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מצעים. ריח גופו. ריח זיעה. ההוא לא ישן. הוא לא ישן. כמה זמן הוא יכול ככה. היא מתבוננת בו באפלולית הדקה. ריח 
הרחוב. לאחר מעשיו בה, לאחר  פניקפל הוא מושך ומוריד כשהם מכבים את האור, כאילו הוא מתבייש מאת התריס המת

מעשיה בו, כשגופותיהם שוקטים וקמטיהם מתרפים, מתרככים, הוא נשכב על גבו, זרועותיו הקצרות החסונות שלובות 
ור דל, חיוור, פורץ פנימה עם הרוח מתחת לעורפו, והיא, בעירומה, קמה על ברכיה ומושכת ופותחת את התריס. א

  כך הם שוכבים בשתיקה, נבדלים, עיניהם עצומות. הצוננת. אחר
אט היא פוקחת את עיניה, מפנה אליו את ראשה. דמותו הגדולה כמו זוהרת בחשכה מבין הסדינים הפרועים. גוף -אט

שערת כסף אחת לא נוספה לו. כמעט  קשה, חסון, מלא. כרס רדודה. כתפיים רבועות. ראש יציב. שער סמיך. אפילו
זונה. שוב עולה בה הזעם ומחלחל בה ככה ומתמסמס ברפיונו של הגוף. היא  כסף אחת. בן שנתיים. אפילו לא שערת

שולחת מבט אל השעון ועוצמת את עיניה. היא פוקחת אותן בכאב לאחר אולי דקה, מתעוררת כמעט בבעתה משינה 
יות סילון שחורות מדמיע את עיניה והשעון כבר קפץ במהלכו שלוש שעות. והוא לא עמוקה, שחורה. עשן מר של סיגר

ישן. שרוע, תחתוני הצבא הגסים מכסים על מערומיו, פיו קפוץ על דברים שהיה יכול לומר, אגרופו קפוץ על הסיגריה. 
לחיק. בעקשנות, ערנית לגמרי,  עיניו פקוחות. היא מפנה אליו את גבה, מתכנסת בעצמה, רכה כזאת, ברכיים לבטן, ידיים

נגיד גבאי, מודי או עמירם. או יונתן. וכבר רמץ עומם בתוכה, שב אל חומו, שב  –היא מבקשת לחשוב על מישהו אחר 
ומעלה בה להבה קטנה. יונתן. בסרבל הירוק, מול השקיעה האדומה, על גבעת החול הצהוב, המסמא, שולח אליה יד 

שירה אליו מבט. יד כבדה מנערת אותה פתאום יה. היא עוצמת את עיניה ומיימלטף את לחיכך,  רכה, מהססת, רחוקה כל
נפש, קרועה מחלום, דואבת, היא פוקחת את עיניה:  מיונתן, מגששת בגבה, בבטנה, ונאספת כלעומת שבאה. בשאט

ק של מצית הגז שקנתה לו של הסיגריה במאפרה. רחש חפיסת הסיגריות. הקלי ה"תשמע, אני הרי יושנת. באמת. נו." רחש
הולדתו. סיגריה נוספת. אור צהוב עולה ודועך. "סליחה," הוא פולט. כמה חפיסות כאלו הוא  לפני שלוש שנים ביום

  מכלה ביממה? אולי, בדרכו שלו, הוא מחפש מוצא. אולי.
מתעוררת, נבעתת מן וכך לילות רבים. לילות ארוכים. היא נופלת אל תוך השינה כאל תהום גדולה ובבת אחת היא 

הנפילה. לפעמים היא חוששת מן השינה כאילו כזוהי מעצם טבעה, ולכן היא נמה כמעט במלוא החושים והזהירות. והוא, 
, על גבו בתחתוני הצבא הלבנים הישנים, בחזה שעיר, במצח מיוזע, בסיגריה שבפיו; בכאב עצום כזה, שרק הוא ברקוֹ 

מתוכו; שרק היא במלוא חושיה יכולה לקלוט אותו, את כולו, בעודו בו. תבכה. תבכה יכול להכילו בלי להניח לו לפרוץ 
כבר. פעם אחת. שכל זה יתפרץ כבר החוצה. תשב במיטה, כבד כזה, רפוי כזה, נסרח, זקן, דוּוי; שהכול יצא ממך בנאקות 

  ווה.ללא הפוגה, ללא מעצור, ללא תק –נשברות, עבות, בהתייפחות צורמת, רעה, מלוכלכת 
הוא לא בוכה. הוא לא ישן. הוא לא מדבר את כאבו. לפנות בוקר, תמיד, נואשת מלשוב אל השינה, היא צונחת אל 

זקן יותר,  –חולצת טריקו, מכנסי בד, נעלי זמש  –התהום הגדולה, בלי דעת. בשעה שמונה הוא כבר בבגדיו האזרחיים 
הוא פורש על הכורסה, מועך את הכסת, אוסף את חפיסת הסיגריות נמוך יותר, זר ועלוב יותר בלי מדיו. את סדינו הלח 

הזולות, את המאפרה הגדושה. היא פוקחת עיניים כבדות, צרובות. דוּוית שינה, נכספת אליה ואינה יכולה לה, היא רואה 
ממנו כשהוא פנים עולה  והלילה, לעזאזל, לא הותיר בו סימנים. כבר הספיק להתרחץ, להתגלח. ריח קל של מי –אותו 

נפנה אליה, חש בשובה מן השינה. בשלווה כזאת בוחנות עיניו את גופה העירום, ללא התרגשות. הרגליים הארוכות. 
זונה. והיא, כבר לפני חודשים רבים הרגילה  חיקה האפל. בטנה. שדיה. פניה. שערה שנתדבלל. שפתיה שחרבו מלילה. בן

ו כאבו, שמא יעשה מעשה של ייאוש בשנתה. לא. לעולם לא יעשה את עצמה לאותה שינה דרוכה, שמא יכריע אות
מעשים של ייאוש, היא יודעת, נכזבת. והיא אל שנתה הטובה כבר לא תוכל לחזור. לעולם לא תבוא לה שוב שינה כשנתה 

י כאן." זונה. "טוב. אני זז," הוא אומר. "בשבע, שבע וחצי, אנ במדבר, על יצוע קשה, באוהל מוכה רוחות וחול. בן
שהייה. "את תהיי?" שאלה של שגרה. מדי בוקר הוא שואל אותה. מעט תקווה בקולו, מעט מן הביטחון שלעולם לא 

  תוכל להתנתק ממנו.
הולך. הד צעדיו כבד, גם בנעלי הזמש, כאילו הוא עדיין בנעלי הצבא. הוא לא מחכה לתשובה. היא תהיה; היתה 

כך תהיה. בעירום היא עוברת בבית האפל, מעלה את התריסים  א להיות וכלכך היתה רוצה של רוצה שלא להיות, כל
ומושכת אליה אור בוקר. "תגיד לי, אתה מסתתר או מה? אם אתה מסתתר, אז תגיד. שנדע שאתה מסתתר." הוא שותק. 

ים ואתה בערב בוחן את דבריה. נפגע ואינו מחזיר פגיעה. "לא. פשוט שנדע את העניין. כל בוקר אני פותחת את התריס
  "אין מה להסתיר."  –במפגיע  –מוריד אותם. אני לא יכולה לחיות בכלוב. לי" 

האור מציף אותה, מסמא אותה. פועל ניקיון גורר מכלים ירוקים טעוני אשפה לעבר משאית האשפה ומגלה אותה 
נכנסת לחדר האמבט. ריח הסבון. בחלון, לבנה באור, ומתהפנט לו על המדרכה. היא צוחקת. היום בא ונכנס לבשרה. היא 

כלום,  ריח גופו שטוהר מייסורי הלילה לקראת עינויי היום. שעה ארוכה היא שוהה במים, עוצמת את עיניה, מתמכרת ללא
  מוחה ריק, בטרם יעלו בה שוב כל איתני הרוע הזה, שאין לה טוב ממנו.



הספרנית שלו, בקיטון שבספריית המשפטים וכך הימים באים. וכך הימים הולכים. היא מדמה אותו בחדרה של 
באוניברסיטה, מעיין בערמת מסמכים בעיניים מצומצמות. מאז פשט את מדיו הוא מרכיב משקפי קריאה ונבוך קצת 
 כשהיא חוזרת לדירה ומוצאת אותו קורא ומשקפיו לעיניו. המשקפיים מזקינים ומרככים אותו, אבל אין לו בהם הדר

מת לעצמה. ובכן, היא מדמה אותו יושב שם, וציונה הזאת מוזגת לספלו קפה. די לו תמיד בלגימה בגרות וכבוד, היא מסכ
הראשונה, הרותחת, ולשאר הוא מניח להצטנן בספל. לאט, במבוכה רבה, הוא הופך את הדפים. עדיין לא מורגל בקריאה 

חשבות המתרוצצות בו. איזה יום כך, במחשבה מופשטת. מצחו מתקמט, היא יודעת, כמו בכאב, מן המ ממושכת כל
ריבלין עמו. ריבלין מדבר ומדבר, והוא מקשיב. איזו ידידות עזה יש ביניהם, ידידות  דוקטורהיום? שני? לא, רביעי. אולי 

ה, כל אחד מהם פנה לדרכו, כזאת שהיא, ניקול, לא מצליחה להבקיע דרך לתוכה. עשרים ואחת שנה, מאז הפעולה בקיְּביֶ 
זאת. זה במדיו, בין גבעות החול שלו, ילד גדול בשמש, וזה מקדם את עצמו  ניהם רב מן המשותף. ובכלוהמפריד בי

במסלולו האקדמי, בונה לעצמו שפה חדשה ועדיפויות חדשות, אבל כמעט שנתיים הם שוב יחד. ואתם גם פרסיץ ועידו 
היא היתה  -ו. הם עדיו הנאמנים לתהילת עברו אהרוני ורפי ממן. כל אלה מצרור התמונות שהוא שומר בארון עם תעודותי

אז רק בת שלוש או בת ארבע. לעתים הם מתכנסים בדירה בשעות הערב המאוחרות. אלה המעטים שלא ינטשו אותו. הם 
מחייכים אליה בסלחנות מרוחקת ושבים ללבן את עניינו. בלי הרף הם מחפשים תשובה, כמו במחקר אקדמי טהור. כאילו 

תשובה אחת לאשמתו. כאילו ניתן בכלל למצוא תשובה אחת, הוכחה אחת נחרצת שנעלמה עד כה  יכולה להיות
מעיניהם; משהו שיהפוך את הכול על פיו ויחזיר את הכול לקדמותו: את הדרגה. את התפקיד. את המדים. את מסלול 

ישוב להתייהר. ההילוך יחזור הקידום. את ההערצה ללא סייג. את זקיפות הקומה. הפנים ישובו להיות חלקים. המבט 
להיות קליל כזה, בטוח כזה, מתקדם לעבר מרחבי חול אינסופיים. וכל הממלכה כולה תשוב ותתפרש אליו. ומרדנותה 
שלה תתרכך; איבתה הסמויה, הצומחת, תגווע; שמחתה לאידו תתמסמס; עיניה יבקשו את סליחתו. שוב ושוב הם 

האוניברסיטה. פורשים מפות, קוראים בקול נמוך בתחקירים, מצביעים על  מתכנסים, בדירה או בקיטון שבספריית
  פסיקות בדין הצבאי. והיא, נבדלת מהם, סרבנית, שוקעת באיבתה.

