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פרולוג

וושינגטון, ארצות הברית

הפריצה לא הייתה מתוחכמת. עו גי האבטחה, היא גשרט וא הייתה. 
רוהעוים מידע זה קשה ירתו מאשו וא ויצרו ארתר מוכתחיוה. בואד צחק באיורניה 
כשחשב עו כך, הפם שמצב ורחר היה וחרק מארד מעויזרת. הרא היה מתרח רחוד, עו 

אף שניסה והעמיד גנים כאיור הרא אינר.

חרריותר הנאה שו גורגסרו ארדמן טבוה ביוק. זר הייתה התחוה טרבה וכו גרוץ 
וא  שוררה,  כגוית  וחררה  טרבים  ריוק  שגויחה  ידע,  וא  הקשיש  המדען  מתחיו. 

וביתר שו אדם שסרמן ומררת. 

יארתתר וק  פברהה כשור. הם  בנריים וומת מירמנרת  היר  פם החיישנים שור וא 
כשחתרו תרעה יקגרץ מעבו ופדו. מקסימרם כשחרויית גרוצים מהזן הנחרת תיכנס 
בועש רצוצרוים. היר שם כמה מאבטחים, כן, אבו וא משהר שהרא וא יכרו והתמרדד 

מרור. 

הרא היה יחידי. זה היה טרב רוע בארתה מידה, רהרא היה מרדע וכך. כו תא בפרגר 
הנדושת.  במהיורת  והפיב  מכררנים  היר  חרשיר  כו חמשת  וגערוה.  רנכרן  דורך  היה 
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כעת  עמדר  עצמרת  רמשבוי  מגוכים  קשים,  שטח  בתנאי  אימרנים  שו  חרדשים 
וזכרתר. רפם הוהט ההרא, הברעו בעצמרת, שו אדם הנוחם עו חייר.

מירמנת  הייתה  בר  הארחזת  היד  אבו  אחד,  אקדח  וק  היה  הגרוץ  שו  בושרתר 
ניתן ומצרא מארת חויגרת  ישנה, מדפם שכמרתר  הייתה  והגויא. החויגה שובש 

זהרת באחת מושתרת הארגנה הזרורת.

וגני  הרכנער  וגניר. המאבטחים  הירדע את אשו  בואד צעד בשאננרת שו אדם 
שידער מי הבא מרום. הרא חדו מן הנהו בכררנה תחיוה, מן הנקרדה שמערום וא הפיע 
ממנה אף אחד. תמיד אהב והירת מקרוי. צעד או תרך הבית כאחד הירדע היטב את 

יתורנר: די היה במואה גניר ושוח את בעו הבית וערום הבא.

״היי״. הרא גוץ את הדות בבעיטה עזה אחת, ניצב בגתח כשחירך עו גניר.

מיהר  בר בתדהמה. כשהבחין  בהה  רחצי,  בשני עשרוים  הגורגסרו, קשיש ממנר 
הבא, השתעו רהשתנק. ״בואד!״ צוצו בצוידרת.

״אני וראה שהשנים וא מתעתערת בך״, הוחיב בואד את חירכר. 

הגורגסרו בהה בר בוא ארמו. עיניר מגובורת באימה.

״אגשו והיכנס?״ החררה הגרוץ בנימרס עו משודר שו המדען.

מואך  את  אגיור  בסרראנה,  אוירת  והקת  וגפרש  מעדיף  היה  הרא  ״ב...בטח״. 
המררת. מואך המררת ייקח וק את נגשר, אבו ירתיו את זר שו משגחתר ושוו.

״תרדה. ידעתי שאגשו וסמרך עו חבו רתיק שוא יספיו ארתי ומבקשי נגשי״. 
בואד שמו עו נימרסיר כשנכנס או החדו, רהצביע עו הכיסא היחיד. ״שב. אני יכרו 

ועמרד. בכו ארגן, אני צעיו ממך דומטית״.

״מה אתה ורצה?״ ניסה הגורגסרו ושמרו עו כברדר.

טוגר.  סביב  כנמו  הקשיש  המדען  סביב  הסתרבב  בואד  וא?״  השאוה,  ״זאת 
בניפרד ונמו, שחרשש שהטוף יימוט, ידע בואד שהגורגסרו וא כשיו ובויחה. זר 
הייתה הסיבה שמיפן את עצמר. בית עו פדרת הנהו, חבות אבטחה טרבה, פדורת תיו, 

כו מיני אביזוי קישרט שמירעדים והוחיק גרוצים. אבו וא גרוצים כמרהר. 

הגורגסרו שתק. עיניר התורצצר בחודה סביב החדו. השערן, שתקתק בשעמרם 
מרנרטרני, מנה את ופעיר האחורנים. בואד התקוב אויר בצעדים איטיים. 

