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שנטה מו"מ בתו� הכנסת. ברחבת חנה משוריי�, שחור, ווא�

הנפ� חומרי אניל: של להצעתו נענה קד� זבולו� במפתיע, לטובתו

ימותו פחות אנשי� עשר חמישה ערובה. בני חמישה�עשר תמורת

הלילה.

מ עצבני, הסתובב אניל ומתוח. נפי� הפ� עצבנותוהמצב את סווה

שנותרו אנשיו, ורעש. געש השטח לפני מתחת אבל השקטי�, בחיוכיו

ה�. ג� מתוחי� היו שישה, מתו� חמישה עתה

לשאול. זבולו� בי� מתישי� דיוני� קדמו השחור הווא� של לבואו

שאול אשכנזי. חיי� וכמוהו הנפ�, חומר את להביא לסרב נטה זבולו�

מאשר ערובה, בני עשר חמשה להציל העדיפו אבשלו� וזאב לרנר

הכנסת. בניי� את

השבב, "קוד� בתקיפות, זבולו� אמר לישראל", חרפה תהיה "זאת

הערובה!" בני כ� אחר

השבב". את קיבלו לא עוד "ה�

על תוותר לא שישראל יודעי� שנינו אותו. יקבלו לא ג� "וה�

הממשלה ראש דבר. שו� ע� יצאו לא הללו והאיראני� שלה, ֵהשבב

ערובה..." בני ארבעי� ועמו בידיה� הכנסת בניי� בידיה�,

ישראל!" של ההרתעה כוח את שווי� אינ� חייה� "אשר

לשלוח רוצה אתה אנושות. נפגע ישראל של ההרתעה כוח "זבולו�,

יודעי� שנינו אותה? לשחרר כדי מטכ"ל סיירת את או 13 שייטת את

הוא קילומטר. מרחק הכנסת אל להתקרב חייל לשו� יניח לא שאניל
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כפי פצצות, ש� והטמי� הכנסת של הסודיי� מבואותיה את מכיר

הממשלה ראש ע� תתפוצ� הכנסת להיכנס. דר� לנו אי� שאמר,

את לו �נוסי נא אל נשל�, כבד מחיר אירא�. של העילית ויחידת

נוספי�!" ערובה בני עשר חמישה של חייה�

�"א מזע�, זבולו� רתח טרוריסטי�!" ע� ומת� למשא פתח "זה

לישראל!" כזה דבר עשה לא אחד

ארבעת מלבד לשולח�. מסביב נשמעו סוערי� מרתו� דיוני

אל המלמ"ב ויו"ר אמ"� מפקד הרמטכ"ל, הצטרפו "הגדולי�"

של ביטחונה על כממונה תפקידו �מתוק האחרו�, ונותני�. הנושאי�

מסווג. מידע דליפת מניעת על היתר, בי� אמו� היה הביטחו� מערכת

הטנ"ט. את שולחי� הכריע: קד� זבולו�

אמוני� הקציני�, אבל הצבא, בקרב בתדהמה התקבלה ההוראה

במזוודות. נארזו המבוקשי� הנפ� חומרי צייתו. דיקטטורי, ציות על

לחומרי ומומחה הצבא של החבלה מיחידת צעיר אלחרד, נת�

רכבי� בחמישה מלווה לדרכו, יצא הוא בווא�. לנהוג נשלח נפ�,

הכנסת. רחבת אל יתקרב לבדו שהוא הורה ואניל משורייני�,

יהפו� הא� בעוז. הל� לבו פנימה. החליק ונת� נפתח, השער

חייה� את ויציל בשלו� יצא שלהפ�, או הערובה, בני ככל לקורב�

איש? עשר חמישה של

לצדו, עמד אמי� ומתוחות. אטומות פניו הכנסת, ברחבת עמד אניל

חמישה אל ומכוו� �שלו שלו המקלע בגורלתת שנבחרו איש, עשר

לחיי�. נחר� שגורל� איש, עשר חמישה אניל. שער�

פקד, אניל הרכב. את עצר נת� שקט. בקול אניל ציווה "עצור",

את "הוציאו בידיו, שהיו הכנסת משמר אנשי לשני הורה "שניכ�",

הנפ�". חומרי

שלא קיווה הוא המסרטה. על רועדות ידיו הסצנה, את ציל� אייל

מזל שלו. המיני�עוזי את לתוכה שהכניס בשעה חיוני חוט שו� קרע
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את הורידו המאבטחי� נעתקה. כול� נשימת כ�... כל גדולה שהיא

לאמי�, בלחש הורה אניל הכנסת. רחבת על אות� מניחי� המזוודות,

אחת הציוד. את בוח� והחל המזוודות, את פתח הוא עליי". "חפה

לקצה עד התרחק מה�, אחת נטל �לבסו המזוודות. את בדק לאחת,

מ� גדול לא חבלה מטע� רבה, במהירות ויצר, אותה הניח הרחבה,

שקיבל. החומרי�

המזוודה. את ופוצ� המתג, על לח� השבויי�, ליד לעמוד ש� הוא

נשמע הנפ� והד נשברו, חלונות רעדו, הקירות נשמע, אדיר רע�

לרכב. עלו "קדימה, אמר, "טוב", רצו�, בשביעות חיי� אניל בעוז.

משוחררי�".

חיכו בחו� המשוריי�. הרכב על ועלו צייתו, האנשי� עשר חמישה

הרחבה. מ� והתרחק התניע, נת� ודומעי�. נרגשי� משפחה בני לה�

נת�, של נשימתו נכנס. בה בדר� החוצה החליק והרכב נפתח, השער

הריעו לא הערובה בני השתחררה. מחרדה, מהודקת הייתה כה שעד

במליאה, שנותרו האנשי� וחמשת עשרי� את זכרו ה� בקול, וצהלו

ואוזל. הול� שלה� החול ששעו�

נענה ארז, את או סקלר את לשחרר במפגיע שביקש זבולו�,

אניל, לו אמר אות�", מבקש אתה למה מבי� "אני צוננת. בשלילה

א�ללה � בוחר לא אני עמי. שיישארו רוצה אני סיבה, "ומאותה

לחיי�". מי למוות, מי גורל, עור� אני בוחר.

שחיכו המשפחות אל הרחבה, אל יצאו המשוחררי� עשר חמשה

מרגשות סצנות צולמו לא שמחה, תרועות נערכו לא בדמעות. לה�

לא להיכנס, עיתונאי� על אסר זבולו� לחיי�. ממוות קבלת� של

ניתנו למשוחררי� בכנסת. נותרו שיקיריה� המשפחות בני על להכביד

של ישירה לחקירה נאספו ואחר משפחותיה�, בני ע� דקות חמש

הביטחו�. גופי מפקדי ששת

* * *
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לצאת רצה לא הוא בו. שיעלה עומר חרד להיער�, הגורל כשהחל

לחיות, �להוסי יוכל כיצד משימתו. את שהשלי� לפני הכנסת, מ�

הוא זאת? עשה ולא חבריו חיי את להציל אולי, היה, שיכול בידיעה

להילח� בחר אומ�, הוא בגורל. עלה כשלא בחשאי, לרווחה, נש�

המערכה. מ� לערוק רוצה לא הוא המדינה, את ולשרת

למלכד המיוחדת: בדרכו בה� לטפל והחל המזוודות, את לקח אניל

של החדות, המהירות, תנועותיה� אחר עקב עומר הכנסת. את

מהאר�. יציאה על חושבי� לא שה� לכל, היה ברור הטרוריסטי�.

לקבר�. הכנסת את להפו� לשאהידי�, להפו� עומדי� ה�

נהרגו – לפעול שניסו האנשי� לו. נותר זמ� כמה ידע לא עומר

היחיד הוא להסתכ�. חייב הוא אבל להסתכ�. יכול לא הוא נפצעו. או

לחיו בי� הייתה עוד שלו הקטנה הסכי� כלשהו. נשק כלי ע� שנותר

היה א� לו משהו. לעשות צרי� הוא מיקומה. על מאותתת לשיניו,

אחד. ברית ב� לו

הכינו כי הבי� הטרוריסטי�, בי� שקלט משיחה ממולכדת. הכנסת

תעלה דקות, שמוני� בעוד דקות. שמוני� לעוד החבלה מטעני את

עשרי� של וגופותיה� עש� ענ� נפ�, חומרי באש, לשמי�, הכנסת

ערובה. בני וחמישה

* * *

את ציל� הוא כתפו. על המצלמה המליאה, אול� אל נכנס אייל

להיכנס אניל עליו ציווה ואחר הטרוריסטי�, את ציל� הערובה, בני

של ולב� ארוכות, דקות ש� שהו ה� הסגורי�. החדרי� לאחד עמו

אחר שערכו השיחה ומ� לה�, היה ברור בחרדה. פרפר הערובה בני

מכי� אניל נכו�: קלטו כי הבינו עצמ� לבי� בינ� הטרוריסטי� כ�

כתב שהכניס לכ� העיקרית הסיבה הייתה זאת שאחרי. לרגע קלטת

מותו. אחרי לישראל, מסר להעביר רוצה הוא לכנסת.

מת. כפני חיוורות ופניו אניל, ע� הסתגר בו החדר מ� יצא אייל
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היה הכנסת אל כשנכנס ג� משתקת. באימה בו הביטו הערובה בני

עוד החוויר עתה � למשימתו הנלווה בחשש זאת תלו ה� חיוור,

יותר.

הרגיל. מ� זחוח נראה אלאניל הוכנס אייל משהו. מתכנ� הוא

משמר אנשי את מצל� והחל אליו, מכוו� כשרובה המליאה אול�

שנייה עומר, על התעכבה המצלמה לאחד. אחד לאחד, אחד הכנסת.

המצלמה את כיבה העצבני, �המצמו את קלט אייל לדרוש. מעבר

"?�של הסיפור "מה אליו, וניגש

חופשית יד לו נת� שמפקדו העיתונאי של פעילותו את שסקר מוניר,

ממנו!" "התרחק נבח, למדי,

אמ של� סיפורי�"המפקד שיותר כמה להוציא אנשי�, לראיי� לי ר

אותו?" לשאול רוצה אתה החוצה.

ההדק. על אצבעו מקומו, אל ושב בו חזר ואחר לרגע, היסס מוניר

בעיתונאי. יבטח לא הכנסת משמר שומר סיפור". שו� לי "אי�

לחש מופתע", תיראה ואל רגוע, "תישאר כ�. מוסד באיש אבל

מוטמ� שלי ובמצלמה מוסד, סוכ� אני עיתונאי. לא "אני אייל, לו

משהו...". ל�? יש מה עוזי. מיני

בי� קטנה סכי� לי יש "כ�, פניו, שרירי את במאמ� הקפיא עומר

משהו". אתה לעשות אוכל שאולי חשבתי ללחיי�. השיניי�

להסתכ�?" מוכ� אתה לעזר. לי תהיה "אולי

מאשמח". יותר "אני

פינתה הכנסת רחבת שלפני בכביש מהחלונות. עלו עזי� קולות

לעזוב שהתנגדו הבוכיי� המשפחות ובני הסקרני�, קהל את המשטרה

נצמד מוניר, של ליבו תשומת את שהסב הרעש בחסות השטח. את

בזריזות, שחיל� שלו הברטה את בחשאי לו מעביר לעומר, אייל

תשעה רק כא� יש בזה. תשתמש ל�, "כשאאותת המצלמה. כיבוי בעת
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הלאה. עבור � פצעת א� טרוריסט. לכל כדור בנשק. חסו� כדורי�,

לאות". חכה שוב. תירה פגעת, לא א� רק

� כביכול עיתונאי בעיני � ללמוד מבקש מהמליאה, יצא אייל

שחשבו ממה בהרבה חמור היה המצב הכנסת. את אניל ממלכד כיצד

ברחבי נותרו חבלה מטעני חמשה זבולו�. שחשב וממה הערובה, בני

אניל. של בידיו נתו� שלה� והשלט קצר, פתיל על מושהי� ָָהאר�,

ד�. של בנהרות לטבוע ישראל עלולה נתו� רגע בכל

שיתפוצצו. לפני הללו, החבלה מטעני את לעצור צרי� מישהו

יתפספס, משהו "א� אניל, לו אמר להצלחה", שלי הערובה ה� "אלו

מחוברי� ה� לא. א� ובי� השלט על אלח� א� בי� יתפוצצו. פשוט ה�

קצר". לפתיל

במהירות. לפעול שעליו וידע אות� קלט הדברי�, את שמע אייל

לגלות צרי� הוא הפיצו�. לרגע עד יותר, קצת אולי אחת, שעה לו יש

בטר� אות�, ולנטרל החבלה מטעני את הטרוריסטי� הטמינו היכ�

לקצו. שלה� הקצר הפתיל יגיע

* * *

והרהר. לו, שהוקצה הקט� בחדר ארוכות שעות ישב מנח�

שיכול מה לכל הול�, למזו� לתעסוקה, לו דאגו שוביו, � השוטרי�

לבקש. היה

משנה ניצב לחדר. אנשי� נכנסו פע� ביניה�,מדי היה יפה שלמה

המוסד סוכ� שבתאי, אורי של נוכחותו את מכל. יותר מנח� נטר ולו

והייתה בעצמו בטוח שקט, היה הוא יותר. כיבד אותו, לעצור שבא

הזק�. באיש נוהגי� ה� בה הדר� על כלשהי התנצלות בו

רצו�. שביעות באי מנח� של גבותיו התקמרו כתמיד, נכנס. יפה

מנוכחותו מתעל� תנוחה, באותה שהחזיק, בעיתו� לקרוא המשי� הוא

הקצי�. של
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אכפת. לו היה ולא הקשיש, של לזעמו הבי� יפה גלבוע?" "מר

רוחו. העולה ככל לכעוס רשאי הוא פעולה, האיש �משת עוד כל

היה. שיכול ככל קרה הבעה לה� משווה עיניו, את הרי� מנח�

בשאלה. גבותיו �זק א� כי דבר, אמר לא הוא

התקשורת בכלי שפרסמנו �א על עצמו, את מסגיר לא של� "הב�

ידינו". על שנעצרת

בזה?" אותי להאשי� רוצה "אתה

אתו". שתדבר רוצה אני "לא,

הוא". היכ� יודעי� לא שאת� "חשבתי

ידידו זידא�, אניל ע� מדבר בכנסת, נמצא הוא יודעי�. "אנחנו

הקרוב"...

