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מאוד  מועטה  חשיבות  הייתה  לחדר  עיניו.  את  ופקח  הקיץ  הוא 
הגיח  שממנה  אי־ההוויה  בתוך  מדי  עמוק  שקוע  היה  הוא  בעיניו; 
חסרה  וגם  ובמרחב,  בזמן  עצמו  את  למקם  בכוחו  היה  לא  עתה.  זה 
מקום  משום  חזר  הוא  כלשהו,  במקום  היה  הוא  לכך.  התשוקה  לו 
אין־סופי,  עצב  של  ודאות  שכנה  תודעתו  בלב  ריקים.  מרחבים  דרך 
נזקק  לא  הוא  הכיר.  אותה  שרק  משום  אותו  הרגיעה  העצבות  אך 
מוחלטת  בנוחות  לחלוטין  דומם  שכב  זמן־מה  מלבדה.  לתנחומים 
ובהרפיה מוחלטת, ואז שקע שוב באותה תנומה קלה הבאה בעקבות 
שעל  בשעון  והביט  עיניו  את  פקח  לפתע  וממושכת.  עמוקה  שינה 
זו הייתה פעולה אוטומטית לחלוטין, כי כשראה מה השעה היה  ידו. 
את  הניח  הצביון,  חסר  בחדר  התבונן  התיישב,  הוא  לא.  ותו  מבולבל 
ידו על מצחו, נאנח עמוקות ונפל שוב לאחור על המיטה. אבל עכשיו 
ידע היכן הוא, ידע שעכשיו שעת  היה ער. לאחר שניות אחדות הוא 

הצהריים.  ארוחת  מאז  ישן  ושהוא  מאוחרת,  צהריים  אחר 
העקב  דקי  בקבקבים  אשתו  של  צעדיה  נשמעו  הסמוך  החדר  מן 
משום  כעת,  אותו  ניחם  והצליל  החלקות,  הַמרצפות  על  שלה 
בחיים  היות  של  עצמה  הוודאות  שבו  אחר,  תודעה  למישור  שהגיע 
והצר  הגבוה  החדר  עם  להשלים  קשה  לו  היה  אבל  מספקת.  אינה 
המזג  וקרות  הענקיות  הצורות  עם  תקרתו,  את  החזיקו  עץ  שקורות 
ועם החלון הסגור שזגוגיתו  ששוכפלו בצבעים אדישים על הקירות 
ברגע  יותר,  מאוחר  בחדר.  אוויר  די  אין  פיהק:  הוא  אדומה־כתומה. 
ייזכר בחלומו  ויפתח את החלון לרווחה, הוא  שֵירד מהמיטה הגבוהה 
החלון  של  האחר  מעברו  שחלם.  ֵידע  הוא  פרטים,  יזכור  שלא  אף 
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כשיעמוד  פניו  את  תצנן  הערב  רוח  הים.  העיר,  הגגות,  האוויר,  יהיו 
לשכב  רק  ביכולתו  היה  כעת  ברגע.  בו  נוכח  יהיה  והחלום  ויביט, 
משותק  חוזרת,  הירדמות  סף  על  באיטיות,  נושם  שהוא,  כמות 
שהוא  כמות  בשהייה  אלא  לדמדומים  בציפייה  לא  המחניק,  בחדר 

לבואם. עד 

2

במרפסת קפה ד'אקמיל־נֹוָאזּו ישבו כמה ערבים ושתו מים מינרליים; 
ובין  בינם  הבדילו  אדום  של  שונים  בגוונים  שלהם  התרבושים  רק 
שאר אוכלוסיית הנמל. בגדיהם האירופיים היו בלויים ואפורים, והיה 
עירומים  נעליים  מצחצחי  ילדים  המקורית.  גזרתם  את  לזהות  קשה 
את  לגרש  אפילו  המדרכה,  אל  והביטו  תיבותיהם  על  כרעו  למחצה 
הזבובים שזחלו על פניהם לא היה להם מרץ. בתוך בית הקפה האוויר 

ושתן.  מעופש  יין  של  ריח  ורווי  וניע  ניד  בלא  אך  יותר  צונן  היה 
שני   — אמריקנים  שלושה  ישבו  ביותר  האפלה  בפינה  שולחן  אל 
אנשים  שמשוחחים  כפי  בשקט,  ושוחחו   — ובחורה  צעירים  גברים 
הרזה  מהם,  אחד  ועניין.  דבר  לכל  שבעולם  הזמן  כל  להם  שיש 
צבעוניות  מפות  כמה  קיפל  מעט,  ונסער  אירוני  פניו  שקלסתר 
תנועותיו  אחר  עקבה  אשתו  רגע.  לפני  השולחן  על  פרס  שאותן 
המוקפדות בשעשוע ובטינה; אותה מפות שיעממו, ואילו הוא תמיד 
יציבים,  נעזר בהן. גם בתקופות הקצרות והמעטות שבהן היו חייהם 
ומיד  מפה  ראה  אך  הוא  שנה,  עשרה  שתים  לפני  נישואיהם  מאז 
חדש  טיול  לתכנן  החל  רוב,  פי  על  ואז,  בלהט,  אותה  לחקור  התחיל 
את  חשב  לא  הוא  למציאות.  לבסוף  נהיה  שלעיתים  אפשרי  ובלתי 
הוא  בזמן,  בחלקו  נעוץ  ביניהם  ההבדל  טייל.  היה  הוא  לתייר;  עצמו 
כמה  לאחר  הביתה  לחזור  כלל  בדרך  ממהר  התייר  בעוד  הסביר. 
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הוא  אחר,  או  זה  למקום  שייך  אינו  הטייל  חודשים,  או  שבועות 
האדמה  פני  על  אחד  ממקום  שנים  של  תקופה  למשך  לאט  משוטט 
הרבים  המקומות  מבין  בדיוק  היכן  להצביע  נדרש  לו  אכן,  למשנהו. 
זה  המלחמה  לפני  בכך.  מתקשה  היה  בבית,  הכי  הרגיש  בהם  שחי 
היה באירופה ובמזרח הקרוב, במשך המלחמה — במערב הודו ובדרום 
אמריקה. ואשתו הצטרפה אליו בלי שהתלוננה לעיתים קרובות מדי 

מדי.  רבה  במרירות  או 
האוקיינוס  את  חצו  שהם   1939 מאז  הראשונה  הפעם  הייתה  זו 
שאפשר  כמה  עד  להימנע  ובכוונה  רב  מזוודות  מטען  עם  האטלנטי 
נוסף  הבדל  קיים  טען,  הוא  שכן,  בהם.  נגעה  שהמלחמה  ממקומות 
בין תייר לטייל, הראשון מקבל את התרבות שלו בלי תהיות; לא כן 
לרוחו.  שאינם  היסודות  את  ודוחה  לאחרות  אותה  המשווה  הטייל, 
והמלחמה הייתה אחד מאותם היבטים של התקופה הממוכנת שהוא 
אחד  היא  אפריקה  שצפון  להם  התברר  יורק  בניו  לשכוח.  העדיף 
המקומות היחידים שאפשר להפליג אליו. בביקוריו המוקדמים, בימיו 
בו  להעביר  נחמד  מקום  לו  נראתה  היא  ובמדריד,  בפריז  כסטודנט 
יוכלו  והם  ולאיטליה,  לספרד  קרובה  היא  פנים,  כל  על  בערך;  שנה 
פלטה  כן  לפני  יום  יסתדרו.  לא  אם  לשם  הים  את  לחצות  תמיד 
הרציף  אל  החוף,  אל  שלה  הנוח  מהלוע  קטנה  משא  ספינת  אותם 
הבחין  שמישהו  עד  חלף  רב  זמן  ממתח.  וזועפים  מזיעים  הלוהט, 
בהם בכלל, וכשעמד שם, תחת השמש הקופחת, הוא התפתה לחזור 
לאיסטנבול,  ההפלגה  את  להמשיך  אפשרות  יש  אם  ולבדוק  לסיפון 
זה  שהוא  מפני  מכבודו,  שיאבד  בלי  זאת  לעשות  קשה  לו  היה  אבל 
אורכו  למלוא  הרציף  את  סקר  הוא  אפריקה.  לצפון  לבוא  ששידלם 
המקום  על  מחמיאים  ולא  הגיוניים  נתונים  כמה  ציין  ענייני,  במבט 
הארץ  פנים  אל  במסע  להתחיל  החליט  עצמו  לבין  ובינו  לכך,  והניח 

מהר. שיותר  כמה 
באקראי  לעצמו  שרק  דיבר,  כשלא  השולחן,  ליד  השני  האיש 
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חסון  גוף  מבנה  בעל  שנים,  בכמה  צעיר  היה  הוא  זעירות.  מנגינות 
לעיתים  הבחורה  לו  שאמרה  כפי   — להפליא  תואר  ויפה  יותר 
היו  החלקות  פניו  פרמאונט.  אולפני  של  העכשווי  בסגנון   — קרובות 
שבשעת  כך  עוצבו  פניו  תווי  אך  הבעה,  חסרות  כמעט  כלל  בדרך 

כללית. רצון  שביעות  הביעו  הם  מנוחה 
הצהריים. אחר  של  בבוהק  המאובק  ברחוב  התבוננו  הם 

היא  הבחורה.  אמרה  חותם,"  כאן  הותירה  בהחלט  "המלחמה 
מבטה  עזות  זית.  בצבע  עור  וגֹון  בלונדיני  שיער  ולה  קטנה,  הייתה 
פניה  יתרת  נהייתה  עיניה,  את  שראו  ברגע  חינניותה.  על  חיפתה 
אלימותן  רק  נותרה  כך,  אחר  בדמותה  להיזכר  וכשניסו  סתמית, 

לרווחה.  הפקוחות  העיניים  של  והחקרנית  הנוקבת 
יותר." או  שנה  במשך  גייסות  כאן  עברו  "ברור. 