״אתה וא תרכו והורפ ארתי רובורח״, ניסה הקשיש ואסרף את ארמץ ובר.
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״אה?״ בואד העמיד גני מרגתע. ״ומה וא?״

״מגני ש... יש וי כמה מאבטחים ש...״

״שפם הם מצאר את מרתם בנסיברת מצעורת״, נענע בואד בואשר בעצב. ״כעת זה 
וק אתה ראני רהיא״, הצביע עו המכרנה במוכז החדו.

״אני וא אתן וך את הנרסחה״. זה וא היה וק הכברד. הרא צויך והיוחם בשביו 
המשגחה שור, וא ומען עצמר.

״אתה וא חייב״, חשף בואד שיניים בחירך. ״אני פם וא צויך ארתה, כמר שאתה 
מבין. אני כאן בשביוך. וק בשביוך״.

את  נרשם  שהרא  ושניהם  היה  שבורו  הפם  בעצמר,  ומשרו  השתדו  המדען 
נשימרתיר האחורנרת. ״מה אתה ורצה?״

״אתה וא באמת שראו את זה, נכרן?״ בואד התקוב אויר בערד צעד ברדד, המעפו 
הרוך רמצטמצם. האקדח בידר וא יעשה את העברדה, הרא נרעד והותיע בובד. יש ור 

דוכים הובה ירתו גשרטרת. 

ירדע  וא  ״אתה  אמיץ.  והישמע  הגורגסרו  השתדו  ירדע״,  שאתה  מה  וא  ״זה 
הכו״.

״בורו״, הסכים בואד, ״בשביו זה אני כאן. בשביו שתסגו וי הכו. כו מה שאתה 
ירדע״.

״אני...״ המדען התפמפם. החיים שור זה וא סרף הסיגרו. יש ור משגחה. יודים 
נשראים, שני נכדים. הרא וא יכרו והגקיו ארתם. ״וא...״

הגרוץ  החררה  הזה...״  המחקו  עם  שהתחות  וגני  וחשרב  צויך  היית  זה  ״את 
ואן  זאת... תואה  בכו  היה מגתה, אבו  ירדע שזה  אני  בעיניר עו המכרנה, ״שוך. 

הפעת. ואן הפענר״.

המדען נסרפ צעד אחרונית, דעתר שו בואד, כך נואה, הרסחה או המכרנה הענקית. 
הצויח  ארדמן  נועפת.  שהיא  הפם  הזר,  הופעית  הדעת  הסחת  את  ונצו  ינסה  הרא 
סכין  עו  ספור  הקמרטרת,  הצנרמרת,  אצבערתיר  שור,  העברדה  שרוחן  או  והתקוב 

אורכה רחדה. בואד היה עסרק בהתברננרת במכרנה. 

המדען הקשיש הסתעו עו הגרוץ, בירדער שאין ור מה והגסיד. הרא וא ֵיצא חי 
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מן הגפישה הזר. וגחרת יררדא שהעביו ביחד איתר את בואד וערום הבא. בכך יציו 
את משגחתר מן הנקמה שתברא ווא סגק. 

ופבר,  שירעדה  הסכין,  אחת.  בבת  רהסתרבב  המדען  שו  דמרתר  את  קוט  בואד 
החויקה רשוטה את כתגר וכו הארוך, חדה רמשרננת. גוץ דם גוץ בבת אחת מן 

השויטה העמרקה, בואד איבד ושבויו ופע את עשתרנרתיר. 

המדען הקשיש הום בגניר בכו ערצמת יכרורתיר.

בואש.  ממנר  הנמרך  המדען,  באגר שו  באפורגר  רהום  במהיורת  בואד התעשת 
האיש הוזה קוס עו הוצגה בבת אחת, בוי שרם מאמץ נרסף. בואד, שפחן ועבור, 

הבחין בנזק שחרווה מכת ידר החזקה ופרגר הצנרם רהזקן שו האיש.

״וא היית צויך...״ וחש באוסירת, מתנשף, ״ותקרף ארתי ככה״.

המדען וא ענה. עיניר היר גקרחרת רמזרפפרת. נשימתר חדוה. 

שו  מאפורגר  כתרצאה  רמשגתיר,  מאגר  זופ  דם  גוץ  בכבדרת.  התנשם  בואד 
המדען, רחתך אורך שיסע את כתגר וכו הארוך. מחיו קטן ושום.

הרא ניקה את השטח ביסרדירת. משאיו וק את מה שהרא ורצה שיישאו בשטח. 
כשחרקוי  מהם.  אחד  הרא  גשע  זיות  ניקרי  ארתך.  מומד  הניסירן  שוק  דבוים  יש 
המז״ג יוססר את המעבדה בתעורבת שו ורמינרו רמי חמצן וזיהרי שוידי דם בזיות 
הגשע, הם ימצאר וק סימנים שו ניקירן כבד, כזה שוא ארמו כורם וחרקוים. את 
פרגתר שו המדען הרתיו במקרם בר נגוה. אם אגשו וגזו קצת ומזים מותקים עברו 

חרקוי המז״ג, ומה וא ועשרת את זה?... 