היא יכולה לַדמות אותו לעצמה: מעבר לדמותה השחוחה קצת, הכהה, המתמסרת, של ציונה הספרנית, מתעלם 
דידה, אשתו לשעבר; מעבר לחבריו הרוכנים על ספרים ותיקים  ממבטה השקט, הנאמן; מעבר לצלליתה המהוהה של

ומפות, הוא מחפש דווקא את עיניה שלה המתייסרות באשמתו. לא. לא. לא אני. לא אני. בשפתיים קמוצות, בגאווה, היא 
קה על שירות אליה מן המרָאה מבט קר. היא לובשת את בגדיה על גוף רטוב: חולצה דישירה מבט קר אל עיניה המיימי

שוליים. היא סורקת את שערה הספוג מים, מהדקת וקושרת את שולי  חזה עירום, מכנסי ג'ינס קצרים, הדוקים, פרומי
חולצתה, בוחנת את גופה הטוב, שידע גופים רבים, ועדיין, בפלא, אינו מעוך, רפוי, צֶבה. מה לה ולו, לעזאזל? מה יש 

אותו בשתיקות שלה, בבריחות, במבטים, בשנאתה התופחת? מדוע הוא להם עוד זה בזה? מדוע היא דבקה בו ומייסרת 
גיונותיה? ומה נשאר להם יחד מלבד האשמה הגדולה שהם משקפים ילא מתנער ממנה? למה הוא שואב באהבה את כל ש

גדול  זה לזה? והלוא גם אהבת הגוף העזה שהיתה ביניהם אינה עוד כשהיתה, ואת גופיהם מחברים ייסורים וייאוש ופחד
ואפל כשהם דבקים זה בזה בחשכה, ומנוחה לנפש אין בזה, ואחר כך היא רק נסערת עוד יותר. אז מדוע אינה יכולה 

  להינתק ממנו?
כורחו, קמה ועזבה אותו בפעם הראשונה, ובלי הסברים. לא כדי להניח לו. כדי  שבוע לאחר שהשתחרר רשמית, בעל

רה אל אמה ואל אביה בחיפה. נרשמה שם לשנה השנייה באוניברסיטה, שלא להניח לו. היא ארזה את מזוודתה וחז
שנתיים לאחר שעשתה את הראשונה. הלכה לים, בסתיו. שכבה עם חבר נעורים, עכשיו מרצה בטכניון. הלכה עם אמה אל 

ה התופרת. ביקרה חברות ילדות, שתמיד בזה להן ועתה התבוננו בה בשלווה ממקומן הבטוח, במין בגרות והשלמ
כל הארץ כולה עוסקת בכך, בלחישה. שונינוחות שהיא לא הגיעה אליהן. האם הן יודעות מה עבר עליה? לעתים נדמה לה 

כך לא עמד לה כוחה עוד. רבה עם אמה, אולי כדי שיהיה לה  היא מתגברת. אחרשבתחילה הכריחה את עצמה להאמין 
כך מאסה בו וחזרה  י לילות לנה אצל אדיר, במיטתו. אחראביב. שנ צידוק לחזור. ארזה שוב את מזוודתה ויצאה לתל

  לדירה. זו היתה הבריחה הראשונה.
 ובכיור מצאה אז כוס קפה מלאה כמעט עד שפתה, הרבה סיגריות מעוכות במאפרות, ומיטה זוגית שעל מחציתה נרא

 בכתב –" ניקולניקולניקולניקולולא סיים. " שינה וערמות עיתונים. על שולחן הכתיבה הישן מכתבים שהחל לכתוב לה-לא-סימני שינה
כמה  –" לעזוב. טוב לשנינו. לא היה בזה טעם. ציונהלעזוב. טוב לשנינו. לא היה בזה טעם. ציונהלעזוב. טוב לשנינו. לא היה בזה טעם. ציונהלעזוב. טוב לשנינו. לא היה בזה טעם. ציונה" –כמה מילים מחוקות  –" טוב שהחלטתטוב שהחלטתטוב שהחלטתטוב שהחלטת" –ידו המעוקל, הסבוך 

כמה  –" צלצלה להורייך. ביקשתי ממנה ואמרה: 'חֵברה'. אמך אמרה לה שיצאת העירה. הבנתי שַאתצלצלה להורייך. ביקשתי ממנה ואמרה: 'חֵברה'. אמך אמרה לה שיצאת העירה. הבנתי שַאתצלצלה להורייך. ביקשתי ממנה ואמרה: 'חֵברה'. אמך אמרה לה שיצאת העירה. הבנתי שַאתצלצלה להורייך. ביקשתי ממנה ואמרה: 'חֵברה'. אמך אמרה לה שיצאת העירה. הבנתי שַאת" –מילים מחוקות 
אינני בטוח שאת רוצה לדעת מה אינני בטוח שאת רוצה לדעת מה אינני בטוח שאת רוצה לדעת מה אינני בטוח שאת רוצה לדעת מה " –מחוק. מחוק. מחוק  –" ני בטוח שאת מעוניינת לדעתני בטוח שאת מעוניינת לדעתני בטוח שאת מעוניינת לדעתני בטוח שאת מעוניינת לדעתבסדר. אינבסדר. אינבסדר. אינבסדר. אינ" –מילים מחוקות 

העסק שלי. עידו וממן העסק שלי. עידו וממן העסק שלי. עידו וממן העסק שלי. עידו וממן " –מחוק  –" אבל במקרה שיש לך עניין בנושא, אז אני בסדר. אני יושב הרבה עלאבל במקרה שיש לך עניין בנושא, אז אני בסדר. אני יושב הרבה עלאבל במקרה שיש לך עניין בנושא, אז אני בסדר. אני יושב הרבה עלאבל במקרה שיש לך עניין בנושא, אז אני בסדר. אני יושב הרבה על    ––––אתי בדיוק אתי בדיוק אתי בדיוק אתי בדיוק 
לין ועם לין ועם לין ועם לין ועם בייבייבייבייאני יושב עם דודיק אני יושב עם דודיק אני יושב עם דודיק אני יושב עם דודיק הצליחו להעביר לי הרבה חומר מסווג מן התיקים. הם באמת בסדר. אני עובר על הכול. הצליחו להעביר לי הרבה חומר מסווג מן התיקים. הם באמת בסדר. אני עובר על הכול. הצליחו להעביר לי הרבה חומר מסווג מן התיקים. הם באמת בסדר. אני עובר על הכול. הצליחו להעביר לי הרבה חומר מסווג מן התיקים. הם באמת בסדר. אני עובר על הכול. 

נצטרך להתעסק נצטרך להתעסק נצטרך להתעסק נצטרך להתעסק " –משנה -היא נחנקה בבוז ובגעגועים, עברית של אלוף –" ארבע שבועותארבע שבועותארבע שבועותארבע שבועות- - - - דין שלו, רמז. שלושדין שלו, רמז. שלושדין שלו, רמז. שלושדין שלו, רמז. שלוש    העורךהעורךהעורךהעורך
. רמז אומר שהוועדה, בכל המסמכים הגלויים שלה וגם בפרק . רמז אומר שהוועדה, בכל המסמכים הגלויים שלה וגם בפרק . רמז אומר שהוועדה, בכל המסמכים הגלויים שלה וגם בפרק . רמז אומר שהוועדה, בכל המסמכים הגלויים שלה וגם בפרק ''''קריאת המערכהקריאת המערכהקריאת המערכהקריאת המערכה''''רק בפלפול הזה. עניין של פירוש למושג רק בפלפול הזה. עניין של פירוש למושג רק בפלפול הזה. עניין של פירוש למושג רק בפלפול הזה. עניין של פירוש למושג 

באוקטובר, עוסקת הרבה בנושא הזה, בפירוש שנותן מפקד בשדה לכוחות, לשטח ולמטרות באוקטובר, עוסקת הרבה בנושא הזה, בפירוש שנותן מפקד בשדה לכוחות, לשטח ולמטרות באוקטובר, עוסקת הרבה בנושא הזה, בפירוש שנותן מפקד בשדה לכוחות, לשטח ולמטרות באוקטובר, עוסקת הרבה בנושא הזה, בפירוש שנותן מפקד בשדה לכוחות, לשטח ולמטרות     7777המסווג בקשר ליום א', המסווג בקשר ליום א', המסווג בקשר ליום א', המסווג בקשר ליום א', 



 –שתי שורות מחוקות  –..." המידיות, כאשר הקשר עם הממונים עליו משובש. הוא בטוח שיש תקדימים. ככה שַאת אלהמידיות, כאשר הקשר עם הממונים עליו משובש. הוא בטוח שיש תקדימים. ככה שַאת אלהמידיות, כאשר הקשר עם הממונים עליו משובש. הוא בטוח שיש תקדימים. ככה שַאת אלהמידיות, כאשר הקשר עם הממונים עליו משובש. הוא בטוח שיש תקדימים. ככה שַאת אל
את את את את " –מילים מחוקות  –" ניקול,ניקול,ניקול,ניקול,ועכשיו, בקשר אלייך. ועכשיו, בקשר אלייך. ועכשיו, בקשר אלייך. ועכשיו, בקשר אלייך.     ,,,,אני, בכל אופן, אינני דואג. יהיה בסדר. עד כאן עיקר החדשותאני, בכל אופן, אינני דואג. יהיה בסדר. עד כאן עיקר החדשותאני, בכל אופן, אינני דואג. יהיה בסדר. עד כאן עיקר החדשותאני, בכל אופן, אינני דואג. יהיה בסדר. עד כאן עיקר החדשות"

וכיוון שלא וכיוון שלא וכיוון שלא וכיוון שלא " –מחוק. מחוק  –" בטח חושבת שאני עסוק רק בעצמי, אך ורק בי. ובכן לא. יש לי דברים רבים לומר לךבטח חושבת שאני עסוק רק בעצמי, אך ורק בי. ובכן לא. יש לי דברים רבים לומר לךבטח חושבת שאני עסוק רק בעצמי, אך ורק בי. ובכן לא. יש לי דברים רבים לומר לךבטח חושבת שאני עסוק רק בעצמי, אך ורק בי. ובכן לא. יש לי דברים רבים לומר לך
        ..."אני כותב. לא כדאי שאחזיק בתוכי. ובכןאני כותב. לא כדאי שאחזיק בתוכי. ובכןאני כותב. לא כדאי שאחזיק בתוכי. ובכןאני כותב. לא כדאי שאחזיק בתוכי. ובכן    ––––יוצא לומר יוצא לומר יוצא לומר יוצא לומר 

שהניחה אותה, ניסתה לפענח, אחרי כן כל מה שכתב, מחק. בקווים עבים ושחורים. בעוד מזוודתה מוטלת במקום 
מורעבת, את שמתחת לקווים, ולשווא. מה רצה לכתוב לה? מה רצה לכתוב לה? כשחזר בלילה מצא אותה מול מסך 
טלוויזיה מהבהב לריק, ישנה במלוא לבושה. שלח יד והעביר אותה בשערה הארוך, הכהה, שצימח שוב. היא פקחה 