נגעו בו," אמרה הבחורה.  "מוכרח להיות איזה מקום בעולם שלא 
בעניין  שהתרגזה  על  שהתחרטה  מפני  בעלה,  את  לרצות  כדי  בעצם 
מדוע  הבין  לא  אך  שלה,  במחווה  הבחין  הוא  כן.  לפני  רגע  המפות 

לכך.  ליבו  את  השית  לא  ולכן  אותה,  עשתה 
בהתנשאות.  וצחק  הצטרף  האחר  הגבר 

בעלה. אמר  מניח?"  אני  האישית,  "לתועלתך 
כמוני."  העניין  כל  את  שונא  שאתה  יודע  אתה  "בשבילנו. 

מתכוונת  את  "אם  בהתגוננות,  תבע  הוא  העניין?"  כל  "את 
אבל  כן.  אז  עיירה,  לעצמה  שקוראת  הזאת  הצבע  חסרת  לערבוביה 
הברית  לארצות  לחזור  מאשר  כאן  להיות  מעדיף  זאת  בכל  אני 

המחורבנת."
היא מיהרה להסכים. "אה, כמובן. אבל לא התכוונתי למקום הזה 
או למקום מסוים אחר. התכוונתי לכל הדבר הנורא הזה שקורה אחרי 

מקום." בכל  מלחמה  כל 
מלחמה  שום  זוכרת  לא  "את  האחר,  הגבר  אמר  קיט,"  "בחייך, 

אחרת."
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לאנשים  דומים  נהיים  ארץ  בכל  "אנשים  מדבריו.  התעלמה  היא 
לא  אידאות,  לא  יופי,  לא  אופי,  לא  להם  אין  אחרת.  ארץ  בכל 

כלום־כלום."   — תרבות 
צודקת,"  את  צודקת.  "את  ידה.  את  וליטף  אליה  התקרב  בעלה 
מקומות  יש  אבל  יותר.  עוד  ויאפיר  מאפיר  "הכול  חייך,  הוא 
כאן  תראי,  את  חושבת.  משאת  יותר  טוב  החולי  עם  שיתמודדו 

בסהרה..."
מעבר לרחוב השמיע רדיו צווחות היסטריות של סלסולי סופרנו. 
נוכל  "אולי  אמרה,  היא  לשם,"  ונגיע  נמהר  "בואו  הצטמררה.  קיט 

מזה." להתחמק 
הם האזינו מוקסמים בעוד הארָיה המתקרבת לסיומה מכינה את 

נמנע.  והבלתי  הגבוה  הסיום  לתו  באדיקות  עצמה 
עוד  מוכרחה  אני  מאחורינו,  כשזה  "עכשיו,  קיט:  אמרה  עתה 

אּוְלמס."  של  בקבוק 
תרחפי." את  הזה?  מהגז  עוד  אלוהים,  "או, 

את  להסיח  יכולה  לא  אני  "אבל  אמרה,  היא  טאנר,"  יודעת,  "אני 
צמאה.  נעשית  אני  מסתכלת,  אני  מה  על  משנה  לא  ממים.  דעתי 
יכולה להתנזר ממשקאות חריפים  אני מרגישה, לשם שינוי, שהייתי 

הזה." בחום  לשתות  יכולה  לא  אני  בזה.  ולהתמיד 
"אם  פניה.  את  כרכמה  קיט  ּפורט.  את  טאנר  שאל  פרנו?"  "עוד 

"— אמיתי  פרנו  היה  זה 
הניח בקבוק מים מינרליים  רע," אמר טאנר כשהמלצר  "הוא לא 

השולחן. על 
1 “Ce n'est pas du vrai Pernod?”

המלצר. אמר   2 “,Si, si, c'est du Pernod”

"זה לא פרנו אמיתי?"  1
“כן, כן. זה פרנו."  2
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איש  בכוסו.  באטימות  הביט  הוא  פורט.  אמר  עוד,"  נזמין  "בואו 
ארָיה. עוד  החלה  הסופרנו  הסתלק.  כשהמלצר  דיבר  לא 

מחוץ  שעברה  החשמלית  רעש  טאנר.  קרא  סיימה!"  "היא 
מתחת  לרגע.  המוזיקה  את  הטביעו  שלה  הפעמון  וצלצול  למרפסת 
באור  פניהם  על  החולף  הפתוח  התחבורה  בכלי  הציצו  הם  לסוכך 

מרופטים. בבגדים  באנשים  עמוס  היה  הוא  השמש. 
מנסה  אני  בלילה.  אתמול  משונה  חלום  לי  "היה  אמר:  פורט 

הצלחתי."  הרגע  ורק  בו  להיזכר 
"לא!" קראה קיט בקול, "חלומות הם כל כך משעממים! בבקשה!"

לכם  אספר  אני  "אבל  צחק,  הוא  אותו,"  לשמוע  רוצה  לא  "את 
פני  באכזריות מסוימת שעל  נאמרו  המילים האחרונות  בכל מקרה." 
הרגישה  היא  עליו  הסתכלה  כשקיט  אבל  מעוׂשה,  נראתה  השטח 
ביטאה  לא  היא  מרגיש.  שהוא  האלימות  את  מסתיר  הוא  שלהפך, 

לשונה. קצה  על  שעמדו  התוכחה  מילות  את 
לי טובה  יודע שאת עושה  "אני  חייך,  זה מהר," הוא  "אעשה את 
לחשוב  רק  לי  מספיק  לא  אותו  שאזכור  כדי  אבל  מקשיבה,  שאת 
חשבתי  מהר.  ויותר  יותר  שנסעה  ברכבת  והייתי  יום  היה  עליו. 
עליה  שיש  גדולה  מיטה  לתוך  נתיב  לפלס  הולכים  'אנחנו  לעצמי: 

הרים.'"  בצורת  סדינים 
החלומות הצועניים של מדאם  טאנר אמר בלגלוג: "חפש במילון 

היף."  לה 
להתחיל   — שוב  לחיות  אוכל  ארצה,  שאם  וחשבתי  "שתוק. 
לפרטי  בדיוק,  חיים  אותם  לי  יהיו  ההווה,  עד  ולהגיע  מבראשית 

פרטים."
בצער. עיניה  את  עצמה  קיט 

לדעת. תבע  הוא  העניין?"  "מה 
להתעקש,  מצידך  ואנוכי  התחשבות  חסר  שמאוד  חושבת  "אני 

אותנו." משעמם  זה  כמה  עד  יודע  כשאתה 
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זאת  בכל  שטאנר  בטוח  "ואני  קרן,  הוא  נהנה,"  כך  כל  אני  "אבל 
נכון?" לשמוע.  רוצה 

מילון  את  מכיר  אני  שלי.  התה  כוס  הם  "חלומות  חייך.  טאנר 
פה."  בעל  היף  לה 

אמרתי  "אז  הגיעו.  המשקאות  בו.  והביטה  אחת  עין  פקחה  קיט 
הפחדים  כל  עם  שוב  להתמודד  מסוגל  לא  אני  לא!'  'לא!  לעצמי: 
ככה  סתם  ואז  שלהם.  הפרטים  כל  עם  האלו,  הנוראים  והכאבים 
ידעתי  כי  'כן!'  הבטתי מהחלון על העצים ושמעתי את עצמי אומר: 
ניחוח  שאהיה מוכן לעבור שוב את הכול רק כדי להריח עוד פעם את 
'לא!'  האביב של ילדותי. אבל אז הבנתי שמאוחר מדי, כי כשחשבתי 
היו עשויות  הושטתי את היד ושברתי את השיניים החותכות כאילו 
מגבס. הרכבת עצרה והחזקתי את השיניים שלי ביד והתחלתי לבכות. 
רעידת  כמו  אותך  שמזעזע  חלומות  של  כזה  נורא  בכי  יודעים,  אתם 

אדמה?"
עליה  שכתוב  לדלת  והלכה  מהשולחן  בגמלוניות  קמה  קיט 

בכתה. היא  "גברות". 
"היא  דאגה,  הביעו  שפניו  לטאנר,  פורט  אמר  ללכת,"  לה  "תן 

אותה." מדכדך  החום  מותשת. 

3

שני  בין  הדלת  קצרים.  במכנסיים  רק  לבוש  וקרא,  במיטה  ישב  הוא 
מהמגדלור  האור  אלומת  החלונות.  גם  וכך  פתוחה  הייתה  חדריהם 
פעמון  של  וצווחותיו  ולנמל,  לעיר  מעל  ונרחב  איטי  במעגל  חגה 

האקראית. התנועה  המיית  על  גברו  הרפה  שלא  עיקש  חשמלי 
קיט. שאלה  הסמוך?"  בחדר  הסרט  "זה 

לקרוא. ממשיך  הדעת,  בהיסח  ענה  הוא  "כנראה," 
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מקרינים." הם  מה  תוהה  "אני 
ללכת." מעוניינת  שאת  תגידי  "אל  ספרו,  את  הניח  הוא  "מה?" 

תוהה." רק  "אני  היססה,  היא  "לא," 
ארוסה  שנקרא  ערבי  סרט  זה  מקרינים.  הם  מה  לך  אגיד  "אני 

בכותרת." שכתוב  מה  זה  להשכרה. 
ייאמן." "לא 
יודע." "אני 

כמה  במעגל  וסבה  סיגריה  ומעשנת  מהורהרת  לחדר  נכנסה  היא 
בה. התבונן  הוא  רגעים. 