בואד יצא מהרריוה רהוך וארוך המדשארת, טיגס עו אחד העצים רקגץ בתנרגה 
או מעבו ופדו התיו. החרקוים יהוסר את הואירת בעצמם, חשב ועצמר בצינירת. 
הרא וא צויך ודארפ וזה. אין אגשורת וזהרת דנ״א אחוי בדיקת ורמינרו. וגעמים 

היה זרוק פגורו או שטח מסרגפ בדוק אר בנזין, נגט אר שמן. כעת אין צרוך בזה.

מזו.

הרא צוו ומעמקי הנהו, רואחו מסגו ופעים יצא ממנר בדירק בנקרדה בה השאיו 
את הארגנרע שור, שהמתין ור מרסתו רנאמן. גתח את התא שתחת מרשב הארגנרע 
רשוף משם את מעיו הארגנרענים שור, באמצערתר הסתיו את כתם הדם שהתגשט 
עו חרוצתר. עוה עו הארגנרע, התניע רהתוחק מן המקרם בשעטה. כמר שהרא וברש 
רנואה, אף אחד וא יחשרב שהרא זה שביצע את הוצח באחרזתר שו הגורגסרו אהרב 
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הקהו, ארהב האדם. האיש שתום את חייר ומדע, ששמר מרזכו ביואת כברד בכו 
גקרוטה ווגראה בוחבי הערום.

הקטן  הבית  או  במהיורת  התקוב  הרא  הארגנרע,  ופופוי  מתחת  נמחק  הכביש 
רהצנרע שור. החנה את הכוי הדר פופוי, הסיו את הקסדה רטיגס במעוה המדופרת. 
גתח את הדות רנכנס או הבית כשהרא חרוץ את נעויר תרך כדי רמניח ארתן בזהיורת 

בתרך שקית נייו חרמה. אחו גשט את בפדיר רהכניס אף ארתם ושקית. 

הרא נכנס או המקוחת רשטף מכתגר את הדם שזופ בטיגרת אדרמרת, פדרורת, או 
וצגת האמבטיה רמשם או ברו הניקרז. בעזות מבושת שגשף בכרח את ציגרוניר, 

מרחק כו בדו ואיה מן הדנ״א שו הגורגסרו עו אצבערתיר. 

אחו חבש את גצע הדקיוה שור, ובש גיפ׳מה מנרקדת ביורק, רפיחך כשדמיין את 
עצמר חרבש מצנגת שינה תראמת.

בואד יוד במדופרת הבית או החצו הקטנה כשבידר השקית רבתרכה בפדיר רנעויר. 
את  בעזות  נואה.  שוא  כמעט  הרא  שור  החצו  את  שהקיגה  החיה  הפדו  מאחרוי 
חגיוה יצו ברו עמרק, ותרכר השויך את השקית. שגך מעט בנזין, הצית אש רהתברנן 
הגורגסרו  מפרף  דנ״א  שויד  כו  רמכורת  מוחכרת  הברו,  בתרך  הפרבהרת  בוהברת 

שנרתו עו בפדיר-שור.

רהנעויים הגכר ועומת אגו. הרא כיסה את הברו באדמה, טשטש את  הבפדים 
סימני החגיוה רטיגס חזוה במדופרת הבית, צרנח עו המיטה בוארת.

עיניר היר גקרחרת כששכב עו פבר רבהה בתקוה. הרא היה עייף, עו אף החינרך 
הנרקשה שהעניק ופרגר, אך וא הצויח והיודם. האדונוין תסס עדיין בדמר.

איך מופיש אדם אחוי שהופ אדם אחו?

תורי כמה געיו מצגרנר. 

בואד קם מן המיטה רהתיישב עו הכיסא. גתח את המחשב שור, המנרתק מכו 
ושת שהיא, רהקויד את הנתרנים הידרעים ור. 

ערד אחד בשושות. אחד משמערתי, אבו יש ור ערד עברדה ועשרת.

הרא גיהק בעייגרת רהגעיו את הטוגרן החכם שור. הרא היה מסגיק נברן כדי וא 
ורצה ווארת כמה  הרא  ירכו והגעיו ארתר ווא חשש.  וקחת ארתר וגערוה. כעת 

כרתורת יתגרס מרתר שו המדען. 
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נרבו ווגראה,  ״וצח באחרזה: גורגסרו ארדמן, ממבשוי הִקדמה, מרעמד וגוס 
נמצא מת באחרזתר. הורצח נמוט״.

הרא קוא, רשגתיר התוחבר בחירך קטן, ציני, ורעפ.

הורצח נמוט.