* * *

הביט הוא רטט. המצלמה, בתו� שהחדיר הטלפו� נדר�. אייל

כבודק לרגע, עצר הוא הנס. למרבה הבחי�, לא איש ושמאל. ימי�

המכשיר. את וחיל� לו, שנותרו הקלטות את

"אייל?" מינקות, שהכיר הקול את ושמע הצידה פנה הוא

בשל הרבה כ� כל שסבל האיש אביו, נדה�. אייל "אבא?!"

אותו. לשמוע משציפה מאושש נשמע מקצועו,

ב�". "כ�,

את�?" קורה מה "מה...

אתה "אבל, מאול�, חיו� חיי� מנח� טוב", יותר להיות "יכול

הרבה". מבקשי� לא אנחנו בגילי יודע,

ב�?" פגעו "ה�
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"מי?"

שנעצרת". ראיתי שלנו. החביבי� הביטחו� "שירותי

עסקה". לסגור הנה, שתבוא רוצי� ה� אבל "לא,

בה. לדו� עסקה לי "אי� מר, חיו� מחיי� נשמע אייל "עסקה?"

כעת". לא מקו�, מכל

ש..." אומרי� "ה�

נדר�. אייל "שמה?"

חזק היה מנח� של קולו עצמ�". את תסגיר לא א� בי יפגעו "ה�

התוכניות. לפי פועל לא הקשיש שיניו. את חרק ויפה ויציב,

א� ג� המדינה, להגנת פועל אני אחד: דבר בשמי לה� "תמסור

שיש הכוח בכל אשתמש ב�, ייגע מישהו א� כעת. לה� נראה לא זה

ומשפט, חוק בטיעוני אז אתחשב לא לנקו�. כדי � כוח לי ויש � לי

אומנתי". לכ� כי

איש על מאיי� אתה זה יפה,"ברגע תפקידו", מילוי בעת חוק

עלה שצפה, מאלו לגמרי אחרי� לכיווני� סוטה שהשיחה שחש

שני�". כמה של מאסר שווה לבד "וזה לשיחה,

מטריד לא שזה שמו, את יודע שאיני יקר חוק איש לי, "האמ�

למקומו אותו להחזיר אבי, את לשחרר מכ� דורש אני כרגע. אותי

סחיטה זו אש�. לא הוא פושע, הייתי א� ג� לנפשו. אותו ולעזוב

חוקית". בלתי

חוקיי�". של� שהמעשי� מניח, "ואני

אחרי רק וסנגור. עדי� אליבי, לי אי� כ�. צודקי�? לא. "חוקיי�?

להקשיב". תרצו א� לכ� להוכיח אוכל בחיי�, אשאר א� הכל, שייגמר

רוצי�". "אנחנו
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רוצה "אני התעשת, מאוד ומהר במרירות, חיי� אייל "באמת?"

ועכשיו". זאב, ע� לדבר

מהירה שיחה עמו ער� אייל דקה. אחרי הטלפו� קו אל עלה זאב

במהירות, לו הידוע את לו סיפר אייל והחווירו. הלכו זאב של ופניו

המאיימי� החבלה מטעני של הפתיל הוא קצר כמה עד ידעו ושניה�

להתפוצ�.

אמר הוא איומו. את יממש שאניל עד דקות, עשר עוד לנו "יש

אחד. חבלה מטע� יפוצ� � השבב במסירת איחור של שעה שבכל

של קולו עליה�", שליטה לו אי� יותר. קצר להיות הול� זה אבל

בשביל הכל נעשה "קיבלתי. לו, הודיע וזאב ומתריע, בהול היה אייל

זה".

* * *

האדמה. רעדה כ�, אחרי דקות עשר

נראה טלוויזיה, למסכי שהפכו הח"כי� של ההצבעה מסכי על

ואש לאזור, מוזנקי� ביטחו� כוחות אמבולנסי�, יללות עולה, עש�

לעזרה... זעקות פצועי�, להבות, ומתלקחת. עולה

הרצפה. אל מושפלות היו הערובה בני עיני בשקט. במס� בהה אייל

מטע� את עיכוב, של תמימה שעה מק� ופוצ�, איומו, את מימש אניל

הראשו�. החבלה

פיגועי�. חמישה של בשרשרת הראשו� ישראל. של לבה בלב פיגוע

רואה "אתה אנשיו, לעיני ודיבר הקשר, מכשיר את נטל אניל

השבב, "את חרש, אמר קד�", זבולו� לריק, מילותיי מוציא שאיני

בדר�". כבר השני החבלה מטע� דקות. עשרה חמש עוד ל� יש ומהר.







 .62
החיסול  חולית  סוכני  שלושת  מתוחה.  דממה  שררה  המבטחים  בדירת 
ידעו, כי מרגע זה ואילך, משתנים כל כללי המשחק. אייל כבר לא נגדם כי 
אם לצדם, והם יילחמו שכם אל שכם להשבתו של אלי בשלום. הם הביטו 
"מי  לתוכו,  וירה  הסלולארי,  הטלפון  את  שהרים  בשעה  אייל,  של  בפניו 

אתה?"

מכרים  ואנחנו  דה-קרלו,  שמי  עצמי.  את  הצגתי  שכבר  חשבתי  "אני? 
ותיקים..." 

כל  אייל מיידית, מטיח בשלושת המילים את  רוצה?" שאל  "מה אתה 
הזעם והבוז שחש. האיש הזה אמור להיות אסיר תודה לו, במקום להיות 
אסיר בכלא, והנה הוא מגלה עד כמה תודתו שווה. אייל חשב, שדה-קרלו 

מעולם לא התכוון להודות לו, כך שאין לו מה להתלונן...  

בנימה  דה-קרלו  אמר  אני".  היכן  לגלות  תנסה  שלא  כל,  "קודם 
משועשעת. 

"ואחר כך?" מצפונו של אייל נקף אותו, ואולי דה-קרלו שיער גם את זה. 
הרי בגללו הוכנס אלי אל כל הסיפור הזה, והוא זה שביקש ממנו להיפגש 
עם דה-קרלו כדי להשיג את הסם הנוגד. הוא יעשה הכל כדי להשיב אותו 
בשלום. מעשים חוקיים וכאלו שאינם. הוא חייב לעשות את זה, אין לו כל 

ברירה אחרת. 

הטלפון  באמצעות  כעת  מיקומי  את  לאתר  מנסה  שאתה  מניח  "אני 
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אבל  פשוט...  כך  כל  עסק  זה  החדשני,  הציוד  עם  היום,  שלי.  הסלולארי 

אני מציע לך לוותר על כך. אם תתקרב אפילו מאה מטר בסמיכות למקום 

המצאי, אפוצץ אותו עם החבר שלך".

"ותפסיד את הכסף שלך". אמר אייל בשלווה, "אני משער שאתה רוצה 

כופר. תפסיד אותו אם תפגע באיש שלי". 

"כן, אבל אזכה בחירותי. היא שווה לי יותר ממיליון דולר. אני לא זורה 

מילותיי לרוח. אם אראה סימן קל לתנועה חשודה באזור בו אני נמצא – לא 

אהסס להרים את הבניין כולו לשמיים".

"אני שומע". אייל דיבר בקור רוח, "מה אתה רוצה?"

"כמו שכבר רמזתי לך, אני רוצה מיליון דולר, בשטרות קטנים ומשומשים, 

תוך שלוש שעות. אחרי כן תקבל את גופתו ליד דירת המבטחים שלך".

אייל חשק את שפתיו, "שלוש שעות זה מעט מדי". 

אהיה  כבר  דקות  וארבעים  שעות  שלוש  עוד  בשבילך.  מצטער  "אני 

לך  שיש  מניח  אני  זה.  בשביל  להתעכב  אוכל  לא  למדינה.  מחוץ  בדרכי 

ידידים שיעזרו לך לגייס את הסכום הזה".

"יכול להיות, אבל לא בשטרות קטנים ומשומשים".

בריטי  אסיר  דולר.  ממיליון  יותר  שווים  החיים  חייל.  מאמץ,  "תעשה 

מכלא בריקסטון אמר לי פעם דבר כזה".

"אשיג לך את הכסף", אמר אייל בביטחון, "אבל לפני כן אני רוצה הוכחה 

שהוא בחיים".

ספורות תקבל  דקות  עוד  הדואר האלקטרוני שלך,  כתובת  את  לי  "תן 

תמונה שלו". 

עוד  קפטן.  "הזדרז,  אמר,  ודה-קרלו  הדואר,  כתובת  את  מסר  אייל 

שעתיים וחמישים ושש דקות יעבור החבר שלך לעולם הבא. אתקשר בעוד 

שעה, לומר לך היכן לשים את הכסף".  
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האנשים  שלושת  אל  שואלות  עיניים  הרים  ואייל  ניתק,  דה-קרלו 

שסביבו, "ובכן?"

"הוא  דני קם מכיסאו, מסיט את השולחן שעליו הציוד בחריקה קלה, 

איפשהו  נטוש,  במבנה  מדובר  המפה,  לפי  מכאן.  גדול  לא  במרחק  נמצא 

באמצע הדרך בין לונדון לדובר. יש לי את המיקום המדויק במפה, לא יהיה 

מסובך להגיע לשם".

נעז  שלא  יודע  הוא  בטוחה.  ערובה  לו  יש  להסתתר.  טורח  לא  "הוא 

להתקרב".

אייל הרים את תיקיית הקרטון העבה שהכילה את פרטי חייו של דה-

קרלו, שנאספו על ידי המשטרה והאינטרפול. עיניו רצו על פני השורות. 

על  שתתקבל.  לתמונה  בדריכות  ממתין  המחשב,  חוטי  את  חיבר  תומר 

ראש  של  מעלליו  את  שקרא  בשעה  ברורה  בלתי  הבעה  עמדה  אייל  פני 

המאפיה, ושפתיו התהדקו בחרדה. בנצי הבחין בקשת ההבעות, ותהה מה 

גרם לחרדה זו. דה-קרלו כבר אמר את כל שיכול היה לומר על מנת להפחיד 

את אייל, ובכל זאת הוא נותר עד כה שליו יחסית. מה יכול לקרות שזעזע 

אותו במידה כזאת? 

אלקטרוני.  דואר  הודעת  שהתקבלה  לאות  המחשב  מן  עלה  קל  זמזום 

דה-קרלו.  ידי  על  שנשלחה  התמונה  את  וראה  המחשב,  את  פתח  בנצי 

"אייל", אמר, "הגיעה תמונה".

אייל לא השיב. הוא היה שקוע בקריאה. 

"אייל!" הרים בנצי את קולו. אייל הרים את עיניו מן הדפים, "כן?"

ממקומו.  קם  לא  אייל  דבריו.  על  בנצי  חזר  אלי".  של  תמונה  "הגיעה 

עיניו נותרו צמודות אל השורות הכתובות. בנצי החליף מבט עם דני ותומר, 

ואחר שאל, "מה מצאת שם?"

"מוזר", אייל הסיט את כסאו וקם, מגיש את הדפים לבנצי, "כמו שתומר 

אמר קודם לכן, הוא אף פעם לא עסק בתחום הזה, של חטיפה ומשא ומתן. 
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נוכל  אולי  התמונה,  את  נראה  הבה  טוב,  שגורמים...  לי  נראה  מה  משום 

להיות חכמים יותר". אייל רכן, והביט אל המחשב. אלי נראה יושב קשור 

לכיסא, בידיו עיתון ערב שיצא רק לפני שעה, ועיניו עייפות. אייל הגדיל 

צמודות  היו  הכיסא  רגלי  אל  מאוד:  הברור  בפרט  והבחין  התמונה,  את 

היה,  שיכול  ככל  התמונה  את  הגדיל  הוא  נפץ.  חומר  של  קטנות  חפיסות 

נפץ רב עוצמה, אחד החזקים  וזיהה את חומר הנפץ. פי.אי.טי.אן., חומר 

בעולם.