שאל. הוא  קרה?"  "מה 
"כלום," היא השתהתה, "אני קצת עצבנית. אני לא חושבת שהיית 

טאנר." בנוכחות  החלום  את  לספר  צריך 
אמר:  כן  הוא  אבל  שבכית?"  הסיבה  "זו  לשאול:  העז  לא  הוא 
אלוהים  חלום?  איזה  לך.  כמו  בדיוק  לו  זה  את  סיפרתי  "בנוכחותו! 
ישמע  לא  שהוא  ולמה  רצינות!  בכזאת  דבר  כל  תיקחי  אל  אדירים, 
אותו? מה לא בסדר בטאנר? אנחנו מכירים אותו כבר חמש שנים." 
הוא  עליו.  סומכת  לא  אני  זה.  את  יודע  אתה  רכלן.  כזה  "הוא 

סיפורים." מספר  תמיד 
ברוגז. פורט  שאל  כאן?"  לרכל  לו  יש  מי  עם  "אבל 

מוטרדת. הייתה  קיט  גם 
לניו  שנחזור  שוכח  כנראה  "אתה  התנשפה,  היא  כאן,"  לא  "אה, 

מתישהו."  יורק 
שנחזור.  משער  אני  אבל  להאמין,  קשה  יודע.  אני  יודע,  "אני 
מי  לכל  אותו  ויספר  פרט  כל  יזכור  הוא  אם  נורא  כך  כל  מה  בסדר. 

מכירים?" שאנחנו 
רואה?" לא  אתה  משפיל.  כך  כל  חלום  "זה 

שטויות!" "אוי, 
שתיקה. השתררה 
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לי?" או  לך  למי?  "משפיל 
היא לא ענתה. הוא התעקש: "למה את מתכוונת, את לא סומכת 

אופן?" באיזה  טאנר?  על 
הרגשתי  לא  פעם  אף  אבל  עליו,  סומכת  שאני  מניחה  אני  "אה, 

קרוב." חבר  שהוא  הרגשתי  לא  פעם  אף  איתו.  נוח  באמת 
איתו!" כאן  שאנחנו  עכשיו  מאוד,  "נחמד 

נכון." לא  תבין  שלא  אותו.  מחבבת  מאוד  אני  בסדר.  הכול  "אה, 
למשהו." התכוונת  בטח  "אבל 

חשוב." לא  זה  אבל  למשהו.  שהתכוונתי  "ברור 
פניו  ועל  בתקרה  מביט  רגע,  השתהה  הוא  לחדרה.  חזרה  היא 

תמיהה.  הבעת 
והפסיק. שוב  לקרוא  החל  הוא 

להשכרה?" ארוסה  את  לראות  רוצה  לא  שאת  בטוחה  "את 
שלא." "ודאי 

הוא סגר את ספרו. "אני חושב שאצא לטיול של איזה חצי שעה."
הוא קם, לבש חולצת ספורט ומכנסי פסים דקיקים והסתרק. היא 
ישבה בחדרה ליד החלון הפתוח ושייפה את ציפורניה. הוא התכופף 
גליים. בתלמים  מטפס  הזהוב  המשיי  ששערה  היכן  לעורפה,  ונשק 

"יש לך ריח נהדר, הוא מכאן?" הוא רחרח בקול, בהערכה. והנימה 
לטאנר?" בקשר  התכוונת  למה  "אבל  כשאמר:  השתנתה 

זה." על  לדבר  תפסיק  השם,  למען  פורט!  "אוי, 
ובהצטנעות  לכתפה.  ונישק  בהכנעה  הוא אמר  "או־קיי, חמודה," 

לי?" אסור  זה  על  לחשוב  "אפילו  מדומה: 
ואז הרימה את ראשה  היא לא אמרה דבר עד שהגיע אל הדלת, 
מענייני." עניינך  יותר  הרבה  זה  הכול,  "אחרי  בקולה:  טינה  והייתה 

אמר. הוא  "להתראות," 
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4

יותר,  הוא צעד ברחובות ובהיסח הדעת חיפש את הרחובות האפלים 
היו  הרחובות  פניו.  על  הלילה  אוויר  את  ולחוש  לבד  להיות  שמח 
דלתות  מפתחי  הביטו  בעוברו,  בו  התנגשו  מולו  האנשים  צפופים. 
וחלונות, העירו עליו הערות זה לזה — אוהדות או לא, זאת לא הצליח 
בו.  להתבונן  כדי  ממצעדם  עצרו  הם  לעיתים  פניהם.  מהבעת  לנחש 
בני  נראים  כולם  הן מסכות.  הפנים שלהם  ידידותיים?  הם  "האם 
המונית  תשוקה  הכול  בסך  היא  שלהם  האנרגייה  מעט  שנה.  אלף 
אישי  כוח  לו  כדי שיהיה  דיו  אוכל  לא  איש מהם  כי  לחיות,  ועיוורת 
מהם  מישהו  האם  כלום.  כנראה  עליי?  חושבים  הם  מה  אבל  משלו. 
יעזור לי אם תהיה לי תאונה? או שאשכב כאן ברחוב עד שהמשטרה 
נותרה  לי? לא  כדי לעזור  יכול להיות להם  תמצא אותי? איזה מניע 
יודעים  יודעים. הם  נוצרים? הם לא  להם דת. האם הם מוסלמים או 
אבל  לאכול.  זה  רוצים  שהם  מה  כל  כסף,  להם  וכשיש  כסף,  זה  מה 
שבע  שאני  על  אשם  כלפיהם?  כך  מרגיש  אני  למה  בכך?  רע  מה 
האדם;  בני  כל  בין  בשווה  שווה  מחולק  הסבל  אבל  בקרבם?  ובריא 
לכל אחד יש אותה מכסה להתנסות בה..." רגשית הוא חש שהרעיון 
תמיד  לא  הכרחית:  אמונה  הייתה  זו  כרגע  אך  שגוי,  שלו  האחרון 
לו  אפשרה  הזו  המחשבה  רעבים.  אנשים  של  מבטים  לשאת  קל 
קיימים.  לא  הם  או  שהוא  רושם  לו  היה  ברחובות.  בדרכו  להמשיך 
לו  אמרה  במלון  הספרדייה  המשרתת  אפשריות.  היו  ההנחות  שתי 
כשדיבר  וכבר  ענה,  הוא  "בוודאי,"   3“.La vida es pena” בצהריים: 
יכול  כלשהו  אמריקני  אם  עצמו  את  ושאל  משקר  שהוא  הרגיש 
רגע  באותו  אבל  לסבל.  נרדף  כשם  החיים  של  הגדרה  לקבל  באמת 
הוא אישר את הרגשתה משום שהייתה זקנה כמושה מפשוטי העם. 

“החיים עצובים."  3
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של  וריאלית  אמיתית  שתפיסה  קדומה  דעה  לו  הייתה  שנים  במשך 
המציאות אפשר למצוא בשיחתם של בני מעמד הפועלים. אף על פי 
ומתובנת  מפורש  ודיבורם  מחשבתם  שנוסח  בבהירות  הבין  שעכשיו 
רחוקים  הם  שכך,  וכיוון  אחר,  מעמד  כל  בני  של  זה  כמו  בדיוק 
שעודנו  הבחין  תכופות  עמוקה.  אמת  של  ביטוי  מכל  מידה  באותה 
כשהמשיך  מרגליות.  יפיקו  שפיותיהם  הגיונית  לא  באמונה  מצפה 
של  חוזרות  תנועות  הימנית  באצבעו  משרטט  שהוא  גילה  ללכת, 
והכריח  נאנח  הוא  לעצבנותו.  בפתאומיות  והתוודע  שמונה  הספרה 

מכך.  לחדול  עצמו  את 
בבתי  יחסית.  מוארת  לכיכר  כשהגיע  מעט  השתפר  רוחו  מצב 
לא  וכיסאות  שולחנות  הוציאו  הקטנה  הרחבה  צידי  בארבעת  הקפה 
יכלו  לא  שמכוניות  כך  עצמו,  הרחוב  אל  גם  אלא  המדרכה  אל  רק 
מעוטר  קטנטן  פארק  היה  הכיכר  במרכז  בהם.  לפגוע  בלא  לעבור 
בארבעה עצי דולב שנגזמו כך שייראו כמו שמשיות פתוחות. מתחת 
לעצים היו לפחות תריסר כלבים בגדלים שונים, שהסתובבו כדבוקה 
נובחים בקדחתנות. הוא חצה באיטיות את הכיכר, מנסה  וכולם  אחת, 
לחמוק מהכלבים. כשנע בזהירות מתחת לעצים, שם לב שבכל צעד 
בחרקים  מכוסה  הייתה  הקרקע  לרגליו.  מתחת  משהו  מוחץ  הוא 
למרות  שנשמע  קל  נפץ  בקול  התפצחה  הקשה  קליפתם  גדולים; 
רטט של  היה חש  כלל  לכך שבדרך  מודע  היה  הוא  הכלבים.  נביחות 
הלילה  חש  הוא  מובן  לא  באופן  אבל  כזו,  תופעה  עם  במגע  גועל 
המעטים  האנשים  מה?"  אז  טוב,  לא  במסלול  "אני  ילדותי.  ניצחון 
שישבו ליד השולחנות שתקו רובם, אך כאשר דיברו, הוא שמע את 

וצרפתית.  ספרדית  ערבית,  העיר:  שפות  שלוש  כל 
שסבר  משום  אותו  הפתיע  וזה  מתון,  בשיפוע  מטה  נטה  הרחוב 
במתכוון  בחר  והוא  לנמל,  המשתפל  המדרון  על  בנויה  העיר  שכל 
התעצמו.  באוויר  הריחות  החוף.  קו  לכיוון  ולא  העיר  בפנים  ללכת 
הקרבה  אחר.  או  זה  מסוג  זוהמה  ייצגו  כולם  אך  מגוונים,  היו  הם 
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לעונג  עצמו  את  הפקיר  הוא  אותו.  רוממה  אסור  לדבר־מה  כביכול 
נפתל שמצא במכניות המתמשכת של שימת רגל אחת לפני השנייה, 
עצמי  את  אמצא  "פתאום  לעייפותו.  לגמרי  מודע  שהיה  פי  על  אף 
אלא  יקרה  לא  זה  אבל  הרהר.  הוא  בחזרה,"  והולך  אחורה  מסתובב 
כשיחליט לחזור. הדחף לשוב על עקבותיו נדחה מרגע לרגע. לבסוף 
היא  קיט.  הייתה  זו  אותו.  רדף  עמום  חיזיון  מופתע:  להיות  הפסיק 
אל  החוצה  והביטה  ציפורניה  את  שייפה  הפתוח,  החלון  ליד  ישבה 
הוא  מודע  בלתי  ובאופן  ותכפה,  ההזיה  חזרה  זמן־מה  במשך  העיר. 
חש שהוא דמות ראשית בדרמה וקיט היא צופה. תוקף קיומו באותו 
עודנה  אלא  ממקומה,  זזה  לא  שהיא  ההנחה  על  מבוסס  היה  רגע 
זעיר  יכולה לראותו מהחלון, על אף היותו  יושבת שם, כאילו עודנה 
רק  כאילו  ובצל;  באור  ובמורדה,  הגבעה  במעלה  בקצב  צועד  ורחוק, 