זה מה שחשרב בסרגר שו דבו, וא?
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1

בית החולים זיו, ישראל

כוכי פמוא דקים שו ׳בוכתך בדוך׳ ויד פיסר.  ״היי״. אייל הצניח שני 
״ורצה וומרד משהר?״ מכרנת הדיאויזה, וידם, נואתה כמר מגוצת שוא מן הערום 

הזה. פידי ישב עו הכרוסה, שמרט, עגעגיר מרודים ומחצה. הרא וא ענה.

״הור!״ הוים אייו את קרור. 

פידי גקח עין אחת. ״מה?״

״שאותי״, נרגף אייו בכוך שבידר, ״אם אתה ורצה וומרד משהר״. 

וי  קשה  פמרו.  סחרט.  ״אני  כאחד.  רעצבני  מדרכדך  קרור  פידי,  ור  אמו  ״עזרב״, 
והתוכז״.

״עיתרן? וקורא משהר?״ 

״הכו מטרשטש וי״.

״והקויא וך?״

״אין וי סבונרת״.

אמו,  הבורן״,  חשברן  ״עו  רורדה.  גוסטיק  תבנית  שור  הצידנית  מן  שוף  אייו 
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משחוו מן התבנית קרביית קוח בצרות חוק שו גאזו, תרצות איקאה. ״שמעתי 
שזה הממתק המרעדף עו חרוי כויה״.

״תתבדח עם החבוים שוך״. פידי ניסה וצברע בזעף את קרור, ווא הצוחה יתוה. 
אייו תמיד הצויח והעיו בר ניצרץ חברי. 

״נר, אתה החבו״, הרשיט ור אייו את קרביית הקוח. 

פידי וא נטו ארתה.

״אה, אתה ברחן כעת את כרח הסבו שוי?״ חייך אייו. ״ורצה ובדרק כמה זמן אני 
יכרו והחזיק קרביית קוח בוי ושמרט ארתה מערצמת הקרו?״

״באמת ברחנים דבוים כאור?״ שמץ סקונרת ניצת בקרו העמרם. פיסר ירדע בדירק 
עו איזה נקרדרת ווחרץ. ׳בטח׳, חשב בתוערמת כושהי, ׳בשביו מה הרא ומד כו כך 

הובה, אם וא כדי ודעת מה יפורם וזרות ושתף איתך גערוה?...׳ 

״בין השאו״. אייו, שוא היה שרתף ומחשברתיר שו פיסר, הרשיט ור את הקרבייה 
בשוישית. ״קח, תנסה״.

פידי נטו את קרביית הקוח בהיסרס. ״רראר, זה קגרא!״

פיחך. ״הי, או תזורק כו כך מהו!״  ״בורו קגרא. זה קוח, ומה חיכית? ״ אייו 
קוא, כשהבחין שאצבערתיר שו פיסר הצעיו מתחיורת והיגתח. ״תאתפו את עצמך. 
ערד שנייה. ערד שנייה. תחשרב עו משהר אחו. תחשרב עו משהר אחו. תחש...״ 
הביט במבט נרזף בפיסר, ששמט את הקרבייה רזר התנגצה בצויו בקיעה עו הוצגה. 

״מה יפידר גה צררת המנקים?״

״עכשיר נואה ארתך״, החררה פידי בעיניר עו התבנית. ״תרוך, המגקד״. 

אייו חיוץ חוק נרסף שו גאזו קגרא רהחזיק באושת גנים אדישה. פידי סגו דקה 
רשתיים. הבעת גניר שו אייו וא השתנתה.

״רראר!״ שוק פידי בהתגעורת אמיתית. ״איך אתה ערשה את זה?״

״קשה באימרנים, קו בקוב״, ענה פיסר בקויורת.

״וי כבו אין טעם בכו זה״, אמו פידי בעצב דק. ״בקובי כבו וא אהיה״.

איחו עתיד אחו  בובר  אייו.  ארתר  ניחם  והירת בשמרנה-מאתיים״.  יכרו  ״אתה 
ויודיר. אגות רהרא דיבור עו כך וא מעט. 

״עזרב, וא מאמין״, ענה פידי בקרו מרבס. ״אני כבו התייאשתי״.
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אייו הביט בר ממרשכרת, נשך קורת את קצה שגתר כמתובט אם ורמו משהר. 
אחו נשען עו מסעד הכיסא רהחויש. וכס את הצידנית שור, שמו עו שתיקה. 

״מה?״ שאו פידי בסקונרת. שתיקתר שו אייו ערווה ארתר רהרא הזדקף רפוו את 
עצמר וחצי ישיבה.

״וא אמותי כורם״, הסתייפ אייו.

״נכרן, אבו חשבת משהר״. עיניר ננעצר בתביעה בגניר שו פיסר. 

״כן״, הרדה אייו בוצרן. ״חשבתי״. 

״מה?״ פידי היה סקון. 