למרות  ,קרא את עיניה. הוא גחן ונשק לה כאומר: חזרת. כאומר: חזרת אליעיניים. באור הכחול, הדל, המדמדם, הוא 
אף על פי כן ולמרות כל השנאות והחרטות ואהבת הגוף.  ,ת איננו יכולים שלא לחזור זה אל זהאהכול. כאומר: אני ו

  כאומר: האשם בך לא פחות משהוא בי. כאומר: יש כאן כוחות שחזקים משנינו. כאומר: חזרת. 
כזאת, לפשוט את בגדיה. הוא מפנה לה, בשקט שוביל אותה ברוך שכזה אל המיטה. הוא עוזר לה, בסבלנות הוא מ

שכזה, מקום בין הסדינים. לא אומר מילה עליה ועל מכתבו, ולמחרת בבוקר כבר נעלם המכתב משולחן הכתיבה. מה רצה 
מאז. הכול חזר לקדמותו. דבר לא השתנה.  ..." שלו? שישה חודשים עברוובכןובכןובכןובכןלומר לה ולא אמר? מה מחק לאחר ה"

ערבים רבים הם לא מחליפים ביניהם אפילו מילה, גם לא בעת מעשה האהבה. עוד פעמים רבות ברחה, בלי הסבר. תמיד 
חזרה. ותמיד היא מייסרת את עצמה על שחזרה. ותמיד הוא מקבל אותה באהבה. תמיד היא מצפה שיאמר דבר, אך הוא 

  וקה. אז הוא כספר חתום.אינו מדבר בעת מצ
  
  

  ב
אולי הוא שומע קולות ממיטתם בלילות ללא שינה. כן, אולי קולות מדברים אליו. היא יודעת שאוזניו קשובות אליהם. 
אולי קולו של יונתן. ואולי האיש מפ' מוסיף לקרוא לו. שלושים ותשע שעות רצופות קרא אליו, עד שהתרוקנו סוללותיו 

עצמו לא סיפר לה על כך מעולם. כספר חתום, לעזאזל. מעמירם היא יודעת הכול. שלושים ותשע ובאו הִמצרים. ברקו 
שעות עולים אליו ממכשירי הקשר קולותיהם של האיש מפ', צדרבוים ידידיה, ושל יונתן, והוא אינו יכול לעשות דבר. 

שת במלכודת, טנק אחרי טנק, ללא מוצא. מערבה ממנו, פלוגתו נכת קילומטריםעשר  הכול היא יודעת. יונתן מכאן, שנים
תוככי האדמה. ַסמל. בן עשרים  עשר אנשים, בתוך מערב, עם שבעה-צדרבוים מכאן, עשרים ושבעה קילומטרים מצפון

ישיבה. אב לארבעה. ַקשר. מפקדו נהרג במטח הארטילריה הראשון, עשר דקות לאחר  ושש. היא יודעת הכול. תלמיד
באין אחר, תפס את הפיקוד על המוצב. הוראותיו, בשקט בוטח, אל חבריו, כשהוא מדבר  שהתקבלה התראת הספיגה.

במכשיר הקשר, וחבטות עמומות של פגזים ברקע. "מה עושים אתו, ברקו?" נאנק עמירם. הרבה פעמים צירפה עדות 
ועות, רטובות, בולטות. לעדות וחזתה בדברים: שפתיים בקועות, מסכות אבק שנקרשות על הפנים כבטון דק. עיניים פצ

 .עצות ארבעים ושתיים שעות ללא שינה. בפעם הראשונה בחייו, היא יודעת, בפעם הראשונה בחייו עמד ברקו אובד
לשווא ניסה לגייס את כל מטען המחשבה והניסיון והכוח והביטחון כדי להחליט החלטה נחרצת אחת. לחתוך בין מוות 

אן. ניסה ולא עמד בה, באחריות הנוראה הזאת, שאין בה ניצחון, רק תבוסה היא למוות, בין חיים לחיים. לכאן או לכ
עשר מסעות נקם; שבע חדירות לערים נוכריות, עוינות; שלושים ושתיים צניחות חופשיות אל התהום;  מביאה. שבעה

אופק, של האיש הזר כך. כל מסכת הגאווה הזאת אינה עומדת מול קולו הכבוש, המ תעוזה רבים כל קרבות רבים; מבחני
ומול הפחד הגדול בקולו של יונתן במכשיר הקשר השני. הוא עוד  ,הזה ממכשיר הקשר מעבר לגבעות, על שפת התעלה

לשמור על נימה של שאננות בקולו: "תגיד לדֹוס הזה שיפסיק ליילל. תגיד ליונתן שינסה להיחלץ.  - אמר עמירם  - מנסה 
." היא יכולה לראות את גבאי עורך חשבונות מהירים ליד מכשירי הקשר. שבעה תגיד להם שאנחנו לא במצב יותר טוב

עשר אצל אדי כ"ץ. עמירם: "צריך להחליט, או לחלץ את יונתן או לפרוץ לפ' באמצע. כאן,  טנקים הלכו אצל יונתן. שנים
ְחס. בעשן. "תיקח אחורה. נַ  אפשר להישאר." הנה הזחל"ם נבלם ומזדעזע. הנה הם נופלים על פניהם וקמים בכל אופן, אי

" הנהג עֹוַבד, מיומן, שתקן; רק קסדת הבקליט, למרות כל ההוראות, על קרקפתו הגלוחה; .אחורה מהר וקדימה, ימינה
מכה בידיות ההילוכים. "אתה תודיע לדוס שאנחנו בדרך. תמשיך להודיע את זה. אתה שומע, גבאי?! תמשיך להודיע. 

אש. גם ליונתן. תמשיך להודיע." עמירם: "ולניסימוב להגיד שיעשה חִבירה עם פ' או עם שלפחות יהיה להם תקווה בר
יונתן, לחילוץ?" הוא: "אני אמרתי לך להודיע משהו לניסימוב? אין שום פריצה עד שאני לא יוצר שוב קשר עם האלוף. 

כלה: "את מבינה? פסיכולוג נעשה כך נאנק עמירם בזעם שלא כלה, שלא יִ  לא לפני שאני שומע מן האלוף. ברור?" אחר
  שלושים ותשע שעות עם תקווה בראש." 'לי. השמוק הזה שלך. 'שיהיה להם לפחות תקווה בראש.

. ''''ניקול לייבוביץניקול לייבוביץניקול לייבוביץניקול לייבוביץ    ––––ברוך אדר ברוך אדר ברוך אדר ברוך אדר קולות רבים. על דלת הדירה ובתיבת הדואר, למטה, הדביקה את שמותיהם, בגלוי. 
ז העיר, ברחוב צייטלין. כל העולם, היא סבורה, יודע את שמו. כולם שיהא הקלון משותף. בכוונה בחרה בדירה זו, במרכ

תלה. סמוע. יונס. הסאבחה. קלקיליה. הִמ  מכירים את תמונתו. הוא מהגיבורים ואגדות נקשרו בו. קיביה. נחלין. עזה. חאן
ברק ההפתעה כשאנשים ידי. ומארקס. היא מבחינה בול. וקצ'ה. ודני. ודווצומת רפיח. הוא ואריק. הוא וַהר. הוא ורפ



מזהים אותו. מבחינה גם במבוכתו. פעם אחת בערב היא זורקת לו: "תגיד, אצל אשתו של צדרבוים ביקרת פעם?" שלא 
ברצונו, מָעַקת החובה, הוא היה מגיע לכל טקסי ההלוויות והאזכרות. בצייתנות, בשתיקה, היה פוקד את כל המשפחות 

התגנב, זה נהיה קשה הרבה יותר. היו, כך נדמה, מבטים כואבים, מאשימים, כך, משהחלה השמועה ל השכולות. אחר
הפניות עורף, לחישות בוטות. אבל הוא המשיך לבקר. ואז, כששאלה זאת בעת ארוחת הערב הצנועה, התכווץ בכיסאו, 

זעיר. כי היא  וכבר בעיניו, היא שמחה לראות, נדלק כאב כנתפס: "מאיפה את יודעת על צדרבוים? עמירם סיפר לך?"
  ועמירם. שוב עמירם והיא. "מה לי ולצדרבוים הזה? אני לא יודע אפילו איך הבחור נראה."

וכך, בימים האלה שעוברים, היא בוחנת בבוז ובטינה את התגמדותו. הוא מנסה לׂשרות עם אשמתו ואינו יכול לה. 
ם, ישירים ואגביים, והשפלת עיניים תופסים רגעים ארוכים בזמן הארוחות שהכינה ככפויה היתה בוחנת אותו. מבטי

ביחסיהם מקום רב יותר ויותר. הוא חש במבטה האחר. אז הוא מכנס את כתפיו ואת ראשו ואוכל בצייתנות, ללא תיאבון. 
לפני המלחמה היתה לו כרס קטנה, נוקשה. חולצתו היתה פתוחה תמיד, מכנסי הצבא הדוקים תמיד. כובע דגמ"ח עם 

שרה בין הכומתה האדומה לשחורה, היה תמיד לראשו. "גנץ, תשים לי שתי פרוסות לטוסט ועליהם תעשה מצחיית בד, פ
תה ועם שתי הנערות האחרות, צילה ורוני, משועשע, נישא, בוטח, היה לועס בשיניים קשות, אקיי?!" בקרונו, - ערמה, או

את הנקניק הקלוי, את הירקות; לוגם ויסקי לבנות, את מה שהוכן לו, חולק עמן ברצון את כל הביצים המהבילות, 
כך, שבע, היה משלח אותן ומשתרע על משכבו. כעבור שעה קלה היא היתה מקישה על דלת  מבקבוק שמור היטב. אחר

  הקרון כמתגנבת. אף שהכול ידעו. בת עשרים. בן ארבעים ואחת. ימים עזים היו אז ימיהם.
ום אחד היא כותבת לו. והוא, במפתיע, עונה לה. מכתב ארוך, על דפים כך האוניברסיטה. וי כך השחרור. ואחר ואחר

ידו המעוקל, בניסוחיו הכבדים. היא רבה עם הוריה. היא מפסיקה את לימודיה. היא  מבלוק צבאי של השק"ם, בכתב
ת כזאת, קבע לשנתיים והוא עוזר לה לחזור אל היחידה. היא, שהיתה תמיד מופת בלימודיה, מעודנ חותמת על שירות

בת כשהיתה גאה; שעבודתה על תרגומי טשרניחובסקי שוכפלה בשמינית וחולקה לכל בוגר כשי; שמאז החלה בגרותה, 
היא חוזרת אליו. והוא מגושם, זקוף, פרא,  –עשרה, עם נער מהשמינית, ניהלה את דרכה רק בכוח הגיונה ורצונה  חמש

כך לאחר; אליו ולאהבתה אליו  ף פעם לא האמינה שתתמכר כליהיר. נפתל בדבריו. גס בהליכותיו. מסתער כזה. א
  נלאית שבה. ולתשוקתה אליו ולרחמיה ולבוזה ולשנאתה. בכל העוצמה הלא

