או  מייל

 . הדואר    בתיבת ופרסומות חשבונות
 ,     , אך       עד ירוקי שהם ואלו מחלצותיהם ואיבדו התערטלו עונתית היא שעלוותם  עצים

   ,      , החורף   לבוא מחכים נוקשים ועלים ומחטים משקשקים ענפיהם בקור נרעדים  עומדים
    ,  ,  -    - הקור,     את כבר שיעביר שיחלוף לזמן אותו הזכרנו כבר עליו לסמוך שאפשר ולמה  ולגשמים

 .    ,   , האביב,   את ויביא העולם מעל הזה האפור הזה
      ,    .   , זו   קרוב שמצטנפות לציפורים הנוגע ככול הימים ככל יום בסופו היום נושבת קרה  רוח

  ,           .   , אחד    אף יוזכר לא זה יום שנה מאה עוד של ההסטוריה בדפי תפוחה פלומתן הענפים על זו  אל
  ,         , האוח      על מקל על סוכריה ואוכל שלי הרחוב במורד שחולף הישיש הזה האיש על ידע  לא

 ,        ,       , על   השנייה המאה קו את מכבר זה שחצה גילו מפאת ונפל שנשבר העץ על ברוח נהרס  שקינו
 . הגנרל       של החשוב התיק היום שנסגר כך

     ,      , עדיים    המכונית שמשת על מותיר הסתיו בתחילת יום מדי אשר הדולב תחת מחנה  אני
,     ,      . השביל      את ומכסים נושרים וחום אדום המה הופכים אז ירוק נקודים צהובים עלים של  עדינים

  ,    -    , כחולים     השמיים סגרירי ערב עוד בשמיים מבט תולה במכונית יושב שאני כמו  ואפילו
  ,    ,    , העצים,    גזעי לבנים תועים עננים הירוקים האורנים מחטי האדומים הבתים גגות  אפורים

  -  , יחיד,           עלה החד הצלול הסתיו באויר המתבונן לעיני שמזדקרים עז בצבעי ניצת הכל  השחורים
    .      ,   , מעל    שניתק אחרון עלה ממלבושיו לדולב לו שנותר מה הסתם מן השמשה על בעדנה  נוחת

       , שממשמשים     הדוקרים הגשמים ולהתגרות הרוח ללעג חשוף ועריה ערום אותו להותיר  ענף
ובאים. 

  , עם            וגם החולף בזמן כבר עמה שהסכנתי הזו בציפייה הדואר תיבת את פותח  אני
 ,            , אחרי  הנפש בפאתי טובה חיילת כמו ושוב שוב לקנן ששבה התקווה ועם הסכנתי  האכזבה

 . כלות    האחרונות אלה ששתי
  ,       , מחכה     הנה התקווה של קץ האין לסבלנות וכתשורה גמולה על הציפייה באה  היום

,     ,      , המקומית    המועצה מן מכתב והמים החשמל חשבון בין חבוק מיולי מכתב הדואר  בתיבת
 . למזרנים    חנות של ופרסומת

,   , בשערי           פורעת הדשא ועל השביל על שנחים החומים בעלים ופורעת נושבת קרה  רוח
.         , עבר     לכל שמתפזרים הישנים מלבושיו על בערגה ומביט מעלי במערומיו שעומד הדולב  ובגפי
,          , הדואר      תיבת ליד בעומדי עוד המכתב את פותח ואני הסיפוקים דחיית באומנות בקי אינני  אך

. לקרוא  ומתחיל
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, בלנדו  הי
 ,   ,    ,      . בטיפות  עוצמתו ובמלוא השמיים סכרי נפתחים אלה מלים קורא שאני וכמו כותבת  יולי

.     - היורה   העולם על יורד ומהירות וקרות גדולות

 ,       .     , איכרים   חום חרוכי שדות גם בזכרון ונחקקו רבים של בזכרונם נחקקה הבצורת של  השנה
,           , שלהם    המים קערות אל בקושי זחלו ורק זעו שלא כלבים השינה מעיניהם שדרה  מתוסכלים

      , לאצור       המתאמצת הלשון בשל דווקא ולווא שמולאו לאחר מספר רגעים כבר מתרוקנות  שהיו
      ,         , על  עגום מאבק שנהלו עדינים נבטים מידית המים את שאייד האויר להט בגלל אלא טיפה  כל

         , תחת     יום מדי מדאיג באופן לצנוח שהמשיכו המאגרים מי בשדות היבשים הרגבים בין  חייהם
  ,           . החום  מפאת בהפסקות החצר אל היציאה חדשה להודעה עד נאסרה הספר בבית האדום  הקו
 ,        ,    , ואמא,  אדריאן של ובחדרו בחדרי מאווררים אבא הציב לישון שנוכל כדי ובלילות  המבהיל

 . במים     שטבלה מגבות עליהם פרשה
       ,    . לשני   גשם מספיק בבטנם העננים שעצרו מחמת זה שבגלל וכנראה שחונה שנה  בקיצור

ואמרה,      (      בפשטות זאת הסבירה דולורטה וסבתא הגשמים חשוך הקודם מהחורף עוד  חורפים
  ,   '    ,       , מאוד,  מיהרו הסתיו בסוף מייקה בג עדיין היו ומרחק זמן של חישוב טעות שבגין העננים  שהם

          , בכל        המועד את איחרו הם כי עזר לא זה אך כאן החורף את להפסיד שלא בכדי פעמיהם  והחישו
,        . האביב,        בתחילת היורה שירד ייתכן לא והרי האביב של בראשון ביום בדיוק הנה והגיעו  זאת
    .        , על     היה כן ועל רבה למהומה יהפך והכל וציפורים עצים יתבלבלו ועונות זמנים ישתבשו אז  כי
,       ,(  , חרבה      שנת אותה שלאחר בחורף ירד ולחכות הלבנות בבטנים הגשמים את לנצור  העננים

 . מלפנים     עוד נראה שלא יורה
        ,     , שהיה  מה כל את העולם על העננים המטירו הקלה ובאנחת אחת ובבת נפתחו  השמיים

,     ,       . - אגמים     הפכו חרושים שדות התפוסה מלוא עד מים גדשה הארץ כך כל רב זמן לנצור  עליהם
     ,     , צפות   מכוניות נראו מסויימים במקומות בזרמים ונסעו נעקרו עצים אלימים לנחלים  כבישים

.     . "        , יצחק  דוד לפי לפחות י התנכ המבול עצמו על שיחזור חשש והיה סירות כמו
.   , החורף   שהגיע ספק היה לא

 ,       ,     , וכפי   הספר בית את ואנוכי אדריאן יצאנו הימים ככל כיום שהחל היום אותו  בסוף
     ,    ,    - אל     דרכנו עושים החלנו ויחד בשער לנו וחיכה לאספנו ווה בא ביומו יום מדי עושה  שהיה
 .         ,  , האזור.      באותו כולנו שגרנו שום על ויולי מימו שאול וצרה נזק גם עמנו צעדו ביתינו
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 ,   ". וניקה"           נסטיה אמרה לירות צריך הרגליים כל את לה שאין שבחיה אומר שלנו  אבא
". מייסוריה, "    אותה לגאול כדי הוסיפה

 .  ", אמרתי"   ייסורים אין לווה
 ".    ,   " , בהם  יורים ולא חיות מצילים ואצלנו הוסיף ואדריאן

".   ,    ,  " ,   , חיה  ולא ווה זה שווה מזה וחוץ אני הוספתי רגע לאחר
 ,          .   , צרה  השביל על אשר העלים תחת וחתרה נשבה קרה רוח סגריריים והשמיים קר  היה

    ,     . ומחטים       חרקו ערומים ענפים נוחות באי זעו העצים עבר לכל התיזם ואז אדמדם עלעול  מהם
  ,   ,  ,       , קדימה  שעט כהרגלו שלא וווה רמים בצפצופים למקום ממקום טסו ציפורים בחשש  רשרשו

   .       ,  , יודע      הייתי ואם קדימה שוב מיהר ואז והקיפנו רץ נבח בנו והביט עצר דקות כמה  ומדי
,    ,     , ואומר      בראשי מניד בלשוני מצקצק הייתי בודאי אותותיו את ולקרוא הטבע לצלילי  להקשיב

". לקרות"   עומד משהו
.   "? מימו"    רגן זה לו יש מה

    " ,   ,   ", צריך"    לב תשומת שמחפשים ומכאלה אמרה ונסטיה ניקה אמרה לב תשומת מחפש  הוא
להתעלם." 

.   ", אמרה"      יולי משהו לנו להגיד מנסה הוא אולי
 ".        " , אוכל   ולבקש לצייר שידע ארנב היה שלי לסבתא לציין מיהר ושאול

"?       " ,   "! אוכל" ולבקש לצייר שיודע ארנב זה מה מימו קרא עלק
 " ,   ".       , הזה"     כמו שאול אמר אוכל ולבקש לצייר שיודע ארנב זה אוכל ולבקש לצייר שיודע  ארנב

". שלי   סבתא של
.   ".  , מימו"   הזהיר שאול אותי תעצבן אל
.   ", שאול"     ציין השאלה על לך עניתי רק

   ,       . עזב     מכן לאחר התאומות בית פני על עברנו תחילה לביתם כולם התפזרו אחד  אחד
 ".     " ,     , ואצה   לפרוייקט שם על להחליט צריך שאמרה מיולי נפרדנו ולבסוף שאול ואחריו  מימו

 . ביתה   אל בשביל
 .     ,    , ממעל    בדרכנו המשכנו ואדריאן ואני כולם מבתי האחרון לשכונה צפונית שכן  ביתינו
   ,       , והחלה   גברה והרוח במהירות לאורכם נסעו ואפלים ארוכים ערפילים משחירים השמיים  החלו

 ,     ,     . עיתונים    חבלים מעל נתלשו כבסים ברחוב התגלגלו אשפה פחי שבדרכה מה בכל  מתעמרת
 .    ,    ,     , חשמל     של כזה חשש של כזה במתח היה רווי והאויר העצים בענפי ונאחזו באויר התעופפו

     , העמל          הנחל את לחצות ואמרנו ביתינו אל דרך קיצור לנו שהיה הואדי אל פעמנו  שמנו
 ,      ,      . נשמע  נפולים וגזעים סלעים מעל מדלגים במדרון בזהירות יורדים שהיינו וכמו בירכתיו  שזרם
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.    ,   .     , והקשבנו    סביב הבטנו במקומנו עצרנו בשחקים פצצה התפוצצה כמו ונוראי אדיר רעם  לפתע
".    " ,   , פצצה   כמו נשמע זה אמרתי ואני נבח ווה לבסוף
"?  " ,   , מימן   פצצת בחשש ושאל בראשו הניד אדריאן

     ,        ,  " ,  ", במקום" להיות טוב לא כי מהר שיותר כמה הביתה שנלך כדאי אז כן ואם אמרתי  אולי
". מימן     פצצת באזור כשמתפוצצת חשוף

    ,   ,    . במטח   כולו והעולם הואדי השחקים הוארו בדיוק הרגע ובאותו פעמנו והחשנו  הזדרזנו
       .      , והקיפונו   עבר לכל נורו וחשמל אור חזיזי אדמות עלי שוחרר גהנום וכמו ונוראי מחריד  ברקים

         ,   ,   , האויר  את מילא חשמל של נורא וריח נחרכה האדמה התפוצצו אבנים התפצחו עצים צד  מכל
הקר. 

         .  "! ולעבר"  הערוץ בשיפולי רצנו ושלושתנו אדריאן של בידו תפסתי קראתי לרוץ  צריך
  ,  .   ,    , שזה,   כשחשבנו והנה האבנים ומפיצוץ בגזעים שאחזה מהאש מהברקים מתחמקים  הנחל
         , וההרים    הגבעות בין שהדהד אחרון אחד רעם בשמיים התפוצץ שבמצבים ביותר הנורא  בודאי
 ,   ,( בלי     (      בושה ובלי שונים מומחים מכן לאחר הצהירו כך שלמות דקות עשרה שלוש  למשך

 .       , שבקרבם     הגשמים את שמעל העננים הקיאו נימוס טעמי כל או איפוק
  ,    ,     .   , תהיה    שגשם לציין צריך כי סמנטיקה רק זו אבל יורד החל השנה של הראשון  הגשם
     .     ,   ,   , מן  נשפך מים של אוקיינוס הזה המימי המאורע לתאור מנומסת או מאופקת או עדינה  מלה
            . נקרה   אשר דבר כל איתם סוחפים והחלו הואדי במורד זרמו מהירים נחלים חדל ולא  המרומים

  ,     ,        . רגע  ועוד בזרמים נגרפו וסלעים שיחים פנינו על וגלשו שורשיהם מעל נתלשו עצים דרכם  על
      , את         טורפות רחם וחסרות אלימות שמערבולות קצף מעלה גועש נהר אם כי ואדי אינו  והאדי
 ,        , ענפים,      בוץ של כללית בארוזיה השטפון את ומכלכלות דבר ובכל הואדי באדמת נוגסות  מימיו

 . הנהר      תוך על יורקות שהן ואבנים
,  ,  ,  ,   . העשבים       השיחים האבנים העצים מסכנים הגיא תפאורת בכל רדה ששאג איום  רוח

 -          , אולי      קיומם על יודעים לא כלל שאנו בוטניים מנים ומני וחולייתנים חוליות חסרי אלו אי  ועוד
         , ולהפוך      לעצור כדי המתאים הזמן לא שזה להגיד ואפשר חיינו על כרגע נלחמים שאנו  בגלל

       .      , להיות  יכול אינו שאדם בגלל זה ואולי תחתיה שזוחלת הירוקה מהחיפושית להתפעל אבן  איזו
      . על        אשמה כאן שמים לא ואנו רגע בכל סביבו שרוחשים החיים מגוון לכל  מודע

    ,        , הבורא  את להאשים אפשר אנוכי יצור הוא שאדם להגיד וחלילה חס הזה  האינדיבידואליזם
.         ,       , בלבד   מגמתיות מסיבות זה יום של בסופו כי להאשים אפשר אי אותו גם אבל כך אותנו  שיצר

     , לשום           כך נתקדם לא כי שסביבנו יצור ובכל פרט בכל שנבחין לעצמנו לתאר נוכל לא  הרי
  , האדם.          שהתמקדות מסקנה לאותה להגיע אותנו שמביאה פשוטה דידקציה שזו כמובן  מקום
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         - שמטביעים     הסוערים הזעף לגשמי קורבנות שהם להם די לא הקיומי ההכרח מן היא  בעצמו
,      , ומצליף,       ומשחית שקורע מהרוח גם ושמאל ימין על אלמנטים שמתיכים לברקים  וסוחפים

 .   , לסבול         עליהם שיניו בין טרפו את שמטלטל נמר כמו בהם ומטלטל
    ,     , שבדעתם      נראה לא וכלל שמעל השמיים עוד השחירו פשע על חטא להוסיף כדי  וכמו

,         ,  . פצצה     כאן להתפוצץ עומדת רגע שעוד נראה באמת ההפך לנפשו שתחתיהם לעולם לו  להניח
    ,     ,    , בזמן     לעצמנו חושבים אנו אפילו ואולי כמותה נוראה אחרת אחת אז מימן של כזו לא  ואם

 .    -    , ממנה   יותר נוראה מהסערה לברוח מנסים הלאה רצים שאנו
 ,       , רצנו      שכאלו במצבים ממנו לרעוד שיש ומכל מקור ונרעדים עצמותינו שד עד  רטובים

   .           . של   בידו אחזתי כגשר לנו ושימש הערוץ מעל ששכב נפול עץ גזע היה שיכולנו ככל  מהר
 .     , השנייה    לגדה לחצות ואמרנו במאסף עקב וווה אדריאן

       ,   ; חלק     עץ בול על מישקל בשיווי הליכה שכתיקונם בימים לאסון מתכון רק שזה  כמובן
,   ,  .     ,     , שכתיקונם  בימים אולם טוב רעיון אינו הוא משתוללים וברקים אימה שטפון פרצים  ברוח

 .     , תפל   כרעיון ממילא יתברר שהוא רעיון כל
     .    , לאורך    מיהרנו רבה ובזהירות במהירות בפנינו הגשמים וסטרו צד מכל צלפה  הרוח