״אתה באמת ורצה ושמרע?״ בחן ארתר אייו מכף ופו רעד ואש. 

״בטח״, ענה פידי, עו אף שובר געם וופע בחשש. זיכורן הפיס הקשרח, המאיים, 
שוא  האיש  הוחמים.  נטרו  הגשורת,  חסו  המגקד  בר.  עוה  בקרבה,  ארתר  שויררה 
האמין שזהר פיסר המשגחתי, הידידרתי, החביב. אייו וא נהפ בר בסוחנרת כשחצר 

ביחד את יעורת קרבה, נמוטים עו חייהם. נאבקים עו חיורתם. 

״אתה מגרנק״. 

פידי בהה בפיסר בגה גערו. 

אייו השיב ור מבט ופרע. יציב. 

״מה?!״ אחוי שנייה הרא התעשת. 

״וחזרו? אתה מגרנק״.

עיניר התכרורת שו פידי הגכר שני אפמים גפרעים עד כורת. ״ומה?״

״כי אתה צויך ודעת והתמרדד״, הצביע אייו עו מכרנת הדיאויזה שוצדם, ״רוא 
ושחק את הפרסס״. 

ירדע  זה? אתה  ״ניסית את  דיאויזה???״ ותח הצעיו מזעם,  זר  ירדע מה  ״אתה 
איזר חרושה אתה מופיש בסרגה? איך ההופשה כשאתה משתרקק ושתרת רוא יכרו? 

געם חישבת כו ופימה? אף געם וא עמדת בניסירן כזה!!!״

״זה נכרן״, אמו אייו בשוררה, ״אבו אם אתה מניח ועצמך והתגוק כו כך מהו, 
חרוה  וא  אתה  משהר.  תעשה  תומד.  תררתו.  או  תתעקש.  תיוחם.  מגרנק.  אתה 
וא  מוא,  ירם  סדו  מנהוים  שמחים,  אנשים  הם  החרוים  בערום.  הואשרן  הכוירת 
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מתבכיינים כו הירם כמרך. או תהגרך את החיים שוך ושרם דבו. או תחיה כך שכו 
שערת היממה שוך יסתרבבר וק סביב כויה חדשה רזהר זה״.

תרדה  כרחרת חדשים.  בפידי  הצית  הכעס  זה!״  רזהר  ארתי  זה מה שמעניין  ״אבו 
ואייו פם עו זה... ״כויה חדשה רזהר זה! כורם וא מעניין ארתי חרץ מזה!״

״אני בטרח שוא כו כך זהר זה״, אמו אייו מדרדרת. ״אני מניח שאתה מתעניין 
קצת בגרויטיק...״

״וא מעניין!״ הטיח פידי בנשיגה שו חרסו סבונרת, עו אף שבעבו קוא בהתוהברת 
כו פזיו עיתרן גרויטי, תמך במגופרת מסרימרת רסוד מאחורת, התררכח בוהט עו כו 
האור?  בשטרירת  מתעניין  בכוו  ״מי  הציברו.  נבחוי  את  וגפרש  רהשתרקק  מרעמד 

גרויטיקאים מתנהפים כמר יודים קטנים בפן, וק שהם וא חמרדים״. 

אייו צחק. ״רמה עם עמיאו, אי שם בערום?״ הציץ בר בחירך מתפוה. עמיאו היה 
ואנשהר  רוהבויח  הישואוי,  החרק  מזורערת  ומוט  הצויח  פיסם המשרתף, שאייו 

בערום. 

״אתה...״ החו פידי, נאנח רצרחק בר זמנית.

״מעצבן. כן. אני ירדע. וא מעניין ארתך?״

״כן״, הרדה פידי, ״אתה תמיד תצא צרדק, נכרן? אבו מה אני יכרו ועשרת מכאן 
בקשו אויר?״

״בקשו אויר, כורם. אבו בקשו אויך, הובה מארד. אתה יכרו וחירת את החיים״. 
״וא  מקרבה.  המגקד  דמרת  את  וופע,  שרב,  ור  מזכיו  חרדו,  במבט  בר  הביט  אייו 

ופורו ארתם. אמא שוך שברוה ממך״.

״היא שברוה ממני כי אני חרוה״, אמו פידי בכעס.

ירדע שזה קשה, וא התכררנתי  נכרן. כי אתה מתמסכן״, התוכך אייו. ״אני  ״וא 
והמעיט מהקרשי ראני מתנצו אם כך נשמע. באמת״. 

״וק בשביו ושמרע ארתך מתנצו היה שררה״, פיחך פידי. ״וא משהר שאתה ערשה 
בדוך כוו״. 