ליד מיטתה, על הכיסא, ערמת ספרים שהכינה לה: בל, סולז'ניצין, וירג'יניה וּולף, יאיר הורביץ, רחל איתן, רטֹוש, 
לא נוגעת בהם. לא. לעתים היא מאלצת את עצמה, אולי בוחנת אם היא עדיין  פנקס. כל הספרים שנדרשה לקרוא. היא

עמוד הראשון ומה שמביאות העיניים לא מתלכד עם דהרות מוחה. כבר שנתיים כמעט היא על המסוגלת, ועיניה רצות 
כבר חושבת  עשרה וכבר יצאה מן התמימות, ר. קרעת אותי מהעולם שלי, לעזאזל. בת חמשחנוכחת להוותה שעולמה א

כמו מִמצפה גבוה,  –מורים, חברים, הורים, את אחותה, את גיסה  –ומתנסחת כבוגרת. היא בוחנת את כולם 
מדע, בקור, ללא רחמים. היא קוראת הרבה. היא פורצת קדימה. להכיר אותם, לשאוב מהם,  באובייקטיביות של איש

חושקים בה, נרתעים משנוכחים בתבונתה, בחדות תגובתה, עשרה וכבר גברים בוגרים ממנה בהרבה  ִלפרות מהם. בת שש
נודע לה עד כה  בדרכה להגדיר את אישיותם במשפטים מדודים, ורתיעתם מסבה לה נחת. היא מוצאת אז בעצמה גוון לא

רוח. את רובם היא דוחה מעליה, מואסת בהם כשהיא חשה שהם כרוכים אחריה  מין עליונות מוצדקת שיש עמה קורת –
 עשרה, בחוג חיפני שסובבים בו אנשי א שולטת בהם. נשים מבוגרות ממנה מקנאות בה. הנה היא מולכת, בת שבעושהי

כוחות והערכה  ת ממנה ובמי עליה להיאבק, מתוך שוויוןוהעסקים הצעירים בעיר. מיד היא יודעת מי נח הרוח עם אנשי
תר ומפסיקה ברגע שאצבעותיה עברו את המחסום הדדית, זמנית. היא יודעת שתנצח. תמיד. הנה היא מנגנת בפסנ

הוד ומניחה את המכחולים לצמיתות כשקונה ממנה מעריץ אחד,  יקה כבר באה להן מתוכן; הנה היא מציירת בעיןזוהמו
והסיפור מתקבל, אבל היא יוצאת  קשתקשתקשתקשתבתחום, ציור זעיר בצבעי מים. היא כותבת סיפור וידיד משגר אותו לרבעון  בקי
היד ומתענגת על כך. מאז אינה כותבת עוד ואין זה טורד את  ודורשת שלא יפרסמו אותו וגונזת את כתבאביב  לתל

דע, בהכרה, מתנתקת מכל הקשרים הקודמים, מקפיאה אוהבים רגשניים בדברים צוננים, ומנוחתה. היא פורצת קדימה, במ
אדיר. כלכלן ראשי בבנק דיסקונט. אחד  קצרים. והיא מתאהבת, כך נדמה לה בשטף דהרתה, באיש נשוי ואב לילד.

עשרה, וכבר אהבה אסורה וסוערת מאחוריה  המוחות המעולים בעולם הכספים של העתיד, אומרים לה. בת שמונה
כך שתהיה בה, שלא יעזוב למענה את אשתו ואת  והאיש כרוך אחריה והיא דורשת ממנו, בכוח ההקרבה שהיתה רוצה כל

לה. משהו גם מכעיס  עושהאל אשתו, קטנה, נעימה ונבונה. משהו נצבט בה על העוול שהיא בנו. בכוונה היא מתוודעת 
ב והוא ואותה, והיא בזה לאדיר על שאינו מחליט לכאן או לכאן, אף בלי שתדרוש זאת ממנו. כשמגיעים הדברים לידי קיט

  .כוחותיו אלעוזב את ביתו, פג עניינה בו. פשוט מאוד. ימים רבים יעברו עליו עד שישוב 
היא לובשת מדים, מקצרת באכזריות את שערה הארוך, היפה, כמעט עד שורשיו. עתה אין בה עוד תום. כל שהיה 
היה, היא יודעת, מעין משובת התבגרות, מיוחדת רק לה. מכל זה התנתקה. עתה עולם אחר הוא עולמה. חודשים רבים 

חמה שדם ניגר מהן על הגבעות במערב.  להם קץ, עם שקיעות בחולות המדבר, בסנדלים, בבגדי חאקי, עם מרחבים שאין
ת שכזאת, חובק עולם שלם. הם ויד שלהם, באדנ עם אנשים אחרים. גסים. תובעניים. יהירים. שלווים. מפוכחים. הינף

 זינם. ומעטה האבק שעל פניהם, ובשרם הקשה, השזוף, ואהבת הגוף שהם נותנים בתמורה ורכב הפלדה שלהם. הם וכלי



לאהבת הגוף שהיא מביאה. היא מתמכרת, לראשונה בחייה, לאנשים שאינם מתמכרים לה, שמבטיהם מעבר לה. מעגל 
, עמירם, גבאי, רשיק, צילה, רוני, עדינה, גמי. ויונתן. מטה והמחשבות שלה מתמקד בהם, סוגר עליהם, נע סביבם: ברק

הזורה את אורו על תקרת החדר, והצפייה בשכיבה על  החטיבה. הטלפונים המאובקים. סרט הקולנוע במקרן המזמזם,
הגב. תוכניות האימונים, רשת הקשר הנקראת על שמה: "תחנות ניקול, כאן ניקול". ניידת השק"ם; השבתות העצלות 

עריש והרחצה הלילית בים; החופשות והכמיהה -השינה בזמן תרגיל; המסע למסעדת הדגים באל במדבר; השינה בשק
קלע המזדעזע בין ידיה; מקלחות השדה; המבטים הנשלחים אל חולצתה הרטובה, הדבקה לעורה; הקפה משיסתיימו; ה

השחור המר; הרוך הנוקשה הזה שכולם נוהגים בה; ארוחות החטף בחצות; לילות האהבה הכבדים, המיוזעים, באוהלים 
  ה.י, שאין בושה בעטיובקרון; הקולות השורקים במכשירי הקשר; היהירות הזאת שאינה מבקשת התחטאות

כך הוא. הדרך שהוא מניח עליה מבט, שֵלו כזה, מהורהר כזה. הדרך שהוא משעשע אותה ואת חברותיה. הכאב  ואחר
הזה, הטוב, מתחת לצלעותיה, במעלה הבטן, כאשר הוא נוגע בה ביד קשה. הילוכו. הדרך שבה הוא בוחר את מילותיו 

לאחרים, גם לממונים עליו. המעט שבמעט שהוא מספר לה על עצמו מפעם  אחת לאחת. הבוז הדק, השאנן, שהוא רוחש
הנוער בקיבוץ אּוָשה. הנח"ל. הצנחנים. התעוזה הזאת שבכוחה  לפעם. והיא מצרפת פרט לפרט: העלייה לארץ. חברת

ראשונים, הוא עדיין על רגליו, רדוף אשמה אבל מהלך. אשתו דידה. לא מכבר ראתה אותה לראשונה, אך כבר בימים ה
הרבה לפני שבאה אל מיטתו, למדה מהנערות שברקו נפרד מאשתו ושענייני הפירוד כבר נעשו רשמיים. פעם, בלילה, עם 

הפח, הם רוחצים זה את זה. צוחקים. נאחזים זה בזה. מרחוק, עם קולות  פנס לּוקס, במקלחת הגברים, מעבר לקירות
ראשונה בחייה, לבה" מטרנזיסטור של שומר. ולמחרת קנאתה, הלילה, בא אליהם הד מתנגן של השיר "הבובה זה

כשקצינה נאה, אורחת, מסתערת על ברקו בחדווה ונאספת בזרועותיו לרגעים ארוכים. ניסיונותיה לעורר בו קנאה. עם 
עמירם, על המיטה החורקת בלשכה, בשעת ערב מאוחרת. היא יודעת שיבוא. הוא מגיע. קול צעדיו הכבדים. עמירם 

פנים. "סליחה," מפטיר ברקו וסב על עקביו, "אני מחכה בחוץ." דבר לא אמר לה לאחר שלבשה את בגדיה.  פץ, חיוורקו
אוהבו הגדול. במפגיע היה עמירם מניח עליה יד חמה, רכה משלו, בעת שהיו מכונסים בחדר -עם עמירם, סגנו ושונאו

ועוברות הלאה. מעולם לא גילה לה את קנאתו, את כאבו. רק המפקד. עיניו השקטות של ברקו היו נעצרות עליהם לשנייה 
משתיקותיו או מזיק עמום של גאווה פצועה במבטו היתה שואבת בצימאון את פירושיה להלכי רוחו. פעם אחת דיברה 

מה ולתקווה ולכאב ולייאוש. לא ניסתה כלל לרכך. ובסופו של דבר, האם היא חֵ בלי מעצור, נתנה פתחון פה לעונג ול
  יודעת אותו כשם שהוא יודע אותה?

, ישבה על בשתיקה לפני שבועיים, כשחזר בערב לדירה, מצא את הדלת נעולה מבפנים. היא מיאנה לפתוח לו. באיבה,
הכורסה באור הצהוב, הדל, עיניה על הדלת הנעולה, מתענגת על דברי הכיבושים שאמר בלחישה מן העבר האחר. היא 

ותיה ממנו וגם בשובה אליו לא אמרה כלום. העונג הרע, המייסר, חלחל בה והיא ציפתה לא הסבירה מדוע. גם בבריח
שחמתו תעלה בו, שיקלל, שינסה לפרוץ את הדלת המוגפת ויסתער עליה בפנים מעוותות. אך לא. הוא נבוך, שקט, דיבר 

על לבה. אחרי כשעה פתחה  בקול מדוד, לחץ שוב ושוב על מתג החשמל, וחזר, באהבה ובסבלנות ובכאב עצור, ודיבר
ה והיא משכה את פניה, סרבנית. הוא לא שאל כלום. ילו. הוא חייך אליה חיוך רפה, מבין, סולח. שלח יד ללטף את לחי

כמו אל ילדה סוררת הוא מתייחס אלי, אמרה לעצמה בכעס. ואולי כמו לאחת שאינה יציבה בנפשה. מרגיש שהוא מחויב 
אולי היא בעיניו חלק ממסת ייסוריו ועליו לעמוד גם בכך? אבל אני, חזרה ואמרה לעצמה, אלי, חשבה וכעסה עלה שוב. 