 .    , סערו,     ואבדון עזעזל ותופת געש רגלינו ותחת הגזע
,   .      ,   ,   "! לפתע"     אך השני בצד כבר כמעט אנו צעד וצעד לאדריאן צעקתי חזק שלי היד את  תחזיק

  ,     -      , רגל     מדרך נכונה לא אחת תנועה תפל רעיון שזה אמרנו כבר ההפתעה מיסוד כאן אין  ובעצם
 .        , שתחתיו   המימי השאול ולתוך מהגזע מחליקים ואנו נכונה הלא בזווית

  ,    , בוץ          של הזה הנהר אך המים לתוך מזנק ולראותו מאחורי נובח ווה את לשמוע  הספקתי
 ,     ,   .    , הפכו    המצולות חיבוק לתוך סחבוני המים סחפוני כרצונו בי עשה זועפים ומים וענפים  ואבנים

 . עכבר      עם חתול כשחק ושיחקו בי
   , ששרעתי           כמו ואפילו הגדה אל וטפסתי הנהר מעל שבלט בענף לתפוס בידי עלה  לבסוף

,           ,   , אדריאן  לעזרת לחוש הבהולה למחשבה לציית בידי שעלה לפני ועוד ומשתעל יורק לרגע  שם
.          ,     , המים   מן אותו ומושה אדריאן של חולצתו בצווארון תופס זו רבתי סערה בתווך ווה את  ראיתי

      .  ' תחילת,     '  לפני ממש הביתה שהגעתי מזל רבים ש מזל נשמעו היום אותו בסוף  ובכן
   ,       , סוף     שסוף מזל מהחבל הכבסים את בבוקר שהורדתי מזל בפקקים נתקע הייתי אחרת  הגשם

     ,        , עד      מגיע זה היה אחרת אדריאן את לחלץ שם היה שווה מזל המים מאגרי את שימלא גשם  יורד
 .      . דולורטה   סבתא אמרה לפחות כך מלזיה של לנהר

 . כבישים             הפסקה בלא ימים שלושה עוד לרדת יוסיפו שהגשמים ידע לא אחד אף  אך
.         , נשטפו,      איזבל סבתא של בגינה והפקעות הפרחים ובצלי גדותיהם על עלו ביוב מערכות  הוצפו
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 ,     .  ",   , צצו"      מכן שלאחר בשנה אך התלוננה הגשמים הורסים החפרפרות לי הורסות שלא מה  את
 . הכרם       בכל אקראיים במקומות ונוריות צבעונים פרחי

,      ,    ;   , חמים  במים אמבטיות מולאו תיכף הביתה חזרה בשובנו ואנוכי אדריאן לווה  ובקשר
  ,(        , קיבלו   (   ואפילו מצוי דווי כל כנגד ביותר יעילה תרופה כבר כידוע שהנו חם שוקו  הוכן
 .          " לקינוח  הישר הערב ארוחת על לפסוח המיוחדת הפריבילגיה את ל לעי הנזכרים

       ,    , שעל   המים כל את האדמה ינקה כשכבר והעולם השמיים ברגוע מכן שלאחר  בשבוע
 ,      , קיבל,      ירדו מתונים עונתיים גשמים ורק השגרתית החורפית למתכונתו החורף ומשנכנס  פניה

.      , העם          בבית שנערך פומבי בטקס המועצה מראש לבו ואומץ גבורתו על מיוחדת מדליה רגל  תלת
" .      , עיטור   קצר נאום נאם המועצה וראש עוגה מיץ הגבורה     הוגשו גילוי בעבור ניתן  זה

      ,   ,    , ודבש   המקומיים האתיקה עקרונות חלב על אנו בישובינו כאן וחונך שגדל זה שכלב  והאומץ
        .  , והערכים    הנכון המוסר לכללי נוקבת המחשה הנם מעשיו הפגין לנו האופיינית המידות  תורת

,  ,       , שאנוכי,      הזה הישוב של נבחר שגריר והנו ישובינו אנשי של הקונצנזוס שהם  האבסולוטיים
 ".   ,  , עמנו  בציר מנהיג ובעצמי בכבודי

המועצה   ,   ראש       , ליבו      שת ולא עוגה פיסת על התענג כולם שכמו ווה לצד ורכן המצלמה אל  חייך
 " ,     ,    , להקים   אפשר ולמלמל בעצבנות לחייך שהמשיך המועצה ראש לרבות רשמיים עניינים  לשום

 "?   , למצלמה   שיסתכל הכלב את לרגע
  ,  "       , ואמיץ    המדובלל הנכה הכלב כ ווה את שציין קצר בפרגרף במקומון הוזכר אף  הארוע

        ". האחרונים,     הגשמים בשל נגרמה שהתאונה שם נכתב עוד מטביעה קטן ילד שהציל  הלב
 . לוואי         כתוצר חזקים ולזרמים הנהר במי מסויימת לעלייה שהביאו

   ,      , שלא     שום על עיתונאית לאתיקה דבקות במעט לוקה המקומי העיתון שמערכת נראה  אך
)      . למרות        מדובלל אינו כלל שווה מפני עובדות לאמת טרח בכלל במערכת שם שמישהו  נראה

 .        ,    ( ומלבד    ארבע במקום רגליים שלוש לו שיש פשוט נכה אינו והוא ארוכה פרווה לו  שיש
,            , צד   מכל אותנו שכיתרו המתפצחים הברקים כל את להזכיר גם שכחו אלו בסיסיות  עובדות
   ,  . איך         ידוע לא ולבסוף שורשיהם מעל ענק עצי שתלשו הפראיות והרוחות המתפוצצות  האבנים

  ", הואדי     "       הרי הנהר במי מסויימת לעלייה הביאו האחרונים הגשמים ש הרעיון את קיבלו  הם
  ,  . אישי           מנסיון ובכן סוחף לאוקיינוס והפכוהו השחקים מן שנפל הטסונמי מי תחת טבע  כולו

.     ,  , לפעמים     טועים הם גם כתבים ש להגיד אוכל כתב בתור
.    , שחשוב,         מה וזה הדברים קרו וכיצד התרחש באמת מה יודע אני ניחא
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     ,    ,    , מפני     זה אם יודע ואיני ונרעד ומטפטף רטוב במטבח ויושב נכנס ביתי אל בשביל רץ  אני
   ,      .       , לזה   אין כרגע כך או כך בין אך שניהם של יוצא פועל שזה בואדי קור או  התרגשות

 .   ,      . נמרח   והדיו הדף ואל משערי נושרות טיפות מעשי על אימפליקציה
? הגשם    אליכם הגיע כבר

. לקרוא   ממשיך אני
   )     . עיכובים     בחשבון שהבאתי וכמובן נכונים שלי החישובים אם שבועיים לפני עזב הוא  אותנו

  ,(       , כבר,      הוא וכהנה לתדלוק עננים של אקראיות עצירות עננית בין עומס שעת דהיינו  אפשריים
,         ,    . בסגול   שפורח אולליה סנטה עמק מעל יושבת ואני בבוקר מאוד מוקדם אצלכם להיות  צריך

         , שעות      כמה עוד שיעלמו וסמיכים לחים ערפילים בו ושטים השמש תחת שקורץ נהר בו  וזורם
 . הבוקר  בחלוף

 ? הגנרל     של התיק מתקדם איך
    )         , פעם    מדי לקחת תשכח אל שתיים מספר גנרל תיק על שוקד כבר אתה אותך מכירה שאני  כמו

,     .(        , מעניין,    יום היה אתמול נהר איזה במורד קצר מסע לאיזה ולצאת רפסודה איזו לבנות  הפסקה
   - '     ,    ,  , של      שמו זה או הוצ שלפי שום על לויכוח נתון זה ובכן לעולמו הלך המקומי השמאן של  החמור
.     ,     ( ' העולמות,    ( שבין העולם זה בהולאו כלואה להיות עתידה ורבסקו צ שלו החמור נשמת  השמאן

    '      ,     , המקום   אל דרכה מצאה ורבסקו צ של שנשמתו תקווה וכולנו מיוחד טקס בוצע כי דאגה אל  אבל
    ,         , לעצמו.   אמץ כן ועל תקני עניין לא זה ניידות יכולת בלי שמאן מקרה ובכל פי,   הנכון על  הלה

      -     , הרופא   את יפה שמשרתות אופניים זוג מודרני דבר בכל המצדדת המקומית העכשווית  האופנה
     , לתקשור,         חשובות הזדמנויות להפסיד מבלי בכפר מקום ובכל זמן בכל להיות לו ומאפשרות  האליל

   :       ,     . אף     דבר שום שוב זאת להזכיר מזיק לא אבל לנו ברור כבר וזה שמעבר העולם של הרוחות  עם
     . בן    לשמאן לא גם מדי מאוחר לא בכפר      (  92פעם נראו לאחרונה אופניים על לרכב ללמוד  שרוצה

 .     :   , תאונה       עזר גלגלי ללא שמאן רשום ומתחת זהירות נקיטת על המתריעים חדשים אזהרה  שלטי
 ,       .   , נשמתה     חשש ואין נוסף טקס בוצע אך התרחשה כבר איגוואזו ששמה תרנגולת שכללה  מצערת

.( בטוח  במקום
   .         , טינסו     של למרק כוכבים מרוב השמים שחור את לראות ניתן ולא שקטים והלילות נקי כאן  האויר

        ,( שבא  (      כלבים גור אותי אימץ שבועות כמה ולפני דולורטה סבתא של המרק רק אולי מתחרים  אין
.       ,     ,    . בורות   של מוסמך תעשייתי חופר והנו המקורי ווה של לזכרו ווה לו קראתי מקום לכל  בעקבותי

    -   , לדעת          ניתן שלא עמוק כך כל שהוא בו מתגוררת שאני הבית מאחורי עמוק אחד בור ישנו  וכבר
.            . העולם    של השני לצידו מחילה לי יחפור הוא אחד יום אולי סוף לו יש אם

. יולי,  בחיוכים
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   ;       , לכמיהה   חגיגית אודה ביתי גג על ותופפים וכבדים עזים הגשמים יורדים  בחוץ
,         , האפור.     שמי מתוך אל ומתרקם כבר הליל ושר מתפצחים וברקים מתגלגלים רעמים  ולגעגועים

   ,   .   ,   , תשוב      לא ולעד לעד יחכה אליו שתשוב לה ויחכה העולם על הארוכות גלימותיו יפרוש  ותיכף
. פעם     אף אליו עוד היא

.       , לכאן   חזרה מחילה לך יחפור הוא אחד יום אולי

הליל  שר
.   "? שאל"    אדריאן הלילה נמשך זמן כמה

 ,    ,    , כל"         ודבר חיים בעל ברייה כל סביב העולם על גלימותיו את לפרוש הליל לשר שלוקח  הזמן
,   ,      " .    ", אז   ורק מחצלותיו בשחור דבר כל לעטוף עליו דולורטה סבתא השיבה ובית ועלה  עץ
    , צנצנת        (    הלילה שר יפיק כך לא אם כי דיו שחור והלילה הביניים עולם אל הצללים  כשנעלמים

     ,    , לשביעות     מספיק שחור שהוא עד שחור ללילה ויוסיף גלימותיו מתוך שחור המכילה  קטנה
      , שאף,          ביבשת הרחק שנמצא הר זהו ביותר הגבוה ההר אל הערביים רוחות על הלה טס  רצונו)

,     ,    ,     , ארוכה    געגועים אנחת נאנח נכחה רגליו מותח הר אותו בפסגת ומתיישב גילה לא עדיין  אחד
".  , ומחכה   באופק עיניו ונועץ

 .  "? שאלתי"  למי מחכה
  ,     ,     .   , ישבנו  ואנו בכוסותנו ההביל חם שוקו באח בערה נעימה אש בעיצומו והחורף קר  היה

    ,    , ולרמצים      העץ לפיצוח הקשבנו המרצדות בלהבות הבטנו הכמין מול אל ומחצלות כריות  על
.     ,      , הנעים  בחום פנינו ושטפנו עץ שיפודי על מרשמלו צלינו חרש הנסדקים

".  , ליום"  לה מחכה
.   "? שוב"    שאלתי ליום מחכה הוא למה

    " .   ", פעם"          רק נפגשו השניים אולם סבתא אמרה מאוד עד זה את זה אהבו הליל ושר שהיום  בגלל
    .     ,   ,      , והלילה  היום ישבו אז הזמן בתחילת להגיד אפשר הכול לפני רב זמן לפני היה זה בלבד  אחת

". אוהבים        ששניהם דברים על ארוך זמן ודיברו יחדיו
.  "? שאלנו"   אז קרה ומה

,    ,   ,    ,    , תקווה"    מלא ובלב ובגעגוע בערגה הזמן תחילת מאז היום אותו ומאז הזמן בינהם הפריד  אז
.   ".   ,       , סבתא       סיפרה לשווא אך זו של זרועותיו אל זה ולשוב שוב זו את זה לראות השניים  מנסים

  ,         , שזה"     עד הליל שר של גלימותיו באימרות שמלתה עטרת מאכלת יום שזורחת פעם בכל  כי
     ,  ,  . של        בשובו קורה הדבר אותו להיפך וכך לזרוח הספיקה שיום לפני עוד כליל ונעלם  מתפוגג
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    ,        ,    , הוא  שהספיק לפני עוד יום של שמלתה את ממיסות גלימותיו כאשר הערב בוא עם הלילה  שר
 ". העולם   אל לרדת

   , האש          רשפי ותחת נעים ריח הפיצו האח על הניחה שסבתא וערמונים תפוז  קליפות
.   ". '   " . סבתא,       אמרה ים סנדוויצ נכין עכשיו לכתום אדום הבהבו ואודים לחשו גחלים  המרקדות

  '       , עוגיות     של ים סנדוויצ והכנו שהשחירו עד אותם צלינו השיפודים על מרשמלו קוביות  נעצנו
"?     " ,   .     , לבן   לילה פעם ראיתם כבר שאלה אז סמורס להם קראה שסבתא מותך ומרשמלו ושוקולד

.  ",   " . השבתי    חושב לא אני מבטים החלפנו ואדריאן אני
,    " ,   ",   ,   , אליהם"   הגיעו שעד מפני סבתא אמרה לבנים שלילותיהם מאוד רחוקים בעולם מקומות  יש

       ,      - אלו    בצנצנת לו שנשאר מה שכל עד בלילה לעטוף שעליו ארצות הרבה כך בכל הליל שר  עובר
 ,    ,      . שאליהם      למשל אלסקה כמו יותר אף רחוקים מקומות וישנם שחור של בודדות טיפות כמה  רק

   , בעונות             כן ועל ריקה לגמרי כבר פשוט שלו הצנצנת כי להגיע הליל שר אפילו טורח  לא
        , בוא,      עד בשמיים שמתמהמים עצלים דמדומים רק אלא כלל לילה מקומות באותם אין  מסויימות

היום." 