"אז מה?" בנצי עורר את אייל מהתרכזותו בתמונה, "אז רק עכשיו הוא 

נכנס לעולם המרגש הזה של סחיטה באיום של רצח. זה לא מופרך כל כך. 

לפי מה שאני קורא, הוא לא בוחל ברצח".

כל  נוהג  בה  הדרך  "זה  נוקשות,  אייל  אמר  הרצח",  העניין של  לא  "זה 

פושע. המודוס אופרנדי שלו. חוץ מזה, הסתכל על התמונה".

בנצי הביט בה בעיון, "מה יש?" 

יודע  לא  דה-קרלו  הכיסא.  לרגלי  מחובר  פי.אי.טי.אן.  של  "חבילות 

לבנות פצצות כאלו, זה ברור".

"הוא ראש מאפיה. יש לו אנשים שעושים את זה בשבילו".

"בניית  בשקט.  אייל  אמר  בתיק",  הזה  מהסוג  חיילים  של  אזכור  "אין 

לו  שאין  גבוהה,  מיומנות  של  עניין  היא  כזאת  במהירות  כאלו  פצצות 

ולאנשיו. הם מתעסקים בכסף, לא במוות".

בנצי העביר עיניו מן המחשב אל הדפים שהיו פזורים על השולחן, ומשם 

אל אייל, "מה אתה רוצה לומר בזה, אייל?"

"לא דה-קרלו חטף אותו".

גל קור חלף בגוו של בנצי, "כלומר?"

"עם התחכום של המאפיה אפשר להתמודד. אבל לא הם החוטפים".

"איך לא? הרי זיהית את קולו של דה-קרלו!"

364  | מבוקש



"אמת", אישר אייל, "אני חושש, שהוא רק שליח".

רגע ארוך עמדה דממה באוויר. נשימתם של שלושת חברי חולית המוסד 
נעתקה. "שליח של מי?" שאל בנצי לבסוף.

"של 'אל-פלסטין'".

"הארגון של אבו-ריגל?"

"בדיוק".

"למה שיחטפו את אלי?"

והדף את  קם,  אייל  לידיהם".  אבו-ריגל  אותנו להשיב את  "כדי לאלץ 
הדפים מלפניו, "הם כנראה הבינו שחייו עדיין בסכנה. המסוקים מעל המלון 
בעת שחילצתי משם את אבו-ריגל, היו רק הסנונית הראשונה לחילוצו. זה 
זמן משציפיתי, אני מודה, אבל הם עלו על כך שלא אתן  יותר  ארך להם 
לישראל,  אותו  שאקח  מבינים  הם  הזה.  הסיפור  מן  חי  לצאת  ריגל  לאבו 
אוציא ממנו את מח העצם ואחר כך אחסל אותו. הם פשוט לא רוצים שזה 

יקרה".

"יש לך שם של מישהו בארגון? שתול או משהו?"

"את זה תוכל לבקש מחבריך במוסד לבדוק עבורי", אמר אייל במרירות 
כלשהו. 

בנצי הביט בו במבט נוקב, "ח ב ר י י  במוסד? לבדוק  ע ב ו ר ך ?"

"אל תיתמם, בנצי, המוסד שרף אותי כסוכן. אני לא מתלונן, אחרי הכל 
– הפרעתי לסוכני המוסד בעת מילוי תפקידם. אבל אתה לא, בנצי. אתה 

איש טוב, סוכן טוב וחבר טוב. תבדוק זאת עבורי?"

בנצי חייך בנזיפה, "הייתי עושה את זה גם בלי החנופה הזאת, בבקשה, 
אייל. אנחנו באותו צד עכשיו. אנחנו צריכים להחזיר את אלי בשלום".

"בשביל זה ניאלץ לוותר על אבו ריגל". אייל נאנק, "דה-קרלו לא יקבל 
את המיליון שלו מאתנו, אלא מאל-פלסטין, וזה ברור".

"למה זה כל כך ברור לך?" העז תומר לשאול, "אולי הם חטפו גם את 
דה-קרלו ואילצו אותו לשתף פעולה?"
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"דה-קרלו הוא בוס של מאפיה, ויש לו קשרים בכל העולם. הם יעדיפו 
לשלם לו מיליון דולר מאשר להתעסק עם שליחי המאפיה בעולם כולו". 

"אתה חושב שהם פוחדים להתעסק עם ראש מאפיה?"

"פוחדים זאת לא המילה הנכונה. הם מעדיפים שלא לעשות זאת, ודה-
שהם  סכום  זה  דולר,  מיליון  רק  רוצה  הוא  סחטן.  לא  הכל,  אחרי  קרלו, 
יכולים לשלם. אני יכול להבין עכשיו כל פרט בשיחה שלי אתו. הוא פשוט 
לא  הזה.  לא אשלם את הסכום  רבה, שאני  ובבהירות  באופן מוחלט  ידע, 
מפני שלא אשיג אותו, אלא מפני שלו עצמו אין עניין בזה. השיחה הזאת 

נועדה רק כדי להרדים את חושיי".

"אתה יכול ללמוד משהו מן השיחה?"

את  בבקשה,  תשמיע,  "תומר,  הטייפ,  על  בידו  החווה  אייל  "בוודאי", 
קובץ השמע של השיחה שלנו". 
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ממכשיר  בקע  רותם  של  קולו  היתר".  כל  את  עצרנו  "המפקד, 
הקשר, "מקומת הקרקע, ומאלו שעדיין נותרו בחוץ". 

"זה היה קשה?" שאל בנצי. אייל שמר על שתיקה.

"לא. הם ידעו שאם יירו, מצבם יורע. הם נכנעו ללא קרב. כולם קשורים 

יפה באריזה אחת, במכוניות שלהם".

"תעשו ספירת ראשים, שלא נזכה בהפתעה לא נעימה".

"כמובן". 

"המפקד, כוחות ההצלה הגיעו".

"טוב מאוד, תראו להם איפה הפצועים, שיתחילו בחילוץ". 

את  היטב  לקח  בנצי  זע.  בלבו  ומשהו  בקשר,  הקריאות  את  שמע  אייל 

טרם  הוא  לפניו.  עוד  הקשה  החלק  אולם  דופי,  ללא  פעלו  ואנשיו  הפיקוד, 

איתר את שלושת האזרחים שנטש. הוא ירד ברגליים כבדות אל המרתף. אם 
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לא מצא אותם באף קומה, אולי ימצא אותם שם... הוא מיהר אל המרתף ככל 
שיכל, ושמח לגלות שהוא נותר בשלמותו. 

דלת המרתף הייתה נעולה, והוא הלם בה בכל כוחו. איש, כצפוי, לא פתח. 
אייל שלף מכיסו מטען חבלה קטן, הצמיד אותו אל הדלת, התרחק מעט, ולחץ 

על המתג.

הדלת נקרעה מציריה. 

מאחוריה עמדו שלושה אנשים חיוורי פנים, ומולם ארבעה אנשים נושאי 
נשק. כל הארבעה סבבו לעברו בבת אחת, מכוונים אליו את אקדחיהם. הוא 
אמור היה לחשוש, אבל ההקלה שהציפה את לבו הייתה כה גדולה, עד כי דחקה 
את הפחד: "שוכי! הערשק'ה! נוחם!" קרא באושר, שוכח את מצבו הלא-פשוט 

מול הלוחמים המחזיקים בבני הערובה, "איך הגעתם הנה?!"

"אייל! מה קרה?! שמענו רעש נורא!" שוכי היה היחיד שדיבר. לשונם של 
שני האחרים הייתה משותקת מאימה. 

"בואו נשמור את הסיפורים לביוגרפיות שתרשמו על עצמכם". דיבר נושא 
הנשק הראשון, "מי אתה, איך הגעת לכאן, ומי שלח אותך. אלו שלוש השאלות 

שצריכות להישאל". 

"אחסוך לעצמי מילים. ולכם הסברים. אני מניח שאתם שליחיו של אוליגרך 
הכנסייה החביב שלנו, שמואשם ברגעים אלו באשמת החזקת נשק לא חוקי, 
ניסיון לרצח והשתלטות מזוינת במדינה זרה. הבה נפשט עבורכם את המצב: 

יהיה לכם הרבה יותר קל אם תיכנעו ותמסרו לי את הנשק שלכם".

"ולשבת בכלא עשר שנים על החזקת בני ערובה? נייט, ספסיבה".

תצלומים  לכם  להראות  יכול  "אני  אייל,  הודיע  נכנעו".  בחוץ  "חבריך 
ממצלמות האבטחה". 

ממכשיר הקשר עלה הקול: "אייל? כאן בנצי. ספירת הראשים שלנו חסרה. 
יש לנו רק עשרים ותשעה אנשים". אייל לא ענה למכשיר הקשר. הוא ספר 

בעיניו את ארבעת האנשים החסרים, שעמדו מולו באקדחים שלופים. 

"שמעתם את זה?" שאל רטורית, "החברים שלכם עצורים, כולם". 
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"כן, אבל לחברים שלי בחוץ לא היה את אלו", נפנף בוריס באקדחו לעבר 
שלישיית האנשים החיוורים, "קוראים לזה יתרון. אתם תתנו לי ללכת, אני 

אתן להם ללכת. זאת פשרה שבה כולם מנצחים".

להם  נראית  הייתה  זאת  מילים.  ללא  בתחינה  באייל  הביטו  ונוחם  שוכי 
הפשרה האולטימטיבית. 

"אמת, אבל אין לי ערובה למילים שלך. מי לידי יתקע שאתן לך ללכת ולא 
תירה בהם רגע אחרי שתצא מטווח הירי שלי?"

"טווח הירי שלך, מי שלא תהיה, הוא אחד מול ארבעה. זה טווח ירי די קטן. 
אני, לעומת זאת, ארבעה מול אחד. האיש שלך ששם", הצביע על שוכי שידו 
לא הייתה יציבה על האקדח, "לא נראה לי אחד שקשה להתמודד עם טווח 

הירי שלו". 

"אתה לבטח תרצה להעלים את עקבותיך. כולנו כאן ראינו את פניך. למה 
שתותיר אותם בחיים? אני לא קונה את הפשרה שלך".

"אייל..." החל שוכי. אייל השתיק אותו במבט עין.

"אז תציע פשרה משלך. בוא נשמע". אמר הרוסי. 

"לי יש", אמר שוכי לפתע באומץ, "אייל, אנחנו טובלים בבנזין. אם הוא 
יירה ירייה אחת, כל המקום הזה יעלה באש. והוא יודע את זה".

זיק התפעלות ניצת בעיני הסוכן. "זה כבר יותר טוב". הוא פנה אל השלושה 
להבין  בלי  צייתו  הקיר". השלושה  עד  הערשק'ה, תתרחקו  "שוכי,  באידיש: 
מדוע. הרוסים בהו בהם בהפתעה, ואייל המשיך: "רבותיי, צאו החוצה בידיים 

מורמות, הצוות שלנו מחכה". 

לך,  "אמרתי  בוריס,  הכריז  בחוץ!"  מחכה  שלך  הצוות  אם  אצא  לא  "אני 
אעזוב את המקום רק אם אהיה בטוח שלא איעצר. השלושה האלו הם כרטיס 
החנינה- מן-הכלא שלי. לא אתן להם לזוז צעד אחד אם לא תניח לי לצאת 

החוצה עם נשק שלוף. כדי שאוכל להגיע למקום בטוח". 

"לתת לך לצאת עם נשק שלוף ולאיים על כל האנשים שבחוץ ואז לשחרר 
את חבריך ולברוח? איך אמרת מקודם? נייט, ספסיבה. לא, תודה".
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"אז אשאר כאן, עם האנשים שלך, עד שתקבל שכל".

אייל הצית גפרור. פניו היו שלוות ומוצקות כשפנה לבכיר שבחבורה. "אתה 

תניח להם ללכת, או שאשליך את הגפרור הזה על הרצפה, אתה בטח מכיר את 

המאגר הענק שסמוך אלינו". 

האיש בהה בו בעיניים קמות. "אתה מאיים עלי?"

"אם לא איום, כמו מה זה נשמע?"

"טוב, תוציאו את כולם", פקד האיש על אנשיו, "תשאירו אותי עם האיש 

הזה".

אייל חייך. "ילד טוב. זה שלב ראשון".

"אתה לא תזרוק את הגפרור, כי גם אתה כאן".

"אני עומד על המדרגות", אמר אייל בנועם, "האנשים שלי צמודים לקיר 

החיצוני על יד סולם החירום, וברגע שהאש תבער הם יימלטו החוצה. רק אתם 

עדיין טובלים בבנזין". הוא נשף על הגפרור שעמד לכוות את אצבעו, והצית 

חדש. "זרקו את הנשק על הרצפה".

הארבעה צייתו.

"שוכי, בכיס שלי יש אזיקוני פלסטיק. אתה יכול לקשור להם את הידיים?"

"אני יכול לנסות". שוכי התקרב אל אייל בצעד לא יציב. השעה האחרונה 

הזקינה אותו בעשר שנים. 

את  "מכניסים  אייל,  חייך  בסוכה",  לדפנות  הלייסטים  את  לחבר  כמו  "זה 

האזיק לחור, ומושכים..."

"כן, רק ששם אלו מקלות עץ ולא ארבעה אנשים חמושים". 