הופיש  רפידי  בחירך,  התכררצר  אייו  שו  היורקרת  עיניר  שרב״.  אתנצו  אני  ״אז 
שתחרשרת הזעם שפאר בר וגני ופע בתרכר, נמסרת כשופ באביב. ״מה שהתכררנתי 
ורמו, שאין שרם טעם ושבת רוייוו עו המצב הוגראי שוך. אתה צויך ווארת איך 

אתה מתמרדד עם זה״.
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והכחיש שהעויץ את  אין  בסקונרת.  בר  הביט  הרא  היית מתמרדד?״  ״איך אתה 
הפיס שור. 

״אני וא ירדע״, הרדה אייו, ״וא ניסיתי את זה״.

״כן...״ נשף פידי, ״אתה מנרסה וק בגצעי יוי״.

זרכו...  וא  חיי?  במהוך  חטגתי  קויעים  ״כמה  שרב.  אייו  חייך  שנכרן״,  ״מה 
חמישה עשו? שמרנה עשו? תן ופע וסגרו...״

פידי התברנן בר בעיניים מורתקרת. 

״יכרותי ויגרו ווחמים עצמיים. וא היר חסורת וי סיברת״. אייו דיבו בוצינרת, כן 
וחורטין. ״חזותי חצי פרסס מסרויה, מורטש ופמוי. עבותי עינריים שאתה וא יכרו 
ודמיין ארתם אגיור. יכרותי ויגרו ודיכארן רוא וצאת ממנר. אבו בחותי והתפבו 
רוהמשיך הואה. כאב הגציערת, גחד המררת, אגיור החודרת ממה שעבותי, כו אור 

וא הותיער ארתי כשסימנתי וי מטוה״.

״טיו שירט״, מומו פידי, מצטמוו וופע כשדיבו פיסר עו העינריים שעבו. 

קמט הזעיף את מצחר שו פיסר. ״די, תגסיק עם זה״. דמרתר שו זאב אבשורם, 
הומס״ד ושעבו שהרא עצמר הביא ודין, קגצה מרו עיניר. איגה הרא נמצא כעת? 
באיזה כוא סרדי? הרא הופיש מרזו עם הערבדה שעזב הכו רהניח וחרק ובצע את 
שור. הרא רהחרק אינם מירדדים בדוך כוו. הרא עבו הובה עד שבחו והספיו ארתר. 

ואה שאינר מסרפו והתמרדד עם אחזקתר, בין שוו המשימרת שנאוץ ובצע.

מים  רבקברק  מרתשת  כשהיא  הסמרך  הכיסא  עו  צנחה  חמרתר,  וערת,  ״אייו?״ 
מינוויים בידה. ״אתה משרחוו. סויחה עו העיכרב. מה שורמך, פידי חמרד?״

״אני בן שמרנה עשוה רחצי, אמא יקוה״.

״אתה מופיש טרב?״ התעומה וערת במרגפן מן הצינירת. ״הכו בסדו איתך? אתה 
היה  איך  הירם?  כבו  אחת  וקחת  מהמקגיא?  קוח  קרביית  וך  והביא  שאוך  ורצה 
איתר?״ התנשגה עדיין, מעביוה את מבטה מבנה או חתנה. ״הרא מופיש ירתו טרב?״

״הרא ירגיש ירתו טרב״, הדפיש אייו. ״והתוארת, פידי״. הרא יצא מן החדו בצעד 
מהיו, כדוכר.

וערת עקבה אחויר במבטה. ״מה היה כעת, בזמן היעדוי?״ חקוה. ״מה הרא אמו 
וך?״ וא אמוה ׳מה הרא כבר אמו וך׳ מטעמים חינרכיים. היוד וא צויך ודעת עו 

חיורקי הדערת בינה ובין חתנה.
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״חינך ארתי קצת״, חייך פידי. 

״אריש״, נשגה וערת, וא מצויחה והסתיו את מרות ורחה. ״אתה צויך אמגתיה, 
וא חינרך״.

״אייו חרשב שזה היינר הך״.

בנה בהה בנקרדה בה נעום פיסר, כשהחירך נרתו עדיין עו גניר. 

וערת חשבה, קצת בכעס, שאם יש ואייו השגעה כזר עו בנה החרוה, מן הוארי 
שיעשה איתה משהר. בהדפשה עו משהר יעיו.

אייו יצא או החנירן, נכנס או הוכב שור רוחץ עו הדיברוית כשהרא מתניע. 

״איך היה איתר?״ אגות במתח, הרא שרמע. בוקע יוו שיוֹה. ובר נמס, כמר תמיד, 
כששמע את קרור שו התינרק שור. 

״שימי ארתר עו ומקרו״, ביקש.

״מה? את מי?״ היא וא הבינה.

״את שיוֹה״. 

״אייו - הרא וא ירדע ודבו״.

״הרא ברכה״, הבהיו אייו. ״אני שרמע ארתר״.

״כן, אבו אתה וא אמרו ויהנרת ושמרע את זה״. אגות הייתה עייגה. הרא שרמע 
את הבכי, היא חיה ארתר. ״איך היה עם פידי, וא ענית״. 