עקביו.  על  ייסוב  מתי  לדעת  יכלה  היא 
לא  והרחובות  מזה,  זה  מאוד  רחוקים  כעת  היו  הרחוב  פנסי 
באשפה  ששיחקו  הביוב  בתעלות  ילדים  כמה  היו  עדיין  סלולים. 
היה  אבל  עומדו,  על  חג  הוא  קטנה.  אבן  בגבו  פגעה  לפתע  וצרחו. 
חשוך מכדי לראות מאין הגיעה. אחרי כמה שניות באה מלפנים אבן 
ראה  הוא  לפניו  האפלולי  באור  כשנחתה.  בברכו  והתנגשה  נוספת 
ילדים קטנים מתפזרת. עוד אבנים הגיעו מכיוון אחר, הפעם  קבוצת 
וניסה  והגיע למקום מואר, עצר  בלי לפגוע בו. כאשר המשיך הלאה 
לעקוב אחר שתי הקבוצות הנלחמות ביניהן, אבל כולם נסו לחשכה, 
יבשה  רוח  כמקודם.  וקצבי  מכני  הילוכו  שוב.  להעפיל  החל  והוא 
הוא  חזיתית.  בו  ונתקלה  שלפניו  החשכה  מתוך  לרחוב  נשבה  וחמה 
רחרח את רסיסי המסתוריות שבה, ושוב חש התעלות בלתי רגילה. 
כמדומה  סירב  הוא  פחות,  עירוני  בעקביות  נהיה  שהרחוב  אף 
לוותר; בקתות המשיכו לסמן את הרחוב משני צדדיו. מעבר לנקודה 
מסוימת פסקה התאורה, והבקתות עצמן רבצו בחשכה. הרוח, היישר 
מהדרום, נשבה מעל ההרים הצחיחים והבלתי נראים שלפניו, מעבר 
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למשטח הְמֵלָחה הרחב ואל קצה העיר, מרימה מסכי אבק המטפסים 
לפסגת הגבעה ואובדים באוויר מעל הנמל. הוא עמד מלכת. השכונה 
האחרונה  לבקתה  מעבר  הרחוב.  חוט  על  מושחלת  הייתה  האחרונה 
כיוונים.  בשלושה  חד  בשיפוע  הרחוב  של  והחצץ  האשפה  גלשו 
לקניונים.  שדמו  ומפותלות  רדודות  צורות  נחו  שמתחת  באפלולית 
נראה  עיניו לשמיים: מסלול האבק של שביל החלב  פורט הרים את 
בעדו. מרחוק  חודר  חיוור  לבן  לאורך השמיים שאור  ענקי  סדק  כמו 
הוא שמע אופנוע. כשהקול דעך לבסוף, לא נשמע דבר מלבד קריאת 
חוזרת  מנגינה  של  ביותר  הגבוהים  הצלילים  כמו  מזדמנת,  תרנגול 

לשמוע. אפשר  היה  לא  תוויה  יתר  שאת 
הוא החל לרדת אל הגדה שמימינו, מחליק בין שלדי דגים ואבק. 
היה  הסירחון  עליו.  והתיישב  נקי  שנראה  סלע  ראה  למטה  כשהגיע 
אפרוחים  בנוצות  גדושה  שהאדמה  וראה  גפרור  הדליק  הוא  נורא. 
מעליו  צעדים  שמע  רגליו,  על  כשקם  מלון.  של  רקובות  ובקליפות 
ניצבה בקצה הסוללה. היא לא הוציאה הגה, אך  בקצה הרחוב. דמות 
שהוא  וידעה  אחריו  ובלשה  אותו  ראתה  שהיא  משוכנע  היה  פורט 
חובש  ערבי  פורט  ראה  ולרגע  סיגריה,  הציתה  הדמות  שם.  יושב 
נעלמו,  והפנים  בסליל מתפתל,  דעך  לאוויר  הגפרור שנזרק  תרבוש. 
ונותרה רק הנקודה האדומה של הסיגריה. תרנגול קרא כמה פעמים. 

צעק. האיש  לבסוף 
4 “Qu’est-ce ti cherches là?”

זז. ולא  פורט  חשב  צרות,"  יתחילו  "תכף 
התנתקה  פחית  המדרון.  קצה  על  הלך  הוא  רגע.  המתין  הערבי 

פורט. ישב  שעליו  הסלע  לעבר  ברעש  מטה  והתגלגלה 
5 “Hé! M’sieu! Qu’est-ce ti vo?”

“מה אתה מחפש שם?"  4
“היי! אדון! מה אתה רוצה?"  5
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טובה. הייתה  שלו  הצרפתית  לענות.  החליט  הוא 
כלום." אני?  "מי? 

של  אופייניות  במחוות  פורט.  מול  ונעמד  הגדה  אל  ירד  הערבי 
עושה  אתה  מה  בחקירתו.  המשיך  הוא  זעף  וכמעט  סבלנות  חוסר 
כאן לבד? מאיפה באת? מה אתה רוצה? אתה מחפש משהו? פורט 

לא.  כלום.  ככה.  כלום.  חלושות:  כך  על  ענה 
הערבי שתק לרגע, חוכך בדעתו לאיזה כיוון להוביל את הדיאלוג. 
אותה  העיף  ואז  הבהיקה  שהיא  עד  בתוקפנות  מהסיגריה  ינק  הוא 

העשן. את  ונשף 
שאל. הוא  לטייל?"  לבוא  רוצה  "אתה 

לאן?" טיול?  "מה? 
ההר. לעבר  הצביעה  ידו  "לשם." 

שם? יש  "מה 
"כלום."

ביניהם. שתיקה  שררה  שוב 
"אני אזמין אותך למשקה," אמר הערבי ומיד הוסיף: "מה שמך?"

פורט. ענה  "ז'אן," 
טפח  "אני,"  סגולותיו.  את  כבוחן  פעמיים  השם  על  חזר  הערבי 

לשתות?" שנלך  אז  "סמאיל.  חזהו,  על 
"לא."

לא?" "למה 
לי." מתחשק  "לא 

לך?" מתחשק  כן  מה  לך?  מתחשק  "לא 
"כלום."

של  הזועף  קולו  גֹון  עכשיו  אבל  מהתחלה.  השיחה  החלה  באחת 
 6“Qu’est-ce ti fi là? Qu’est-ce ti cherches?” הערבי סימן הבדל: 

"מה אתה עושה שם? מה אתה מחפש?"  6
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פורט קם והחל לטפס במדרון, אלא שזה היה קשה. הוא המשיך 
הולך,  "לאן אתה  בזרועו.  ומשך  בן־רגע  לצידו  היה  להידרדר. הערבי 
 “,Au revoir” למעלה.  להגיע  הצליח  ובמאמץ  ענה  לא  פורט  ז'אן?" 
מטפס  הערבי  את  שמע  הוא  הרחוב.  לאמצע  בחיפזון  וצעד  קרא 

לצידו. האיש  היה  בן־רגע  מאחוריו;  בקושי 
נרגז. בטון  אמר  הוא  לי,"  חיכית  "לא 

שלום." אמרתי  "לא. 
איתך." אבוא  "אני 

לפנס  כשהגיעו  בשתיקה.  מרחק־מה  הלכו  הם  ענה.  לא  פורט 
פורט  שחוק.  ארנק  והוציא  לכיסו  יד  הערבי  שלח  הראשון,  הרחוב 

ללכת. והמשיך  לעברו  הציץ 
הביט. לא  פורט  פניו.  מול  בארנק  ונופף  הערבי  צעק  "תסתכל!" 

ביובש.  שאל  הוא  זה?"  "מה 
הנייר!  על  תסתכל  שארפשוטרס.  של  החמישי  מהגדוד  "זה 

תראה!" אתה  תסתכל! 
ברחוב.  אנשים  עוד  היו  עתה  הליכתו.  מהירות  את  הגביר  פורט 
לידו  הערבי  של  שהנוכחות  לומר  אפשר  עליהם.  הסתכל  לא  איש 
בדרך  בטוח  היה  לא  כבר  עכשיו  אבל  נראה.  לבלתי  אותו  עשתה 
ייתן שיבחינו בזה. הוא המשיך להתקדם  הנכונה אף שבשום אופן לא 
"ואני  לעצמו,  אמר  ולמטה,"  לרכס  "מעבר  ספק.  כל  לו  אין  כאילו 

אותה."  אפספס  לא 
אפילו  הקפה,  בתי  הרחובות,  הבתים,  מוכר:  לא  נדמה  הכול 
יוכל  שממנה  פסגה  למצוא  במקום  לגבעה.  ביחס  העיר  צורת 
שכל  נראה  פנה,  באשר  שכאן,  גילה  הוא  הירידה,  את  להתחיל 
לחזור  עליו  יהיה  לרדת  כדי  למעלה;  דווקא  מובילים  הרחובות 
חומק  ורגע  לצידו  רגע  ראש,  בכובד  איתו  הלך  הערבי  אחורה. 
ניסה  לא  הוא  שכם.  אל  שכם  לצעוד  מקום  היה  כשלא  מאחוריו 
בנשימה.  מתקשה  שהוא  בהקלה  הבחין  פורט  שיחה.  לדובב  עוד 
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"אבל  חשב,  הוא  אצטרך,"  אם  הלילה  כל  כך  להמשיך  יכול  "אני 
למלון?" אחזור  לעזאזל,  איך, 