"כבר לא חמושים". אייל המתין ששוכי יקשור את הארבעה, ואז הורה להם: 

"צאו החוצה". 

כל השבעה נעו כאיש אחד לעבר הדלת. אייל נשף על הגפרור וכיבה אותו. 
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הוא ירד את שלוש המדרגות שהפרידו בינו לבין שכירי החרב, והורה לשוכי: 

"תוביל בראש. אני עם האקדח במאסף".

"ואנחנו?" שאל נוחם.

לא  אני  כי  האלו,  הארבעה  לפני  ראשונים,  "תצאו  בסלחנות.  חייך  אייל 

חושב שא..."

"זרוק את  חדות,  הקול  אותו  עצר  נמצא!"  היכן שאתה  "עמוד 
הנשק!" 

אייל סבב, המום. בנצי אמר שכל שכירי החרב נעצרו! מי יכול להיות האיש 

הזה?! ספירת הראשים של בנצי הייתה מוטעית?!

"אמרתי, זרוק את הנשק!" האיש ירה יריית התראה באוויר, ואייל נאנק. 

רסיס חוזר - ריקושט - שרט את כתפו, והוא שמט את אקדחו. 

המרתף  אל  "היכנסו  הבא,  הבטיח  יותר".  מדויקת  תהיה  הבאה  "הירייה 

מיד!" 

בערו  אייל  של  במוחו  לטבח.  כצאן  המרתף,  אל  צעדו  האנשים  שבעת 

בנזין. הפצע בכתפו  בקדחתנות אפשרויות הימלטות מן המרתף הספוג אדי 

שתת דם, אך מוחו היה מרוכז באפשרויות הבריחה ולא בכאב. "אתה!" פקד 

הרוסים  ושגם  החבורה,  במנהיג  שמדובר  מאוד  מהר  קולט  אייל,  על  האיש 

מצייתים לו, "אל תתקדם אפילו צעד!"

אייל עצר. הוא זיהה את הקול. עיניו הביטו היישר בעיניו של האיש, שעמד 

עדיין בראש גרם המדרגות, ודיבר באנגלית במבטא אמריקני מובהק. הוא לא 

המבצע  מפקד  מיהו.  לאייל  היה  ברור  אבל  האמריקני,  הצבא  מדי  את  לבש 

ג'פרי דוסון... 

אש הייתה בעיניו של האיש. 

אש זרה.
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ארצות הברית-טורקיה

למחרת יצא בילי לדרך. הוא יצא לבדו, מצויד במפות, בתרופות, 
ברשימת אנשי קשר ששינן ובכל מה שיכול היה להועיל לו במילוי משימתו.

הטיסה הראשונה עברה ללא תקלות. הוא המריא מארצות הברית לטורקיה, 

הגבול  מעבר  לצורך  אם  ידע  לא  הוא  שלו.  בדרכונו  התעופה  בשדה  ונחת 

לעיראק, יצטרך להשתמש בדרכון מזויף, או שיוכל להישאר בשמו. 

'אתה רואה', חשב לעצמו כשנגעו גלגלי המטוס באדמה, 'סובארו צדק רק 

צריך להשתמש  אני  קווי האויב,  בין  אני אמור לחמוק אל  כי כאשר  למחצה. 

בשם שהאויב רוצה. ואני בסך הכול רוצה, כמה אירוני, להציל את האויב הזה. 

הרגוע,  הרך,  הקול  נשק'.  נגדי  וישלפו  יקומו  מחר  שאולי  הללו,  הילדים  את 

של סובארו, השיב לו: 'הם רק ילדים. ילדים חפים מפשע שלא אשמים במה 

שעושה אביהם, או אפילו אחיהם הגדול. ואם נחנך אותם כמו שצריך, הם אלו 

שיקימו עולם טוב יותר בדור הבא'...

כמעט שמע את הדברים במציאות, אף שידע שדמיון הם. הוא כבר הכיר את 

הלך רוחו של סובארו ויכול היה לשער מה יענה לו האיש.

סובארו צייד אותו בשמות אנשי קשר שישיגו לו את הציוד הדרוש, ויוכל 

לפנות אליהם בכל בעיה. הם ימלאו את התרמיל שלו בציוד רפואי, ואם יזדקק, 

ייתנו לו גם דרכון מזויף. 

בילי יצא משדה התעופה ונסע במונית אל המלון. הוא קיבל בתודה מפקיד 

וצעד מעורפל אל המעלית. הדיבורים על שלום  הקבלה את המפתח לחדרו, 

ועל אחווה יפים וטובים, אבל גופו שיווע כעת למעט שינה. אנושית. רגילה. 

ונרדם מידית. לא שומע  בקושי פתח את הדלת, השתרע בבגדיו על המיטה, 

את שאון הגשם המתחיל לרדת, לא את רחש המנקה הפותח את הדלת וסוגר 

ורק  וכבה,  הנדלק  המזגן  רחש  את  שומע  לא  בחדרו.  שהאורח  כשרואה  מיד 

כשהטלפון שלו צלצל בשבע ושלושים בבוקר, התנער, מבולבל ותוהה, ולחץ 

על הכפתור הירוק. 

"הלו?"
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המסע  אל  להצטרף  אמור  אני  אליר.  ד"ר  "כאן  ורענן,  צעיר  קול  "בילי?" 
שלך למעמקי עיראק... אני חושב שכדאי שניפגש".

"איפה אתה?" שאל, עדיין מטושטש.

"התרופות אצלך?"

"עוד לא. אני אמור לאסוף אותן היום".

"יופי, אז נעשה את זה יחד. ניפגש בקרוב".

זהו סתם אדם, ששמע שהוא  אחרי שניתק, לפתה את לבו האימה. אולי 
מחזיק בתרופות יקרות ומעוניין לשדוד אותו? מקרים כאלו קורים לא מעט. 
הוא החליט לחייג לסובארו. הלה הרים בצליל הראשון. "ד"ר אליר דיבר אתך?"

הזהות  את  השיג  מישהו  שאולי  "חששתי  לרווחה,  בילי  נשם  הוא?"  "זה 
שלו... תגיד לי, איך הוא עצמו?"

"אדם מדהים. הוציא את תואר הרפואה שלו בהרווארד, ויכול היה לנהל, 
עם הכישורים שלו, בית חולים שלם. אבל הוא בחר לנסוע לבדו, אפילו בלי 
התמיכה של רופאים ללא גבולות, מסביב לגלובוס, ובכל מדינה שזקוקה לו 

הוא נמצא".

עד  כך  על  חשב  שלא  מוזר  בילי.  שאל-קבע  השלום'?"  ב'מלאכי  "חבר 
עכשיו.

זמן  לו  אין  בנימוס.  סירב  מעוניין,  לא  הוא  רוצים.  היינו  שלא.  "האמת 
מיוחד,  אדם  הוא  אבל  לו.  שנראה  כמו  חייו  את  לנהל  רוצה  והוא  למשימות 

ששווה להכיר".

בילי יצא מן המלון, לבוש עדיין בבגדי יום האתמול. הוא חש קמוט ולאה, 
ניגוד גמור לזר שהופיע מולו, חייכן ועליז: "בילי בירן?" לבושו היה פשוט אך 

עדכני.

"בדיוק. אתה ד"ר אליר?"

"ככה אומרים". האיש נראה צעיר מכדי להוציא תואר דוקטור, חשב בילי 
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בהערכה, והוא גם הספיק, אליבא דסובארו, לשוטט בגלובוס ולהעניק מענה 
רפואי ללא מעט אנשים.

השניים לחצו ידיים. "בוא", אמר ד"ר אליר, "אני בטוח שאתה חושש קצת 
ממה שתמצא בעיראק, אבל אנחנו לא דואגים רק לעצמנו. העולם כולו זקוק 

לנו, ואנו שליחי השלום, מביאים את בשורת הרפואה לכל מי שנזקק לה".

"כמה אנשים אתם?"

לתוך  ובפרסומות  ברעש  להיכנס  עניין  לנו  אין  ואני.  אתה  רק  זה  "כרגע 
לי  שתעזור  מקווה  אני  נחזור.  נטפל,  ניכנס,  והמדממת.  השסועה  המדינה 
מחפש  אחים,  מכשיר  אני  שם.  שנשהה  הקצר  בזמן  במקום,  מרפאה  להקים 
נכון שאצלנו אח לא  כללי האתיקה.  לפי  בדיוק  ולא פועל  רופאים מקומיים, 
ניתוח פשוט. אי אפשר לבוא עם  יתפור פצע, אבל שם אלמד אח גם לערוך 

הכללים של המערב למקומות כאלו".

"ברור".

"אני מעניק טיפולים יסודיים לאלו שזקוקים לזה, ובנוגע ליתר – משאיר 
חומרים ואנשים אחרים. מקווה שתעזור לי לעשות מה שצריך".

"א... אני לא רופא".

"אני יודע. אבל אתה אדם אמיץ, עם קשרים, כסף ותרופות, כך שאותך אני 
צריך, ולא רופא. רופא כבר יש לי".

"רגע... אתה זה ש... פנית לאחווה, נכון?"

אש חמה וטובה ניצתה בעיני האיש, אלפי ניצוצות של אהדה קפצו מהן.

"כן..."
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65
אוקראינה

מחליא  רעש  בקול  פעמיים  התהפך  וזה  הרכב,  על  שליטה  איבד  הנהג 
של מתכת מתרסקת, זכוכית נחבטת וזעקות חרדה של אנשים מבועתים. בסופו של 

ככל שיוכל.  להגן על עצמו  ברכיו, מנסה  בין  הניח ראשו  אייל  גלגליו.  על  נותר  דבר 

העובדה שהיה כבול למקומו רק היטיבה עמו, שכן בדומה לחגורת בטיחות המגנה מפני 

התהפכות והתרסקות הגולגולת, הוא לא מש ממקומו. 

רעם המכונית המתהפכת חדל, ואת מקומו תפס רחש של שריקה אימתנית, בום 

אדיר, ולחש שטני של אש נדלקת, תוצאה של פגיעת פגז 25 מ"מ מתותח אוטומטי 

ברכב סמוך. רסיסי מתכת בוערים התעופפו לכל כיוון, והוואן המשטרתי שליווה אותם 

מאחור הפך לכדור אש בוער. 

אייל הרים את ראשו כחלוף סדרת ההתהפכויות שעבר הרכב, והדבר שהחריד אותו 

הייתה הדממה שבאה תחת הצעקות המבוהלות. הוא סקר את סביבותיו.  יותר מכל 

המראה שנגלה לעיניו גרם לו לזעזוע, ובעקבותיו לדחף פראי לפעול. שני השוטרים 

ששמרו עליו שכבו על רצפת הרכב, מדממים. הוא הציץ קדימה, וראה את ראשו של 

הנהג נח, בתשישות מדומה, על כרית האוויר, כשהוא שקט כקבר. הקצין שישב לצדו 

ספג חבטה אדירה בראשו, ונח כעת כשגופו רכון, מעוות, על קדמת הרכב. 
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אתה היחיד שיצאת בלי פגע, קלט אייל לפתע. איך אמר נחום איש גמזו? גם זה 

לטובה. העובדה שהיה כבול, נעול מאחורי דלת מסורגת, הצילה את חייו. 

אך העובדה הזו היא גם זו שמפריעה לו כעת לפעול להצלת הפצועים.

ידיו  ואחר קרב אליו באמצעות רגליו – שכן   אייל הביט סביב, תוהה מה יעשה, 

היו כבולות אל קיר הניידת – את השוטר ששכב בסמוך אליו. אצבעותיו נמתחו אל 

המפתח שתלה על חגורתו של השוטר, והוא משך אותו אליו ופתח את האזיקים שהיו 

מחוברים  לוו שברכב. כעת נותר לו על כל יד אזיק אחד, אבל ידיו היו משוחררות. הוא 

ברר מפתח נוסף מחגורת השוטר מחוסר ההכרה, ושיחרר את ידיו לחלוטין. אייל הניח 

וזיהה את הדופק הפועם. האיש איבד את  צוואר האיש שלמרגלותיו,  אצבעותיו על 

הכרתו, אבל הוא חי. הדופק והנשימה סבירים. הלאה, הפצוע הבא דימם מרגלו בשטף 

דם קולח: הרגל נפגעה מאחד הקליעים. אייל הסיר את מעילו השימושי של האופנוען, 

וביצע חסם עורקים מאולתר. הוא שלף עט מכיסו של השוטר, הציץ בשעון שעל זרועו, 

ורשם על לחיו של הפצוע באותיות קיריליות: “ח.ע. 21:33". הרגל תיקטע, שיער אייל 

יינצלו. הוא הביט אל המושב  חיי האיש  כמעט בבירור, הקליע פגע בה קשות, אבל 

סבל  הוא  חייו.  את  הצילה  האוויר  כרית  אולם  משתקת,  חבטה  ספג  הנהג  הקדמי. 

מחבורות שטחיות בלבד, אם כי אייל ידע שייתכן שהוא סובל, כתוצאה מהתהפכות 

הרכב, משטפי דם פנימיים אותם אינו רואה. גם אם כן, אין באפשרותו לעשות דבר 

בנוגע לכך. הוא אינו רופא, ואפילו לא פרמדיק. המייג'ור נפגע מן הקליעים בשלושה 

מקומות. פצעיו שתתו דם, אבל לא היו מסכני חיים.