״וא טרב״. אייו וקח את בקברק המים המינוויים שוידר רגתח ארתר. ופע שו 
היסרס; וחרוי כויה אין את המרתורת הוור שבופימה אורכה שו מים מוררים. ״הרא 

מגרוק״. 

״בורו״, הסכימה אגות.

״שיחקתי ארתה קשרח״, הרא חייך בערפמה. ״וק כדי וערוו ארתר קצת. אמותי 
ור שהרא צויך והתפבו רבוה-בוה. אבו ואיתי איך הרא נואה, זה וא... וא משהר 

שירכו והימשך וארוך זמן״.

אמוה  חרקית...״  וא  כויה  ור  והשיפ  כדי  פברורת  חרצה  ארתך  וראה  אני  ״רהנה 
אגות בנימה שניסתה והישמע נאנחת אבו הייתה מואת פאררה. ״אחוי שכו אור 
שמסרפוים ותורם נבדקר רנמצאר וא מתאימים, ראור שנמצאר מתאימים וא יכרוים 

ותורם״. אור שהתאימר היר ִאמּה, חרות הסרכות, ראוישמע, בנם הקטן.
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״בעיקורן את צרדקת״, אמו, מהרוהו. הרא בוך רופם מן המים ראחו כך ספו את 
הבקברק, משויך ארתר עו המרשב וידר. ״אבו אני חרשב שזה ירתו מרוכב בשביוי 

הירם, והשיפ משהר בדוך וא חרקית״.

״ומה?״ נדוכה. אף געם וא היה ור החרק מעצרו. הרא נהפ והשתעשע בעקיגת 
החרקים רהכווים, בדוכים שהגחידר ארתה בתחיוה רהיא התופוה קצת ירתו בהמשך. 

אם כי נדמה וה שוערום וא תרכו והתופו ופמוי. 

״ואש השב״כ שארו וונו, רארוי שבתאי, הומס״ד היקו שונר, החויטר ושים עוי 
עין״, הסביו וה. ״הבחנתי כמה געמים בערקבים שהם שוחר אחויי. ארוי הם ורצים 
כושהי  דוך  וי  שיש  משעוים  הם  איתר.  סיימר  וא  ערד  הם  ועמיאו,  דוכי  והפיע 

ויצרו איתר קשו רהם מנסים וזהרת את הדוך הזר״.

״ואית מעקבים רוא התנעות?״ התגואה, מכיוה את ארוחרת חייר. 

ור  שיהיה  הערקב?  את  מזהה  אני  אם  והתנעו  וי  ״ומה  נחוצרת.  אמו  ״כן״, 
ובויארת. אני וא מסתיו כעת, בימים אור, שרם דבו״.

״אז יכרו והירת שהם מאזינים ונר עכשיר?״ חרסו שביערת וצרן בורו בקרוה. 

״בהחוט״, חייך, ״רהם שרמעים פם שאין וי שרם דבו והסתיו״.

אגות העררתה את גניה. אין מישהי שתשמח והירת נתרנה וציתרת מתמיד. ״אז 
מה תעשה?״

״אמשיך והסיע מתנדבים ובדיקה אם הם מתאימים ותורמה״, אמו באנחה. ״אני 
חייב והכיו את המקרם שוי כעת. בטח ושנה-שנתיים הקורברת״.

״רמה בדירק המקרם ההרא? אסיו משרחוו בעוברת?״

״אהמ... ירתו כמר גרוע חרק במעקב״.

וושינגטון

״איך הרא היה נואה, הורצח? מה  ״תתאר לי״, ביקש הפסיכיאטר, 
הרא אמו וך? מה הרא עשה אחוי שהרא הופ ארתך?״

״א-א-אני וא ירדע...״ פמפם גורגסרו צ׳ווס ארדמן, חודה אירמה ברוטת מכו תר 
בגניר, ״אני וא ואיתי ארתר. וא ואיתי ארתר. הרא פם ערד וא הופ ארתי, וק כמעט״.
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״וא ואית״. הגסיכיאטו, גורגסרו נהו, העביו את מבטר מגניר המברעתרת שו 
הקשיש או גניר מוארת המצרקה שו בנר. ״סגו וי מה כן ואית. מה הופשת כשהרא 

בא והורפ ארתך״.

זה״, הזעיף ארדמן גנים. ״אני מנחש שאתה גסיכיאטו.  די כבו עם  ״גורגסרו, 
אני וא טיגש רבארתה מידה פם וא סכיזרגון. אתה ירדע שאני מרעמד וגוס נרבו 

ווגראה״.

״אני ירדע״. שביב חירך בעיניים, קוט המדען הקשיש.