  בוחנת את הדמות החסונה, השותקת, המכינה קפה וכריכים במטבח הקטן, אני היא עונשו הגדול. 
ב וחשבון שכת חמישה חודשים לאחר המלחמה סיפר לה עמירם, בטינה שכזאת, אולי בכאב, קשה לדעת, על הדין

והביא במו ידיו ללשכת הרמטכ"ל, לוועדה. היא קפאה במיטתו. "אתה מטורף או מה, עמי? אתה מבין מה שאתה 
לבן, -עושה?" והוא, מצית סיגריה, מהדק לסתות, שתק. "מה אתה חושב לך, שהכול פשוט כל כך, לכאן או לכאן, שחור

חליט בקלות כזאת, אלה לחיים ואלה למוות? איך בקלות כזאת? עמדת פעם במצבים כאלה? אתה במקומו היית יכול לה
אתה מסוגל לעשות לו את זה, לעזאזל?" הוא נשא אליה עיניים, ורטט עצבני חלף מתחת לעור לחיו. "תראי, גברת. זה 
צבא. זה צבא במלחמה לחיים ולמוות. במלחמה כזאת נחתכים הדברים ככה. חד. מהר. לכאן או לכאן. הרי כבר התרוצצת 

וכל עולמך מתהפך." בכל  –ינינו, לא?! את זה כבר היית צריכה להבין. אתה יושב על התחת דקה אחת מיותרת מספיק ב
העלבון, בעיניים גדולות, קשות, כאילו סטרו על לחייה, זעקה אליו: "אבל למה לכל הרוחות אתה מצפה שברגע אחד הוא 

אדם." הוא מניד בראשו,  לא אלוהים, עמי. הוא בן כך? מה כבר עשית ממנו? ברקו הוא יוכל להכריע בדבר נורא כל
בכבדות. "גברת, ברקו שלך הכין את עצמו במשך עשרים ואחת שנה לדקה הזאת. זה כל העניין. אם אחרי עשרים ואחת 
שנה הוא לא היה מסוגל לפתור את העניין, אז גמרנו. אין כאן עניין של מה שאני עשיתי ממנו, את מבינה? איך את 

לך יונתן הקטן? איך את חושבת שהוא נגמר? בפעם השלישית שהוא הריץ אותו לפ' והחזיר אותו, כבר חיכו חושבת ה
וברקו פשוט לא ידע מה לעשות. לחלץ אותו, או את האנשים במוצב? לא ידע. שבעה טנקים הלכו  –להם עם סאֶגרים 

  ת כזאת. את לא תופסת את זה?"קיבינימט במכה אחת. את תופסת? ככה זה, במאסות כאלה, במלחמה היסטרי
בשער שכמוך? יונתן. יונתן. יונתן. הרמץ הזה שמעלה שוב להבת אש קטנה,  למה היית צריך להזכיר את יונתן, מוכיח

צורבת, בשיפולי הבטן. יונתן. בסרבל השריון. במשקפי האבק. יונתן שולח את ידו בהיסוס כזה של בתול. יונתן שמעביר 



והיא, במין דחף, בלי להבין מדוע, מרכינה את ראשה ונושקת לידו. יונתן שמשפיל את עיניו. יונתן  –את כף ידו על פניה 
כמעט בטירוף, כמעט בתקוות  –שקונה בבת אחת את לבה. לילה אחד, בתוך כל שאר אהבותיה, היא אוהבת אותו 

ולמת, הוא חומק מחדרה. בארוחת . עם שחר, בעוד היא חחתונתוהישועה, כמעט נגד רצונו. יונתן, שבעוד שבועיים 
הבוקר הוא מעלים ממנה את עיניו. הוא יוצא מחדר האוכל. היא אינה יכולה שלא לקום וללכת אחריו. "יונתן," היא 
עוצרת אותו בקולה, והוא כנשוך נחש. "מה קרה?" הוא מושך בכתפיו, עיניו מחפשות מוצא מעבר לה, בחולות. "שום 

אונים. ברקו מגיע ויונתן ניתק ממנה אליו  ?" היא מביטה בו בכאב פתאומי של אובדן, בחוסרדבר, ניקי. מה צריך לקרות
ל, וכ-כאל מושיע: "המפקד, אני יוצא עם הפלוגה לשטח שבע. אני מוכרח מישהו מהסדנה. זה שטח סלעי." ברקו, מבין

בשביל מה גרוס מקבל משכורת  במבט אחד, מקדיר פנים אל הנער שתמיד אהב: "אז מה אתה בא אלי? אין לך מג"ד?
בה לא כאן. כאב מר מפעפע ועולה בבטנה. מעולם לא קרה לה כך. "גרוס אמר לי למהמדינה?" יונתן נבוך. היא מקשיבה. 

שצריך אישור ממך, המפקד." ברקו מתרכך. בדל חיוך. איך פחדו ממנו אנשיו. איך קנה את לבם בבדל חיוך כזה. "נו, 
וד שבועיים," רבע מבט אליה, "צריך לדאוג לך." יונתן מחייך, נבוך. יונתן ממהר להיפרד. יונתן טוב. הרי אתה מתחתן בע

הולך לסדנה. ברקו מניח עליה את ידו הקצרה, הכבדה, במין אדנות כזאת שכל כך אהבה קודם, שכל כך שנאה באותו 
דברים האלה יש בו מין עדינות כזאת תי, יפה אחת?" לא שואל אפילו למה לא באה לקרונו בלילה. באבוקר: "תאכלי 

  שכל כך זרה לדמותו. ואיך יבין אותה באהבתה ובשנאתה?
כך, יונתן. שבוע ימים היא מרחיקה את עצמה מן הקרון. מאחרים. רק יונתן. היא מצפה בלילות בכאב כזה, לבדה  אחר

. מגע אחד של ידו. נשיקה אחת. לילה אחד. כך, שיבוא, אבל הוא לא יבוא, היא יודעת. יונתן. היא מונעת שינה מעיניה כל
כך, שהיא יודעת  מה קרה לה, לעזאזל? שיבוא. שיבוא. יונתן. למה קצרה ידה מלהשיג, בפעם האחת שהיא רוצה כל

כך? מה יש בו, חוץ מנערותו הביישנית הזאת? חוץ מזה שאיננו רוצה בה?  כך? ולמה היא רוצה כל שהיא רוצה כל
  שלא ילך אל כלתו! שיישבר הכול! שיבוא!  שיבוא! שיבוא יונתן!

גיונותיה, גם ימבין בשתיקה את ש ואינו הוא לא בא. בימים הוא בגבעות עם פלוגתו. היא נספחת אל ברקו, המבין
, גדוד שבעים. בקושי היא לא אומרת. אבל הם נוסעים לשם. גכשהוא יוצא אל השטח. היא לא אומרת: יונתן. לפלוגה 

פו של הנער הזה ששבה אותה. יונתן מחייך אליה חיוך קטן, מתוח, ואיננו מביט בה עוד. כאב חד חודר ברקו חובק את כת
בה. יונתן. יונתן. מה עשית לי? למה אני יכולה לאהוב רק את מי שלא רוצה בי? היא הולכת בעקבות שני אהוביה, 

הבא היא מגוננת על עצמה מפני יונתן  מילותיהם באוזניה והיא לא שומעת כלום. חיקה כואב. אהבתה מרה. בלילה
שאיננו: "אני חיפשתי בכל אחד. תבין, יונתן. תבין את זה. היו הרבה רק בגלל שחיפשתי ולא מצאתי. לא ידעתי שיש אחד 
ש... אבל עכשיו אני כבר יודעת, יונתן, אני בטוחה בזה." כמו ילדה קטנה שאינה רוצה להרפות היא אומרת לבדה לאיש 

  פיל את עיניו, פניו חתומות במסכת אבק. עבר שבוע והוא יצא לצפון, לשאת אישה. לא בא לומר לה שלום.הצעיר המש
לאט התעמעם הכאב, נרגע הגוף, והיא חדלה לייסר את עצמה. בצהרי יום נישואיו, לפני שֵיצאו הקצינים - לאט

האב החזקות שלו, הפקעת החונקת את  שבע, חזרה לקרון. מבט ההפתעה השקט בעיניו של ברקו, זרועות לחתונה בבאר
שהתמסרה לאהבה בטירוף כזה שלא על גרונה. בערב, בשמלתה האזרחית היפה ביותר, בלב גס, כבר מייסרת את עצמה 

ה באולם החתונות. בקור, בחיוך, נשקה לחתן הנבוך, פתאום נָ יוֹ אֵ ידעה על קיומו בה, ניחמת, יפה מכל האחרות, סבבה ּגְ 
מסורבלת, הביטה בכלה שיכלה לה, נערה שמנמנה, שֵלווה שכזאת, שאין בה שום מסתורין, שאין בה  נערון זר בחליפה

. לעגה לעצמה על איוולתה, ועדיין אותו כאב עומם בשיפולי חזה ובטנה. חבקה בגלוי את זרועו בהבהבהבה    כלום מכל מה שיש
  הבין כל הזמן. של ברקו, שיראו כולם. הוא התבונן בה בהפתעה. אולי הבין ולא אמר כלום.

 סתם ביקור -הוא אומר  -ברקו הולך הרבה לבקר את אלמנתו של יונתן, אומר עמירם. בתחילה חשבה האלמנה 
תנחומים. היא ידעה שחיבב אותו. אחרי זמן קצר בא שוב לביקור וחזר וביקר. ביקוריו נעשו דבר של קבע. והיא לא 

טרד," אומר עמירם, "עד שהתחילה מתק. הולך ובא שוב. "זה נהיה הבינה, אומר עמירם. בא. יושב שעה, שעה וחצי. שו
בחורה פשוטה, לא יודע מה יונתן מצא בה. אבל כשהבינה, כבר לא היתה מסוגלת לשבת אתו." לא  –לאט לתפוס - לאט

 יכלה לספוג ממנו את אשמתו, את שתיקתו, את ראשו הכבד, הגדול, השחוח. פעם כמעט ביקשה ממנו שלא יבוא שוב.
כך החלה האלמנה הצעירה לרחם עליו בתוכה, בזה וריחמה. "אני חושב שהיא שונאת אותו ומרחמת עליו ביחד,"  אחר

  אומר עמירם.
יונתן. הפשוטה והמוזרה מכל אהבותיה. אולי רק האהבות המטורפות, חסרות הפשר, המנוגדות לכל היגיון, הן 

הים. עוד מעט שנתיים, יונתן, אהוב שמת לאחרת. מדוע לא ילדה האמתיות, היא מתנחמת. פניו של יונתן מיטשטשים ודו
לך אשתך ילד, שיהיה זכרך נשמר בשנים, יונתן הקטן? לפני חודש שמעה שאשתו עומדת להינשא שוב ושמחה על כך. 

  מעתה יהיה זכרו רק לי. אבל הוא מתרחק והולך. כל יום מיטשטשת דמותו. עוד מעט שנתיים. יונתן.
  
  
  
  



  ג
" אומר עמירם, "יכולה לסלוח. להבין. לרחם. אני יודע?! אני, על ידו, בשעות הקשות, המחורבנות האלו, "האלמנה,

אני יכול רק לשפוט אותו. ושוב: לכאן או לכאן. בלי אמצע. אני חייב לשפוט אותו.  –ברגעים הנוראים, המזויינים האלה 
הים שלא אני הייתי וכל זה. הספקות שלו היו בטח נכונים. את במקומו וכל זה. אני מודה לאלו הייתי אני אני לא יודע איך

מבינה? אבל אסור היה לו להישאר עם הספקות. תפסת? הוא היה חייב לחתוך. הוא היה חייב. והוא לא חתך. הוא לא 
  ואני שפטתי אותו, כי לא יכולתי אחרת, לא יכולתי אחרת." –חתך 

ה. בקנאה, אולי. "חשבתי הרבה. לא ישנתי לילות. אל תחשבי שזה היא מביטה בו, חמישה חודשים אחרי, בחמה רב
ככה סתם בא לי," הוא אומר ושוב נע משהו מתחת לעור לחיו הדק. "זה, איך אני אסביר לך, זה כאב עצום. כאב מחורבן. 