הזמן  על
,     ,        , מדקותיה    הנשמה את שודדים הבית אל חרש גונבים אשר לסטים כמו הזמן חולף עובר  וכך

      ,  ,    . במרקע,   טרוטות בעיניים צופים אנו אולי בשודד בו חשים לא וחודשים שבועות  ימיה
!  ,   ,  , אח,        לעננים מעבר שם אחרים במקומות ומחשבותינו ערב ארוחת מכינים אולי  הטלוויזיה

        ,      , חשבת  מה על מישהו אותנו שואל היה ואם השטיח את שואבים אנחנו אולי מהסכין  נחתכנו
 .       ?     , לענות  יודעים ולא בכתפנו מושכים היינו שלך השטיח את כששאבת הרגע באותו

 ,    ;        , משב   בעורפנו אויר נשיפת ממש גבנו מאחרי אצבעותיו קצות על חומק הגנב זה  והנה
  ,     ,  ,   .   , בא      שאינו דין בית לו שאין השודד הזמן זהו לא ותו קמעה הפתוח החלון מחריץ קל  רוח

 .    , יריב  לו שאין ומתן במשא
   .    ,    , באדום   ניצתים השדות החורף זה כך שוב ויורדים מפסיקים ארוכים גשמים  יורדים

.     ,       ' הרקפות,     הסלעים בין מציצות קטן חורש רק הוא ועכשיו סבוך ונגל ג היה שפעם ובואדי  ולבן
 ,   ?    ,   , כי       לבי קופא חוזרת היא מתי שואלת וכשהיא הגוף את מחמם דולורטה סבתא של  המרק

 .     ,  ,   ,   , התשובה  את כן יודע הלב שהוא נראה יודע לא אומר כשאני
 ,  ,     , המסיר,        המשכיח הגדול המרפא גם הוא מכל היקר את במרמה שגונב הנכלולי זה  והזמן

 .    . השוויון,  אידאת זוהי המסלק המוחק
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  ,      ,  ,  , לא    ודבר קיצו אל ומגיע כמעט והחורף החודשים השבועות הימים עברו הנה  אך
     ,     ,       ; של.   הרבה רצונו לשביעות אך גנרל עוד של לא נוסף תיק על שוקד כבר אני צדקה יולי  נמחק

      ,  .       - חזרה  דרך תהיה לא כבר שמכאן ונראה המידה קנה באותו שהוא אחד כזה אוליפנטי  מר
 .      , וברורים  משמע חדי תיקים אותם ימים לאותם

       , שטיפול      הנוספות ההשקעה שעות את מבכר ואנוכי אתגר שוחר שאינו אחד אינני  אולם
  .        ,   ,   , זו   אך שלו את לעשות לזמן לתת הנפש תהין מוסחת כשהדעת כך אולי מצריך הנוכחי  בתיק

   ,       ,   , הכיסופים  בעצמות גואים הזכרונות עוד מתחדדים הזמן שחולף ככל אדרבא שכן שווא  תקוות
 . - שקט   אי אותי וממלא

,   ,      , דין        פסקי עזר ספרות שולחן על מקבץ הספרייה אל נכנס ואני בחוץ יורד זלעפות  גשם
,    .          - בשולחן,  מתיישב אני החדש לתיק כהכנה משהו ממנו ללמוד שאוכל מה כל הרצאות  תקדימים

 ,          , על    הגדול החלון על שנוסעות הטיפות על ומביט לאחור נשען הנייד המחשב את  מפעיל
,      ,  ,  ,     ; שלולית  לתוך שמנתר הילד על נקודות לבנות כחולות במטריות אוחזים הם שבחוץ  האנשים

  ,   ?     ,    , ישר    רוץ לו ותגיד עליו לכעוס אפשר איך ותחשוב שתחייך או תכעס כבר שלו  אמא
 . שבחוץ,    באפרוריות מביט למקלחת

  ,     , לאילנים       שיתפור אביב ויחל עונות יתחלפו קיצם אל הקור ימי יבואו מעט  עוד
 .       ,     ,  , אני  לבבות ויחמם הקפוא בדשא חיים יצית בדיהם אל פרחים ירקום רעננים חדשים  מלבושים

     ,    , הדואר       את בודק ההרגל ומכורח עיני ומשפשף מפהק המחשב מסך ואל החלון מן עיני  מסיט
  ,          , וממיס.  מחייה מתרדמתו העולם את שמוציא האביב אותו אפילו הגיע טרם והנה  האלקטרוני

   ,       , ומאיץ,      כבר והוא הרגע בזה בא כאילו חש ולבי בכל התרגשויות ומפיח אהבות מצית  קפאונות
 .  , וקורא         מיולי עתה זה שהגיע אימייל פותח שאני כמו בי

-            , בדואר    המכתב אותו את קיבלתי מאז מיולי ידיעות באו לא כי פרטים בידו שאין  ואדם
          , שאינו     דמיון בעלי שהם אלה אותם וכמה כמה אחת על למניהם תסריטים בראשו ונרקחים  יש

 ,       . לא,         זן מכל רעיונות בראשי עלו כבר בשבוע יום לכל סצנריות אחת בסיאה רוקח והוא  ביישן
   -    ,       , מתממש     הנה כי לבי בי נרעד המייל את קורא שאני כמו אך מספרם מחמת כאן לפרטם  ניתן
,       ,        , בכפר  שביקר לשון וחד מראה טוב כלשהו מדען עם בפגישה נגע אשר זה מהם  אחד

  ,  , מוגבלים        ואינם וכוללים פגישה מאותה נולדו אשר מחרידים ארועים של  ואבולוציה
  , חיזור           מחוות כדוגמתא פרוזה שיכתוב לחלום רק היה יכול ספרקס שניקולס פרועה  לרומאנטיקה

  -    ,  - כותרת (     בעלי כולו הכפר שבילי משמע יולי מהלכת בהם השבילים הצעת  גרנדיוזיות
  ,  ,  , תמה,   (        ואין נסיך מסתבר גם הנו לשון וחד מראה טוב מדען אותו ארצות קניין  ססגוניים)
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.(          ,    , לאהבה,   כאות אחרת או זה יבשת מרכישת טוב שאין אחד כל ויודע הכיסים שעמוקים  איפא
 . שלי,     הגרסא לפי לפחות ובכן

, -          , לאומיים   בין ליחסים מומחה לאיזה בקשר מה דבר יולי מזכירה המציאותית בורסיה  אך
,  .      ,      , ובכן  רבה מקומית להתרגשות גורם אשר בכפר כלשהו מפעל בהקמת שעוזר קולי  פיטר
  ,   ,  .     , מרגיש     כבר יולי אומרת והכפר האזהרה פעמוני בראשי נרעדים לא או אפריקה יבשת  רכישת

 .     ,      , פרידה  של תחילתה שזוהי השורות בין לקרוא קשה ולא בית כמו
         , בחללי     תועה ככדור השקט אי בי מתרוצץ כבר אך רבים אינם והפרטים קצר  המייל

 ,    ,     , ומחשבותי,      הכותרות את מלטף הספרים על מבטי מרפרף המדפים בין ומהלך קם ואני  הגוף
 . מנוחה,   חסרות תועות

   ,      , אני       אולי הנה המלא הסהר תחת שמהלך סהרורי אריסטו פני על לאט חולף שאני  וכמו
.  .   ,    ,  ,   ,  ' אי    ואי קיטס פלאנק ומקס אינשטיין אינציקלופדיות מסע ספרות ורן ול ז אצל מבקר  כבר

,      ;      - והכל    ורודים בית ונעלי חלוק המעברים בין הזיקנה לפתע מופיעה פו אלן ואדגר  קמינגס
    " ,      , את    פה מבזבז אתה מה ואומרת גבינים ומכווצת שפתיים מקמצת רוח בקוצר בראשה  מנענעת

הזמן?"
.   ",   , אומר"   אני עובד אני אומרת זאת מה

 ",  ,        " ,   ", היא"   הא עבודה שום כאן נעשית שלא יודעים פה כולנו הזיקנה נובחת באמת באמת  באמת
". אולי, "   בעיניים עבודה מגחכת

"?  , כולנו"  זה מי
.   ". הזקנה"       ממשיכה בעיניים עלינו לעבוד אפשר שאי יודע ואתה

.   "? מתעקש" אני עלינו
  , " ,   ",  ?     " , רוזמרי  על עלי נובחת היא עלינו האלה המרגיזות השאלות כל מה מתנשפת  והזקנה

 ".  ,   , עלינו,  גולדברג לאה חניבעל לירי
         , דפי   מתוך וצצות המאוזכרות הפרסונות רוחות לפתע מתרקמות הנה מדברת שזו  וכמו
 ,     ,   ,     : שאבוי   בימים באה אחת ועוד מזוין מצביא מזדקנת משוררת של רוחה המדפים שעל  הספרים

.      , למראיתה,      עצבי בי מתערערים וכבר העבר מן לרדפני שבאה נראה לי
 ,       , במרכאות"     עובד שאתה עצמך את לשכנע ולנסות תכלית בחוסר כאן להתסובב  במקום

 ,     ,      ,( כמו (   יודעים כאן כולנו כי איתי להתווכח אפילו תנסה ואל באויר מצטטת הזקנה  קפולות
   " ,   ",      , העניינים  כל את נטוש הזקנה נובחת אחרים במקומות נמצא שלך שהראש אמרתי  שכבר

   ,   ,     , מספיק     כבר בזבזת השם למען מדי מאוחר שיהיה ולפני בהם מתעסק שאתה האלה  התניינים
 ". אליה-      כבר ולך עצמך קח זמן
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.   ", אומר"    אני פשוט כזה לא זה
.   "! הזקנה" קוראת שטויות

     .    ,   ",  , קודמים"  וארועים שלי ההסטוריה עקב בחשש סביב ומביט לוחש אני בבקשה בשקט  יותר
        , רשימת     במרום מתנוסס ששמי כבד חשש בי קיים שניהם בהם נקשרו וצרות  שהספרייה

 ,         , בועט    אותי לגרור וגאה מקצועית ספרנית כל תהסס ולא הספרייה משטרת של  המבוקשים
,     ,       , הראשון  הפורענות אות בהנתן מחדש לתכנות החשוכים הספרייה צינוקי לתוך באזיקים  וצועק

 .  , מכיווני   ביותר הזוטא ולו
" ,   ",   , אם"         חניבעל מכריז תרצה אם שלי המלחמה מפילי אחד את לך להשאיל יכול  אני

)    ,      , הפילים   קצרות אויב מהתקפות המשתנים האויר מזג בתנאי בהתחשב תדיר בקצב  תנוע
,        ,   ( מראש    לצפותם נתן שלא ואריאנטים מספר ובעוד בפעם מפעם שטח בכל בלוחמה  מיומנים

 ".   ,  , ימים      ושלושה חודש שנה תוך היבשת את לחצות תוכל
.   ", ממלמל"  אני תודה לא
קוללתי"     שבה זו נמרצת קללה
אהבה    לה קוראים שהתמימים

שפלתי,       נפשי בעיני מה תדע לו הה
,      ,   ". בחולמניות    בי מביטות השחורות שעיניה המשוררת מדקלמת במכאובה נפשי מתבזה  איך

. לבה    אל נספקות ידיה
,  " ,   ",       ,    , לכבשה"  עליך חניבעל אומר בנושא רב נסיון לי יש כי טוב לי ותקשיב לי  תקשיב
   ,   ".   ,  , חרבו     את שולף המצביא מתרגש למשל רומא כמו סוררת מדינה וצבאו מפקד  כשיכבוש
  ,     , דפים        מקצץ מקומם מעל ספרים מטיס נרחבות קרב בתנועות ולכאן לכאן בה ומניף  מנדנה

 ".   " ,   ", " . חלוד  קצת אני מגחך הוא סליחה מדפים ושורט
  .       " ,    ", יבואו"    תכף באת ממנו המקום אל אתה גם ושוב בתרעומת לוחש אני לנדנה החרב את  השב
 ,      ,     , יותר      נורא עם זהו ספרניות כי לחרב תזדקק באמת ואז הזו המהומה כל עם הספרניות  לכאן

 ". כבשת     פעם שאי אומה מכל
 " ,     "-  ,   " ,   "! שלהן" והראש בחרבו ומניף רועם הוא כך חרב הנפות שתי חניבעל קורא  הבלים

". במעברים   פה יתגלגל
.    ",  , בחלחלה" לוחש אני בבקשה שקט

הים"   וקרבת קרבתך
שנתי   את גזלו

הים     מן נשבה אפך נשמת
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.   , ביתי,  אל מלוחה ותחדור
בדכים  וגלים

  ". אהבתי  למרומי
 ,        , בוחנת      סביבי צפה שהיא כמו אחריה עוקבות ועיני עצמה סביב וסבה עצמה חובקת  המשוררת

 . מהורהר   במבט אותי
  ,    ".  ,      , במצב"    שגם לירי רוזמרי מסננת ילד נכדתי אחר לבוא תהין אם גורלך יהיה מר  גורל
    " .      ,  , כשהנחת,  עשית כבר אחת טעות באברי נוקשה חרדה יוצקת היא האוורירי ובכן  צבירתה

    ,      ,  , ממנה    נוראה שניה וטעות לעתים שלך הזן שנוהג כפי ילד שליטה מכלל לצאת  לרגשותייך
 " ,    ,    ". אותה,      לימדתי בעורי צורב ומבטה אלי קרבה היא תניינים רגשות לאותם תציית אם  תעשה
   .       " , ומכל,"     ממנה שכח בחיים ממנה לצאת סיכוי כל לך ואין מתכווצים וגביניה אומרת היא  היטב

".    , האומללים  בחייך והמשך שהיה מה
האח"    את אלי שלחת

משנה  להעירני
לצוח   אותו למדת
ותחנה   אהבה מלות

   ,      "!   ,   , אחד    אל מרחפת סביבי שוב וסובבת המשוררת קוראת אבוא לא אבוא לא אבוא לא אני  אבל
   ,        , מתנפנפת    השנייה וידה צער במחוות מצחה אל באה האחת ידה הספרים על ומתיישבת  המדפים

. הכיוונים,     לכל ספרים מעיפה לצדה
 "!     , " ,   "! הספרים" לתוך חזרה כולם מספיק קורא אני זהו

     ,      , דקים  לרסיסים השקט חוסר התפזר המנקרים הלבטים לוט התפוגג כאילו הרגע  בזה
    ,         . צחות   איזו בי מזהירה גשם ענני בין שמפציעה שמש קרן אותה וכמו והלאה ממני  ונשטף

  ,    . סיב        ובכל שנשארה הזו ובפשטות והספק ההססנות קליפות מעל הברור את שמפשיטה  מחשבה
   ,     ,   . את,       עוזב אני בעניין נוספת מחשבה ובלי כממרא רגע לעשות שעלי מה לפתע לי נהיר  בגופי

. רכבי,    אל ונכנס הספרייה
,      ,   ,   , לאסונות    גרמו שכמותן החלטות מאותן תשוקה של רגע של ההחלטות אותן נעשות  כך

       .    ,    . יודע     ואינני לה אומר מה יודע איני יגיד הזמן רק זו תביא ולאן אומות של להקמתן הביאו  וגם
     ,         , אפילו     אם יודע איני וגם נכון שהוא עיתוי פעם אי היה בכלל ואם המועד את החמצתי כבר  אם

    .      ,    ,  ,  , אדם  כבר משעשה אך משהו יודע אחד מישהו לפחות יודע אלוהים רק ב ולא שם  עודנה
 -    ,      ,   , לא   האמת כמו מוחלטת במשפחתי דבר כל כמו עקשת כעקשנות חזקה שכזה מסוג  החלטה

 .     , ממנה  האלוהים לא וגם הגורל יזיזנו
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      ,      , שדה    אל הכבישים על ממהר אני אחת משימה רק עיניו שלנגד לקרב שיוצא אדם  וכמו
      ,       , בכלא.  שאסורות המלים את מתוכי להקיא רוח קצרות ואחוז דיבוק אחוז כמו וכך  התעופה
       , בחללי-     גולמו מקליפת שבקע אובד כפרפר מתרגשות השנים מתרדמת מתעוררות הן  החשש

 ,     . מה,        לעצמו יחשוב והקורא ויכול מלהגות כבר בעצמן רוח וקצרות בסרעפת מדגדגות  הבטן
      ,     ? שאינה     זו היא שהאהבה כבר שנגיד הזו הרשמיות כל למה הסנטימנט כלעומת מלים של  ערכן
 ,       ,      . האם   הקורא אותו גם ישאל אולי כי דיאלקטי עניין שזהו כנראה אך מלהגות לחכות  יכולה
      ,  ?     , תוצר     אלא הם אין הרגשות האם או עצמו בפני סוברני מימד נפשנו של שלוחה הינו  הרגש

   , אותם          שמעבדת ההכרה התודעה אל החושים שמזרימים המידע קלט כל של אינטגרציה  של
 ,     ,   .    , לא   הקורא אותו יתווכח אולי אדם כי לרגשות מתורגמות אשר למלים שמקודדות  למחשבות

,     ,     , עליהם     ולתת ולשאת ולפרשם רגשותיו את לעצמו ולהסביר העולם את לעצמו להסביר  יכול
      . שלאסקימו        הקורא אותו יגיד אולי הרגשות מהות את לו שיסבירו הנחוצות המילים  33ללא

            , בארצות   הגר הממוצע האדם מן שלו החורף חווית יותר עשירה כן ועל שלג לתאור  מלים
 .           , מלים  כארבעה עד אחת ממלה מורכב שלו החורפיות החוויות שלקסיקון הממוזג האקלים
  ,    ,     ,     , כך  וכדי מלים מתוכה גזר מביטויים השפה את הפשיט הבקיא הקורא אותו יגיד הגדול  האח