ראשם  מעל  סמטה.  אלא  היה  שלא  לרחוב  באחת  הגיעו  הם 
פורט  זה.  מעל  זה  סנטימטרים  כמה  השני  מהצד  הקירות  הזדקרו 
זה,  ומלבד  בו,  ללכת  רוצה  שהיה  הרחוב  סוג  לא  זה  לרגע:  היסס 
ברור שהוא לא מוביל למלון. ברגע זה לקח הערבי פיקוד. הוא אמר: 
"אתה לא מכיר את הרחוב הזה? קוראים לו רחוב הים האדום. אתה 
כמה  רק  מקום.  בקרבת   7 cafés arabes כאן  יש  בוא.  אותו?  מכיר 

בוא." יאללה,  צעדים. 
שהוא  פנים  להעמיד  מחיר  בכל  רצה  הוא  בדעתו,  חכך  פורט 
 8 “,Je ne sais pas si je veux y aller ce soir” העיר.  את  מכיר 

רם. בקול  הרהר 
קרא.  הוא   “Si! Si!” בהתרגשות.  בשרוולו  למשוך  החל  הערבי 

שלך." המשקה  על  אשלם  אני   Viens!"
מדי." מאוחר  שותה.  לא  "אני 

ייללו זה על זה. הערבי השמיע לחישה רועמת  שני חתולים לידם 
שונים. לכיוונים  ברחו  הם  ברגלו;  ורקע 

הרפה. לא  הוא  תה,"  נשתה  אז  "או־קיי, 
“.Bien” ואמר,  נאנח  פורט 

לדלת  מבעד  נכנסו  הם  מסובכת.  הייתה  הקפה  לבית  הכניסה 
הצחין  האוויר  קטן.  גן  אל  אפל  פרוזדור  דרך  וירדו  מקושתת  נמוכה 
ניקוז. בחשכה הם חצו  מריח חבצלות מתובל בריח חמוץ של תעלת 
בגרם ארוך של מדרגות אבן. צליל סטקטו של תוף  וטיפסו  הגן  את 
ים הקולות. יד הגיע מלמעלה, תיפוף של מקצבים עצלים שגבר על 

הערבי. שאל  בפנים?"  או  בחוץ  "נשב 

בתי קפה ערביים.  7
“אני לא יודע אם אני רוצה ללכת לשם הערב."   8
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עשן  של  הממריץ  ריחו  את  הריח  הוא  פורט.  אמר  "בחוץ," 
לקצה  כשהגיעו  שערו  את  החליק  הדעת  ובהיסח  החשיש, 
גברות,  כאן  "אין  זו.  לב אפילו למחווה קטנה  המדרגות. הערבי שם 

יודע." אתה 
יודע."  אני  "כן. 

הוא הציץ מבעד לדלת בשורה ארוכה של חדרים קטנים ומוארים, 
הרצפה.  את  שכיסו  האדומות  המחצלות  על  מקום  בכל  ישבו  גברים 
כולם חבשו טורבנים לבנים או תרבושים אדומים, והפרט הזה שיווה 
לסצנה הומוגניות שכזאת שפורט קרא: "אוי!" כשהם נכנסו. כשהגיעו 
מתוך  בקעה  עּוד  על  רפה  ופריטה  הכוכבים  באור  מוארת  למרפסת 
כזה  שמשהו  ידעתי  "לא  לווייתו:  לבן  אמר  הוא  הסמוכה,  החשכה 
"מה  כהד,  ענה  הוא  כזה?"  "משהו  הבין.  לא  בעיר." הערבי  קיים  עוד 

אומרת?" זאת 
הקפה  בתי  שכל  חשבתי  בפנים.  שם  כמו  ערבים,  עם  רק  "מקום 
וערבים  ספרדים  צרפתים,  יהודים,  מעורבים.  שברחוב,  אלו  כמו  הם 

הכול."  שינתה  שהמלחמה  חשבתי  יחד. 
היה  לא  מתו.  אנשים  המון  רעה.  הייתה  "המלחמה  צחק.  הערבי 
ידידי.  לא־לא,  הקפה?  בתי  את  ישנה  זה  איך  הכול.  זה  לאכול.  מה 
הכול כמו שהיה." לאחר רגע הוסיף: "אז לא היית כאן מאז המלחמה! 

כן?" לפני  כאן  היית  אבל 
צהריים  בעיר אחר  הוא שהה  הייתה האמת!  זו  פורט.  "כן," אמר 

קצר.  לביקור  בה  עגנה  שלו  כשהספינה  אחד 
ליד  היושבת  קיט  של  הדמות  ופטפטו.  שתו  הם  הגיע;  התה 
מודע  כשנעשה  פורט.  של  רוחו  את  לפקוד  אט־אט  שבה  החלון 
והוא  הפנטזיה,  בו  אחזה  ואז  מצפון.  ייסורי  בתחילה  הרגיש  לה, 
ומשליכה  מתפשטת  והיא  בזעם,  חשוקות  שפתיה  פניה,  את  ראה 
מלהמתין  התייאשה  בוודאי  היא  הרהיטים.  על  הדקיקים  בגדיה  את 
ומסובב  ונעשה מהורהר, מסובב  לישון. הוא משך בכתפיו  והלכה  לו 
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התנועה  אחר  בעיניו  ועוקב  בכוסו  התה  שארית  את  ניקוי  בתנועת 
התה. של  המעגלית 

סמאיל. אמר  עצוב,"  "אתה 
לעקוב  וחזר  בעגמומיות  חייך  מבטו,  את  הרים  הוא  "לא־לא." 

הכוס. אחרי 
 9".Il faut rigoler קצרים,  "החיים 

רוח להתפלספות של  לו מצב  היה  לא  איבד את סבלנותו.  פורט 
קפה. בתי 

זרועו.  ונאנח. סמאיל צבט את  יודע," הוא אמר בקצרה  "נכון, אני 
נצצו. עיניו 

לפגישה." אותך  אקח  אני  מכאן,  "כשנצא 
"תודה, בכל  והוסיף:  רוצה לפגוש אף אחד," אמר פורט  "אני לא 

מקרה."
כמו  יפה  בחורה.  "זאת  סמאיל,  צחק  עצוב,"  באמת  אתה  "אה, 

הירח."
באוטומטיות,  חזר  הוא  "בחורה,"  פעימה.  החסיר  פורט  של  ליבו 
בלי להסיר את עיניו מהכוס. ההתרגשות הפנימית שאחזה בו הביכה 

בסמאיל. הביט  הוא  אותו. 
לזונה." מתכוון  "אתה  שאל,  הוא  "בחורה?" 

אותי.  מכיר  לא  ידידי, אתה  אה,  "זונה?  סמאיל התרעם במקצת. 
ידידה שלי,  זו   10 C’est de la saloperie, ça! זונה.  לא הייתי מכיר לך 

תראה." אותה,  כשתפגוש  יפה.  מאוד  אלגנטית,  מאוד 
על  הכריזו  הקפה  בית  בתוך  העּוד.  על  לפרוט  הפסיק  המוזיקאי 

ַארּבעין!"11 ּותלאתין!  "ואחד  הלוטו:  מספרי 
היא?" כמה  "בת  שאל:  פורט 

“צריך לצחוק."  9
“זאת טינופת, זאת!"  10

“שלושים ואחת! ארבעים!"  11
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עשרה." שבע  או  עשרה  שש  עשרה.  שש  "בערך  היסס.  סמאיל 
מרושע. במבט  פורט  הציע  וחמש,"  עשרים  או  עשרים  "או 

סמאיל התרעם שוב. "מה זאת אומרת עשרים וחמש? אני אומר 
לי?  מאמין  לא  אתה  עשרה.  שבע  או  עשרה  שש  בת  שהיא  לך 
רק  תשלם  בעיניך,  חן  תמצא  לא  היא  ואם  אותה,  תפגוש  תשמע. 

בסדר?" זה  משם.  ונצא  התה  על 
בעיניי?" חן  תמצא  כן  היא  "ואם 

שתרצה." מה  תעשה  אז  "טוב, 
לה?" לשלם  "אבל 

לה." שתשלם  "בטח 
זונה." לא  שהיא  אומר  "ואתה  צחק,  פורט 

סבלנות:  של  מופרזת  בהפגנה  לשולחן  מעל  כלפיו  רכן  סמאיל 
במדבר  שלה  מהכפר  הגיעה  רק  היא  רקדנית.  היא  ז'אן.  "תקשיב, 
רשומה  לא  היא  אם  זונה  להיות  יכולה  היא  איך  כמה שבועות.  לפני 
את  מנצל  אתה  כי  לה  תשלם  אתה  לי!  תגיד  אה?  ברובע?  גרה  ולא 
לא  היא  מיטה.  או  חדר  שם  לה  אין  אבל  ברובע,  רוקדת  היא  זמנה. 