 6- ו מפקד גדוד. באת הרי יודעת כמה הייתי קשור אליו." היא מביטה בו. גבוה, שרירי, גרמי, חזק. עמירם. ברקו עשה אות
בחודש, עד שהגיע ברקו אל החטיבה, עמירם מילא את מקומו, כי סגנו רשיק כבר היה בין המתים, נסע באחד מחמשת 

וברקו נחות בה. והיא באותה עת  –הטנקים הראשונים שהוכו. וכבר היתה טינה גדולה, ראשונה, סמויה, בין השניים 
, אוספת בחרדה, בחרטה, במין קלון כזה, את חפציה המעטים, את חפציו. שבע המלון הקטן בבאר לבדה, נעזבת, בבית

לובשת את מדיה. יוצאת אל המלחמה. שבת. מכוניות דוהרות לדרום. המונים צובאים על הכבישים. האם הצליח ברקו 
לסיני, להגיע אל החטיבה במהומה הנוראה הזאת? על ֵאם הדרך, לבדה, נפחדת, מחכה לטרמפ. "חיילות לא יורדות 

סמלת," אומרים לה. היא ממשיכה לחכות, עקשנית, נאשמת, מייסרת את עצמה. "האם בגללי כתבת את המכתב עליו, 
עמי?" היא שואלת חרש, כמבקשת לשאוב נחת מוזרה מן המצב, וברגע שהיא שואלת היא כבר נחרדת משאלתה. צל של 

יקה ארוכה. כאילו אמר: הי, מי את בכלל? כאילו אמר: את תיעוב בעיניו. "בגללך?" הוא אומר לעצמו, לא לה, לאחר שת
מעריכה את עצמך מאוד, מה? כאילו אמר: תגידי, את חושבת שבגלל כמה לילות שלנו יחד אני מקנא כל כך שלא אראה 
שום דבר חוץ מזה? כאילו אמר: זה לא רציני, גברת, אז מה אם עברת ממיטה למיטה, איך את מרשה לעצמך להאמין 

ל רק בגללך? "מה פתאום בגללך? מה לך ולזה? זה ביני לביני!" הוא אומר. אכזבה מחלחלת בה ונהפכת לחרון: שהכו
"כי זה איום ונורא מה שעשית, למי ולמה זה יועיל? מה זה כבר יתקן? את מי זה יַחיה? עשית מעשה נבלה!" פיו התעוות 

ת מדברת, גברת? את מדברת? אכים כשהביט בה: "נבלה? ממשטמה גאה והוא ניער את ראשו, ועיניו הצטמצמו לשני חר
משהו מהאשמה המזורגגת הזאת צריך להיות דבוק גם בך. מתי התחיל הכול, את חושבת? תישני על זה לילה, אם תוכלי 

  לישון."
משנה, שמעה שקיבל או יקבל חטיבה חדשה. היא מתגעגעת אליו, -מאז לא ראתה אותו. שמעה שקיבל או יקבל אלוף

ונאת אותו על שעורר בה את הכאב הבזוי של הקלון. גם בה. ולמה גם בה, היא מתמרדת. אני לא. תוציא אותי מהעניין ש
הזה, היא מטיחה בו, בעמירם, בשעות הרבות שהיא לבדה. בסדר. שכבתי אתך. אתו. אך מכאן עד לאשמה המחפירה 

  קטנה: מה אני עשיתי בכלל? הדרך ארוכה. מה אני אשמה? וכמו ילדה - הזאת שאתה מטיל עלי 
זונה. אתה אשם. אתה  זונה, ברקו, היא אומרת לעצמה ולו. בן היא אינה טובה בהתנצחות כזאת. אפילו עם עצמה. בן

באמת אשם, לעזאזל. אז תוריד ממני את ההרגשה הזאת. מה לי ולזה. בתחילה היא עוד מצפה שיחזור לעצמו. שיילחם. 
לאט אני -כך, זה כבר לא משנה. כשהוא נושא עיניים מן העיתון בערב ואומר: "לאט חרה. אכבזעם. שיטיל אימה. שיַ 

משתכנע שרבין הוא האיש המתאים לנו ביותר. תראי באיזו תבונה הוא מנהל את העניינים האלה, את כל המגעים האלה 
ל כולם, איך הם התחלפו זונה. בגללך. כל הגאווה הזאת, כל הכוח והעוצמה שלך וש היא מתמרדת: בן -סדר" השל ה

  זאת, היא עצמה שותקת.  ותביטחון כזה, בהתמכרות לשקט כוזב. אבל אם פניה אומר-במבוכה, בפחד סתום, באי
ערב אחד היא מצטרפת למסע של מתנחלים. גם שם היא לבדה. יש לה שם כמה מכרים, קצינים לשעבר, חיילים מן 

החגיגה העקרה הזאת, לא מביאים לה מרגוע. נדמה לה שכולם מביטים אך השאון הזה, העליצות הגסה הזאת,  –החטיבה 
  שבע. זאת היא. יי! זאתי הבחורה מהמלון בבארבה. הֵ 

עשרה לפני הצהריים. ברקו: "אני במלון ד' באשקלון. תגיד לרשיק כשיחזור מהשטח." הוא לוקח את  יום שישי. אחת
החולות. היא מתכנסת לידו במין פינוק. ממילא כולם יודעים, המפתחות מנהגו ונכנס למכוניתו היפה, שחונה על סף 

המודיעין של החטיבה, הלל, בא  ממילא כולם מקנאים או בזים, בין כך ובין כך. הוא מתאים לעצמו את גב המושב. קצין
ריים מכל להזהיר אותו לפני שינהג בדהרה לצפון, והוא מבטל את אזהרתו, כדרכו אז, בהינף יד כבדה: "שלא יהיו היסט

נאד מצרי. הרי היינו על המים לפני שבוע. ראינו, לא? תיאמת את זה אצל הקמ"ן באוגדה, ליתר ביטחון. תודיע לי למלון 
שבע, לא אשקלון. לא. היא החליטה, אז מה? והוא נעתר. מלון קטן  ד' באשקלון." ובאמצע הדרך הוא מחליט על באר

קיי. תמסרי - ה. היא מחכה לו, בלי סבלנות רבה. הוא מוותר, לבסוף: "אוליד המרכז. הוא מנסה ליצור קשר עם האוגד
שבע, ולא מה שמסרתי להם קודם. ברור לך?" הוא צועק  להם שהמספר שלי פה הוא שתיים אפס שתיים חמש, באר

  משנה אדר. מה שמך?"-למרכזנית האלמונית. "כן. תגידי אלוף
הפנים הזאת. לאחר המלחמה העביר שעות רבות בניסיונות ברקו לא זכר אפילו את שמה של המטומטמת חסרת 

לאתרה, כאילו בה תהיה הצלתו. ביום שישי ההוא הסתגרו בחדרם ונשארו בו עד למחרת בשעות לפני הצהריים. קולות 
כיפורים היום?" הוא לובש בטירוף  אנשים ונהמות כלי רכב חלחלו מבעד לשקט הדק, המזדמזם: "רגע, מה זה? לא יום



ט את מכנסי הצבא. היא מכסה את עירומה בסדין, כאילו פרץ זר לחדר. הוא ממהר במדרגות למטה אל הטלפון. הוא כמע
דוחף בכוח קבוצת אנשי מילואים שמנסים להתקשר לצפון. איכשהו, בכוח הסמכות או בשל קלסתרו המוכר, אף שלא 

להשיג את האוגדה. מרחוק נוזפים בו כמו בילד  לבש את חולצת מדיו, מַפנים לו מקום. לאחר שעה ארוכה הוא מצליח
המלון סרקו. הוא דוהר ועולה במדרגות. הוא פורץ  קטן. חיפשו אותו באשקלון, בטלפונים ועם שליחים. את כל בתי

  לחדר. הוא מעיף בה מבט שאינו רואה אותה ונעלם. מסוק ייקח אותו אל החזית. היישר אל החזית. יש מלחמה, פתאום.
ל, כשנופלת דומייה גדולה על המדבר שלה, כשהקּוליס נמשכים כתלמים עד לאופק בצירי התנועה, ות הכאחרי ככלו

ידיד, -כשהעשן מתפוגג, היא מצליחה לרדת אל החטיבה. שלושה שבועות ברפידים היא מסייעת בלשכתו של מפקד
לעומק המדבר ורואה את החטיבה מתעלמת מן המבטים שבוחנים אותה כולם, כל הזמן, מכל מרחק, בקור. היא יורדת 

רחמים. הטנקים מעטים, נקּובים. האנשים מעטים, שתקנים,  עופרת חסרי שלה, מדולדלת, מרוסקת, מתכנסת תחת שמי
מזוהמים. תחבושות על מצחיהם, על ידיהם. חיוך עייף, עייף מאוד, מרפרף לקראתה מזווית פיו של ברקו בצל אוהל 

ראתה אותו מולה? והמתים. על רבים ידעה כבר קודם. יונתן. רשיק. יונתן. עזרא. אפרת. ארעי. האם ִּפרפר לבה אז, כש
  סרן פרי. כספי. עובד הנהג. דני כהן. אמינוב. יונתן.- יונתן. חליבנר. מיקי ברנשטיין. ארנון מודיאנו. יונתן. רב

מעטים מאוד, ששרדו, ורואה היא נוסעת על דרכי החול עם ברקו, שידו חבושה בתחבושת שהזדהמה, אל המעטים, ה
, רואה גם שהרבה פנים מוכרות, אחרות, אינן עוד ביניהם, ורואה שכולם מביטים בה במבטים ניצוליםשאין בהם שמחת 

ריקים, בלי להאשים, בלי טינה. בלילה היא שוכבת כקודם באוהלו, לצדו, והוא תועה לו במקומות אחרים, עֵשנים. כבר אז 
ופה הכואב אליו. רק את פניה, כמו בלי משים, ליטפה ידו. כאילו אמר: אל תדאגי. כאילו אמר: אני חדל לישון ולא נגע בג

האשם בכול. את נקייה. בך אין דופי. כאילו אמר: בגופי אגונן עלייך מפני הנורא ביותר. כאילו אמר: אלוהים אדירים. 
אליו, נפלטה מין געייה מתוך פיו. לא בכי. לא אנקה. בוקר והשינה עדיין אינה באה  רעד עבר בגופה ופחד עלה בה. לפנות

אללה," הוא מלמל, אחרי שעות רבות של שתיקה, "איך הלכה החטיבה  שוועה מוזרה, מתמשכת, דוחה. "יא מין יפחת
  הזאת."