הלאה.

התעוותו  פניו  הנוספים.  ברכבים  הנזקים  את  לאמוד  מבקש  הרכב,  מן  יצא  אייל 

בבחילה למחזה הנורא: הרכב הראשון שפגש היה מרוטש לחלוטין. פגז פגע בו וריסק 

אותו לשבבים, על יושביו. זה היה הרכב שליווה אותם מאחור, והוא נותר הפוך על גבו. 

אייל קרב במהירות לרכב השלישי, שנסע לפניהם, בוחן אותו לאור פנסיו המנותצים 

למחצה של רכב העברת האסירים בו ישב לפני דקה.  מישהו מבפנים זעק לעזרה. אייל 

מיהר לעברו, וזיהה בפנים המיוסרות את השוטר שכבל את ידיו בסמוך למטוס. החלון 

היה נעול, ופרט לסדקים שנבקעו לאורך הזכוכית, לא ניתן היה לגשת אל הפצועים. 

אייל גחן לעברו, “מה אתה מרגיש?" שאל בטון ענייני. 

האיש בהה בו. “אבל אתה... אתה..."
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“אני לא יודע מי עצר את השיירה הזו, אבל זה לא הייתי אני. אל תתייחס כעת למי 

שאתה יודע שאני, וענה לשאלה ששאלתי".

ידע  ואייל  בקול,  גנח  האיש  התרסקו..."  שלי  האיברים  שכל  חושב  “אני...א-אני 

שגם לו היה האיש משוחרר מן הרכב בו נלכד, לא יכול היה להזיזו ממקומו. הוא חייב 

קיבוע של איש מקצוע, “מה עם היתר?" שאל.

“יש כאן שלושה בלי הכרה, הם לא עונים לי. אולי הם מתים..." השוטר נאנח בקול 

מעורר רחמים, אך לאייל לא היה זמן להתרגש מכך, “בדקת דופק ונשימה?" חקר בקול 

מהיר אבל רגוע.

“איך אני יכול?" השוטר נשך את שפתיו בכוח, “אני לא מסוגל לזוז. אנחנו לכודים 

כאן".

“תפתח את הדלת", הורה לו אייל, “אני אוציא את הלכודים החוצה".

לא  לא בטוח שהדלת  גם  “ואני  בכאב,  היד", לחש האיש  להזיז את  יכול  לא  “אני 

תקועה".

אייל ניסה לפתוח את הדלת מבחוץ, ונכשל. הוא לא ידע האם הסיבה היא שהדלת 

ימינה ושמאלה, תר, כתמיד, אחר דבר מה  נעולה. הוא הביט  נתקעה, או שהיא  אכן 

להשתמש בו. הוא צריך לחלץ את הפצועים ולבדוק את מצבם. הוא לא יכול להזעיק 

עזרה לפני שיחלץ את השוטר הפצוע ויניח לו לדבר עם כוחות ההצלה, כיוון שאיש לא 

יאמין לו-עצמו אם יתקשר למשטרה וידווח על ירי ועל נפגעים. אין לו דרך להזדהות 

בשמו האמתי... לגבי הפצועים הלכודים, העזרה עלולה לבוא מאוחר מדי אם לא תוגש 

להם עזרה ראשונה דחופה. אייל גחן, הרים אבן מצד הדרך, והורה לשוטר הפצוע: “זוז 

קצת מהחלון".

“למה?"

“אני אשבור את הזכוכית לגמרי, ואחלץ אותם בכוחות עצמי".

“אין מצב. זה רכב משוריין, האבן לא תשבור את הזכוכית".

אייל רץ בחזרה אל הרכב ממנו יצא. רק כעת חש בכאב העובר ברגלו, והבחין בשביל 

הדם הדקיק שיצרה רגלו בריצתו. פצע שטחי. כנראה נפגע מרסיס, אבל אין לו זמן 

לשים לב לזוטות כאלו כעת. הוא מיהר אל תא המטען ברכב האסירים, תר אחר נשק 

בו יוכל להשתמש, ומוצא רובה צלפים כבד שהיה מקובע שם לווים. הוא שחרר את 

הנשק, וחזר בריצה אל הרכב בו שהו הפצועים הלכודים. 
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השוטר בהה בו באימה. “אתה... אתה... ת-ת-תהרוג אותנו?"

“ממש לא". אייל פתח את בית הבליעה, ובחן את הקליעים במהירות. 9 מ"מ מסדרת 

ה-JHP )ג'אקט הולו פוינט(. מעולה. כדור מדויק בעל כוח עצירה עצום, “תזוז קצת, 

בבקשה", ביקש בנימוס בהול מהשוטר.

“מה אתה עושה?"

“יורה".

“א-אב-אבל..."

“תזוז". אייל הביט בעד לכוונת, מכוון את הקליע כך שייכנס ויצא בלי שיפגע באף 

אחד מן הפצועים. הוא היה דרוך ומתוח, ופניו כוסו בזיעה קרה. סנטימטר בו יחטיא, 

ואחד הפצועים ייהרג. אבל אין לו ברירה. 

אייל דרך את הנשק, וירה. הזכוכית התנפצה. זכוכיות משוריינות של רכבי משטרה 

ממין זה לא מוגנות מול קליעי JHP, למרבה הנס. הקליע חלף בשריקה לאורך הרכב, 

יוצא מבעד לחלון השני. אייל פלט אנחת רווחה ארוכה, ומיהר אל הדלת. הוא השחיל 

את ידו מבעד לזכוכית השבורה, משך את לשונית הדלת ופתח אותה לרווחה. השוטר 

הפצוע בהה בו בהערצה.

אייל דיבר במהירות. “יש לך נייד?" שאל, “תתקשר להזעיק עזרה".

“הנייד התרסק. אני לא יודע מה עם מכשירי הקשר..."

הקצין  אל  מיהר  הוא  עצור.  היה  בו  הרכב  אל  ונחפז  עקבותיו,  על  אייל  חזר  שוב 

המעולף, שולף מחגורתו את מכשיר הקשר ומגישו לשוטר היחיד שהיה בהכרה. “דבר 

אתם, תן דו"ח מצב. קרא לעזרה!"

האיש הביט בפליאה. “ואתה?..."

“לא אראה אנשים גוססים ואברח מן המקום רק מפני שהשהות בו תזיק לי", ענה 

אייל בחופזה, “דבר אתם, אני אנסה בינתיים לראות איך אפשר לחלץ את הפצועים 

הנוספים מן הרכב הזה".  

אייל משך את הפצוע הראשון, מוודא דופק ונשימה ומניח אותו בצד. הפצוע השני 

מצבו  כי  אם  בחיים,  שהוא  הוכיח  החלש  הדופק  נשימה.  מחוסר  והיה  בראשו,  נפגע 

קשה. אייל בחן במהירות את השלישי, וקבע, בלי מומחיות יתרה, את מותו. את זמנו 

השקיע בהנשמת הפצוע השני. 

השוטר עקב אחר מעשיו של אייל. “אתה לא מתנהג כפושע". אמר לבסוף.
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לבו,  את  ומעסה  הפצוע  השוטר  את  מנשים  בפשטות,  אייל  השיב  פושע",  “איני 

“ואין לי מושג מה קרה כאן. אין לי בדל ידיעה מי התקיף את השיירה הזו".

“אני". 

מאחור נשמע הקול. קול אדנותי, שקט, מטיל מורא. פנס הטיל אלומת אור דקה 

ומסנוורת על אייל, והוא נרתע לרגע, אך לא חדל ממלאכתו.

להתעלם  היה  ניתן  לא  אך  בפשטות,  לבוש  היה  הוא  הבא.  שאל  עזרה?"  “צריך 

מהמנהיגות שקרנה ממנו. 

יזיק". אייל לא שאל שאלות על האיש ומטרת בואו. שקוע במשימת הצלת  “לא 

החיים שלו, ולא נותן דעתו על היתר. האיש גחן, וביצע עיסוי לב על פי הוראותיו של 

אייל. 

“הנשימה חזרה", דיווח אייל, והרים מבטו אל האיש, “מי אתה?"

הקול,  למשמע  חוששות  עיניים  הרים  אייל  ההצלה.  רכבי  סירנות  נשמעו  מרחוק 

מביט סביב כמחפש אחר מקור הצלה. דרך להימלט ממבקשי נפשו.

“קפוץ לרכב, אייל", אמר האיש, שביב חיוך על שפתיו, “לא טעינו בך".

אייל קימט את מצחו בחרדה לאזכור שמו הפרטי. כל חושי הסוכן שלו אותתו על 

סכנה מתקרבת. הוא עמד לסגת צעד אחד, אבל האיש שלף אקדח, וקולו היה נינוח 

כאדם המטייל על שפת ים ברוח סתווית נעימה. “כנס לרכב".

כיוון את אקדחו אל הפצוע שאייל הנשים. “לא  והאיש  נסוג צעד אחורנית,  אייל 

אירה בך, אירה בו. כנס לרכב, אייל. פעם שלישית". 

אייל חשק את שפתיו, ופשר הדבר ירד עליו בהבנה בהירה ומוחלטת. מישהו ביצע 

מתקפה זו על רכבי המשטרה עבורו, ויש לו תוכניות. לברוח כעת יהיה חסר טעם ולא 

אפשרי. הוא קמץ את אגרופיו, וכתפיו שחו ללא מילים. האיש קלט את שפת הגוף של 

אייל, שאותתה על כניעה שקטה. 

משומקום צצו שלושה ברנשים לבושי שחורים, חמושים בתתי מקלעים. “תשמרו 

עליו", הורה להם המנהיג, עדיין באותו חיוך אדנותי, “הוא בלתי צפוי".

אייל הובל בין לבושי השחורים אל ג'יפ שמנועו עובד, והושב בין שניים מתוכם. כל 

אחד מהם נטל אחת מידיו, וכבל אותה לידו-שלו, מוודאים למעלה מכל ספק שלא יוכל 

להניע איבר בלי שיחושו בכך. 

כינה אותו בלבו “המנהיג"  נעצרה. האיש, שאייל  ואז  נעה מעט קדימה,  המכונית 
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פתח את החלון כדי מחצית. לפני שהספיק אייל לעמוד על כוונתו, כיוון המנהיג את 
את  הנהג  סובב  אחר  בדייקנות.  בלבו  וירה  בהכרה,  שהיה  הפצוע  השוטר  אל  אקדחו 

ההגה, והרכב התרחק מן המקום במהירות. 

אייל הביט במנהיג בזעזוע עמוק, בזעם נורא. “למה עשית את זה?!?!"

“הוא היחיד שראה את פניי", השיב האיש באותו חיוך נעים, “אני לא יכול לאפשר 
לו להוסיף ולחיות". 

אייל החריש. הזעם והפחד התערבלו בקרבו, מרעידים את כל נימי נפשו. החוטף 
שלו רוצח אכזרי וחסר מעצורים. ריבונו של עולם, מה הוא יכול לדרוש ממנו??? 

דקות ארוכות חלפו עליהם בדממה בטרם פצה המנהיג, את פיו.

“מודאג?"

אייל הפנה אליו מבט שקט וקר, זעם רותח במעמקי אישוניו. הוא לא ענה.

“אני יכול להבין אותך". המנהיג לא התרגש מהבעתו של אייל, והוסיף לדבר בקול 
רגוע, ידידותי כמעט, “אם שלחו שנים עשר שוטרים לעצור אותך, בפעם הבאה ישלחו 
מאה ועשרים. הפכת לאיש הכי מבוקש שהיה אי פעם באוקראינה. חוקרי המשטרה 
האוקראינית יהיו בטוחים שיזמת את המתקפה הזו כדי לברוח". המנהיג גיחך, “והרגתי 
את האליבי היחידי שהיה מתייצב להגנתך. את השוטר ההוא, שראה אותך מגיש עזרה 

ראשונה לפצועי המשטרה, במקום לברוח".

אנשים,  שישה  לפחות  שם  “הרגת  אש,  רשפו  אייל  עיני  זה?!"  את  עשית  “למה 
ופצעת אנושות עוד שלושה! מה היה שווה את זה?!"

“אתה".

פרק  65 | 413 
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61
מיאמי, פלורידה, ארצות הברית

כל הכוחות, אש!!!
ג׳ף ירה בצלף העומד בגג. פיט הכניע את ארלנדו, ויתר חברי החוליה האמריקנית 
הסתערו איש-איש על האיש "שלהם" באותו שבריר שנייה. תיאום ותזמון. שברירי 

שניות חורצי חיים וגורל. 

הרצפה,  על  צנח  והלה  אגרוף,  במכת  בחלון  אוויר  האיש ששאף  את  המם  רובי 
המום ומבוהל. "מה אתה עושה?!" צווח באימה. רובי אזק אותו במהירות, במיומנות, 

ואמר בנימה שלא נעדר ממנה ניצחון: "אתה יכול לענות לעצמך".

"לענות לעצמי מה?!" האיש לא מציג, הרהר רובי בחרדה. הוא באמת לא יודע 
מה אני רוצה ממנו. זה אומר ש... ש... ש...? הוא ביצע ניתוח נתונים מהיר, ובטרם 

הספיק להגיע למסקנה, שמע את קול הנפץ.