עכשיו?" ללכת  יכולים  אנחנו  אז  זונה. 
וסביב  בגן  מטה  בשמיים,  מעלה  הביט  ארוכות,  חשב  פורט 

עכשיו." נלך.  בוא  "בסדר.  שענה:  לפני  המרפסת 

5

כשיצאו מבית הקפה היה נדמה לו שהם חוזרים פחות או יותר באותה 
צונן  היה  והאוויר  אנשים,  פחות  היו  ברחוב  עתה.  זה  בה  שהגיעו  דרך 
גבוה  לשער  מבעד  יצאו  ולפתע  בקסבה,  דרך  כברת  צעדו  הם  יותר. 
לעין.  מאוד  ניכרו  והכוכבים  דממה,  כאן  שררה  ותלול.  פתוח  למרחב 
העונג שהֵסּבה לפורט רעננות האוויר וההקלה שבשהות במקום פתוח, 
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השאלה  את  מלשאול  אותו  עיכבו  מעליו,  התלויים  לבתים  מחוץ 
שהעסיקה אותו: "לאן אנחנו הולכים?" אבל כשהמשיכו ללכת לאורך 
לבסוף.  דיבר  הוא  ויבש,  עמוק  חפיר  בקצה  מעקה  כמו  שנראה  מה 

העיר. בקצה  חברים  כמה  עם  חיה  שהבחורה  לו  ענה  סמאיל 
פורט. התלונן  לעיר,"  מחוץ  כבר  אנחנו  "אבל 

סמאיל. ענה  הכפרי,"  האזור  זה  "כן, 
שוב.  השתנה  אופיו  עכשיו;  מתחמק  שהוא  לגמרי  ברור  היה 
להיות הדמות הכהה  חזר  הוא  פורט  עבור  נעלמו.  ניצני האינטימיות 
סיגריה  ועישנה  הרחוב  שבקצה  במזבלה  מעליו  שעמדה  והאלמונית 
נוצצת. "אתה עדיין יכול להתחרט. תפסיק ללכת. עכשיו." אבל הקצב 
התפתל  המעקה  מדי.  נמרץ  היה  האבנים  על  צעדיהם  של  המשולב 
יותר.  עמוקה  לאפלה  בתלילות  צנחה  מתחת  והקרקע  רחב,  בעיקול 
מעל  גבוה  כעת  היו  הם  מאחור.  מטר  כשלושים  הסתיים  החפיר 

פתוח. עמק  של  שפתו 
האבנים. על  בעקבו  רוקע  סמאיל,  העיר  הטורקי,"  "המבצר 

"תקשיב לי," החל פורט לגעור בו, "לאן אנחנו הולכים?" הוא התבונן 
שלפניהם. באופק  השחורים  ההרים  של  אחידים  הלא  שוליהם  אל 
"הנה  באחת.  נעצר  הוא  העמק.  לעבר  סמאיל  הצביע  "למטה," 
בלי מעקה  צר  ברזל  גרם מדרגות  לקצה.  רכנו מעבר  הם  המדרגות." 

למטה.  היישר  בתלילות  והוביל  לחומה  צמוד  היה 
פורט. אמר  ארוכה,"  דרך  "זאת 

למטה?"  שם  האור  את  רואה  אתה  הטורקי.  המבצר  זה  כן,  "אה, 
היישר  כמעט  והלך,  שבא  רפה  אדום  ריצוד  לכיוון  הצביע  הוא 

הזה." באוהל  גרה  "היא  מתחתיו, 
"אוהל!"

12"On descend? "אין כאן בתים. רק אוהלים. יש הרבה אוהלים. 

“יורדים?"  12
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אמר.  הוא  באבנים,"  "תחזיק  לחומה.  צמוד  ראשון,  הלך  סמאיל 
כשהתקרבו לתחתית, הוא ראה שבוהק האור העמום הוא מדורה 
פתאום  עצר  סמאיל  גדולים.  נוודים  אוהלי  שני  בין  במרווח  דועכת 

גבריים. קולות  של  מובחנת  בלתי  המיה  נשמעה  להאזין. 
רצון. שביעות  של  בנימה  מלמל  הוא   13 “,Allons-y”

הייתה  רגליהם  גרם המדרגות. האדמה תחת  לתחתית  הגיעו  הם 
פורחת. ענקית  אגבה  צללית שחורה של  ראה לשמאלו  פורט  קשה. 
וסמאיל  סיגריה,  להדליק  עמד  פורט  סמאיל.  לחש  כאן,"  "חכה 
פורט  התחיל  זה?"  מה  "אבל  לחש.  הוא  "לא!"  בכעס.  בזרועו  הכה 

נעלם. סמאיל  הסודיות.  מנימת  מוטרד  לומר, 
לשמוע  לשווא  והמתין  הצוננת  הסלע  חומת  על  נשען  פורט 
הפוגה בשיחה המונוטונית והמהוסה, החלפת ברכות. הקולות נשמעו 
"כנראה  הופרע.  שלא  מבע  חסרי  צלילים  זרם  כמקודם,  במדויק 
המרוחק  האוהל  של  אחד  צד  חשב.  הוא  השני,"  לאוהל  הלך  הוא 
הוא  עלטה.  שררה  לו  מעבר  המדורה;  אור  של  בוורוד  הבהב  יותר 
הכניסה  את  לראות  בניסיון  החומה  לאורך  מרחק־מה  באיטיות  נע 
לשמוע  בניסיון  האזין  הוא  האחר.  בכיוון  הייתה  הכניסה  אך  לאוהל, 
קולות משם, אבל שום קול לא בקע. בלי כל היגיון הוא שמע לפתע 
הכול,  "אחרי  מחדרה:  כשיצא  קיט  שהשמיעה  הפֵרדה  הערת  את 
אמרו  לא  המילים  עכשיו  אפילו  מענייני."  עניינך  יותר  הרבה  זה 
אותן:  אמרה  היא  שבו  הטון  את  זכר  הוא  אך  מיוחד,  דבר  שום  לו 
הזדקף.  הוא  טאנר.  סביב  נסב  והכול  וסוררת.  פגועה  נשמעה  היא 
לעבר  בפתאומיות  פנה  ואחר  בקול,  לחש  הוא  אחריה,"  רודף  "הוא 
והביט סביב. "מה  המדרגות והחל לעלות. אחרי שישה צעדים נעצר 
אוכל לעשות הלילה?" הוא חשב. "אני משתמש בזה כתירוץ לחמוק 
מכאן כי אני מפחד. שילך לכל הרוחות, הוא לעולם לא ישיג אותה."

“בוא נלך."  13
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לרגלי  בקלילות  ורצה  הרווח שבין שני האוהלים  מן  זינקה  דמות 
 14 Ah! Ti es là!" דומם.  עמד  פורט  לחשה.  היא  "ז'אן!"  המדרגות. 

בוא!" למעלה?  שם  עושה  אתה  מה 
בזרועו. אותו  ולקח  מדרכו  זז  סמאיל  באיטיות.  ירד  פורט 

את  סחט  סמאיל  פורט.  לחש  לדבר?"  יכולים  לא  אנחנו  "למה 
לאוזנו. הם הקיפו את האוהל הסמוך, חלפו  זרועו. "ששש...!" לחש 
ופילסו את דרכם מעל האבנים  על פני גוש קוצים גבוה, התחככו בו 

השני. האוהל  של  לכניסה 
סנדליו. את  וחלץ  סמאיל  ציווה  הנעליים,"  את  "תוריד 

רם. בקול  אמר  הוא  "לא,"  פורט,  חשב  טוב,"  רעיון  "לא 
בנעליו. עדיין  פנימה,  דחפֹו  סמאיל  "ששש!" 

התאורה  את  זקוף.  בו  לעמוד  כדי  דיו  גבוה  היה  האוהל  מרכז 
סיפק נר קצר שהיה תקוע על תיבה ליד הכניסה כך שתחתית האוהל 
האדמה  על  פרוסות  היו  מחצלות  לחלוטין.  כמעט  חשוכה  הייתה 
באי־סדר  פזורים  היו  חפצים  הדעת;  על  מתקבלות  שאינן  בזוויות 

באוהל.  להם  חיכה  לא  איש  גמור. 
"שב," אמר סמאיל, מתנהג כמארח. הוא פינה מהמחצלת הגדולה 
וזוג סרבלים משומנים להפליא.  ביותר שעון מעורר, קופסת סרדינים 
שלצידו  המחצלת  על  ברכיו.  על  מרפקיו  את  והניח  התיישב  פורט 
בכל  כהה.  בנוזל  מלא  חציו  חבוט,  מאמייל  לילה  סיר  מונח  היה 
אחת  להציע  בלי  סיגריה  הצית  הוא  מעופש.  לחם  פיסות  היו  מקום 

החוצה. והתבונן  הכניסה,  ליד  לעמוד  שחזר  לסמאיל, 
גדולות  ועיניה  למראה  ופראית  רזה  נערה  פנימה  צעדה  לפתע 
שמשכה  טורבן  דמּוַית  מצנפת  ולראשה  צח,  בלבן  לבושה  וכהות. 
שעל  האינדיגו  קעקועי  את  מדגישה  לאחור,  במהודק  שערה  את 
על  והסתכלה  דוממת  נעמדה  היא  לאוהל  שנכנסה  ברגע  מצחה. 

“אה, אתה שם."  14
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פורט בהבעה, הוא חשב, של פר צעיר שצועד את צעדיו הראשונים 
פניה  על  היו  בשקט  בו  כשהביטה  הזירה.  של  הסנוורים  אורות  אל 

פסיבית.  וציפייה  פחד  מבוכה, 
ַמְרִנייה."  "אה, הנה היא!" קרא סמאיל, עדיין בקול חרישי. "שמה 
"היא  בידה.  לאחוז  כדי  לקראתה  וצעד  נעמד  פורט  רגע.  המתין  הוא 
נגעה בעדינות  לא מדברת צרפתית." הסביר סמאיל. בלי לחייך, היא 
קדה  ובעודה  שפתיה,  אל  אצבעותיה  את  והרימה  פורט  של  בידו 
ַלְו  ה  ַרּכַ ּבַ ֶאְגֶלס  ַעֶליּכ?  ְאס  ּבֶ ַלה  סידי,  "יא  בלחישה:  כמעט  אמרה 
ניתקה  ִפיּכ."15 בחינניות אומרת כבוד ובתנועות מעטות להפליא היא 
את הנר מהתיבה והלכה לחלק האחורי של האוהל ששמיכה נמתחה 
השמיכה  מאחורי  שנעלמה  לפני  גומחה.  מעין  ויצרה  מהתקרה  בו 
ַאִג'י  "ַאִג'י!  אמרה.  הזמנה  ובמחוות  אליהם  ראשה  את  הפנתה  היא 
על  בה  הונח  ישן  שמזרן  לגומחה,  אליה  התלוו  הגברים  שני  ֶמַנה!"16 
ניצב  קטן  תה  שולחן  אורחים.  חדר  ליצור  בניסיון  נמוכים  ארגזים 
המחצלת  על  נחה  גבשושיות  כריות  ועֵרמת  המאולתר,  הדיוואן  ליד 
לארגן  והחלה  החשופה  באדמה  הנר  את  נעצה  הנערה  השולחן.  ליד 