   .     , היתה      איזבל וסבתא לשליטה יותר ניתנים הופכם האוכלוסין של הרגשות מגזר את  ווסת
  ,      ,    .   , גם,    ואולי הרגש מקור היא היא השפה ויגיד הקורא ויסיים גשם אין עננים כשאין כי  אומרת

,    -        , מכתב       לשלוח ובלי לאו או שם לה יש אם בין תחושה היא שתחושה ויגיד לבסוף זה  יתווכח
   ,       ,    , המרומים  אל פורח לפרו הראשונה הטיסה על עולה אני לאחור להביט ומבלי להתקשר  מבלי

.   , אליה  פורח בלון כמו

    ,         . ושפל   בגאות וירדו עלו האופק חוג מלוא את כבשו הן ומנחמות רחבות אותנו כיתרו  הגבעות
    ,        . כנפי   על גלשו פרפרים וכחול בסגול אלינו קרצו והאירוסים התורמוסים צבאות וצהוב ירוק  של

,   ,    , לנפשנו,        והניחונו אביבי דיבוק אחוזות פרח עלי שעטו וניחוחות חום שיכורות ודבורים  השמש
   ,    , כונכיות,       לכיסנו אוספים סלעים מעל מנתרים החרציות שדות של הצהוב בים שדילגנו  אנו

,    ,   ,   , פרחים    ומריחות עוצרות לאיטן שהילכו שבמאסף ולאלה זעירים שבלולים של  ריקות
 ". הזקנות"    העצמות את מחלצות ו

".  ,    " ,    ", איזבל"   נעורנו בפסגת עודנו אנחנו דולרוטה סבתא אמרה זקנות פתאום מה
          ,   " , שוב   להרגיש לאשה לגרום אביבית ושמש צח מאויר טוב אין כך או כך צחקה איזבל  סבתא

".   , אוכמניה  כמו וקלילה צעירה
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    ,      , מאחורי     האחד את תחבה סגולים פרחים שני קטפה ואז בראשה והנידה חייכה דולורטה  סבתא
  " .       ,  , האביבי    מהסגול מעט איזבל סבתא של שיערה בפקעת ואחד הגולש הלבן שיערה בתוך  אוזנה

".    , זקנה  או צעירה אוכמניה לכל
,    ,  , וגזע           אפור סלע והכל רך צהריים אחר אור של נעימה שמיכה הכל על פרשה  החמה

   .     -      , האופק   מול אל עליז בנצנוץ לה השיבו ירוקה חיפושית וכנף לבן פרח מתנודדים עשבים  להבי
      ,       , עץ  תחת שהתיישב מקל עם ואיש ופעיות צמר של לבנות גבשושיות הסתמנו שמנגד  בגבעה

 . במפוחית   מנגן והחל
,    ",  , איזבל"         סבתא אמרה אחרת וגרעינים קטניות צמחי מני בגבעה שם שאין לקוות  יש

". צרות"   לאדון יהיו
.  "? שאלתי"  צרות למה

,    " .   ",    ,       , אז" שהתרחש מה וזה היא אמרה לאסון מתכון זה וכבשים ומים קטניות של תערובת כי  הו
".    , צעירה     עוד כשהייתי יוון של בהרים היום באותו

 ,     ?     , מתעמעמת    תחתנו רועדת כבר והאדמה היום באותו קרה מה לשאול הספקנו לא  עוד
      , כאילו       שנשמעים עד המפוחית צלילי ומתעמעמים הגבעה מאחרי אל רגע בן ששוקעת  השמש

  ,      .   , מסמיקים  והשמיים האדמה על ומרטיטים מתארכים צללים מתנדפים ואז חלום  מתוך
ומאדימים. 

   ,       ,    - אינו   אדם הרי כך שעשינו לב שמנו לא ואפילו בעינינו מיצמצנו רק אחרי אחד  ורגע
     ,   ,  ,    , מן    השיער את שמברישה היד אצבע ניעת מצמוץ רגילים גוף תיפקודי מחוות אותן לכל  מודע

    -       ,  , שבריר,    לאותו עינינו נעצמות לא או לכך לב שמנו אם ובכן קדימה שצועדת הרגל  העיניים
  ,     ,      , של,   יריעות ירוקים בשדות עדיין מוקפים זר מקום באיזה עומדים אנו נפקחות וכשהן  שנייה

  ,     .  , ומהדהדים     נמשכים יותר נרחבים משעוליהן אך וגבעות בהן מלחכות שכבשים ופרחים  עשב
  ,         , כחולים  השמיים כיפותיהן מאחורי אל גולשים מולשגים הרים ששיפולי היכן אופק  עדי

     ,     , חמוקי     בין מאל שנדד ונחל סביבנו אפורים חדודים סלעים בהם דואים קולמוס וענני  וצלולים
. הגבעות    ואל רחוקים הרים

       . ששרטטו          או מפה בידם שיש אלה רק הים אל הגיעו טרם הנחל עוד יחלוף היכן יודע  ומי
 .             , ידם    כגב אלה בגבעות ונקיק סלע כל שמכירים מקומיים אותם עם יחד יודעים המפה אותה את

   ,    , הנחל       עם והכרותנו הרחוק הזה בזכרון נוכרייה בארץ אקראיים אורחים רק אנו  אך
    .         .  , להתנחם   אנו יכולים אך לידינו שכאן הזו המים רצועת את רק נכיר מקומית קצרה הנה  הזה

          , בה     לוקחים שאנו שלמה מעשייה מתוך מצומצם חלק אך הנו הזה הנחל פלח שלפחות  בידיעה
.          , הים,         אל בשפך שם אי סוף גם לה ויש הרים בין בנביעה שם אי התחלה לה שיש חלק
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     ,     , רגליהם    שמשכשכים אוהבים זוג על ועמקים כפרים על חולפת נמתחת העלילה לבין  ובין
      , המסתננת,          שמש של שקטה סצינה על במקורו דגים שדג נוצה מרהיב עוף איזה פני על  במימיה

 ,            ; חמוקי   חלוקים שמלטפים המים פני על תופסת משחקים וצל אור של ניואנסים העץ ענפי  בינות
 ,       ,     . פלוני,      צר בנקיק קטן פלג רק ושם נהר הוא שם הנה פעמונים אלפי כמו חרש וצוחקים  סלעים

  ,       ,    , שכחנו     וכבר הלאה שרצים המים עם הדם מתערבב קרה מה מעניין פצועה רגל כף בו  רוחץ
 .        , והפרחים,     השדות עם גבעה באותה שוב אולי אחר במקום כבר אנו מכך

  ,   ,   , סבתא        יושבת הנוקד במקום אחד ותחת גזע ועקומי עור קמוטי עצים ישנם ושם  פה
    ,   ,     , החמשירים  מחליפים המפוחית ואת והשחורה הארוכה הידועה הצמה אותה עם הצעירה  איזבל

. לעצמה   ממלמלת שהיא
,  ,   ,     ,     , את"    את להדליק שכח הוא אחד יום באפר התפלש יום שכל מוזר די בצרצר  מעשה

,     ?   " ,     "? מתחרז    לא זה לא התנור את הדליק לעצמה ממלמלת איזבל סבתא הדליק הוא מה  את
      ,     "...     ? בו   דופקת והיא ארוך עץ מוט איזבל לסבתא לה יש מתחרז לא זה גם עצמו את  הדליק
:   , " ,    ",    " . שיהיה     אז נו לעצמה אומרת היא אחר חרוז לי אין האדמה על הדעת בהיסח קלות

מוזר    די בצרצר מעשה
באפר    התפלש יום שכל

שכח     הוא אחד יום
התנור   את להדליק

שאסור    מה כל וקרה
 . הר      לו אין יום אותו ומאז

  ,  ,   "!( מרימות,   (      הן והכבשים קוראת היא שורות שש לו שיש אכפת ולמי המושלם החמשיר  זהו
  ,     .      , רגילות    הן אנומליה לא זה כי בלבד קצר מבט בה ומעיפות העשב מתוך ראש  לרגע

   "!   !   !   " : המין   לכל וסליחה נפלא חמשיר בעיצומה גאונות הכלל מן יוצא אלה מעין  להתפרצויות
 ,      ,  ,   , כמו,     לעשות חשובים יותר הרבה דברים לכבשים להן יש לרועה הכבוד כל ועם  האנושי

. עשב   לאכול למשל
 ,   , כבשים            ועצים גבעה הנורמלית המציאות מן סטייה איזו כאן שיש נראה לא לנו  גם

  -          . הגענו,   ככה בעינינו שוב למצמץ ועומדים כתפיים מושכים שאנו כמו אך מקובל דבר  ורועה
  ,     - מהמיצמוצים,        שוכחים הריכוז את מאבדים אנו שלנו לזמננו חזרה נשוב גם בטח וכך  לכאן

 .  ,  ,        , אנומליים,   ובכן מעט דברים עינינו מול מתרחשים לפתע כי תימה ואין ומהחזרה
,  ,  ,  : סלעים          עץ נחל קודם שתארנו המראות באותם מביטים היינו רגע לפני רק  הרי
         .  , את,   משרתים עדיין הפריטים מרבית כללי שבאופן להגיד וניתן וכבשים ומקל רועה  גבעות
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 ,     ,     , הסלעים     עץ עדיין שהעץ נגיד מסתוריים להיות לא וכדי הבורא למענם שייעד המטרה  אותה
  -        .  , התרחשה,     אולי אחרון פרט באותו קלה סתירה ישנה אך וכהנה נחל הוא עדיין הנחל  סלעים

  ,        , עכשיו       הנו רועות כבשים עתה עד שהיו מה כי הבראשיתי הייצור בקו או בתכנון טעות  איזו
:     ,       . יותר    פשוטה בצורה ובכן סתומים תאורים כאן מספקים אנו שוב בלונים של מרעית  צאן

 .    ,   ,    , באויר  עכשיו דואה ופעיותיו צמרו רגליו ארבעת על כולו המקנה
 ,    ; מתגלגלות       וצמריים נפוחים בלונים המרומים אל כולן הכבשים להן ופורחות  עולות

 . בהנאה    ופועות צירן רגעי        סביב בבילבול לוקות הרגע באותו שם שחולפות מסויימות  וציפורים
  ,   ,   .       , לא,    מעולם לשער ניתן אנו וגם שכזה במחזה חזו לא מעולם כי מציאות אי והרגשת  חמור

    ,    ,  ,    , לדעת    אפשר אי כבר כבשים שהם בלונים או בלונים שהן כבשים מוזר דבר בכזה  חזינו
 . אלה  בימים

  ,   "      ,  "? אידיאליים"   לא כאלה במצבים ובכן ש וסיפרה צחקה איזבל וסבתא שאלתי עשית מה  אז
     ,     , הכבשים (  בטן להתנפחות להביא עלולה ומים זרעים של תערובת מבינים אתם  ושערוריתיים

 .    .  ,        ,( אחרי   שעשיתי מה וזה לצחוק כל קודם זה לעשות ביותר הטוב הדבר רגילים לא  למימדים
     ,     ,     , מכל,    המצב את לבחון ניסיתי תפוז קילוף כדי ותוך העץ גזע על נשענתי רגלי אל קמתי  זה

  )         , לשנה.   תולעים אספקת חולף נקר איזה עם עסקה לסגור שעמדתי לפני לבסוף וכך  הזוויות
   .        ,( כל     כי איפא האדמה אל חזרה אט הכבשים להן צנחו הכבשים בבטן חרירים ניקוב  תמורה

    " .  ",        , של     ימים כמה לקח זה אמרה שונה גבעה על לה נחתה כבשה כל רוח לכל ניזרה כולו  העדר
       ,       , עם  הלאה לה שפרחה בודדה לאחת פרט כולן את למצוא הצלחנו לבסוף אך ואיסוף  חיפושים

      ,       . כבשה,    איזו ראיתם אם לי אמרו במטוס שתטוסו הבאה בפעם כן אם נמצאה לא ומעולם  הרוח
       .       , לה   מרחפת עדיין שהיא מאוד ייתכן כי העננים מעל צירה על מתגלגלת אשר בלון כמו  נפוחה

".        , העדר     אל חזרה דרכה את לאתר ומנסה האלפים מעל שם אי בהנאה
 

  ,        , מבני       על אנוש בני היו דקות לפני שעד בנמלים הרחקה באדמה הקטן החלון בעד מביט  אני
       , כבישי         מזמן לא שהיו האפורים הנחלים על ואבן בטון של בתים מכבר זה שהיו הקטנים  הלגו
    ,   ; שמחליפות      המים ביריעות ואז ובמכוניות במשאיות בהם ששטות הזעירות הנקודות ועל  אספלט

     ,      , אל,   הלאה מטפסים שאנו כמו אותן שמחליפים גפן הצמר ובשדות ואחידות כחולות  אותן
המרומים. 

     ,    , שהגיע    אדם של נחלתו שהיא מסויימת בשלווה וזוכה ההתחבטויות מאזיקי חופשי  הנני
 ,          . וגם.        ותקווה עוז מלא כשלבי כאן יושב שאני כמו כי חדש שקט לאי נרצע גם אני אך  להחלטה
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 ,     .     ,   , במים    שמעל בשמיים מביט אני לחכות עוד יכול אינני נחרצת ודעתי אובדן של התהומי  בפחד
   ;    ,    , גם,   אוכל אולי מרחפות כבשים מחפש העננים ובשרשראות בשמש שבינהם ובמה  שמתחת

 . איזבל     לסבתא טובות חדשות לדווח
 .       ,   ,  , וכנראה   פדרו לסן הראשון האוטובוס את ולוקח בבוקר בשבע פרו בלימה נוחת  אני

     , המלה        על הוא כאן והדגש הציבורית התחבורה קונספט את רבה ברצינות לוקחים  שהפרואנים
   ,    , עטופים.        קשישים וכמה ותינוקות ילדים קורטוב מקומיים אלו אי עוד עם שיחד מפני  האחרונה

 ,    ,   , שישבו,         וחתול כלבים שני כנף בעלות גירה מעלות מספר גם הנסיעה את אתנו חלקו  בצעיפים
     .      , איזה,    הנוסעים בין עבר ורק סביבם המתרחש לכל אדישים היו המקומיים יתר וכמו  בספסלים

 .        , המושב    על ביצה להטיל החליטה תרנגולת כשאיזו יום קצר קיבוצי צחוק
 ,    , עקב        שעות לשמונה התארכה דקות ועשרים שעות חמש לערוך אמורה שהיתה  הנסיעה

    ,   - מים         ומלא רחב בור עיזים של רועה וחסר סרבני עדר ידי על הכביש נחסם מסויים  שבשלב
 .    ,    ,      , המסע  סוף לקראת האחורי בגלגל ותקר הכביש של אחר בסקטור שנפער תרנגולות ולשלשת

 ,      , והכביש        הדרך מצד באדמה מולא הבור שדה באמצע עץ איזה תחת מנמנם נמצא  הרועה
 -        '  , ' תהליך    אבנים עשוי במגבה מקורי שימוש תוך תוקן ר והפנצ י הפרסטיז המקורי למצבו  הושב

.     ,    ,  , וחיכו    נכחה בהו אך פה והעזים התרנגולות התינוקות הקשישים פצו לא שבמהלכו
         . ציריה     מעל לפתע נפלה הקדמית כשהשמשה גם נשכח ובל מקרים בכאלה מורגלים שהם  נראה
     ,       . של   הזריזות פעולותיו בזכות וזאת עיכובים ללא העניין תוקן הפעם אך האוטובוס תוך  ואל
     ,     , שם     אי ונותרה באפר שהתגלגלה השמשה את החוצה כשדחף יקר זמן לכולם שחסך  הנהג

      ,      , שמשות.   של עצמותיהן באבק ודאי מתבוללת הדרך בצד זו זרוקה עדיין דידי ולגבי  מאחור
 . אחרות  נושנות

        , אם     עצמי עם התערבויות ערכתי שבדרך עיקול ובכל וסלים ועיזים תרנגולות בין  ישבתי
  ,   ,  ,  ;     , הירוקה   בתהום ואנשים עיזים סלים תרנגולות כולנו עצמנו שנמצא או במשימה הרכב  יצלח