קול ירייה נשמע ממרחק. ירי צלפים!

רובי ניתר ממקומו, שומט את אחיזתו בשבוי שלו. חברי החוליה שלהם לא נשאו 
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נשק כבד כזה. הם הסתפקו בתמ"קים ובאקדחים. הוא הביט מבעד לחלון, והבחין 
בפיט המתמוטט על הרצפה, רגלו מדממת בקילוח של דם שוטף.

רובי הרים את ראשו, מנסה לאתר את מקור הירי. קרול עשה כמוהו וביקש עזרה 
מרכב הפיקוד. רובי, מנקודת מבטו, לא ראה את הצלף שרץ על גג הבניין הסמוך, אבל 
קרול כן. הוא הבחין באיש החמוש, השועט אל נקודת הירי הבאה שלו, ומכוון שוב 
את רובהו. קרול לא הספיק לפצות את פיו כשהצלף הקובני הבחין בג׳ף, הממוקם 

בגג הסמוך. הוא ירה בו בדייקנות.

ג׳ף, שטרם הספיק לקלוט מה מתרחש סביבו, קרס על רצפת הגג, פצוע. קרול 
קלט את הנתונים בשניות, ועיבד אותם לביצוע מעשי. "טעות בזיהוי, טעות בזיהוי", 
קרא בחרדה אל הקשר, "מישהו מכם טעה. אחד מן האנשים שלכדתם איננו לוחם, 
הסמוך,  הגג  על  הצלף  נפצעו.  וג׳ף  פיט  משוחרר.  נותר  הקובנים  הצלפים  ואחד 

בנקודה טי. מישהו יכול לנטרל אותו?"

רובי בהה באיש שלכד. מהרהר בכך שהוא נראה מבוגר מעט, לא בגיל של לוחם 
צעיר. "מה השם שלך?" שאל בחיפזון, "ומאיפה אתה? תענה מהר, ואת האמת, כי 

אני לא במצב הרוח המתאים לשקרים".

"קוראים לי רון בונדר, ואני מפילדלפיה. למה?" האיש רעד מפחד, "מי אתה?"

מן האזיקון, בשל  רובי אפילו לא שחרר אותו  הימים".  מן  ביום  בפניך  "אתנצל 
חוסר קריטי בזמן, ועזב את המסדרון, מבועת. הוא טיפס במהירות במדרגות החירום, 
שועט אל גג בית המלון. פרץ אל הגג והבחין בג׳ף, ששכב על הרצפה, פצוע. הוא 
"מאיפה מגיעות  הוא?" שאג,  "איפה  גמורה.  בו בהפתעה  מירי הצלף שירה  נפגע 

היריות?"

ג׳ף, שהיה בהכרה, לחש לו: "בגג... ממול..." הוא דיבר במאמץ, "המפקד אמר 
בקשר... בנקודה טי... ראיתי אותו בשעה שש שלי, אחרי שירה בי". 

רובי התכופף מתחת לגדר המקיפה את הגג, והציץ בזהירות אל גג הבניין הסמוך. 
הוא קלט את דמות הצלף ללא קושי, שכן הלה התרומם ונע בריצה שפופה לאורך 
הגג כדי להשיג לעצמו את יתר המטרות. נכון שהוא ניסה להסתיר את עצמו, כמוהו-
עצמו, מתחת לגובה הגדר, אבל לא יכול היה להסוות את קצה קנה רובה הצלפים 

הארוך, כשירה בשלישית.

רובי הביט סביבו, תוהה מה יעשה כדי לשתק את הצלף הפועל בלי רתע מן הגג 
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הסמוך. לא הייתה לו ירייה נקייה, כיוון שהצלף הסתיר את גופו מאחורי הגדר, ורק 
קנה הרובה שלו נראה לעין. כדי לירות בו, יצטרך לעלות אל הגג הסמוך, ממנו הוא 
הצלף  התמקם  גגו  שעל  הבניין  אל  ולעלות  הרחוב  אל  לרדת  יכול  לא  הוא  פועל. 
הקובני, שכן הדבר ייקח לפחות חמש דקות, בהן יוכל לירות הצלף בכל יתר חברי 

החוליה. שלא לדבר על כך שילדי משפחת גלבוע נתונים בסכנת מוות מידית.

"המפקד", דיווח במהירות, "אין לי ירייה נקייה. בסביבת קרב הייתי זורק עליו 
רימון, אבל כאן צריך ירי מדויק יותר".

קרול שראה את הכל מלמעלה אישר את הדברים. "זה בסדר. מפעיל נוהל חירום. 
צוות כטמ"ם לפעולה. כוננות אש. טען ירי. שלח כוונות לאישור".

קרון הפיקוד של הכטמ"ם שחנה ברחוב הסמוך נכנס לתזזית. לתפעל כטמ"ם זה 
דבר אחד. ירי זה כבר ליגה אחרת לגמרי. מכונת הירייה בכלי הזה לא פועלת כל יום, 

רק באימונים על רטוב. נדרשת כאן פעולה סטרילית למנוע פגיעה באזרחים. 

ראש הצלף נראה מבעד למסכים. קווי אורך רוחב מעטרים את קרקפתו. "נשק 
טעון. כוונות באיכון מלא. השטח מאובטח. אין אזרחים ברדיוס. מבקש אישור".

קרול הביט במסך ודפדף בין המצלמות. השטח מאובטח היטב. אין לו כוח לוועדות 
חקירה של הסנאט על פגיעה בחפים מפשע תוך שימוש בנשק חדשני. מספיק כבר 
יש לו שני נפגעים בפעולה הזאת. הם יצטרכו לבדוק טוב היכן הסתתר הצלף עד כה 

ומדוע קרון הפיקוד לא זיהה את הסכנה.

"מאשר!" הורה לבסוף. 

רתע הירייה נראה על המסכים והצלף צנח על מקומו, חסר חיים. רובי התרומם 
ממקום מחבואו. 

קולו של קרול עלה בקשר: "נוטרל?"

הירוי  הצלף  "נטרלתי".  שענה:  לפני  רגע  עוד  המתין  הפיקוד  מקרון  המפעיל 
הופיע, מדמם, על המסכים, לא נותן מקום לטעות.

"רובי? הכל בסדר אצלך?"

רובי התנשם עדיין, המום ומבולבל. "אני בסדר". המהירות בה התרחשו הדברים 
הייתה מסחררת. 
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"מצוין. רד למטה, חדר שבע, במלון. אוסטר וג׳ון מפנים את הפצועים. מחכים לך 
להמשך. עוד לא סיימנו". 

"אני בא". רגע, אבל לפני שירד אליהם, הוא צריך לשחרר את האיש המסכן שאזק 
בטעות, רק בשל העובדה שהיה מאנשי השירות של המלון והיה צריך לנשום אוויר 

צח... 

קובה

למשפחתו,  געגוע  בעיניו.  געגוע  המסוק,  לחלון  מבעד  הביט  אייל 
הקודרות,  ממחשבותיו  אותו  ניער  החיילים  אחד  של  קולו  שהיה.  למה  לעברו, 
הנוגות. "לאזוק אותו שוב, המפקד?" שאל. אייל הבחין שזהו החייל שהתיר אותו מן 

האזיקים, ונותר עומד לצדו, כשהאזיקים בידו. 

"עוד לא". המפקד פנה אליו, "אייל, תן לי את היד שלך".

עיני אייל התכווצו בחשד. "למה?"

"אתה לא בעמדה שאני אמור לענות לשאלות שלך". הוא דיבר בציניות עניינית, 
חוזר על פקודתו. "תן את היד שלך".

האיש  עומד  מה  תוהה  ידו,  את  אייל  הושיט  ברירה,  לו  שאין  ביודעו  בהיסוס, 
לעשות. הוא חש בדז׳ה וו.

"תן לי את היד שלך". אמר לו פורד, אחרי שנתפס על ידי האחווה כבוגד. 

אייל הביט בו בהשתאות, לא יורד לסוף דבריו של האיש. פורד חזר על דבריו. "תן 
לי את היד שלך".

אייל ציית, בהיסוס תמה, והניח את זרועו על השולחן. פורד נטל סכין דקיקה, 
"זה קצת יכאב, אני חייב להודות", אמר, "אבל לא נורא. שווה להקיז מעט דם למען 
הוא  היד.  כף  משורש  סנטימטרים  כמה  במרחק  קטן,  חתך  וביצע  אמר,  המטרה". 
הספיג את פרץ הדם בתחבושת דקה, והידק אותה על זרועו של אייל בפלסטר. אחר 
בגודל חצי  זעיר,  ושלה ממנו שבב  פתח את התיק הקטן שהיה מונח על השולחן, 

גרגיר אורז. הכניס אותו עמוק אל תוך החתך, וביצע שלושה תפרים מדויקים.

"הם יימסו וייעלמו", הבטיח לאייל, "השבב יישאר".
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והשבב, אכן, נשאר... אייל התנער מן הזיכרון. מה עכשיו? עוד שבב קטלני?... לא 
סביר. לא בקובה המיושנת. 

הציוד  על  אייל  התפלא  לרגע  עירוי.  ושקית  צינורית  דקה,  מחט  שלף  המפקד 
הרפואי שנגלה לעיניו, ובמשנהו התחייך. "אתה עומד להתאכזב".

"למה?" המפקד הכין את הערכה הסטרילית, והורה בעיניו לאחד החיילים לבצע 
את שאיבת הדם.

"אתה לוקח ממני דם כדי להכין ממנו חיסון או תרופה?" הבין אייל, החיוך שעל 
פניו מתרחב והולך. 

"פחות או יותר". הודה המפקד, על אף שטען לפני שניות ספורות שאינו אמור 
לענות לשאלותיו.

"אין לי בדם את התרופה". אייל צחק ממש, על אף המצב העגום בו היה נתון, 
"ואם ראית אותי מזריק אותה לעצמי, היית עד לסצנת מתח דרמטית ולא יותר". 

"אתה רציני???" בהה בו באי אמון. 

"לחלוטין". אייל משך בכתפיו, ממשש בעדינות את זרועו ומוצא וריד, "הנה, יש 
כאן וריד טוב. תשאב כמה דם שתרצה. אבל חבל על הזמן והכסף שתבזבזו. תשקיעו 

אותו במחקר שיועיל לאנושות". 

נימת  כביכול, אבל  לגלגנית  בנימה  לאנושות". אמר המפקד  "אתה ממש מסור 
הערכה נשזרה בה. 

"משתדל להיות".

"אז איפה התרופה, איש מסור לאנושות? כי אם יתפרץ הנגיף בלב הוואנה, אתה 
מסכים איתי שנצטרך אותה, כן?"

"מסכים בהחלט. היא הועברה ליעדה". 

"לאן?"

"אל הכפר. אל האנשים שהיו זקוקים לה. אולי נשארה להם אמפולה או שתיים". 
אייל משך בכתפיו, בהיתממות, "תבררו". 

אז  תגיד  מה  ההומה?  העיר  בלב  מגפה  תפרוץ  מחר  ואם  להם?  העברת  "הכל 
לאנשים?"
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את  לייצר  המדענים  את  היטב  להפעיל  שידע  הממשל,  אל  שיפנו  להם  "אגיד 
התרופה הזו, הגם שהיא עלתה לו בסכום לא מבוטל. שפשוט יעשו את זה עוד פעם. 
עכשיו זה יהיה קל, כי יש להם את הנוסחה. צריך רק כסף ורצון טוב. מקווה שיש 

לממשלה משני המצרכים הללו". 

מיאמי, פלורידה, ארצות הברית

בחדר שבע, גילה רובי, ישבו חמישה אנשים עגומי פנים וכבולי ידיים 
"שליחי  החבורה.  על  באקדחו  החווה  וקרול  בהשתאות,  בהם  הביט  הוא  ורגליים. 
שכנתנו הקטנה והבלתי ידידותית. הם באו כדי להרוג את ילדיו של גלבוע, כעונש 

על מעשיו".

"זה לא נכ..." החל ארלנדו, וקרול השתיק אותו בנפנוף באקדחו.

ככל  נמנע  מתוקנת  במדינה  סוכן  כל  מצטמרר.  רובי,  אמר  שמעתי",  זה  "את 
האפשר מפגיעה בילדים. "מה עכשיו?"

"עכשיו? אנחנו צריכים שיתוף פעולה כדי להגיע למטרה. הבאנו את הכדור קרוב, 
אבל לא הכנסנו לסל... אני רוצה שהמפקד שלהם יתקשר למי ששלח אותו, וכמה 
וכיוון אותו היישר אל פניו של  שיותר מהר". הוא סבב, אצבעו נצמדת אל ההדק, 

ארלנדו. קולו היה צונן ונוקשה. "יש לך שלושים שניות לחייג".

"אין לי את המספר האישי שלו", ענה האיש מיד.

"בוא נחליט שאנחנו אומרים את האמת זה לזה, אוקיי? אז תדלג על הקטע הזה. 
כי ראינו ששלחת לו תמונות ברשת".