״ראני פם ירדע מה אתה חרשב עכשיר״, החזיו גורגסרו ארדמן מנה אחת אגיים 
וגסיכיאטו מרור. ״אתה חרשב עו פ׳רן נאש, נכרן?״

״איך ידעת?״ הגסיכיאטו וא הכחיש.

״בורו כשמש״, פיחך גורגסרו ארדמן, עו אף שהיה נופז. ״הרא היה זרכה גוס נרבו 
ומתמטיקה רבכו ארגן סבו מסכיזרגוניה קשה. אתה משררה בין המקוים, נכרן?״

גורגסרו נהו שתק כהרדאה. 

גורגסרו ארדמן סבב או בנר. ״צ׳אק״.

״כן, אבא?״ הבן מעויץ את אביר. וא קשה ווארת את זה.

״ברא נוך הביתה״, החוטירת בקרור. ״אין וי מה ועשרת כאן״. 

״אבא״, הבן וכן ועבו אביר, ידר הרנחה בוכרת עו כתגר. ״אתה סרבו מהמחשברת 
הוור עו הורצחים שערמדים והורפ ארתך. אתה חי את זה כו הזמן. אתה חייב ועשרת 

עם זה משהר!״

״אבו זה נכרן! זה וא שאני מדמיין אר משהר!״ ופז הגורגסרו, קצרת שגמר וטטר 
כשדיבו. ״אני ארמו וך שאני ירדע בררדארת שערמדים והורפ ארתי!״

שוך  השם  כרוה,  ואנרשרת  ערזו  מכרבד,  אדם  ״אתה  הבן.  התחנן  ומה?״  ״אבו 
מרכו בכו מסדורנרת הארניבוסיטארת בתרו זה שיביא וערום בשרוה שהרא מייחו 

וה כבו עשורת שנ...״

הגורגסרו  צ׳אקי״,  ועיתרנאים,  האור  הגרמגרזירת  המיוים  כו  את  ״תשאיו 
הקשיש וק התעצבן ערד ירתו. ״אתה ואית עוי געם משהר משרפע?״

ירתו ממשהר, חשב הבן רוא אמו מגאת כברדר שו אביר. ״וא״.

״אז ומה אתה חרשב שהשתפעתי?!״ תבע הגורגסרו ודעת.
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״דבוים כאור קרוים, גורגסרו ארדמן״, אמו גורגסרו נהו. ״המחשברת הוור, עו 
הורצחים שערמדים והורפ ארתך, מטוידרת ארתך כבו הובה זמן״.

״מאז תחיות המחקו שוי״, הרדה ארדמן בשגו קרו. ״המחקו החדש, אני מתכררן״.

״זה מגויע וך ודבו הכי חשרב בחיים שוך״, וחש ור בנר בשכנרע. ״זה ערצו את 
המחקו שוך. זה ערצו את הקדמה. קח תורגה מתאימה רהכו יהיה בסדו, ומה אתה 

מתעקש?!״ 

״אני וא צויך ויסגוידרן אר ארונזאגין״, פיוה הקשיש בקיארת. ״אני וק חרשש 
וקבו את הכדרו הוא נכרן בזמן הוא נכרן״.

ופרוו  כניעה  שו  במחררה  הגסיכיאטו,  ועבו  ידיר  שתי  את  גרוש  שתק,  צ׳אק 
מחד, רתחינת ׳תעשה משהר׳ מאידך. 

״נבקש  יכרו ודבו איתך בגוטירת?״ הציע הגסיכיאטו וגורגסרו ארדמן.  ״אני 
מהבן שוך שיצא?״

׳שוהם׳,  מהשויחים  אחד  אתה  פם  שארוי  גרחד  ״אני  ארדמן.  הגתיע  ״וא!״ 
ששכנע את הבן שוי ופשת אויך כדי ותת וך הזדמנרת והורפ ארתי״.

הגסיכיאטו וא היה מרגתע. הקשיש שהרא וראה מרור, מבויק ככו שיהיה, אינר 
בכו  ורצחים  וראה  מרכחת.  גונראידית  מסכיזרגוניה  הסרבו  מכיו  שהרא  הואשרן 
מקרם. ״אין בעיה. שיישאו. וק חשבתי שארוי הרא מגויע וך ודבו דבוים שאינך 
הובן מאחרוי הגסיכיאטו,  הקיו  עו  הוברת שתור  ישמע״. התערדרת  ורצה שהרא 

שיקגר את הניסירן, הידע רהררתק שו האיש הירשב מעבו ושרוחן.

״הרא יכרו ושמרע מה שהרא ורצה״, משך הקשיש בכתגיר. ״אני וא מסתיו ממנר 
כורם״. עיניר ויצדר וופע.

״אז, גורגסרו, תסגו וי״, אמו הגסיכיאטו בקרו נעים, מנסה ויצרו אמרן, ״ומה 
אתה חרשב עו מררת מהופע בר התחות והתעסק בהדגסת איבוים?״ 