 .    ,   . התערבות  בכל ניצחתי הרבה לשמחתי לשמאלי שנפערה
  ,     ,     , נוחת,   אני והעולם האדמה שתרעד בלי חצוצרות או תרועות ובלי ומתרגש עייף  וכך

  ,      ,      . נהר    ובמרכזו בינהם שט וצר עמוק עמק האופק אל סביב מפליגים הרים קסטה דה פדרו  בסן
 ,     ,       , ילדים.    נגלים מתפוררים אבן ובתי אדומה ואדמה זהוב חול של רחובות התהום סף ועל  מכסיף

    '   , רחבים      קש וכובעי צבעוני ו בפונצ מקומיים צרות אבן בסמטאות מתרוצצים אולסטאר  עם
       ,     , צועד   שאני כמו באדישות בי מביטים וחתולים לגג מגג עפות ציפורים הבתים בפתחי  יושבים

 . הרחובות   מאותם באחד
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  ,      , עם     מתחרות הרחוב במעלה לבית מבית מנתרות הקירות בין מהדהדות לבי  הלמות
   .     , מצלצלים     כנסייה פעמוני קלוק פפום קלאק פום והולכות שמחישות הנעליים עקבי  רקיעות

      , בי,        ושולחות לצד מצד ראש מטות הנמוכים האבן גגות לאורך מתהלכות הומות ויונים  מאחרי
 . סקרניים  מבטים

  , לרגע           ונחרדתי אחת יולי למצוא אוכל היכן המקומיים אחד את שבורה בספרדית  שאלתי
   .    ,   , קטן,      הכפר אך מזמן עזבה היא שיאמר חששתי לבי את שיתקה חלולה דממה  אחד

.  ,  :          , בסוף    שם ואמר כעת צועד אני בו הרחוב במעלה הצביע והוא יותר אף קטנה  והאוכלוסייה
 .    .   , הכפר   פאתי אל הסוף אל צועד אני ולשם

    : מקים          איש כאן הנה השונות הנסיבות שבין הברור לקיטוב לב לשים ניתן כאלה  ובזמנים
 .       , זהו-        הרחוב לאורך שמוצגים הבתים שאר כמו הזמן עם ויתפורר שילך בית עוד בטח  מבנה

 ,     .       , סיגרייה     כבדה אבן סוחב הוא הזמן מארוזית בורח אינו אחד אף ביקום דבר כל של  גורלו
   ,     ,         , בחיים  יום עוד לאכול לו יש ומה צהריים לארוחת זמן הגיע שכבר חושב הוא בטח בפיו  נעוצה

  ,       ,     , הוא.    אולי שבעיניים הניצוץ היעדר על לשפוט אם ישיש כבר שהוא נראה בצל יושב כלב  שלו
  ,        .    , צריכה      היא בד עשוי מנשא בתוך תינוק נושאת אשה בחייו יום עוד לקום כוח לו אין אבל  צמא

   .    ,    ,    , שצועד   זה והנה בחייה יום עוד הבגדים את לכבס התינוק את לרחוץ ערב ארוחת  להכין
      ,        , שכך  מאמין לא בכלל בעצמו והוא זרה לארץ וברח באמצע והכול עבודה עזב הרחוב  במעלה

   .     ,      , המצבים.     אלו וכל חייו את לשנות בא כאן הוא עכשיו הנה כי יאמין שהוא כדאי אבל  עשה
 .        , מסביב    שמתרחש מה לכל לב לשים בלי המרחב באותו להתקיים יכולים

     , שומעים          אנו לבו שאת זה הרחוב לאורך דרכו שעושה זה בעקבות צועדים שאנו כמו  אך
    .        , גם   אלינו מצטרף הנה ומאחוריו לצידנו ונוצרת הולכת ששיירה מבחינים אנו האבנים בין  כהד
   ,      ,     , קם,    הזקן הכלב מקום לשום תלך לא היא קצת לחכות יכולה האבן לעצמו חושב הוא  הבנאי

    ,      , אפשר       זה בשביל אבל לקום כוח אין מים בשביל האחרון זה של בעקבותיו ובא רגליו  על
      ,    . הערב     ארוחת עם להמתין יאלץ הבעל והתינוק האשה הנה הזקנות בעצמות כוחות קצת  למצוא

  ,       ,  ,   ; כולם.     הם עדיין כאן לנו אין קולנוע הרי וזו מצטרף זה קטנה שיירה נוצרת ולאט  היום
  ,        , לראות,      ניתן הסימנים שאר כל ולפי שלו העיניים ולפי שמלפנים זה של ההליכה ולפי  חושבים
   ,   ,   ,      . לא   שזה מה משניהם נהנה חשוב לא טרגדיה או רומנטיקה זו אם להתרחש עומד  שמשהו

 . מרגשים,         דברים כאן קורים לא פעם אף כי יהיה
         , סבא     של מהסיפור דאתרא מרא אותו כמו מרגיש אני אחרי שמתחקה הזו האורחה  עם

        ,    . במבוכה   חזרה מחייך אני מחייכת כולה הפמלייה וכשכל לאחור מביט אני איזבל וסבתא  מילו
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   ,      ,  .   ,(? ארוכה(   היתה הדרך שיער ופרוע לחיים וסמוק מזיע וכך לצעוד וממשיך מהם נפטרים  איך
 .    , העיירה    גבול אל לסוף שהגעתי נראה אבל

   ;    .     , מוזר    פסל יש לטעות אפשר ואי האחרון הבית מולי הנה מלכת עומד אני  כאן
.       , הפריפרייה,       את מכתר בורות של ומאגר הבאים ברוכים של מקרמיקה צבעוני שלט  וקקטוסים

:       . האלה         הכריות לכל שאחראי זה והנה בעוז כעת שפורחים וצמחים פרחים של שלל בהם  נשתלו
   .       , ווה       בואדי זה אותי מכיר שהוא כאילו בזנבו ומקשקש אלי וצועד הפרחים מבין קם שחור  כלב

שתיים.

דיעה    לכל רגיל יום
  ,    .       . עניין     היא שרגילות כמובן אך העיירה את יולי עזבה טרם שבועיים דיעה לכל רגיל יום  היה

   ,           . את  הביא הדוור התהפכו לא שהשמיים זה רגיל יום מסויימים אנשים בשביל כי השקפה  של
  ,     -     , בכל      כמו השעה באותה העבודה מקום את ועזבו ל הגיעו יום בכל כמו שתיים בשעה  הדואר

    ,   .  ,    , הוא,      רגיל יום שאצלם כאלה ויש וכהנה יום בכל כמו נמוך עד בינוני בקפיטרייה האוכל  יום
מידיים                התורה את לחלץ כדי המקומי הכנסת בית לתוך פורץ אחר או זה משפחה שקרוב  כזה

,    ,   ,    , רגליים,    שוברים סבים שותקות דודות נבנות זמן מכונות כנפיים כונפים סיפורים  טמאות
 .  , וכהנה     פסלים ויוצרות שירים כותבות סבתות

 ,    .   ,    , הלכנו    בוקר ארוחת אכלנו לקונצנזוס בהתאם רגיל היה היום לדייק צריך כך  אם
,   ,    ,   ,    , העניין    ולצורך ללכת ווה התקשה גילו עקב האחרונים בחודשים כי לאט וצעדנו הספר  לבית

 ,          . זכוכיות   מקפיצים שהורכב מיוחד אישי מתקן למענו התקין אוסקר דוד ולראות לשמוע  גם
  -   , שיפור         למען שמיעה שבלולי להן קרא שהוא קצרות ספירלות כמו שנראו ודברים  מגדלת
    ,        , מרקים  לו בישלה ואמא בשינוע שתעזור מיוחדת עגלה גם שיבנה ואמר והראייה  השמיעה

  ,     ,        , זכה    מהם ופשטידות עוגות לו והכינה יום כל טרי אורגני בשר לו קנתה כולם בפי ריר  שהעלו
         .  ,    , הפתאומי  השדרוג מה שום על זה הבין שלא ולמרות להנות המחדל ברירת בשל רותי  גם

     ,         , ואת  עצמו את לשבח ובחר טעם חסרות ממילא שהן התהיות מן הלה התעלם היומי  בתפריט
.       , כראוי,       שלה לחתול להתייחס שיודעת כזו הנכונה המשפחה את לאמץ אותו שהביאו חושיו

  ,    ,    ; שולה,       המורה וארוכה קצרה הפסקה וזה זה שיעור רגיל יום כל כמו עבר הוא  והיום
   ,      , להביא     מאיים מימו וצרות נזקים גורמות וניקה נסטיה וחוטם משקפיים מקנחת ביאוש  נאנחת

 ,     , רועי,         בגולות ותחרות בטיפוס תחרות אחרים של חשבונם על בדיחות עושה סובול דרור  מכות
מכפילה        (     שבוע שמדי למרות וזאת שלהם הצהריים מארוחת לו שיתרמו מתנדבים מחפש  הגבוה

 "       , מהמשכורת      חצי ש אמו מצד טענות נשמעו כבר גודלה אשכנזי רועי של הצהריים  ארוחת
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 " ,   ",     " ," מה      זה מתלוננת היא יבלית של בקצב צומח הוא שלי לבן האוכל על הולכת  החודשית
 ,       ". אומר        בכתפיו מושך רק הגבוה רועי אך סל כדור שחקן עם שהתחתנתי בשביל מקבלת  שאני

, -   ,(?       ,   , רגל,     כדור משחק מיותר סנדוויץ איזה לך יש אז שואל ואז אוכל עוד צריך אני  בפשטות
 .   , הסתיים   והיום וזה זה שיעור

     ,      . ביתם     אל רכבו אחרים ילדים ילדיהם את לאסוף באו הורים הספר בית שער את  יצאנו
     ,      ,    , מבוסס  החל כבר נוקב ופחד סביב והבטנו בשער עמדנו ואנו ברגל הלכו חלק אופניים  על

.   ",    " .      , אמרה  יולי מאחר פשוט הוא אולי בגרון ואוחז הלב את מצמית בטני במורד
 ,  .     ,    ,   ", שאול"     ואנו הבית לכיוון רץ החל נוספת מלה ובלי אמר אדריאן מאחר לא פעם אף  ווה

 . ביתי,         אל פעמנו שמנו אנו גם ואנוכי יולי ומימו
       .  ", את"      שהפך הפתאומי הצער זה היה ואולי מלמלתי לרוץ בשביל מדי כבד שלי  התרמיל

  ,       .       , כרכה  ואז כתפי על ראשה את הניחה יולי הביתה להגיע בכלל רציתי לא ואולי לעופרת  רגלי
  ,       ,   . קרא      אדם אופניים על פנינו על רכב ילד צייצו ציפורים בשתיקה צעדנו וכך סביבי ידה  את

  ,   -    .    , יום,    עוד כרגיל והכל הזו הדיכוטומיה שוב השמיים בקצה נעלמים העננים שטו ומעלנו  עיתון
 . דיעה   לכל רגיל

      .  ,   , כמו     היה שווה אמרה איזבל סבתא הרגיל היום באותו הכרם בירכתי ווה את  קברנו
,        .       , הרגע  באותו ממוחה שבדתה שיר דיקלמה יולי באהבה כולם לב את מילא הוא ריבה  צנצנת

 ,  ,  ,   ,   , בפעם       ואדריאן ווה אליך נתגעגע אמר שאול בעיניו ומצמץ הרף ללא בגרונו כחכח  מימו
   ,      ,    , שהלכו    אחרי גם הקבר לצד לשבת נשאר אך דבר אמר לא בחייו האחרונה וגם  הראשונה

"  ,     ,       , הוא,   ש אמא של חששותיה למרות הלילה את שם בילה אף ולבסוף ומשמים שותק  כולם
,      ". דולורטה          סבתא של שידוליה ועקב בחוץ שם חולרע איזו או וירוס או שפעת איזו  יחטוף

".   ,  , עצוב"  הילד שרה לו הניחי
 ,    , נאנחה          בחשיכה שם יושב וסבא סבתא של המגורים חדר חלון דרך בו הביטה  אמא

   ".       ,      ,  , לו, " והביאה והלכה נוח לו שיהיה צריך לפחות אז שם לישון הולך הוא אם טוב נו  ואמרה
     ,        , פעם  מדי בסדר שהכל לבדוק המגורים בחדר ולשמירה לשינה אבא את והציבה וכרית  שמיכה

בפעם.
   ,         , איתן       שם שעומד עץ בו ונטע עמוק בור לצדו חפר ואז ווה של קברו את כסה מילו  סבא

 ,     ,   ,    , יום       ווה של קבורתו יום הזה ביום בשנה פעם רק בדיוק נכונה הלא בעונה ופורח היום  עד
. דיעה   לכל רגיל
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אפילוג
     ,  . ובידיים,       דרוכה בציפייה כולם עומדים ומאחורי לאחור ומביט הבית בפני ניצב אני  מהסס

      ?     ,  , על,   וידפקו ילכו בעצמם שהם ולפני מחכה אתה למה נו ולוחשים שפתיים נושכים  ספוקות
,     ,     . עקבי,         על אני סובב מענה מגיע לא באשר הדלת על קלות ודופק הבית אל ניגש אני  דלתה

 ,      ".     ,   , נוקשת, "  גרון מכחכחת כולה הפמלייה אך כאן לא בטח היא תשובה אין ניסיתי טוב  ממלמל
 .    ,    , שמעה,      לא היא יותר חזק תנקוש ידיים בתנועות כולם בי מאיצים לשון

  )        ,   , מידי     שלא ובטח בחיים מכאן לצאת לי יתנו לא אלו נראה כך ברירות הרבה בידי אין  וכי
 .    , בשנית     דופק אני במהרה אפעל לא אם חובה)

          . לפתע   שנופלת בדממה אוזן כורים הם פה ופעורי עיניים פעורי נשימתם עוצרים  כולם
 ,         ,      , ואבנים  פעימה כל עם נרעדת שתחתנו הקרקע כי עד חזק כה דופק כולם ולבב הכל  על

     . צעדים        נשמעים סוף סוף כי שמאחור הבתים אחד מקיר ונופלות מתרופפות אף  מסויימות
 .    ,   , בפתח  מופיעה ויולי הדלת נפתחת מבפנים עמומים

 "! - " ,  ,    ,   ,    , דא   טה וקורא ומחייך ממהר אני קופא ומוחי לחיכי דבקה ולשוני אברי שמתאבנים לפני
, יפה, חושב   .אני        . הנכון  ברגע לומר מה אדע שכבר ידעתי טובה  שורה

    ,  ,      "!? " . וברכי,     רגע עוד כי ומזל צחוק פורץ ואז חיוך נמתח בלנדו הפתעה של היא התגובה  כצפוי
.     ,   "?   -    " . ומחבקת   סביבי ידיה משליכה שואלת היא זמן הרבה כך כל לך לקח מה בי בוגדות היו

.   , לרווחה  נושמת כולה והאורחה

,       , ביתה,         אל להיכנס יולי אותי משהזמינה מכן לאחר שהתרחש מה של הפרטים את לדעת  ובכן
 ,        .     , ודבר    יקרה מה לראות בחוץ כולם שחיכו ולאחר מאחורינו נסגרה הדלת כי אחד אף ידע  לא

   ,     ,   ,    , האלה  הקירות ודרך דבר לראות ניתן לא מאכזב באמת המוסטים הוילונות ודרך קרה  לא
  (   ,    , אפשר,     (   אי התקנים אלה אשמתי לא זה וממלמל ידיו שמרים הזה הבנאי עם לעזעזל  העבים

.       - עיסוקיהם  אל ושבו כתפיים כולם משכו דבר לשמוע
 .        , כי,        המספר של המקצועית האתיקה מן לא זה ודעות אי של זו בדרך דברים לסיים  אך

 ,         , כמו     הקורא עם כתוב בלתי הסכם המחבר בעצם יוצר סיפורת של כתיבתה תחילת  מרגע
     .     - אדם      יכול זה על ולפחות סוף יהיה סיפור שלכל והאדם האלוהים שבין כתוב הבלתי  ההסכם
,         ,    , אוסקר.   הדוד של הקוואנטים תורת של השונים ביקומים ש ונאמר נואיל כן אם  לסמוך
,       .  , אחרת     לפעם להשאיר אפשר אלה ואת בהתאם שונות וסיומות שונים דברים  התרחשו