לו.  נטה להאמין  "לא אני שלחתי". הפעם הוא אמר את האמת, אבל קרול לא 
"אנחנו לא פותחים כעת בדיון על זה. קדימה, חייג".

"רגע, אם יש לך תמונות, אתה יודע את המספר. תחייג בעצמך".

הדק  על  ללחוץ  יכול  אני  אם  הכפתור.  על  הלחיצה  בעצם  עזרה  צריך  לא  "אני 
האקדח, אני יכול ללחוץ גם על מקשי הנייד... אני רוצה שתדבר איתו".

"ומה להגיד לו?" מצמץ ארלנדו בעיניו.

בקשר  תדאג  אל  לאייל.  מסר  לך  יש  כי  ברמקול,  אותך  להעלות  ממנו  "תבקש 
לטקסט של התסריט, כי ברגע שתעלה לרמקול, אנחנו נדבר".
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"אני לא אעשה את זה", קולו היה נחרץ. 

"אתה בטוח?" קרול דרך, בשאננות כביכול, את אקדחו. ארלנדו היה אחוז אימת 
אם  לי  יקרה  מה  יודע  אתה  לחלוטין.  בטוח  אני  "כן.  יציב.  בקול  דיבר  אבל  מוות, 

אעשה דבר כזה ואכשיל את המבצע?"

"תקשיב, ארלנדו, גם ככה אתם בצרות. קודם כל פצעתם שניים מן האנשים שלי, 
הברית.  ארצות  אדמת  על  כאן,  עונש מאסר ממושך  לכם  להעניק  אמור  לבד  שזה 
חוץ מזה, פעלתם על אדמה זרה בלי אישור, כך שאין לנו שום סיבה חוקית להחזיר 
מי מכם להשאיר  אני אחליט את  אז  לכאן מעולם.  הגעתם  לא  לכאורה  כי  אתכם, 

בחיים לפי מידת שיתוף הפעולה שלכם". 

"מוזמן לנסות".

"תזכור. דמך בראשך, עם כל הפשטות של המושג. כי אנחנו מה-זה קצרים בזמן. 
כל רגע קריטי עבור אייל. אתה מתקשר או לא?!"

"לא". 

"אין בעיה. אתה בחרת". קרול פסע שני צעדים אחורנית, ואז ירה, בדייקנות, בין 
עיניו של ארלנדו, לעיניהם ההמומות של יתר אנשי הצוות. אחר כיוון את אקדחו אל 
מואיטו, מתעלם מן הסביבה הלא סימפטית. "תורך. תתקשר אל המפקד שלך. אני 

אלך אחד-אחד עד שהמסר יגיע לאייל. בלי התחכמויות".

מואיטו לקח נשימה ארוכה, חיוור מבהלה. "מה לומר לו?"

"כלום. רק תבקש לעלות לרמקול. את היתר נעשה אנחנו".

אחד מיערות קובה

את הנייד של אלי ללא מאמץ מיוחד, ואלי  "איפה אייל?" פול איתר 
עצמו, שישב והזיל דמעות על אחד הסלעים ביער, התנער והשתדל להישמע כאילו 

דמעה אחת לא חצתה את עפעפיו מימיו: "מה קורה?"

"שחררנו את המשפחה שלו", הודיע פול בנונשלנטיות, "רק תודיע לו, שהוא יכול 
להירגע".

"מה?!" אלי זינק ממקומו, מאושר ומבועת באותה מידה, "הוא כבר לא כאן!!!" 
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גן חיות שלם ממקומו, "הגעתם  הנייד, קולו מהדהד ברחבי היער מבריח  צעק אל 
מאוחר מדי! הקובנים כבר לקחו אותו ללא-יודע-איפה! איחרתם, אבל לגמרי!"

"תודה באמת על האיחולים שלך על המבצע שלנו", העמיד פול פני פגוע. "סיכנו 
את טובי החיילים שלנו. טוב לדעת שזה מיותר". 

"פול, תודות יבואו בסוף". אלי עקב במבט מתנצל אחרי הסנאי המבוהל שברח 
באמצע ארוחתו ואחרי זנבותיהן של הארנבות הנפחדות, "מה עושים עכשיו?"

ביצענו את החלק שלנו בארצות הברית, כעת התור  "תראה, חבר מסור, אנחנו 
שלך לאתר אותו. לנסות לראות אם תוכל לשחרר אותו".

יער. סנאים. פטריות. שקנאים  וכה בייאוש. עצים.  "אבל אני..." אלי הביט כה 
ואיגואנות ירוקות. איך בדיוק יאתר את אייל?! "מה היה המשפט האחרון ששמעת?"

"הוא מוטס למחנה אימונים צבאי סודי של קובה. לפי כיוון הטיסה מזרחה אני 
מהמר על..." פול הציץ במפה ובמכ"ם בו זמנית, "מטנזאס. ולפי נתוני המכ"ם לא 
עברו יותר מעשר דקות מאז שהמריאו, רשמית לא אוכל לשלוח שום מסוק או משהו 

דומה, אז תגיד לי מה יש לך ובמה אתה יכול להשתמש".

"תן לי רקע על המקום".

"העיר מטנזאס יושבת בסמוך ללשון ים גדולה הנכנסת עמוק לתוך היבשה", אמר 
פול ואלי תהה אם הוא מקריא לו היישר מן המידע הנגיש לכל ברשת הממוחשבת. 
"שדה התעופה חואן גואלברטו גומז נמצא מעבר ללשון הים, ממערב לעיר. והוא 
נחשב לשדה התעופה של ואראדרו ומשרת בעיקר את הבאים לעיירת הנופש היפה 
לכיוון  היערות  בתוך  קילומטרים  כמה  התעופה  לשדה  סמוך  הצבאי  המחנה  הזו. 
יכול להשתמש, אחרי המידע שהבאתי  לי אתה במה אתה  קמריוקה. עכשיו תגיד 

לך".

"נחמד מאוד מצדך למסור לי שיעור בתיירות, אבל גם אם אוכל להשתמש במאיץ 
החלקיקים הגדול של סרן* זה לא יועיל לי שום דבר! אייל לא יודע כלום!" אמר אלי 

מאיץ חלקיקים זהו מתקן המאיץ את מהירותם של חלקיקי החומר על מנת לבצע ניסויים   *
פיזיקליים שונים. ישנם מאיצים מגוונים ברחבי העולם, כשהידוע בהם, הארוך, היקר והטוב 
ביותר ממוקם במרכז המחקר סרן, בגבול שווייץ-צרפת. למרכז מחקר זה שותפות מדינות 
השותפה  היחידה  המדינה  היא  ישראל  העולם.  רחבי  מכל  פיזיקאים  בו  ושותפים  רבות, 

במרכז, שאינה באירופה
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מחשש  פעולה,  ישתף  לא  "הוא  ברשותו,  אייל  שהותיר  הנשק  את  בוחן  בחלחלה, 
שמשפחתו תיפגע!"

"אלי, הבמה שלך. גם אם נזדרז, לא נגיע לפניך. אתה הכי קרוב, אז תראה מה 
תוכל לעשות לפני שיינעל לעולם במחנה ההוא. כי לשם, עם כל הכבוד, לא יעז צבא 

ארצות הברית להגיע. אז אם אתה רוצה עוד אורח בחתונה שלך..."

"אוף, תשתוק". 

"שתקתי". 

קובה

הטלפון הנייד של המפקד, שאייל טרם היה מודע לשמו, צלצל במנגינה 
רקע ההתרחשות. הטיסה עברה מעל  על  סוריאליסטי  נשמע  עליזה. הלחן הקצבי 
הנייד  את  בחן  המפקד  השמאליים.  מהחלונות  מרחוק,  נראה  הים  אולם  היבשה, 

בתמיהה, ואז הרים. "מואיטו? מה קורה?"

להפעיל  "אפשר  ככל האפשר,  בוטח  להישמע  הוא השתדל  "אהמ... המפקד?" 
את הספיקר פון?"

המסוק החל פונה לימין. ממול נראה מטוס ג׳מבו הממריא משדה תעופה מרוחק. 
"בשביל מה?" קמטי חשד נוצרו בפני האיש. אייל בחן אותו במתיחות גואה. משהו 
קורה. ידיו היו משוחררות עדיין מן האזיקים, כיוון שהמפקד עוד רצה שיבצע תרומת 

דם למען האנושות... 

"בשביל... אני צריך לומר משהו לאייל". טייס המסוק שלא היה שותף לדרמה 
החל להוריד גובה לקראת הנחיתה בשדה התעופה המתקרב. קו החוף, שנמתח בדרך 
כלל בקו אחיד, נפרץ לפתע ולשון ים ענקית נראתה כעומדת לבלוע את עיר החוף 

על כל תושביה. אלמלא מצבו הירוד, היה אייל מתפעל מן הנוף.

"אני מקווה שהכל בסדר". ליבו של המפקד קפא לרגע. המשימה אליה נשלחו 
אנשיו הייתה מסוכנת, ועל אף שקולו של מואיטו נשמע שאנן, הבקשה לא הייתה 

שגרתית. 
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"כן, הכל בסדר". הזדרז מואיטו להבטיח. קנה אקדחו החם של קרול נצמד לרקתו. 
והוא כבר ראה המחשה חיה לשימוש באקדח זה...

"ַתראה לי תמונה". דרש המפקד, "תן לי לראות שהכל בסדר. מיד".

עיני מואיטו הועברו, באימה, אל קרול, כשהוא חושש שבקשתו של מפקדו תביא 
וצילם  הנייד,  נטל את  נסוג. הוא  ולא  נרתע  בו. אבל קרול לא  גם  לירות  את קרול 
את כל חברי החוליה כשהם כבולים באזיקונים. התמונה נקלטה בעיני אייל, שישב 
ועיניו אורו. המסוק המשיך להנמיך, הים התקרב, קבוצת תיירים  בסמוך למפקד, 
על ספינת טיולים כתומה וישנה הרימו עיניים אל המסוק המתקרב אליהם בנהמת 

רוטור. 

אייל, היישר אל הים שתחתיו. הוא הבין את  ליבו של  סלע ענק התדרדר מעל 
נלכדו, כך שהאיום על משפחתו הוסר!...  משמעות הדבר: חברי החוליה הקובנית 
לפני שהספיקו שוביו לעמוד על כוונותיו, התרומם בבת אחת ממקומו, מנחית מכת 
מחץ על צוואר החייל שישב סמוך אליו, רץ אל דלת המסוק, פתח אותה במהירות 

שיא וזינק החוצה.

הפתאומי  הקור  הרוחות,  האוויר,  מלחץ  נשימתו  נעתקה  הראשונות  בשניות 
וההבל שנוצר מן המסוק – כל אלו אפפו אותו בבת אחת, והוא חש שגופו צונח מטה 
במהירות חסרת שליטה. אילץ עצמו להירגע, ולקבל את העובדה שייחבט בחוזקה 
במים, ויצלול לעומק בלתי ידוע. תפקידו כעת הוא לבצע גלגול, להצמיד את ידיו 
ורגליו ולצלול נכון לעומק הים לפני שיצוף. אם ייפול על בטנו או על גבו הם עלולים 

להיקרע מעוצמת המכה. 

הידיים המושטות מעל הראש יקבלו אותה בקלות רבה יותר, יחסית, אם כי אין 
לדעת אם לא יישברו או לפחות ייחבלו בצורה קשה. הוא לקח נשימה עמוקה לאורך 
הצניחה. לא הייתה זו הפעם הראשונה שקפץ ממסוק, אבל כעת היה המסוק ברום 
גבוה יחסית לפעמים בהם תרגל קפיצה ממסוק, או ביצע זינוק ממסוק במהלך מבצע. 

החיילים שאמורים היו לשמור עליו, בהו בדלת הפתוחה בתדהמה. בלבול וחוסר 
והאחרון  הראשון  השיעור  היה  זה  לעברו.  לירות  לנסות  אפילו  מהם  מנעו  אונים 

שלימד אותם באומץ, נחישות, ודבקות במטרה.
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43

כלא תבור

אייל  העממית״.  החזית  באגף  ראשונה  בקומה  מהומות  “עמיאל, 
האזין לרשת הקשר, והתיר לעצמו חיוך. התוכנית שלו פועלת, בינתיים.

“שומע, גדעון. מה הם רוצים?״ עמיאל נשמע מוטרד מאוד.

“אוכל״, השיב גדעון. “הם אומרים שהם לא ברמדאן היום״.

“אממ...״ קולו של עמיאל מהורהר, לא פשוט לקבל פתאום תשע מאות אסירים 
לנהל. “אל תיכנס לקומה, זה רק יתסיס את האווירה. התאים נעולים. תן להם לשחרר 

קצת קיטור, אני אדבר אליהם במערכת הכריזה״.

אייל שמע בקשר את קולו של גדעון: “לא להיכנס לקומה ראשונה, בפקודה. אני 
חוזר, לא להיכנס לקומה ראשונה״.

מאוד.  מוטרדת  בארשת  שלו  המנהיג  של  בפניו  הביט  חזקיה  עמיאל״,  “מוזר, 
“אתה לא חושב?״
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“מה?״ עמיאל ניסה לשלוט בכל הנתונים, והרגיש שמוחו לא מצליח לעבד אותם 
בקצב הנדרש.