בבוקר, באוהל המטבח. קצינים, כתריסר וחצי ששרדו, אוכלים בשתיקה אטומה. מעיפים בה מבטים כשהיא נכנסת 
ים שוב בעצמם. והרי לא ראו אישה שלושה שבועות, יותר, היא אומרת לעצמה. כבר לא מכבדים אותי, חשבה ושוקע

פי הגיל ולא  בטינה של התפנקות. פעם היו נותנים לי כבוד, כבוד ליופי שמעבר לו התגלו תבונה מפתיעה ובגרות שלא על
סתה לנחם את עצמה ואת הגאווה האנוכית הזאת שנפגעה. היא ני –פי היופי. לא, הם קהים מרגשות, עייפים, פצועים  על

  היא אכלה בשתיקה, מתכנסת בעצמה, נכלמת.
כשהיא מצלצלת אליו, אל פינתו שבספריית המשפטים באוניברסיטה, עונה לה קולה השקט של הספרנית, ציונה. האם 

ואלת מי המבקשת. היא יכולה לראות , "רוצים אותך," ואינה שאומרתוציונה קוראת לו " ברוך,היא מזהה את קולה? "
התורן שמסייע לו בחיפושיו שאין להם סוף.  אותו ננער ממחשבותיו המתרוצצות, ממעשיו על השולחן שבפינה, ליד הֵרע

 ,משנה אדר-עולה קולו מן האפרכסת. פעם היא מבקשת את אלוףשקולה, כ היא מטהרת את גרונה, היא משחקת בגוני
  אלוף בורקה. כמעט היא נהנית ממשחקיה אלה, מתדהמתו כשיזהה אותה מעבר לקול.- ןפעם את ברוך, פעם את סג

כן אין לה ספק  פי על מוזר, אחרי המלחמה, עם כל הגילויים והחקירות, לא פורסמו אף פעם דברים בגנותו. אף
חידשה את הקשר  שכולם יודעים. הנה, אשתו דידה יודעת, בוודאי משיחות עם נשי קצינים. עוד לפני שהשתחרר כבר

ובאה אליהם, צנומה, נערית, שער קצר, מכנסי ג'ינס לא אופנתיים, חולצה גברית, עיניים אפורות. היא יודעת שאשתו 
ספר, אישה עצמאית שחיה עם גבר אחר מאז פרדתה מברקו, שהיא עקרה ואינה יכולה ללדת, ושהיא  מפקחת בבתי

"שלום," אמרה. "אני דידה. בוודאי שמעת עלי. את ניקול, נכון?" היא  מסיימת תואר שני בספרות באוניברסיטה העברית.
 תיעבה אותה מיד על נכונותה להתיידד, על שלוותה, על הרצון הטוב שלה. הן יושבות יחד במטבח ואין באורחת מבוכת

מספרת, אולי ם ניקול?" היא שמה פתאום ה אזראש. " אורחים. "ניקול? אבל את נראית לי צברית." היא מאשרת בניד
שה שהסתירה את אמה במלחמה ההיא. "מה את אומרת?" קולה של דידה צרוד, חרוך יבפעם האלף בחייה, על הא

  אך יש בו מידה של חמימות והרבה פליאה.  –סיגריות, נוקשה 
, בנפרד. אין טינה ביניהם, היא מגלה מהצד, מופתעת ברקו מגיע ומשהו אחר ניצת בעיניו כשהוא רואה את אשתו

אך הם יודעים זה את זה והוא פותח אליה את סתר מחשבותיו ורגשותיו ומדבר. מסביר  –מאוכזבת קצת; אין גם אהבה 
לאשתו בקלות כל מה שהיא, ניקול, רק ברוב עמל הצליחה למלט מפיו מילה אחר מילה, יום אחרי יום, חודש אחר חודש. 

קנאה היא מגלה איזו ֵרעות מוזרה, פשוטה, שֵלווה, מתקיימת בין והכול הוא מעביר עכשיו לאישה הזאת ברצון, בגלוי. ב
השניים; איזו הבנה הדדית, שלמה. אשתו שואלת שאלות: "וָדדֹו?" "דדו," הוא עונה, "יש לו בעיות משלו. גם לדיין. 

ולי אפילו מצאים שעלו בתחקירים בגדודים, עם הערות של רמז לדן. הוא הבטיח לי להביא את זה, אמהעברתי תיק של 
לראש הממשלה. את מכירה את רמז? חבר של דודיק. היה בפרקליטות הצבאית ויודע את הפרוצדורות. ייתכן שנשב אתו 

ל, אין לו וכ על העניין." "אומרים," היא אומרת, "שאריק יהיה רמטכ"ל. אולי תקפוץ אליו?" הוא מניע בראשו: "קודם
  מה שאני אלך אליו? אני לא מתכוון לעשות לעצמי מסעות הסברה ושידול."ל –שום סיכוי. חוץ מזה, אם הוא לא בא אלי 



ערך, ילדה מול קולה הבוגר, הבוטח, של אשתו; מול  היא התנערה וקמה להכין קפה. הרגישה מנותקת, פחותת
צץ טמה. אם הוא אשם, אז הוא אשם. למה להתרושפתיחותו אליה. מה היא מזמברת לו את השכל, היא אומרת לעצמה במ

מסביב? שיוריד את הראש. שיגיד "אשם". הוא אשם. הוא אשם. בכל אדם זר משתקפת לו אשמתו; בכל כותרת בעיתון; 
בכל רגע של שתיקה. בכל לילה בלי שינה הוא חֹווה את אשמתו ואינו יכול להתנער ממנה. שעה אחר שעה, יום ולילה, 

  רודפות אותו אשמתו והיא.
  
  

  ד
שואלת אותו בלילה. הוא משהה את תשובתו עת ארוכה. מבטו מופנה לתקרה, כאילו מהבהב "למה אתה לא ישן?" היא 

לו שם סרט ישן, אילם. "אני לא יודע," הוא אומר. "אני לא בטוח, ניקי, אם אני ישן ואם אני לא ישן. יש בי מין..." הוא 
ער לגמרי. את מבינה את זה? אני -ער. ישן מהסס, "מין פחד כזה מהשינה, ממה שהיא עלולה ככה להביא לי. אני ישן ואני

לא." הוא מגשש בחושך אחרי חפיסת הסיגריות, מדליק אש, אגלי זיעה על מצחו. "כשאני קם, אני לא יודע בכלל אם 
ישנתי או לא. אני לא זוכר כלום מהשינה, הכול נמחק. הכול, ככה..." שוב הוא מפסיק, שואב כוח מן הסיגריה. אּוד אדום 

ופח ומצטמק מולה. "אבל אני יודע שאם אני ישן, אני ישן כאילו הייתי ער. אין שום הפרדה. את מבינה? וזעיר ת
  המחשבות נמשכות גם לתוך השינה. את מבינה?"

סוף. הוא חייב לפחד. היא רוצה שיפחד. האם -כך לדעת שהוא מפחד סוף היא מבינה, בדרכה שלה. היא שמחה כל
לה אותו? האם הבחין בקור שבעיניה כשהיא סוקרת אותו? כמו יונתן, הוא מעלים את הוא מרגיש שלא מתוך דאגה שא

עיניו ממנה. הוא מפחד. כל צלצול טלפון שקורע את השקט שבין שניהם מצמרר את בשרו. הוא מתקפד כנמלט שנתגלה 
  במחבואו, ומבט שואל בעיניו: איך גילו אותי? היא מתענגת על פחדו.

אונים. תמיד הוא קם  נסדק ונשבר, לא מתעוות, לא בוכה, לא צועק, לא מתפתל, לא חסראבל, לעזאזל, הוא לא 
הרגש,  מקריסותיו, שרק היא מסוגלת להבחין בהן. תמיד הוא קם. התמימות שבו, צרות המחשבה, הדמיון הדל, עקרות

היתה יכולה אולי לתת לו  ,פוררהיא מסבירה לעצמה בבוז, בפליאה, כל אלה תומכים בו ונותנים לו כוח. אילו התפרק והת
אבל הוא אינו מתפורר. גם לא נאנח עוד, אף לא מנהמת לבו. כמו אז, הוא שותק. מבוגר. מזדקן. כבד. מרושל  –חסות 

כך התפוגגו הרחמים. לכי לך ממנו, היתה חוזרת ואומרת לעצמה,  יותר. כשהשתחרר אולי עוד היתה בה חמלה עליו, אחר
ללכת וחזרה. מדוע חזרה, לעזאזל, היא לא יודעת להסביר גם לעצמה. לכודה יותר ויותר בסבך  והיא ניסתה שוב ושוב

האשם והנאמנות, לא מצליחה למצוא דרך החוצה, הרחק מכל זה. לא מוצאת. ואז באה הטינה. וכל מעייניה בו ובשברו, 
והוא  –וסוקרת אותו בשתיקה, בקור להתענג מהם. היא יודעת שזה רע, אך דבר אחר אין לה. שעות רבות היא יושבת 

נושא בלי מילים את צינתה ואת טינתה כחלק ממשא עונשו. הוא משפיל את עיניו מעיניה. והם ממעטים לדבר. יום אחד, 
נות, וראש עמד שם כשציוותה להביא לו כות בהחלטה פתאומית, קמה ומשכה אותו לחנות גדולה במרכז דיזנגוף. שמוט

ול לפי האופנה. מין חיוך דל, נעווה, חיוך של אדם קשיש שמשמש כמוקיון בידי ילד רע, דבק מכנסיים, גרביים, הכ
אך  -בשפתיו. בצייתנות פשט ולבש מכנסיים רחבי שוליים, חולצות הדוקות עם שרוולי תחרה. היא קנתה לו בגדים נאים 

וי ואפודת גולף בחורף, מכנסי טרילין הוא, בדירה, חזר במהירות, בלי לומר כלום, אל בגדיו הישנים: מכנסי קורדר
  מהוהים וחולצת טריקו בקיץ ונעלי זמש כל השנה.

אדם אחר הוא עכשיו. קשיש יותר. יגע. מקמץ בדברים. מוותר. סולח. מתפשר. האם הוא מתייסר כמוה, היא תוהה, 
הוא אינו מסוגל להתייסר  ברעלים שמפעפעים בפנים הנפש, בתחושת האשם ובמרי נגדה? לא, היא אומרת לעצמה, בזעם,

מאשם כמוה, ולכן גם אינו מתייסר כמוה. אבל הבוהק החצוף הזה שהיה בעיניו  כמוה. הוא אינו מורכב כמוה ואינו טהור
 –לפני המלחמה עומם והולך, והעיניים שהביטו אז בכול בשלווה בטוחה, במעט זלזול, ללא ניד עפעף, מושפלות עתה 

ל האחרים, רצים עפעפיו שוב ושוב מטה ומעלה כמו במבוכה גדולה. הביטחון ההוא השאנן, וכשהוא מרים אותן אליה, א
  הגאה, נעלם. הוא כבר איננו אדם גאה. ואולי אינה מסוגלת ואינה רוצה כלל לראות את מצוקתו?