 .  -        ,   , להגות  הזמן ואת החשק את לו יש אם לקורא או אחרים לסיפורים
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,        ,    ,  , יעקוב,      דוד של בביתו כעת יושב אני זה ביקום כי שלי הזה ביקום חי שאני מזלי  אך
  :   ,  ,      , והסבא  הדודות כולה המשפחה וסביבו לסדר ומוכשר לבנה מפה מוצע ערוך  השולחן

 .  ,  ,   , יולי,     ולצדי וחתול כלבים ואחים דודים ובני הורים והסבתות
       , מטיילות        צהריים אחר של עצלות אור קרני הכרם מאחרי ואל הים תוך אל שוקעת  שמש

   ,      ,     , היין  מן טועמות וכתפיים פנים עדינות באצבעות מלטפות הקיר שעל התמונות על השולחן  על
 .    ,         , והלילנית  היערה פריחת הסמוק האביב ניחוח האויר את ממלא שנה וכבכול הכסוף שבגביע

  -         , יצחק    דוד ישתנו שלא עליהם לסמוך שניתן אחרים דברים גם לאדם לו שיש  וטוב
    .    , זו        היא השכינה הרי נכנע לבסוף אך הפסקות ואת הציטוטים את ולבלוע לשונו לנשוך  מתאמץ

 ",'   ,'  ,   !     " :     , הוא  ד פסוק א אבות מסכת לחכמים ועד בית ביתך יהי לה שיכול מי ואין מפיו  שדוברת
        . לראיית,      מפותח בחוש הם ניחנים השם דבר עושי השולחן תחת לאלתר מתכופף ואז  מכריז

 .     ,       ; אפילו,     מזה גרוע או הגדות ראשו מעל יעופו תיכף הרי למכה תרופה להקדים ועדיף הבאות
  ,   .   - גם        לפעמים לעשות מה השולחן על מזה שגרוע מה וכל ההגדות ישארו הפעם  אולם

  , כי    טועים השם דבר ," עושי    ,  , " , וסבתא    לך אכפת מה אמא תעזבי ומרגיעה מפייסת כבר  אמא
 ".      " , לשטויות     כוח אין כבר שלי בגיל חשוקות בשיניים שוב מזהירה דולורטה

  .    ,   , שהסיבה   (   מפני באיבחון טעות נעשתה גיליתי כך השנים חלוף עם ושותקת לבנה  אלינור
   ,     , בדינמיקה      פשוט אלא בדם בברזל במחסור או מבשר בהתנזרות נעוצה אינה שתיקה  לאותה

 ,         . השני     השניים בשביל מספיק מדבר האחד שבו בזוג כי אוסקר הדוד ובין שבינה  הדיבורית
 , ושרון,            נרחבות ידיים תנועות בליווי קוואנטית פיזיקה בדבר דרשה נושא אוסקר דוד  שותק)

           ,   . בזבל   דישון בדבר נושן ויכוח אותו מתנהל מילו וסבא יעקוב דוד אבא בין לעקוב מנסים  וירון
  " :          , אפודה   רוצה אתה אותו ושואלת רותי סביב מידה סרט כורכת איזבל סבתא כימי וזבל  אורגני

   ,  ,      "?  , מה    עושה אדריאן ואדריאן מתכונים מדברות ואמא פנינה דודה רותי כתום או אדום  בצבע
  .   ".   -       " . אומר  הוא זמן הרבה כך כל לכם לקח מה מבין לא אני עושה שאדריאן

".          " ,   ", הבא"   מהעולם בלנדו את לצוד לבוא עלולה עוד רוז סבתא אומרת יולי רם בקול לא
.   ".      , אומר"     אני אותה אשרוד אני גם אז בחיים עדיין קולי פיטר אם

 .   "?  ? יולי"  שואלת החוקר קולי פיטר
.   ", משיב"    אני פדרו מסן הרומנטי הנסיך

,    .        ,       " , קולי  פיטר כי עליו לי סיפר לא אחד אף אז רומנטי נסיך איזה פדרו בסן היה אם צוחקת  יולי
       .       - ועושה   בעולם מטייל ועדיין תשעים בן אמנם בקבר אחת רגל עם כבר הוא להגיד יפה  לא

 "?   ,  , רומנטי  נסיך אבל חשובה עבודה
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   .     , נרעדת      הנר להבת באלו אלו נחרזות ואצבעותינו מגששת יד יולי שולחת המפה  תחת
       ,     ,  , פרא  של לילדה פעם שייכים שהיו אלה ונמשים חיוך על מאירה הגדולות הירוקות  בעיניים

  ,   .        ,  , קצת  הם שהוא ואיפה קסומים ועולמות פרא של לאשה שייכים הם ועכשיו קסומים  ועולמות
     ,      . היכלות    על מים כחותמת טבועים ואהבה והרפתקה צחוק של בהרות לי גם עכשיו  שייכים

 .   ,  ,   , שלי,  עכשיו כולה היא גם וקצת נפשי
 ,           , מפליגה    קץ אין עד מלאה ונשמתי ליבי נימי בתוכי שנרעדים כמו כאן יושב שאני  וכמו

,   ,          , והתמימים   הזקנים הילדים רק זוכים שלה השלווה משפחת מאותה בואדי זו שלווה תחושת  בי
.       , לבקש       אדם יכול עוד מה כי האוהבים את גם להזכיר שכח כנראה סבא

,   ,   .   , נראה,       כך זה וסיפור ההפך ולא המלים את למחבר מכתיבים הסיפורים לפעמים  ובכן
 ,  .       ,       . לא    אך סוף יש טוב דבר שלכל וידוע להיספר היה שצריך מה סופר כי סופו אל אותנו  מביא

   ,          ,    , כבר  שניצניה כזו התחלה גם הוא סוף שכל ידוע גם הרי כי דבר סוף וזהו ונאמר  נסיים
  ,     ,    ,    . שאני    כמו משפחתי של סיפורה וזהו קורותי כאן עד אומר אך ולכן אלה שורות בין  מלבלבים

,   ,        , ודמיון.      מציאות רבדיהם כל על במלואם אותם חי אך פשוטים חיים שחי פשוט אדם  זוכרם
. שבינהם   מה -      וכל      , לתפעל    בידו יעלה פעם אי אם אוסקר הדוד רק אולי ידע עתיד יביא  ומה

      .      ,  - אחד     אף עם להיוועץ בלי אך יצחק הדוד של האלוהים או לדעת שלו הזמן מכונת את  בהצלחה
.   ,  , רבות,          והפתעות השתגעויות התרגשויות עוד שיהיו הרגשה לי שיש בביטחה להגיד אוכל  מהם

    -   ,     , את       לו יש אם לקורא או אחרים ליקומים אולי או אחרים לסיפורים נשאיר אלו כל את  אך
.  , להגות    הזמן את או החשק

שוב          בהם אשתמש ואולי אמירה הצעת לפי הוצאתי אותם חלקים

המיוחדת   שלהם ,       בדרכם העולם,    את משפחתי ובני סבי לי הסבירו והומור בדמיון  עשירה
,    ,  .     , יער,     וגמדי שדונים פיות החיים מן וגדולים שובבנים קסומים תמיד הפכו ודברים  שסביבי

  ,       - בו        יקום חוקים בעצם היו לא בו בקוסמוס יום היום וחיי מהמציאות מרובד נפרד בלתי חלק  היוו
.    , נתון   רגע בכל לקרות הכל יכל
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"?    , לחתיכות"        יתפוצץ והוא שלנו בירח יפגע מטאור איזה אם יקרה סבתא   מה את  שאלתי
    " .  ",   " , ינחתו,     מזל ברי נהיה ואם אמרה יתפוצץ הוא אז וחייכה בכתפיה משכה וסבתא  דולורטה
 ,          . ואפילו      שזיפים ריבת של ריקה צנצנת לתוך אותן נאסוף אז ירח חתיכות אותן כל שלנו  בחצר

".  ,       , תמיד    משלנו ירח אור בבית לנו יהיה ארוכות הכי החשמל בהפסקות
   ,   ,    . יתפזרו      כולה ושבחצר חללית או מטאור בו שיתנגש יתפוצץ שהירח מאוד רציתי אז  או

   ,        ,  , בחדרי   אניח אשר שזיפים של ריקה צינצנת לתוך נאסוף אותן זורחות קטנות ירח  פיסות
. החלון  ליד

הרבי    את מצא כשאדריאן
 ,      , וחוסר       לדת השייך לכל ועזה שורשית כלשהי התנגדות דולורטה לסבתא היתה ומעולם  מאז

         ; ובין       בינה ליחסים תרמה לא הסתם מן אשר סוגיה עמה עצמו שמשייך מי לכל פסקני  סבלנות
     ,   .   ,   ,   , שלג  של וחריג חורפי ביום יותר מאוחר לחייו היתה ועזה שורשית האמונה אשר יצחק  דוד

, הסדר   (            ליל לפני הבית את שואב יצחק שדוד בקטע הזה בקטע השתמשתי הסיבה לי  התבררה
.     , פה      אותו אשאיר אני שם בו אשתמש שלא במקרה , אבל כששאלתי      החורף אותו לפני עוד  אך

    , שתחת           באדמה רעד עבר למחרת לצום בכוונתה אם כיפור יום ערב באותו דולורטה סבתא  את
  ,          , מתוך,     או סבתא של הכבוש מזעמה זה היה אם יודע איני לרגע רטטו שסביב והרהיטים  רגלי

  ?   " . משהו         עשיתי שאצום פתאום מה הנוראי החרון מאותו סביב אשר העצמים של אפילו  היריאה
 .    "? דולורטה     סבתא רגנה לצום צריכה שאני למישהו רע
”. טוב“         יום קוראים כיפור יום שלערב ספר בבית למדנו

בדברים“             להתמקד ולהתחיל שלהם הקשקושים עם להפסיק צריכים שלך הספר בבית המורים  אז
החשובים.”

 ,    " . זה          לכתוב עבודה לנו יש הכנסת בית אל למחרת אותי שתקח מאמא בקשתי מאוחר  יותר
.  ", הסברתי  בית שעורי

 ,          , אל    לרגל מילר משפחת גם עלתה העמחא כל עם יחדיו תחילה ראשית המחרת  וביום
. התפילה  בית

.   "? אבא"       שאל הזה העסק כל זמן הרבה לוקח זה
    .      ,   " ,   ",  , כבר" זה זמן כמה ונחזור שתיים או תפילה איזו השופר את נשמע אמא אמרה אברהם  נו

".          ,  " :   "? בשנה  פעם כזו מצווה איזו לעשות יזיק לא זה מזה וחוץ הוסיפה אז לקחת יכול
”? הולכים“     שאנחנו יודעת שלך אמא
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 ,     .      , היא“    ברביקיו ברוטב חזיר צלעות וחצי שעה עוד לנו ומצפה צהריים בהכנת עסוקה  היא
. ארוכה,”        אנחה בליווי בראשה והנידה אמא מלמלה אמרה

 ”?    “ . יצחק  את גם שאזמין צחק אבא
.  ,   "? אחי"     אדריאן שאל דינור זיקוקי כנסת בבית יהיו

"?     " ,   "? הכנסת"   בבית זיקוקים יש ממתי אמא אמרה זיקוקים פתאום מה
.   ", אבא"    ציין רע לא רעיון דווקא

   ,   .  -   , אין       רבי בלי לעשות ומה נפקד הרב כי בהגיענו הכנסת בית את מילאה נחרצת  המולה
.    ,    ,     , יבוטלו.    לא ונדרים ימחלו לא מחילות יפתחו לא השמיים שערי יאמרו לא תפילות טקס

.   ,  ,  ,  ;     , והסליחות     החטאים ילדים גברים נשים הקומה אותה על כולם בערבוביה יחדיו עמדו  הכל
.      ,      , החוקים   מן לרגע להתעלם אפשר והתרגשות חירום של שכאלה בזמנים להתפלא מה  ואין
 .    ,   ,   ,    , היכן  וחיכו השערות העלו מלמלו הכל והסליחות החטאים וילדים גברים נשים יחדיו  וכולם

הרבי? 
.     ,      , בשבילו    היה לא זה השערות ולהעלות ולמלמל לעמוד כי ההמון לתוך נדחק  אדריאן

.     , בשבילו   היה שלא בטח להמתין כך וסתם
.   "? אמא"   שאלה הלך הוא לאן

 .  ,  , התכותתו   צעקו סביב התרוצצו ילדים
.   "? אבא"      אמר פה ללכת יכול כבר הוא לאן

   .    , נדמו         רגע בן ציריה על חורקת נפתחה ודלת חבטה קול לפתע נשמע קצר זמן  לאחר
כולם.

,   ,   ,         ", נשיו"   על עכשיו שעמד התמה האספסוף תוך אל חזרה ורץ אדריאן צייץ הרבי את  מצאתי
 .   , והשתאה,   הביט וחטאיו ילדיו גבריו

         ,  - תחת     הרוחשות התולעים את לשמוע היה ניתן כי עד שקט כך כל הכל היה קט  לרגע
    ,        , לו,    הנוחת האבק את העצים בדי על בחוץ הפוקעים הניצנים את האדמה בתוך זוחלות  הרצפות

.          , הפתוחה       הדלת אל מבטו לכסן העמחא כל עם שיחדיו הקודש ארון כרכוב על גרגר אחר  גרגר
  .     ,     ,     , חשב     כי בו מניד היה הוא לו היה ראש ולו בה מצקצק היה הוא לשון לארון לו היתה  ואילולא

 ,            , יום     זה יום על להגיד היה ניתן אשר אחד דבר ישנו שאם הרגע באותו בדיוק לעצמו  הוא
          .   , הרבי,  לו עמד הצדדי החדר של לרווחה הפתוחה בדלתו כי לא הוא שמשעמם  הכיפורים

.          ,     , רוח  חסר ביום כדגל הצהוב קודקודו על התנדנדה וכיפתו לחייו על משוח אודם פרוע  ששיערו
 ,           , גם     מה משום אשר החגורה את וסגר מכנסיו לתוך אותה תחב חולצתו את וכפתר הוא  עמד

. לרווחה,    פתוחה היתה היא
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,   )         , קסלר     חיה היינו האלומנה את החדר באותו ממש אז רואים היינו בושה מרוב עזבנו טרם  ואם
   ,   ,     , את,     מסדרת ואז גרב גורבת הלבנה שמלתה את רוכסת צווארון מכפתרת היא גם  האלמנה)

שיערה. 
,      ,   ,    , עננים   בינות שייטה הבוקר שמש צייצו דרורים העצים בענפי טלטלה בחוץ נשבה  רוח
.         , רם        צרצור בקול בודד צרצר לפתע פצח ובפנים שוב מאירה ואז צל של יריעות תחתיה  שוטחת

"!  " :      , מתעלפת      אני בקול גרינברג רבקה הודיעה ולפתע דממה של אחד נוסף רגע עבר
 . מתעלפת  היא

 .          , ועוד      בכדורת עבר לכל המתפרקים פינים של ערמה כמו נפלה הרצפה על אז היא צנחה  ולצנוח
,       ,   , האנושי        שבטבע הזו הסקרנות בנו ניצתת נרעש כולו מישהו איזה אליה רץ וכבר רגע עבר  לא
,     ,        , מעניין      כיפורים יום בהחלט גרינברג גברת עם לו יש עניין ואיזה הזה האדון זה ומי לנו  אומרת

 .   "?   "  , הבחור    קרא רבקה בסדר את סבון מאופרת טוב יותר
.       "? גרינברג"  רבקה הגברת של בעלה נסער אתה מי

בין              הרגע באותו והתפתחה שכמעט בתגרה וחזתה הרצפה על ההכרה חסרת אז ששכבה  וכמו
   ,        , תוכל    הסברים איזה בידה העומדות האפשרויות על בראשה היא עברה נרעש אחד ואותו  הבעל

 ,    ,      , חשבה    גלום למצב והפתרון רבים אינם שהם למסקנה וכשהגיעה רגע בין משרוולה  לשלוף
 . תקום       לא שבכלל עדיף כבר שאולי לעצמה

     ,    , המאורעות      מכל הכל שכחו וכבר סליחות של יום הכיפורים יום זה היה למזלה  אבל
".     , " : מוכנים     שכולם רואה אני יפה ואמר כפיו הרב כשספק האחרונים