המזרן. לאורך  הכריות  את 
ויצאה.  ַלְטִסי."17  ּבֶ "ְצ'ֶקֶלם  וסמאיל,  לפורט  אמרה  היא  "ֶאְסַמע!" 
"ְפֶהְמֶתּכ!"18 הנערה סקרנה את פורט,  הוא צחק וקרא אחריה בלחישה 
שסמאיל  אותו  עצבן  מכך  ויותר  אותו  הטריד  השפה  מחסום  אבל 
אש,"  להביא  הלכה  "היא  בנוכחותו.  זה  עם  זה  לדבר  יכולים  והיא 
"כן־כן," ענה פורט, "אבל למה אנחנו חייבים ללחוש?"  אמר סמאיל. 
סמאיל גלגל את עיניו כלפי הכניסה לאוהל. "הגברים באוהל השני," 

אמר.  הוא 

“אדוני, איך אתה מרגיש? שב, תבוא עליך ברכה."  15
“בוא! בוא הנה!"  16

ר לאט."  “שמע, ַדּבֵ  17
“הבנתי אותך."  18
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לוהטים.  פחמים  ובו  חרס  סיר  נושאת  במהרה,  חזרה  היא 
איתה.  פטפט  סמאיל  התה,  את  והכינה  המים  את  כשהרתיחה 
היא  נעימה.  ומנגינתו  חרישי  וקולה  תמיד,  רציניות  היו  תשובותיה 
בתי  של  רקדנית  כמו  מאשר  יותר  צעירה  נזירה  כמו  לפורט  נראתה 
והסתפק  לרגע,  לא  אף  אמון  לה  רחש  לא  הוא  זאת,  עם  קפה. 
הזריזות,  אצבעותיה  של  העדינות  מהתנועות  ובהתפעלות  בישיבה 
אותם  והכניסה  המנתה  גבעולי  את  כשקרעה  בחינה,  המקושטות 

הקטן. התה  לקנקן 
רצונה  לשביעות  ומשהיה  פעמים,  כמה  התה  מן  טעמה  היא 
את  ושתתה  ברכיה  על  כרעה  מהם,  אחד  לכל  כוס  בחגיגיות  הגישה 
סימנה  היא  לידו.  הספה  על  וטפח  פורט  אמר  כאן,"  "שבי  שלה. 
תשומת  את  הֵסּבה  ואז  בנימוס  לו  והודתה  במקומה  מרוצה  שהיא 
ליבה לסמאיל והמשיכה לשוחח עימו ארוכות בזמן שפורט לגם את 
עומד  היום  שאור  מעיקה  תחושה  לו  הייתה  להירגע.  וניסה  התה 
הזמן  כל  את  שבזבז  הרגיש  והוא  היותר,  לכל  כשעה  עוד  להפציע, 
הזה. הוא הביט בדאגה בשעון, שהראה את השעה חמישה לשתיים, 
לסמאיל  שאלה  הפנתה  מרנייה  יותר.  מאוחר  בטח  פעל.  עדיין  אך 
את  מכיר  אתה  אם  לדעת  רוצה  "היא  פורט.  כלפי  מכוונת  שהייתה 
הסיפור על אּוְטָקה, מימונה ועאישה," אמר סמאיל. "לא," ענה פורט. 

סמאיל. את  מרנייה  דרבנה  לֹו,"19  גּול  לֹו,  "גּול 
"היו שלוש בחורות מההרים ממקום קרוב לכפר של מרנייה, וקראו 
בהסכמה,  לאט  בראשה  הנידה  מרנייה  ועאישה."  מימונה  אּוְטָקה,  להן 
מזלן  את  לחפש  הלכו  "הן  בפורט.  ממוקדות  והרכות  הגדולות  ועיניה 
כדי  ולכאן  לתוניס  לאלג'יר,  באות  מההרים  הבחורות  רוב  בְמַזאּב.20 
רצו  הן  מכול.  יותר  אחד  דבר  רצו  האלו  הבחורות  אבל  כסף,  להרוויח 

“תגיד לו, תגיד לו."  19
עמק באלג'יריה. בצפון הסהרה.  20



[33]

לשתות תה בסהרה." מרנייה המשיכה להניד בראשה; היא עקבה אחרי 
הגה. שסמאיל  המקומות  שמות  באמצעות  רק  הסיפור 

"אני מבין," אמר פורט, שלא ידע אם הסיפור יהיה הומוריסטי או 
נהנה  שהוא  פנים  ולהעמיד  זהיר  להיות  בליבו  החלטה  גמלה  טרגי; 
שהסיפור  קיווה  רק  הוא  ממנו.  מצפה  היא  שלכך  חשב  כי  מהסיפור 

קצר.  יהיה 
של  הקפה  בבתי  רקדו  הבחורות  מכוערים.  הגברים  כל  "במזאב 
בסהרה."  תה  לשתות  רצו  עדיין  הן  עצובות;  תמיד  היו  אך  ַגְרדאיה 
הוא  תהומית.  רצינות  הביעו  פניה  במרנייה.  מבט  העיף  שוב  פורט 
והן  במזאב,  עדיין  והן  רבים,  חודשים  חלפו  "כך  בראשו.  הניד  שוב 
מאוד  הם  מכוערים.  כך  כל  הגברים  כל  כי  עצובות  מאוד־מאוד 
לבחורות  כסף  מספיק  משלמים  לא  הם  חזירים.  כמו  שם,  מכוערים 

בסהרה." תה  לשתות  לנסוע  שיוכלו  כדי  העניות 
עז  בדגש  ערבית,  בהגייה  "סהרה"  המילה  את  שאמר  פעם  בכל 
משבט  גבר  הגיע  אחד  "יום  לרגע.  עצר  הוא  הראשונה,  ההברה  על 
פנה  הוא  וגבוה;  יפה  היה  הוא  נהדר.  מהארי  גמל  על  הטוארג, 
והן  לאוטקה, מימונה ועאישה וסיפר להן על המדבר ועל הכפר שלו, 
והן רקדו.  'תרקדו בשבילי,'  ואז הוא אמר:  גדולות.  הקשיבו בעיניים 
מטבע  לאוטקה,  כסף  מטבע  ונתן  שלושתן  עם  אהבה  עשה  הוא  ואז 
ומטבע כסף לעאישה. כשהפציע השחר הוא עלה על  כסף למימונה 
עצובות,  יותר  עוד  היו  הן  זה  אחרי  דרומה.  ורכב  שלו  המהארי  גמל 
הטוארגי  על  רק  חשבו  והן  מכוערים,  יותר  עוד  להן  נראו  והמזאבים 
הגבוה שחי בסהרה." פורט הצית סיגריה; הוא ראה שמרנייה מביטה 
ובאלגנטיות,  אחת  לקחה  היא  החפיסה.  את  לה  והעביר  בציפייה  בו 
קצה  את  והציתה  בוער  פחם  הרימה  גסים,  מלקחיים  זוג  בעזרת 
הסיגריה, שהתלקחה מיד, ואז העבירה אותה לפורט, והוא לקח אותה 

כמעט. מורגשת  בלתי  קידה  קדה  היא  אליה.  וחייך  מידה 
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להגיע  כדי  כסף  די  הרוויחו  לא  עדיין  והן  רבים,  חודשים  "חלפו 
מאוהבות  היו  שלושתן  כי  הכסף  מטבעות  על  שמרו  הן  לסהרה. 
נגמור  'אנחנו  אמרו:  הן  אחד  יום  עצובות.  תמיד  היו  והן  בטוארגי. 
ככה — תמיד עצובות בלי ששתינו תה בסהרה אפילו פעם אחת — אז 
והן  כסף',  בלי  אפילו  יהיה,  שלא  איך  לנסוע  חייבות  אנחנו  עכשיו 
ומגש  תה  קנקן  וקנו  הכסף  מטבעות  את  וגם  כספן  כל  את  קיבצו 
נשאר  ואז  לאל־גוליעה.21  באוטובוס  נסיעה  וכרטיסי  כוסות  ושלוש 
אורחת  את  שהוביל  לאיש  כולו  את  נתנו  והן  כסף,  מאוד  מעט  להן 
הגמלים שלו לדרום, לסהרה. אז הוא נתן להן להצטרף לאורחה. לילה 
וחשבו:  הגדולות  לדיונות  הגיעו  הם  אחד, כשהשמש עמדה לשקוע, 
עלה,  הירח  תה.'  להכין  עומדות  אנחנו  בסהרה!  אנחנו  עכשיו  'אה, 
בחלילו."  וניגן  הגמלים  עם  שישב  מהשומר  חוץ  ישנו  האנשים  כל 
מימונה  "אוטקה,  כמחלל.  פיו  לפני  אצבעותיו  את  הניע  סמאיל 
והכוסות  התה  קנקן  המגש,  עם  השיירה  את  בשקט  עזבו  ועאישה 
את  לראות  שיוכלו  כדי  ביותר  הגבוהה  הדיונה  את  חיפשו  הן  שלהן. 
'אני  אמרה:  אוטקה  רב.  זמן  הלכו  הן  תה.  יכינו  הן  ואז  הסהרה,  כל 
מימונה  ואז  לפסגה.  וטיפסו  לעברה  הלכו  והן  גבוהה,'  דיונה  רואה 
ונוכל לראות  יותר גבוהה,  'אני רואה דיונה שם הלאה. הרבה  אמרה: 
משם את כל הדרך לעין סאַלה, אך כשהגיעו לפסגה, אמרה עאישה: 
ַתַמְנַראסת. שם  'תראו! שם הדיונה הגבוהה מכולן. אפשר לראות את 
להן  היה  בצהריים  ללכת.  המשיכו  והן  עלתה,  השמש  חי.'  הטוארגי 
לפסגה  כשהגיעו  וטיפסו.  וטיפסו  לדיונה  הגיעו  הן  אבל  מאוד.  חם 
קודם  אבל  תה.'  נכין  ואז  קצת  'ננוח  ואמרו:  מאוד  עייפות  היו  הן 
ונרדמו.  שכבו  הן  ואז  והכוסות.  והקנקן  המגש  את  הניחו  הן  כול 
עברה  רבים,  ימים  "אחרי  פורט,  על  והסתכל  הפסיק  סמאיל  ואז," 
הדיונה  פסגת  על  משהו  ראה  אחד  ואיש  אחרת,  גמלים  אורחת  שם 