תפזרת, כך. החטיבה מוכה, מנופצת, אובדת, מובלת אל העורף, מ בבת אחת נקרע ככה מעולמו, לאחר שנים רבות כל
מה הוא סובב בלי תפקיד. אין תפקיד בשבילו. אבל גם אין משפט ולא -יחידות בחטיבות חדשות. זמן-משתקמת יחידות

דעיו, ואישום אפילו. אבל יש משהו באוויר, מתוח כזה; אכזרי. משהו בעיני מ דין. אין כתב חקירה ולא פסק ועדת
 יהם ממנו. ויש משהו זר, מסויג, בעיניהם של הממונים עליו. אחרמעריציו, יריביו, לובשי המדים. הללו מפנים את מבט

כך הרבה  לימודים, אחרי כל כך, כנראה אחרי מכתבו של עמירם, האלוף החדש קורא לו: "ברקו, אולי אתה לוקח לך שנת
וזה את זמן של פעילות מבצעית? אתה רוצה שנתיים אוניברסיטה על חשבון הצבא? תפדל." הוא משתומם, עדיין לא ח

הנפילה: "אני ואוניברסיטה? אתם השתגעתם?" אז עוד יש בו מהזעם שאינו נכנע, מהתעוזה: "שמע, המפקד. אם יש 
למישהו משהו ברור נגדי, שישימו אותו על השולחן, לכל הרוחות. חמישה חודשים אני מסתובב בלי תפקיד. אל תלכו 

תרביצו, לעזאזל!" אבל אף אחד לא אומר לו כלום והאוויר  אז –מסביב. אל תלכלכו בפחדנות. אם יש לכם משהו עלי 
  סביבו נעשה דחוס יותר ויותר, עכור יותר ויותר.



והיא אתו. הוא לא מבקש להינתק ממנה ואיננו מבקש ממנה שתעזוב אותו. היא אתו. כמו חותם שמאשר את אשמתו. 
מקום. שמורים באצבע, רומזים בניע סנטר. שהיא  כאילו אזק הקלון את שניהם זה לזה. היא בטוחה שמרננים עליהם בכל

מוסרית, של הימים היפים והשאננים  נהפכה בעיני הציבור להתגלמותה של שביעות הרצון המשחיתה, הׂשבעה, הלא
שלפני המלחמה. היא מרימה ראש, מנערת את שערה בכעס כלביאה, מוכנה להשיב לכל מתקפה, אבל אף אחד לא אומר 

מעש. "אל תוותר, אתה שומע?" היא  לא לוחש. אף אחד לא מתבונן. והיא, מתקפדת שוב, חסרתלה כלום. אף אחד 
אומרת לו. והוא, שרבים ממעריציו הישנים שסגדו לו ולעוצמה ולשלווה ולביטחון שהשרה נמלטו מפניו זה אחר זה, 

ן בעיניו אותו זיק מתגרה. מעט רוח, שתקן יותר, וכבר אי מכנס את כתפיו והולך אל הרמטכ"ל החדש. בשובו הוא שפל
 ת הצבא," הוא אומר במרירות ומצית סיגריה. "אניאמאוד היא מצילה מפיו. הדברים, היא מבינה, נחתכו במהירות. "הברָ 

כך מאחרים שלא הוטחו בו  חלק מהשיקום. אני המעי העיוור שהוצא החוצה." הוא צוחק ללא צחוק. היא לומדת אחר
  ם לא נפרש על השולחן, ורק שבחים נאמרו עליו שם. ובכל זאת נחתכו הדברים. כמו בסכין.האשמות ושמכתבו של עמיר

 –כעבור שלושה ימים הוא פושט את מדיו. "בעצם," הוא אומר, "זה לא רע לנסות פעם לימודים. תארי לך: אני 
ימודים כדי לקבל ביושר את סטודנט." שוב הוא צוחק, ללא חדווה רבה. אבל, כמובן, הוא לא נרשם כחוק ולא מתחיל בל

משכורתו מקופת הצבא. אולי אינו רוצה להסתובב בתוך קהל רב של צעירים. "אם היית מנסה לשבת, לשמוע, ללמוד 
בוודאי היית מצליח," היא מבקשת בשעה רכה יותר שלה למשוך את לבו לרעיון. "למה שלא  ,דרכים של חשיבה אקדמית

ה." הוא מעווה את פניו: "תעזבי אותי מזה, ניקי. באמת. הראש שלי לא בנוי ותרא –תחליט? תנסה שלושה חודשים 
כך, כמו לעצמו, הוא פולט: "הדביקו לי צרעת על הגב. קודם אני חייב להסיר אותה."  לדברים כאלה." הוא משתתק. אחר

  בטינתה, אומרת לו אז: "הצרעת, אדוני, בתוכך. בפנים. לא על הגב." והיא,
. משהו ניתק בה. מאבקו אחר. שקט. מתחטא. כאילו האשמה הגדולה מדריכה אותו. בדרכו השקטה, אבל היא מוותרת

שלה הוא חייב לעשות. ואז היא  והלוא גם את מלחמתה –הנואשת, הוא מחפש לעצמו את צידוקו. לא כך רצתה שיילחם 
אלא שזה  –ה. היא לוכדת עיניים הקפ פורצת בסערה החוצה. ללכת. שעות רבות היא מעבירה ברחובות, בחופים, בבתי

  לא זה. בסוף, מובסת, היא חוזרת הביתה.
וככה זה. הדירה. הפגישות באוניברסיטה. המאבק הקודר הזה להתנער. האנשים ברחוב. המבטים בהצגות הבכורה 

ערבים שהיא מושכת אותו אליהן במפגיע. השמות שעל תיבת הדואר וליד הפעמון. הימים השוממים העוברים עליה. ה
מאחורי  ,מול מקלט הטלוויזיה. הכאב. הלילות הארוכים ללא מנוחה לגוף, ללא סעד לנפש. המועקה. האפלולית בבקרים

המשכורת המגיעות כסדרן בדואר. העיתונים. הטינה. השכנים. עיניו שלו  התריסים המורדים. הקלון. המחאות
קנתו וכניעתו לה. ניסיונותיה לצאת, ללכת, לרוץ ולא לחזור ת שבה. הקור שהיא מדיפה אליו. ראשית זוהמושפלות. העוינ

כשמשתתק למטה טרטורו המוכר של מנוע  ,הרוח לשובו. השנאה שמתעוררת בה לאחרונה לעולם. ההמתנות קצרות
מה והתקוות לאחר אהבת הגוף הנואשת, הקשה, המיוזעת. מכוניתו. הרפיון, אפיסת הכוחות, הריקנות, דעיכת החֵ 

ל ואינו מסיר כלום בבוקר, ול השינה הטרופה והיקיצות ממנה בלעדיו. הקלון. זרם המים הצוננים ששוטף הכהשקיעות א
  כשהכול שב ונובט בה מחדש. הכול. הכול. הכול. אמא. אמא. אני נשרפת. אני נשרפת. אני לא יכולה יותר.

ת הנקמה. חולצה דקה הדוקה היא אביבים חדשים באים לה בכל בוקר והיא מגדלת בהם את שנאתה, את המשטמה, א
מלבישה על גוף צונן, רטוב, יפה כזה, שָידע את כל מכאובי האהבות, ועדיין צמא אל הכאב. טיפות המים נספגות בבד 
ושדיה ובטנה ושיפולי חיקה דבקים בו, וכשהיא מנערת את שערה היפה, הארוך, הנפרש כמניפה, מתפזרים סביבה 

הבא מן החלונות הפעורים, וקשת צבעים עזים סובבת אותה כהילה. אחרי שהיא מחייגת  רסיסים שקופים וניצתים באור
אביב ואומרת "ספריית משפטים," היא שומעת את קולה של הספרנית שלו ואומרת  את מספר הטלפון של אוניברסיטת תל

ו המהוסס, הנכון לרע האלוף ברקו, 'בקשה," ממתינה, מטהרת את גרונה, שומעת את קולו, את ההל לה, "את האדון
היא משתהה,  –נה את קולה כשחקנית ואומרת: "זה האדון בורקה אדר? סליחה, אני מדברת מירושלים, אני" שביותר, מ
פנינה, בטח לא יגיד לך הרבה, אני באמת מבקשת סליחה על ההפרעה," היא אומרת, דמה  צדרבוים"השם זה  –בכוונה 

, וכי הצליחה, הו כמה הצליחה. "אני באמת ןעכשיו ודמו נס מה ותת שפניו מלבינרץ בעורקיה והיא חשה במירוצו ויודע
הישע. "צדרבוים פנינה," היא אומרת  מצטערת," היא אומרת, "אבל אני מוכרחה לדבר אתך." שתיקתו הדרוכה, חסרת

יודעת. איך לא חשבה  בקול לא לה. קולו המונוטוני של האיש הצעיר במכשיר הקשר מן המעוז מכה עכשיו באוזניו, היא
על כך עד עכשיו? "בעלי עליו השלום," היא אומרת בזהירות, "במעוז פ', בסואץ." היא שותקת. מאלצת אותו, ברשעות 

כך  כך רצתה שישקר עכשיו. כל הוא אינו יודע לשקר. לעולם אינו משקר. כל "אני זוכר."הוא אומר,  "כן,"כמעט, לדבר. 
ר, באמת, אמרו לי, אתה דיברת אתו בטלפון לפני ה... לפני ה..." היא שומעת אותו רצתה שיתפתל. "אתה, אדון אד

 ,אונים, ממרחק ימים רבים. "אל תחשוב שאני אולי כועסת, אדון אדר. אני מבינה את המצב." כאבו מכה בה מכעכע, חסר
את אומרת, אם אתה בא בלי שיאמר כלום. "אני מוכרחה לדבר אתך, אדון אדר. אולי אתה יכול לסדר שניפגש? ז

לירושלים, אז..." היא משתתקת, ממתינה לתשובתו. הוא מדבר בקול נמוך. לאט. אינו חומק. מאמין לכול. תמים. אשם. 
ל, קצת קשה לי והכ "לא," היא אומרת. "באמת, אדון אדר, זה מפני שפשוט... זה ארבע ילדים קטנים. הגדול בן שבע סך

קפה." היא שוהה. "זה... זה  קפה ירושלמי. "לא, 'בקשה. לא בית וא מבין. הוא מציע ביתאביב. אתה מבין?" ה לבוא לתל



לא נוח לי. אתה בוודאי מבין. אפשר אולי לסדר שניפגש בבית," היא מהססת. "זה יכול להיות הרבה יותר בסדר. כן? מתי 
  אתה מציע, אדון אדר?"

ברים, יא רגליים, ברפיון ורסה כמעט עירומה, בפישוטכך היא מניחה את השפופרת בעריסתה, צונחת על הכ אחר
ל והכאב הדק הזה, המייסר הזה, מתעמעם והולך, מתפוגג והולך, ושוב היא שוקעת אל וועוצמת את עיניה. מוחה ריק מכ

, אל האנשים היפים ,, במכנסי חאקי ובסנדלים,החול ההן, עד קצה ארץ, ושוב היא רצה בהן הִיפעה ההיא, אל ערבות
במסכות האבק, במשקפי הרוח, בסרבלים הירקרקים, מעבר לשקיעות, מעבר לרקיעים של דם ושל זהב, והם שם, הה

  כך. שולחים אליה את זרועותיהם באהבה רבה כל
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