  ,         , שבו  והכל שכחו ואז המבולבל לקהל בינות מלמולים שוב עלו נזנחה  הקטטה
     )    . הם,      באים והתרגשויות חירום מקרי כי ומינה קומה כל הם קומותיהם אל גם כמו  למקומותיהם

 .(    ,    ,    . לעשות   מה ואין חוקים הם חוקים יום של ובתומו קיצם אל לבסוף
        " : הכלב     ילק כאשר המים מן בלשונו ילק אשר כל הרב דברי נישאו הבמה  מעל
     ". להבין         ראשה הקהילה אימצה ובעוד לשתות ברכיו על יכרע אשר וכל לבד אותו  תציג

  ,(     ,  ,  , פצח  (     כבר דברים אומרים לא הם סתם ורבנים הכל ככלות היה רב הרי זה  אפיגרם
.    .  .  " :  ,   , וְנִּדּויֵי     ּוׁשְבּוִעי וְאִסְרִי נִדְרִי ָּכל ונסלח נשתכח והכל נדרי בכל השיער צהוב  הרבי

". וְקֹונְסֵי . .  .  וְקּונָחֵי וְקּונָּמֵי וַחֲרָמֵי

,  , בלנדו"     שלך סבא את פגשתי , כך      , וידיה"     בחיקה נח כחול צמר כדור בחיוך סיפרה איזבל  סבתא
 .   , חלילה       וחוזר ולצד מעלה מדודות בתנועות שנעו במסרגות החזיקו
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  ,    ",       , באטיות"     מתנדנד מילו סבא סיפר שלך סבתה את אני מצאתי וכך המים שנסוגו נוח מצא  כך
. החורק    הנדנדה כסא על

.   ", סבתא"  הסבירה היונה בזכות
,   ,     , שגדלתי"        היכן קורפו האי את עזבתי עשרה ארבע בת וסבתא עשרה שש בן  כשהייתי

    ,   ,  " .   ", ודברים    בשפע עבודה היתה שמעתי ככה ששם מכיוון סבא אמר סלוניקי העיר אל  ועברתי
       ,       . עם  רק להגיע יכולים היו שאליו במקום בהרים אז התגוררה שלך סבתא אבל קרו  מעניינים

 ". במדרונות,          הכבשים את רועה היתה היא יום שכל איפה סוסים
     " ,     ,   ",  , כל"  את לנו היה לא אז משקפיה דרך בי מביטה סבתא אמרה בלנדו יודע  ואתה

   .      -  , אלינו    הגיע בקושי חכמים כאלה שלא ובטח וטלפונים מיילים אי היום שיש האלה  הדברים
דואר."

   ,      " .   ", אחד"     יום שבתי רסן שלוח פירחח אז שהייתי ואני סבא הסביר יונים החליפו זה כל  את
,  ",   ,  ,        , אמר    המיטה לתוך פלופ אדמה תפוחי שק כמו נפלתי שתיים ואחת שלי לבית היום  בשלהי

 " :   . על            אבל המשיך אז לאויר לבן עשן סילוני שלחה רגע עוד אשר מקטרתו את בטבק  ומילא
".    , יונה  לפתע נחתה שלי החלון

.    ", איזבל"  סבתא אמרה שלי היונה
,     ,    " .   ", כך"    לה עמדה והיא הגדול הירח התנדנד מאחוריה סבא הוסיף כנף ושחורת רגליים  אדומת

". וחיכתה  המתה
.  "? שאלתי"   חיכתה היא למה

". בפתק"  שאבחין
 "? פתק"

  ,   ,   , אל        מרימה במקור נוקשת וחזור הלוך ולימין לשמאל היונה צועדת החלון אדן על  והנה
 .   , לראווה  מציגן רגליה על

 .   ". סבא"     חייך רגלה על קשור שהיה הפתק
! סוף,   סוף . או היונה   .חושבת         . הקלף  את ימצא לא הוא שלעולם חשבתי כבר רצה אלוהים

"?    ,  " .   ", רשום"       היה מה הפתק ובתוך סבא סיפר רגלה מעל הקטנה המגילה את היתרתי אז
.  "? שאלתי" מה

                               ". שיר"

התפוח     עץ תחת יושבת הנני
הפתוח    במרחב ובדד בתוגה
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בשקיקה    פעם בתוכי לבי
בשתיקה    לאהוב הזר אותך

אותך       הרוח לי תביא אחד יום ואולי

  ,      " :   , הוא      רק בהרים לבדו היום כל נמצא כשאדם אמרה והיא משקפיה תחת חייכו סבתא של  עיניה
".    ,     , שירים   לכתוב זה לעשות לו שנשאר מה והכבשים הקרות והרוחות

.   ,      " ,    ", לישון" והלכתי לידי השיר את הנחתי הלילה באותו בסיפור סבא המשיך  ובכן
,      .       , שבה   היא הלילה בבוא אבל נוצה רק מאחריה והותירה היונה נעלמה היום למחרת  וכשקמתי

".    , בציפייה     בי והביטה החלון אדן על שוב ניצבה
.  "? שאלתי"     שלה מהרגל נוסף פתק שתתיר

".      " ,   ", פתק" שום היה לא שהפעם בגלל סבא השיב לא
 "? הפעם"     חיכתה היא למה אז

, נו, בעיניה           וממצמצת החלון אדן על שוב העומדת הכנף בעלת מבין  חושבת לא  הוא
 רמזים?

.   ", סבא"     הסביר משלי פתק רגלה על שאקשור
, אאוריקה הציפור!   .מתרגשת טובה  בשעה

      " :      , כתבתי  לא מעולם היום אותו שעד ולמרות והוסיף המקטרת את מצץ וסבא צחקה  סבתא
   .     , סיימתי,         בו וברגע היונה לרגל אותו וקשרתי זעירה ניר פיסת על משלי שיר אז רשמתי  שירה

 ".     , הלילה   שמי לתוך וצללה היא פרחה לפתע
     " ,   ", עונות"   ארבע במשך שירים בינינו והחלפנו סבתא אמרה המשכנו אופן  ובאותו

שלמות."
     " ,     ",   , מתחיל"  שהוא שברגע כזה סוס קניתי דבריה את סבא המשיך האביב תחילת החורף  ובתום

    .        , בו     היום באותו ועוד להרים ועד מהעיר הדרך כל עליו ורכבתי אותו לעצור אפשר אי  לדהור
".     ,    , פורח   דובדבן עץ תחת נחל לצד נישאנו סבתא אל הגעתי

   ,        " , גמל   כמו ששעט הסוס אותו גב על לסלוניקי יחדיו רכבנו אז חייכה איזבל  סבתא
  ,        , שעבדנו       היכן קורפו האי אל חודש אחרי עברנו ומשם הפסקה בלי לחוף ועד ההרים מן  שלמה

  ".   , ובדגה      בכרמים במטעים סבא של המשפחה עם יחד

 . על         יעקוב בזכרון וסבא יעקוב דוד של בכרם מהרהר מעל     אני עולות אשר המרהיבות  הזריחות
     , השדות,          שמי אל מעפילות ואז הים גלי בין אל כסף של זהרורים שולחות קודם  הכרמים
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    ,        . בחום    מתמלא האויר וכבר עיניה את ממש לפקוח השמש מספיקה וטרם זהב פסי בהם  וצובעות
   ,    , הקוטמות,     המזמרות ובציקצוק השיכורות הדבורים בזמזום הנסרני הציקדות צרצור בקול  הקיץ

.  ,   ,   , לפעמים    אצבעות וגם ענפים גוזמות הגפנים מעל הענבים את

     ,   , החיוך  בגלל קצת גם ואולי לאהבה והודות הקרח בזכות
  .       " ,    ",  , שלו"  הראש בדלת צעיר בחור אחד יום אצלנו הופיע סיפר יעקוב דוד בלנדו שנולדת  לפני

        ,    , בשקית   שנשא מהדובדבנים אדום משוחות שלו הפנים וכל אטריה כמו רזה צהוב שיער  מלא
ניר." 

  .     ,        , קבע"    באופן נגמר לא פעם שאף כזה חיוך הפרצוף על לו מרוח היה מהאדום יותר עוד  אבל
,  ' '     ,    ",      ,  , והמשיך  פונקט ה עם כפיו ספק יעקוב דוד אמר החיוך שם לו קבוע היה פונקט לאוזן  מאוזן

 .          ,    , ותעסוקה"  עבודה מחפש שהוא ואמר האוניה מן ירד עכשיו רק שמו היה דניס עלם  ואותו
  ".        ,     , יום    באותו עוד לעבוד זה התחיל לכן תדיר נחוצים היו ופועלים בשפע תמיד אצלנו היתה
 .      ,      ,  ,    , כי" דניס כמו אחד לא אבל בחיים דברים הרבה ראיתי אני בלנדו לך אומר אני  ובכן

   ".       .       , דודי  לקח אז ארוך עבודה יום אחרי לא גם מהפרצוף ירד לא פעם אף החיוך הזה  לדניס
,      , " :    , לחייך,     מפסיק היה לא הבחור בקצרה המשיך רגע ולאחר הזיעה את ממצחו מחט  אתנחתא

    ,     ,      . שלו   החיוך בכלל שאז צעירה בחורה לו מצא עבודה של חודשים כמה ולאחר מה משנה  לא
 .  ",        - צחק  לשניים שלו הפנים את שיחצה שפחדנו רחב כך כל היה

        ,     , והענבים"  הראשים על רצחני בחום הכתה השמש כאשר העונה באמצע אחד יום כן  אם
.           ,   , קרים   מים לו להביא השדה אל דניס של הבחורה באה ומתוקים גדולים הענפים על  התנדנדו
?   .      ,    " , מה,"    אבל מלבדה דבר הבחור ראה לא והעסיס החום שום שעל יעקוב דוד צחק  וכנראה

  ,       .     , לעצמו  חתך שלו הצעירה אל מחייך שהוא ובעוד לגזום שלו הידיים המשיכו ההרגל  מכוח
      ,      ". אשר    למזמרה הפכו האחת ידו ואצבעות נקשה יעקוב דוד של לשונו פתאום האצבע את  דניס

 .   ", " . הדוד      הדגים קלאק השנייה היד של האמה את חתכה
          , כל"    ובתוך והדבורים הגפנים בין שם שכב הזה כשהליצן גם בלנדו לך אומר  ואני

     , שהוא,         איפה מוטלת שלו והאצבע מזרקה כמו מדממת שלו השמאלית היד כף עם  המהומה
". לשנייה,           אפילו הפנים מעל החיוך את הוריד לא הזה הממזר באבק

"?  " ,  ", קרה" מה שאלתי ולאצבע
   ,      " ,    ",  , את" מעליה נשפה האדמה מתוך אותה ליקטה שלו הבחורה יעקוב דוד צחק האצבע  נו

 .    ".  . יעקוב,        דוד אמר פלופ שנשאה שבכד והמים הקרח לתוך אותה והשליכה האבק
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      ,      ,   , האצבע"  את לו לתפור הצליחו הם החיוך בגלל קצת גם ואולי לאהבה והודות הקרח  ובזכות
".       " ,  ", לתמיד.  התחושה את בה איבד כבר שהוא הוסיף למרות   חזרה

         , הערוכים    שחורים יין בקבוקי בצוותא תמיד התגוררו בו אשר ישן אבן מרתף  לדודי
.(      )      ,   , כך  אחר עוד אספר עליו אשר איום פירט של הבודדה ורוחו הלחלוחית ריח הקירות לאורך

עוד שני סיפורים להוסיף לרצף הסיפור:

אייקים  אטול
    ,    ,    , הסיפור      לא כי אם למדי קצר סיפור ופשוט עובדתי סיפור שמח ואינו עצוב שאינו סיפור  זהו

.   :   , אייקים  אטול אחד אודות ביותר הקצר
    ,  : למשפחה         נולד אייקים אטול ובכן הפשוט הסיפור לאותו שנפנה מוטב הזו ההקדמה כל  ועם

של   ,   10ענייה   ,  . אצל       כמנקה עבדה לברכה זיכרונה האם גדולה עיר בפרברי גרה אשר  ילדים
,        ,   -  , מקום     בשום קבועה משרה לשמור הצליח לא ואבוד שיכור והאב חייה ימי סוף עד  העשירים

 . לשבוע        משבוע שהתחלפו מזדמנות עבודות לעצמו מוצא והיה
   , לעזוב            שבכוונתו והודיע העיר אל הגיע אשר נודד בקרקס כלובים כמנקה עבודה מצא אחד  יום

,   ,      ,    ,   ,    , תאורה  איש משם יגיע לאן יודע מי ההתחלה רק זו יודעים אתם טובה עבודה זו הקרקס  עם
 ,     ,    ,    ,  , נשבע  מבטיח הוא מקרה בכל הגבול הם השמיים עצמו הקרקס מנהל לעזעזל הכספים  מנהל

.       , בחודשו  חודש מדי כסף ישלח הוא צדקו בהן
       , כלאחר         היתה ממנו שמעו בה היחידה והפעם עוד חזר ולא אחד גשום ראשון ביום עזב  הוא

      , זו,           עיר באיזו נמצא הנו אך בקרקס עוד עובד שאינו נאמר ובו מכתב להם שלח כאשר  חודשיים
  , בחודש             וכבר יצליח ספק שללא עסק לפתוח נהדרת הזדמנות על נקרה בה אשר אחרת  או

   ,      .      - הנאים,   הכסף וסכומי עוד ממנו שמעו לא הם נאים כסף סכומי להם ישלח הבטיח שוב  הקרוב
. הגיעו   לא מעולם

      , גם         נפטרה מכן לאחר קצר וזמן ממחלה צעיר בגיל נפטר אייקים אטול של הקטן  אחיו
.         , עובדים     וארבעים כמאה עוד נספו בה התאונה אותה הפלדה במפעל בתאונה האמצעית  האחות
,     ,    , זבובים        כמו נפלו הם השנייה אחרי אחד האחרים מהאחים חמישה עוד של תורם בא  אחריהם

.  , תאונות,  סיבוכים מחלות
  ,     ,        . יום     אך רשמי חינוך קיבל לא כתוב או קרוא למד לא מעולם הוא צעיר בגיל עזב אייקים  אטול

.    ,     , מעולם     שב ולא מאחוריו הדלת את סגר בלבו החלטה שגמל לאחר אחד
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        , המאורגן     הפשע מארגוני אחד ראש הנו אייקים אטול מכן לאחר שנה וחמש  חמישים
  ,     ,       . של   ואוסף הימורים ובתי תעופה שדות יבשת בכל אחוזות מאה לו יש בעולם ביותר  הגדולים
  .        , כן      כמו אפריקה מיבשת חצי את להאכיל בודאי יכול בלבד הוא שוויו שרק עתיקות  מכוניות

,          , ביותר    החשובים המשטרה ראשי את בכיסו מחזיק אייקים שאטול מטאפורי באופן להגיד  אפשר
,”  "      , ממשלתיות      הטרדות מ לחסינות בעיקר כאן והכוונה חסין אדם שהוא מטאפורי לא  ובאופן

חוקתיות.
     .    , שלוש      שיניו את מצחצח הוא ביצים אוכל ולא חלב מוצרי צורך לא אייקים  אטול

  .         , זית  בשמן ואז חלב באמבטית רוחץ בשנה ופעם ביום פעמים
   .         . עסקים     איש הוא טוב סיגר להעריך יודע אשר מעשי אדם הוא מהחיים רבות ציפיות לו  אין

     ,       , ממנו   מתבקש כאשר מצפון וחסר הנסיבות לכך קוראות כאשר מצפון בעל ספק ללא  ממולח
הדבר.