כאן ובהמשך הסיפור שמות של עיירות שהן נאות מדבר של שבט הטוארג באלג'יריה.  21
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הגבוהה. וכשהם עלו לראות, הם מצאו את אוטקה, מימונה ועאישה; 
וכל שלוש הכוסות," הוא הרים  הן עדיין שכבו בתנוחה שנרדמו בה. 
התה  את  שתו  הן  כך  בחול.  מלאות  "היו  שלו,  הקטנה  התה  כוס  את 

בסהרה." שלהן 
פורט  הסיפור.  סוף  שזהו  ברור  היה  ממושכת.  שתיקה  השתררה 
בו.  ועיניה משוקעות  בראשה,  הנידה  עדיין  היא  מרנייה;  על  הסתכל 
ַמְר'מּום  "גאליּכ  אמר.  הוא  עצוב,"  מאוד  "זה  בהערה.  הסתכן  הוא 
להניד  והמשיכה  לאט  עיניה  את  עצמה  היא  סמאיל.  תרגם  ֵזיף,"  ּבְ
"ַאייווה!" היא אמרה, פוקחת אותן שוב. פורט פנה במהירות  בראשה. 
אל סמאיל. "תקשיב, מאוד מאוחר. אני רוצה לסגור איתה על מחיר. 

לה?" לתת  צריך  אני  כמה 
היא  כאילו  איתה  להתדיין  יכול  לא  "אתה  מזועזע.  נראה  סמאיל 

22"Ci pas une putain, je t’ai dit! זונה! 
איתה?" נשאר  אני  אם  לה  לשלם  צריך  אני  "אבל 

"בוודאי."
עכשיו." זה  את  לסגור  רוצה  אני  "אז 

ידידי." בשבילך,  זה  את  לעשות  יכול  לא  "אני 
מאוחר." כבר  ללכת.  צריך  "אני  ונעמד.  בכתפיו  משך  פורט 

מרנייה העיפה מבט מהיר מזה לזה. ואז, ברוך רב, אמרה לסמאיל 
בפיהוק. מהאוהל  ויצא  פנים  הזעיף  והלה  שתיים,  או  מילה 

ומבינה  צייתנית  יפהפייה,  הייתה  היא  יחד.  הספה  על  שכבו  הם 
לגמרי,  להתפשט  מיאנה  היא  עליה.  סמך  לא  עדיין  הוא  אבל  מאוד, 
אך בתנועותיה הסרבניות והעדינות הוא הבחין בכניעה הסופית שהיא 
יוכל  הלילה  אמונה;  את  ירכוש  הוא  הזמן  עם  זמן.  של  עניין  רק 
בכך   הרהר  הוא  מלכתחילה.  מאליו  כמובן  שנלקח  מה  את  רק  לקבל 
יום  בעוד  דרומה  נוסע  שהוא  ונזכר  הרגועות  בפניה  והביט  כששכב 

“היא לא זונה, אמרתי לך."  22
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יומיים. הוא הודה על מזלו הטוב ואמר לעצמו: "טוב ציפור אחת  או 
לרגע  אצבעותיה.  בין  הנר  את  וכיבתה  מעליו  נשענה  מרנייה  ביד." 
זרועותיה  את  הרגיש  הוא  מוחלטת.  חשכה  מוחלטת,  דומייה  הייתה 

מצחו. על  שפתיה  ואת  צווארו  את  מקיפות  הרכות 
אותו,  לא שמע  הוא  לזמן־מה  במרחק.  כלב  ליילל  החל  בעת  בה 
מהרה  עד  הולמת.  מוזיקה  הייתה  לא  זו  לו.  הפריע  זה  וכששמע, 
היללה   — אותו  גירתה  הפנטזיה  בדומייה.  צופה  קיט  את  דמיין  הוא 

עוד. אותו  הטרידה  לא  הנוגה 
ואת  השמיכה  את  במבטו  וסקר  קם  הוא  כך  אחר  שעה  כרבע 
מחוץ  להיות  עז  רצון  בו  אחז  חשוך.  היה  עדיין  האוהל:  יריעת 
התגנבו  זרועות  שתי  בגדיו.  את  לארגן  והחל  התיישב  הוא  למקום. 
טפיחות  בכמה  אותן  סילק  הוא  צווארו.  סביב  וננעלו  שוב  סביבו 
מעילו,  לתוך  החליקה  האחרת  שוב;  עלתה  מהן  אחת  רק  קלילות. 
לו  גרמה  ברורה  ולא  חריגה  תנועה  מלוטף.  חזהו  את  חש  והוא 
היה  כבר  שלו  הארנק  ידה.  על  אותה  ולשים  פנימה  ידו  את  לתחוב 
"אההה!"  למזרן.  אותה  ודחף  ממנה  אותו  עקר  הוא  אצבעותיה.  בין 
על  במגושם  צעד  רב  וברעש  קם  הוא  גרון.  במלוא  צרחה  היא 
ובין היציאה. הפעם היא השמיעה  בינו  ערבוביה של חפצים שעמדו 
מיהר  בידו  הארנק  עם  קולות.  בקעו  השני  מהאוהל  קצרה.  צווחה 
מעד  הוא  החומה.  לעבר  לרוץ  והחל  שמאלה  בחדות  פנה  החוצה, 
של  צפוי  לא  שיפוע  אותו  הפיל  ופעם  בסלע  נתקל  פעם  פעמיים, 
את  לו  לחסום  אחר  מצד  שבא  איש  ראה  שנית  כשקם  הקרקע. 
הגיע  הוא  שם.  היה  כמעט  כבר  אבל  צלע,  הוא  למדרגות.  הנתיב 
מאחוריו  כבר  שמישהו  לו  נראה  המדרגות  במעלה  הדרך  כל  לשם. 
אדיר  כתרמיל  נדמו  ריאותיו  הקרובה.  בשנייה  מרגליו  באחת  ויאחז 
לצדדים,  משוכות  ושפתיו  פעור,  היה  פיו  יתפוצץ.  שתכף  כאב  של 
אוויר. כשהגיע לראש  ביניהן כששאף  והאוויר שרק  שיניו קפוצות, 
ואחז בסלע שנבצר ממנו להרים. הוא הרימו  המדרגות הוא הסתובב 
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והחל  עמוקות  נשם  ואז  המדרגות,  במורד  והשליכו  זאת  למרות 
יותר,  ברורה  הייתה  השמיים  של  בהירותם  המעקה.  לאורך  לרוץ 
ועלה מעבר לגבעות הנמוכות במזרח.  ואור אפור בלא רבב התפשט 
וצווארו.  ראשו  בתוך  פעם  ליבו  מאוד.  רחוק  לרוץ  בכוחו  היה  לא 
המתרחקת  הדרך  בצד  העיר.  אל  להגיע  יוכל  לא  שלעולם  ידע  הוא 
כמה  אבל  עליה,  לטפס  שיוכל  מכדי  גבוהה  חומה  הייתה  מהעמק 
ומצבור של אבנים ואשפה  ִנבעה בה שבר קטן,  מאות מטרים הלאה 
לכיוון  החומה  עבר  אל  בחזרה  חתך  הוא  מושלמות.  מדרגות  יצר 
ומיהר מתנשף במעלה גבעה מדורגת משובצת  זה עתה  שממנו הגיע 
ראשו  לרגע,  התיישב  לבסוף  מוסלמיות.  מצבות  של  אבן  במשטחי 
ובחזהו,  ובעונה אחת: לכאב בראשו  בידיו, מודע לכמה דברים בעת 
זאת לא מנעו ממנו  ליבו, שבכל  ולהולם  בידו  לעובדה שארנקו אינו 
רודפיו  של  הנרגשים  הקולות  את  שומע  שהוא  רגע  מקץ  לחשוב 
ועלה מתנודד אל עבר הקברים. לבסוף  הוא קם  מן הדרך שמתחת. 
בטוח.  יותר  קצת  הרגיש  הוא  האחר.  העבר  אל  הגבעה  השתפלה 
ויהיה קל לצפות מרחוק בדמותו היחידה  והתקרב,  אבל השחר הלך 
באותו  הזמן  כל  למטה,  לרוץ  שוב  החל  הוא  הגבעה.  על  המהלכת 
כיוון, מתנודד מפעם לפעם, בלא להביט למעלה מחשש שייפול; כך 
למקום  הגיע  לבסוף  מאחור.  נשאר  הקברות  בית  רב;  זמן  נמשך  זה 
על  לחלוש  יכול  היה  שממנו  ובקקטוסים  בשיחים  מכוסה  גבוה 
דממה  הייתה  השיחים.  בין  התיישב  הוא  הסמוך.  הכפרי  האזור  כל 
והציץ  בזהירות  נעמד  לפעם  מפעם  לבנים.  היו  השמיים  מוחלטת. 
את  וראה  הרדופים  שני  בין  התבונן  הוא  השמש  כשעלתה  החוצה. 
המֵלחה  של  הנוצצים  הקילומטרים  פני  על  האדומה  השתקפותה 

ההרים.  ובין  בינו  שרבצו 