          , תדמית    מאחורי מתחבא אינו והוא משחקים לשחק אוהב לא הוא בעיניו מאוד פשוטים  הדברים
    .      ,      . הנסיבות    אשר אדם הוא רע אדם איננו גם איך טוב אדם איננו אייקים אטול לא שהוא אדם  של

. היום      שהוא מי להיות אותו הביאו
   .       , אחד      רק אך שנים עשרות כבר ביותר הקצר ולו ראיון עמו להשיג מנסים כתבים  מאות

,   .         ; שאלות      עשר אייקים אטול עם שעה רבע של בלעדי ראיון עליו חלמו רק שכולם במה  הצליח
 .  , שקולות   קצרות תשובות עשר

     , המעשה         מאחורי שעומדות לתאוריות אך הכתב באותו דווקא אייקים אטול בחר מדוע ידוע  לא
 . סוף  אין

  ,  ,       .  ,      , יקח   הוא כן יודע לא אחד אף שעליו סוד סוד אייקים לאטול גם לו יש זה כל  ומלבד
           . להביא    עלולים אשר לאירועים לגרום שעלול הסוג מאותו סוד זהו כי הקבר אל איתו  אותו

.   - יתגלה   אם הפיכות בלתי לתוצאות
? זה    את צריך ומי

.     . אייקים  אטול לא בעיקר אחד אף
   ,  . מטען             של הנטל ואכן בלבד הוא מחשבותיו בתוך נצח של בדממה הסוד את לנעול עליו יש  אז

    ,         , להלך   הקושי ישנו וכך גבוה הוא הזה העול בשביל משלם שאדם והמחיר כבד הוא  שכזה
.      ,   ,   ,   , מנוחה,   נותן לא הזה הסבל נחלשות הידיים נרעד הלב פקות הברכיים מתכופף הגב  בזקיפות

    , להם             שאין לאלה אך קביים בזוג להיתמך אייקים אטול נאלץ מדוע להבין לנו קשה לא כן  אם
    ,    - בריא        אדם משתמש מדוע תמוה עניין זהו למספר או לקורא שיש הידיעה של הפריבילגיה  את

    .     .       ? לקבל    יש כן על אייקים אטול את לא לשאול מעיז לא אחד אף אבל הליכה בעזרי הדיעות  לכל
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        ,    , את     גם שסובבות הרבות התאוריות את כי אם העולם עושה וכך קיימת כמציאות פשוט זה  את
  .  -    -  , רבות      לנחש שאפשר כמו והן מלצוץ למנוע אפשר אי הזה הנושא

  , בתוך            יניחה זכוכית צנצנת לתוך סודו את ילחש שבאשר אייקים אטול חלם אחד  יום
    ,      , עמוק       בור יחפור ואז שלישית עץ קופסת לתוך ואז קופסא לעוד יכניס הקופסא ואת עץ  קופסת

.        , ממנו     יוסר והנטל סודו גם יקבר אז הקופסא את במעמקיו ויקבור עמוק
    ,      , לבו       שבמעמקי מכיוון ואולי בחלומות האמין לא כי אולי לפועל הדבר את הוציא לא מעולם  הוא

 .         . אחד      יום עליו ידע עוד שמישהו רצה אולי סודו את לשכוח באמת רצה לא
,          , אומרת     שלנו המחשבה לסייע הטבעי הרצון מתוך גם ואולי האדם של הטבעית הסקרנות  מתוך

    ,      ,   , את    מעלייך תפרוק וגם הבוערת הסקרנות את תרווה כך אדם בן הזה במסתורין אותנו  שתף
.     ,       , לצעוד  יהיה יותר וקל אחרות כתפיים על גם אותו הטל הזה העול

-           , שהם     מה היותם שמעצם הרזים כל של הטבע עם משלימים נאנחים אנו כתפיים במשיכת  אך
.   , חידה,    בגדר סתומים להישאר עליהם מסתורין

  ,       - הרקמות        אותן נפשו רקמות עם מיודעים באמת לא הרבה עליו יודעים לא שאנו הזה האיש  ואם
 -  ,        , מחליט     יבשות פשוטות עובדות כמה רק עליו יודעים אנו האדם יסודות את שבונות  הרכות

       .   ,  , בלבד      שלו הם הנטל גם ואיתו הסוד עניינו זהו ובכן הזו התעלומה את לעצמו ולשמור  להמשיך
 , ואם,                אחרת נפש עוד בפני מערומיו את חשף פעם אי אם נדע לא שלעולם לודאי וקרוב  לשאת

.    -    , הסוד,   בעצם מהו דבר של ובסופו סיפר למי כן
   )      , הקצר       לא כי אם למדי קצר סיפור הבטחנו והרי בנושא להוסיף מה עוד שאין מכיוון  אך

 ,    , אודות,           ופשוט עובדתי סיפור שמח ואינו עצוב שאינו הזה הסיפור את כאן לסיים נאלץ  ביותר)
. אייקים:   אטול אחד

לזרוס
    ,   ,   .     , וגם   תאוריה אינם החיים לעשות מה הפעם אבל בסרטים מצליח תמיד זה בתאוריה עובד  זה

 .    - עבד  לא זה סרט לא
 .        , שלמטה,      הרחב בשדה לצופים פחות לא ורע הטייס בתא רע נראו הם הדברים

    ; לאף            בכלל נתן לא שהמריא לאחר שניות כמה השדה של השני בצדו השיחים לתוך התרסק  הוא
 .  ,  . והתרסק   המריא להתפעל זמן אחד

   ,        - התרחבות  רעש נשמע המרוסקת הטיסה מכונת מגופת שחור עשן דלף שאחרי  בדממה
.     .    ;    , נשימתם    את עצרו כולם טעויות של פסקול המנוע של אולי רכים טרטור וקולות  מתכת
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            , לפני    עד להיות אמור שהיה מה עבר אל רצו אחרים אנשים וכמה אמבולנס להזמין רץ  מישהו
. קינטית     זמן מכונת דקות כמה

  " .      ", שלו"      והאמצאות הוא מכן לאחר אמרה שלו דודה שלו בשטויות מהעיירה חצי שיכנע  הוא
". ילד       שהיה מאז כבר בראש לו שרקדו

   ,     , התעלפות       עד נמתחו אופק שהגיהו השדות מאותם השדות אחד ליד עץ צריף לו  היה
 . הלב,    כאוב עד השמיים

  ,     ,   , השורשי      והשקט בה שטים היו חרישיים זהובים וגלים החיטה בקני פורעת הרוח היתה  בקיץ
    ,      . דפים      מצבור מוצא היה לבקתה פלוני נכנס היה אם בתוגה נפשו מילא העולם את  שכבש
 ,      , גלגלים     ברזל וצירי ומיסבים ובוכנות מנועים וכהנה ותוכניות ותרשימים ומפות  ושרטוטים

     ,       - היינו,   לנחש צריכים היינו אם מסויימות כנפיים כמו לנו נראות הן מתכת יריעות  וגלילים
 '  '    , אחד,        לעתיד בחזרה של קלטות ושתי שהיא טיסה מכונת איזו בונה כאן מישהו  אומרים

 .    ", מסביר. "    היה לזרוס בדיחה כבר זה שלוש ושתיים
  -          ,  , היה   ולזרוס האזהרה של האלמנט מן גם בכך היה יודע מי ואולי הצהירה שדודתו  וכמו

  -   ,      .        - אחד  יום נשבע הוא ידע הוא ילד היותו ומאז ילד היותו מאז כך על חלם אכן עמה  מסכים
 . החלום   את יגשים

 ".       ,     , נהג"    הם מה להבין רק אדם על תווים מרכיבים שניהם את מוסיקה כמו הוא  הזמן
 ,       , ניתן, "      קולומבוס כריסטופר של היחסות תורת לפי קונספט רק הוא הזמן מבינים אתם  לומר

  ,    ,    , דואה         פרפר במים נוסעות אדוות ברוח נע עץ אחר מה לדבר ביחס אך הזמן מעבר את  למדוד
  ".      , מדיד,  הנו מאלה אחד כל שעון הלאה

היחסות              תורת ועל זה קולומבוס כריסטופר אותו על שמעו לא מעולם העיירה שאנשי  ומכיוון
      ,( פיזיקליים (      בעניינים דבר הבינו שלא ובודאי איינשטיין אלברט על חלילה לדבר שלא  שלו

 ,     -    , הנהנו       כתפיים משכו רק הם לא או פרפרים ומדידתו הזמן סביב הנוסבים אלה כגון  מסובכים
 . במלאכתם   והמשיכו בראשם

 ,  ,    , הם,          אדרבא שרווחה הדיעה זו הרגליים בין משוגע להם שמסתובב אותם הטריד ממש לא  ולא
  ,    .      , להם      ונתן אותם שיעשע זה אומרת היתה שלו שדודה כמו שלו השטויות את אהבו די  דווקא
            - אלמלה,   יודעים היו לא לעולם שעליהם עולמות אל ההצצה את להם איפשר מכך ויותר  תקווה

הוא. 
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   ,(   ,   )   , לזרוס  הטריד בה להסביר עלינו משגה עקב שהתרחשה המצערת התקרית תקרית  היתה
  , במרכז           החלודים המתנדנדים ציריו הדרת מלוא על שנפער לגיהנום מוכח שער איזה  ממנוחתו

 .    ,          , היום  באותו עוד שלו והכלב הטרקטור עם ביחד השטח בעל לתוכו ונשאב השדות אחד
 ,  ,    ;       - אולי     ובכן טעות עקב חל להזכיר הצורך את חשים אנו שוב ש הארוע אותו מלבד  אך

      ,      - האוכלוסין    בקרב רבות תלונות נשמעו לא הרחוק העבר על נמנה אכן רשלנות נגיד דיוק  למען
המקומי.

  ,  -  -      ,    , אם  כי בזהירות הווה הזו המלה את מזכירים ואנו להווה לרגעים נשוב אופן  ובכל
      ?   !  ,      , של   שניות חמש הנו הווה האם ההווה מהו הא וקורא בצחוק פורץ הלה היה כאן היה  לזרוס

      ?   ?   , הנובעת  אירונית מורכבות איזו כאן ישנה שנייה שבריר אחת שנייה עכשווים  ארועים
   ,         , הרגע  שבאותו מפני להכרה וממנו ולמוח המציאות מן המידע מעבר מהירות ההשהייה  מאלמנט
      , באופן        וההווה מתרגש כבר אחר משהו מסויים ארוע התרחשות בעובדת ההכרה מכירה כבר  בו

. עבר   הופך היתולי
       ,    , של  ההתרסקות לזמן הכוונה ההווה אומרים כשאנו שלנו הסיפורי בקונטקסט  ובכן

          , ידועים   ומדענים למניהם פיזקליים בנושאיים רב ידע לנו שאין ומכיוון טיסה מכונת  אותה
 ,   ,        , שנייה   שניות חמש המסויימות השניות של הפרטים לפרטי ניכנס לא קולומבוס למשל  ששמם

   ,        -   , מה   יודעים לא הטיסה מכונת גופת סביב ניצבים כולם הנה נגיד ורק שנייה שבריר  אחת
.  ," "  " ארוכים,     " אהה ו או ממלמלים ראשים ומנידים משתאים לעשות

   ,     , הקהל     את הרחיקו החורבות עי את בחנו במהרה הגיעו המשטרה וכוחות  האמבולנס
   ,          , סרט  ביניהם מתחו ברזל מוטות עשרה ההתרסקות אתר סביב נטעו סיימו וכאשר בטוח  למרחק

."  " , לחצותו,  אין והתריאו צהוב
 . שלושה           התכולים השמיים אל שחורים סילונים המכונה מנוע עישן עוד ימים  שלושה

.    , ונאנקה    והתרחבה התכווצה המתכת פקעה עוד ימים
   , מדוע            להבין ניתן קבע דרך בה חלו לא מרגשות ותקריות קטנה עיירה היתה שזו  ומכיוון
      .   , כזו       לפופולריות זכה לא המקומי העיתון לזרוס והוא בלבד אחד נושא סביב היום שיחות  נסבו

 " ; נמצאה,            לא היומית השיחה תוכן את קבעו הראשון העמוד את עיטרו אשר והכתבות  מימיו
 " ,"     " ,"? השארת", "   הופרכה ונמצאו ייתכן תחתונה ללסת שרידים העדויות נעלמו להיכן  גופתו

 " ,"   " ,"   " ," זה    האם חוצנית למזימה חשד ממשלתית למזימה חשד תחתונה ללסת שרידים  הימצאות
 .       , האחרונים?"  החקירה לממצאי בהתאם הכותרות התנוססו וכהנה ייתכן
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 - ”      ,    , לא     ל הנ מהפרטים משתמע שכבר כמו העניין צורך ולשם נמצאה לא לזרוס של  גופתו
   ,      ; בין      לפילוג וגרמה המקומיות הרשויות את שהביכה עובדה ממנו אחרים שרידים כל גם  נמצאו

 . הכללית       באוניברסיטה המדוייקים למדעים הפקולטה של המדענים
 , ובתווך             ובלבול ידיעה אי של ביקום הפליטה שארית שהוא להרגיש אוהב אינו אדם  אך

       - הנפשות          את כן קירב דווקא אשר דבר בלבד אחד דבר על הסכמה כן נמצאה זה רבתי  בלבול
 ,         . ולא-       להכל תשובות להם שיש חשבו שתמיד לאלו לא תשובות היו לא אחד שלאף וזה  הנבוכות

      ,  . של          אחת ממשפחה חלק כולנו אנו כן לכלום תשובות להם היו לא ככה גם פעם שאף  לאלו
. עצות  אובדי

 ,      . ואותם       ולהיאנק לעשן הפסיקה כבר מזמן המעופפת המכונה גופת שם נותרה שנים  שלוש
   -        - תוך     אל התפוגגו הערכאי להתקרב לא נא האיסור גם ואתם אותה איגפו אשר צהובים  סרטים

,          , האדמה       מן שצצו הברזל מוטות עשר על בחלקים ותלו והגשם הרוח תוך ואל זמן של  ארוזיה
עקומים. 

  ,        . חשבו      אולי יקרה עוד שמשהו כולם קיוו עדיין אולי משם להזיזה טרח לא אחד  אף
.    ,    , בראשו       שלו והשטויות בידו השרטוטים עם אחד יום איזה משם יצא עוד שהוא

אולי.
,     , הצעירים          המדענים אותם ורק שקרה למה הדעת על מתקבל הסבר נמצא לא מעולם  אך

,          , השחור  החומר לחידת הפתרונות את להם שיש שחשבו אלה הנמהרים  השאפתנים
.     , הנושא     את לחקור המשיכו והחלל הזמן ובעיית הכבדית הסינגיולריות

,  ,     ,     , החלודה    המעוקלת המכונה גופת נעלמה התראה ובלי אחד יום שנים עשר לאחר  וכך
,    ,  ,  , היתה.       כלא נעלמה ולמסתורין לאיחוד תשובות להן שאין לשאלות אנדרטה אותה  הבודדה

,     ,  ,       . ועץ,    ירוקים שדות של שליו פסטורלי נוף רצועת על המשקיף חלון חלון שם צץ  ובמקומה
ושקיעה.

           ,  , - להביט     יכל לא אחד אף כי עד פנורמה מאותה נבעה חודרת נוקבת כך כל תהומית שלווה  אולם
   ,   .       ,   . יכלו    לא הם השם ולמען רגוע מדי יותר היה פשוט זה פשוטות במלים הזה החלון תוך  אל

. זה   את לסבול
,     .        . השאלות   את רצו הם חזרה שלהם החלודה האנדרטה את רצו הם כוללת היתה  האכזבה

.       . שוב   שלהם האגדה את רצו הם תשובות רצו ולא
       ,    ,  , סדר      אל לחזור הכל נאלצו ברירה ובלית פתרון היה לא שוב בנידון לעשות מה היה לא  אולם

 . שלהם  היום
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  .         .   . עם-    וכאשר יותר אליו ליבו שם לא אחד אף אך מה לזמן במקומו נשאר החלון  והחלון
  .     ,   .    , זה     אולי עוד סופר לא הסיפור נשכח העניין לחלוטין הוא נעלם לראותו הפסיקו גם הם  השנים

     .      ,      . לעסוק,   אחרים דברים להם היו אכפת היה לא אחד ולאף אחד אף עניין לא זה לא אולי  קרה
   ,  , חשובי.  יותר הרבה ובכן דברים ם.בהם

...    : היום   בשחרית עוד הקטע מתחילת הוצאתי
    , דבר             מכל כליל נפטר האתמול בוקר עוד לטפחות ועד המסד מן דודי של ביתו טוהר שנה  וכבכול

       ,       . בר     מה דבר איזה בטעות נותר ואם דבר על הזיכוך תהליכי חסו לא חמץ אפילו מזכיר רק  אשר
 .      , נפשו  על כבר ונס ודאי מאחור חיטוי
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