“אש במטבח״. מנה חזקיה על אצבעותיו. “מהומות בקומה ראשונה. הכל קורה 
פתאום, בבת אחת... ההוא, גיסך, אייל, עדיין בתא שלו? אתה בטוח?״

מן  דם,  איבד הרבה  הוא  “ישן.  אליו עמיאל את המסך.  סובב  בוא תראה״,  “כן, 
הסתם נחלש מאוד״.

חזקיה תקע אקדח בחגורתו. “אכפת לך שאני אלך לבדוק מקרוב?״

עמיאל משך בכתפיו. “בבקשה״. 

אחריו  השתרך  אבו-מנואל  במרוצה,  החירום  במדרגות  ירד  אייל 
לפעולה  משווע  פעילות  מחוסר  לעבור  אפשרי  בלתי  עד  קשה  כלשהי.  בכבדות 

צבאית אקטיבית ומהירה. 

אנשיו של עמיאל תצפתו על השער. הוא לא יוכל להגיע אליו בדרך הרגילה, גם 
אם בשב״ס או בשב״כ ינתקו עבורו את מצלמות האבטחה. בעיני הבשר שלהם יראו 

אותו אנשיו של עמיאל, בלי עזרה טכנולוגית. 

הקרוואן,  גג  על  קפץ  ממנה  הראשונה,  בקומה  עצר  שהוא  הסיבה  הייתה  זו 
באותיות  עליו  נכתב  ובניו’  לוי  ‘חיים  הכלא.  התחזוקה של  חברת  ציוד  את  שהכיל 
מסולסלות. המוח, שתוהה לעיתים תהיות חסרות קשר, התלבט מה יעשו בניו של 
חיים כשיתבקש אביהם לישיבה של מעלה. האם ישנו את השם? זה בטח יעלה הון, 

לזרוק את כל הציוד החתום בשם הזה.

המשאית,  גג  אל  הזה  הקרוואן  מגג  בקפיצה  לעבור  צריך  אתה  תתרכז.  טוב. 
המוסתרת על ידי מגדל השמירה. אם תתרסק על הרצפה, לא תהיה לך ברירה אלא 

ע אותך. להזעיק את חזקיה שְיַקּבֵ

שאבו-מנואל,  ומבחין  התנופה,  את  לעצמו  להעניק  צעדים,  כמה  התרחק  אייל 
העומד על המדרגות, מביט בו כבמשוגע. “אפשר לדעת מה אתה עושה?״
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“קפוץ גם אתה״, לא ענה אייל ישירות לשאלה. “אם תלך לשער בדרך הרגילה 
הם יירו בך״.

רטט עלה מהאוזנייה. “אייל, מישהו מתקרב אל התא בו היית כלוא!״ קולו של 
שאול מבוהל, “הוא הולך לכיוון המסדרון בו היית אמור להיות! בעוד דקה התוכנית 

שלך נחשפת!״

“דקה״, אמר אייל בקול בלתי נשמע, “זה כל מה שאני צריך״. 

תאי  של  המסדרון  דלת  מול  עומד  האבטחה,  במצלמות  לעיניהם  נראה  חזקיה 
בו  בהו  השב״כ,  במטה  שאול  של  במשרדו  היושבים  עיני  בדעתו.  וחוכך  הבידוד 

במתיחות איומה. נשימתם נעתקת. הוא קרב כדי צעד אחד ושלף צרור מכיסו.

“אייל...״ לחש שאול, “מה שאתה לא עושה, בבקשה תמהר...״

“אני מזדרז״, השיב אייל כשהוא מסווה את המתיחות ומדבר בקול ענייני, “קפוץ 
אני  לפני המשאית.  ותתחבא  בסולם  כך תרד  גבוה! אחר  לא  זה  כבר, אבו-מנואל, 

אסיע אותה לכיוון השער. אבל מהר!!!״

בתוכו,  טסו  מחשבותיו  מתמלאות.  שהוראותיו  לראות  לאחור,  הביט  לא  אייל 
רוצחים  על  מסתמך  הוא  חובבני.  הזה  המבצע  כל  צעדיו.  את  להכשיל  מנסות 
מורשעים, טרוריסטים עם דם על הידיים. איפה הימים הטובים של אלי, בנצי, דני, 

תומר... 

אייל זינק בבת אחת ומצא עצמו על גג המשאית, מתיר לעצמו נשימה קלה של 
ליד  והתיישב  החלון  לתוך  מהגג  השתחל  המשאית,  קצה  אל  התקרב  אחר  רווחה. 
צורך  אין   - הסתם  מן  ההשתלטות  במהלך  ברח  הנהג   - בפנים  המפתחות  ההגה. 

לשבור את הסוויץ’ ולהצמיד את חוטי ההצתה זה לזה.

אבו-מנואל צלע לעבר המשאית, נראה שנקע את רגלו בקפיצה. אייל סימן לו 
להתקדם, התניע והחל לנסוע לאטו לכיוון השער. 

מכשיר הקשר התעורר לחיים.

“עמיאל, בוא תראה את זה!״ שריקה של אי אמון וחרדה נשמעה בקשר, “מישהו 
התניע את המשאית שחנתה בסמוך לשער!״
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“מה אתה אומר, עוזיה?״ עמיאל, היה נשמע עסוק. “אתה בוודאי טועה. זה לא 
יכול להיות, תשנה זווית בעמדה שלך״. 

“זו עובדה!״ הדובר היה נסער. “המשאית זזה לאט לאט לכיוון השער!!!״

“מי נוהג בה?״ עמיאל הבין שעוזיה אינו הוזה. משהו השתבש. משהו קרה. 

“מהזווית שאני נמצא...״ עוזיה התאמץ לקלוט את מראה האיש, אבל לא הצליח. 
המשאית כבר נסעה הלאה. “לא רואים את תא הנהג״.

“קח את המטאדור היפה והחדיש הזה שלקחנו מן הנשקייה״, פקד עמיאל, קולו 
והרשף של המטאדור קטנים, מה  ניסיון אישי, שהרתע  ידע מתוך  קר וקשה. הוא 
שהופך אותו לנשק האולטימטיבי לירי מתוך מבנים סגורים. “ְטען אותו ותפוצץ את 

המשאית״.

“והנהג...״ הבהלה נשמע מכל תו ותו ברשת הקשר. 

בגבו של אייל הזדחלו מאות תולעים קרות. הוא חייב הסחת דעת לעוזיה. עמיאל 
לא משער שזה הוא. הוא לא היה נותן פקודה להרוג אותו. בוודאות.

“מי שהוא לא יהיה״, ענה עמיאל, קולו קפוא כקרחון, קשוח מפלדה, חסר רחמים. 
“דמו בראשו. הזהרתי״. 

זה היה הרגע בו החליקה ידו של חזקיה על דלת המסדרון של התא בו השאירו את 
אייל, הודפת אותה בזהירות. הדלת נעה ברחש צורמני וחשפה את התא בעל הדלת 

המסורגת לעיניו ההמומות של האיש. המיטה הייתה ריקה!... 

“עמיאל!!!״ הוא שאג אל תוך הקשר, “הגיס שלך איננו!!!״

ְשלֹוִמים

נחום הניח את הצלחת על השולחן. “זה בסדר?״ שאל בחשש. חביתות 
לא היו הצד החזק שלו. לעצמו הכין ביצים קשות או רכות בלבד. 

“לא״, אמר אלישמע ישירות. “שרוף מדי״.
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“זה  מאיימות,  עיניים  זוג  בו  ותלתה  מזהיר  מרפק  חוגלת  בו  נעצה  “ששש!״ 
מעולה, סבא״.

נחום חייך. הוא התיישב מול הילדים ליד השולחן, מניח צלחת ריקה לעצמו.

“אני לא אוהב אוכל כזה!״ הודיע אליצפן. “החביתה שרופה מדי, ואני אוהב סלט 
ן אני בכלל לא אוהב, רק יוגורט עם פרי או מעדן עם  ולא ירקות חתוכים ככה. וֶלּבֶ

קצפת״. 

“אז תישאר רעב, כמו שאמא אומרת״, חרצה חוגלת, מעבירה מבט נבוך אל סבה. 
“הוא סתם מפונק״.

“הכל בסדר, חוגלת״, עיניו ליטפו אותה, “את לא צריכה לקחת אחריות על כל 
דבר. הם ילדים, אני לא מתרגש ממה שהם אומרים״. וגם את ילדה, חשב ולא אמר. 

תירגעי. אל תיקחי על עצמך כל כך הרבה.

הוא קם מן השולחן ופתח את הארון תוך שהוא מגרד בסנטרו. חבילת סוכריות 
מלאה כדי מחצית, שוקולד שקיבל משכן במשלוח מנות לפני כמה חודשים ועוד לא 

פתח, עוגה קנויה. לא מלהיב במיוחד. 

הוא שלף את הסוכריות והניח לפני הילדים. “זה יותר טוב?״

אליצפן הציץ בחבילה. “לא. זה בלי הכשר״.

“זה עם!״ נעלב נחום, מצביע על חותמת הרבנות, “אני קונה עם הכשר!״ הוא, 
בניגוד למנחם אחיו, כן היה דתי. 

“זה לא הכשר שמספיק לנו״, אמר אליצפן בתוכחה, “אנחנו אוכלים רק מהדרין״.

לא  בכלל  “הם  להקל.  לגשר,  לפייס,  בניסיון  חוגלת  אמרה  סבא״,  חשוב,  “לא 
רעבים״.

“אנחנו כן!״ מחה אליצפן, “את בכלל לא יודעת!״

חוגלת הסמיקה. 

“שוקולד!״ הריע נחום מן המזווה, “חלבי! בד״ץ העדה החרדית! הכי טוב!״

 הילדים צהלו. “אתם לא בשריים?״ ביררה חוגלת בדאגה.
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“לא, אמא לא הייתה בבית ולא הספקנו לאכול שום דבר״, הזכיר לה אלישמע. 
“את רואה שאת לא יודעת? לכן אנחנו כן רעבים!״ 

יכולים לאכול? איך הם בכלל חושבים על  כן רעבים-לא רעבים. איך הם בכלל 
אוכל?! חוגלת נאנחה לעצמה והעבירה מבטה אל החלון. כאן, כשהיא אצל סבא-

נחום, אין לה שום דרך להתעדכן במה שקורה. היא לא תוכל להרים את האפרכסת 
בצד השני ולהקשיב, כי אף אחד לא מתקשר לסבא. אין לה שום דרך לדעת מה קורה 

עם דוד עמיאל, בית הסוהר, סבא וסבתא פרישר, דודה שירה וכולם. 

זה בטח קשור  לנסוע.  כך  כל  אין לה דרך לדעת למה אמא מיהרה  גרוע:  ויותר 
איכשהו לאבא, אבל איך?!

כלא תבור

הכל קרה בבת אחת.
אייל פתח את הדלת ויצא בקפיצה מן המשאית. כעת הוא כבר יכול להתגלות. 
הוא לא מסתתר יותר. אנשיו של עמיאל יכולים לראות אותו, מבחינתו. הוא סיים 

את החלק הסודי בתוכניתו.

אבו-מנואל המתין בצד. יציאתו של אייל מן המשאית הייתה עבורו הסימן לפעול. 
הוא התקרב לשער, בידו האחת החזיק בשועל, והשנייה תמכה בגדר, להעניק לעצמו 
שיווי משקל. עם הרגל הנקועה שלו, הוא התקשה להתקדם במהירות הרצויה. ואם 

ייפול על האדמה עלול להתפוצץ חומר הנפץ העוצמתי שבידו.

אייל רץ אל המדרגות בגלוי. חזקיה ובניהו נראו באים מן הכניסה הראשית בריצת 
אמוק, יורים ללא הבחנה. אייל התגלגל על האדמה, תופס מחסה מאחורי הקרוואן. 

הוא לא יצליח להגיע אל המדרגות בדפוס ירי כזה. הוא יצטרך למצוא דרך אחרת.

הקשר החל לטרטר במהירות. חזקיה ובניהו ביקשו תגבורת לכיוון השער הראשי 
ועוזיה מעמדת השמירה צעק: “מישהו מניח מטען חבלה על השער!״

אבו-מנואל הניח את השועל על הבריח הראשי, אצבעותיו המיומנות התעסקו 
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עם החיבורים. הוא לא סיים, כשקליע מרובהו של חזקיה פגע בו. הוא צנח על אדמת 
חצר הכלא. ראשו נחבט באדמה הקשה. הוא איבד את הכרתו.

“תפציצו את הקרוואן!״ שאג חזקיה בקשר. “עוזיה, אל תירה את המטאדור על 
המשאית! תכוון אותו אל הקרוואן!״

אייל תפס מחסה והביט לכיוון מגדל השמירה. עוזיה שינה את מרעום הרקטה ואת 
מיקומו, כך שישתנה ממטען חלול המתאים לירי כנגד רכב, לחומר נפץ מרסק המועך 
כדי לחימה, הוא רק אחד מיכולותיה  כזו, תוך  מבנים. שינוי ראש הקרב במהירות 

המרשימות של הרקטה.

עוזיה כיוון את המרנ״ט, וירה. 

ְשלֹוִמים

זה  אולי  דבר.  להבין  הצליחה  לא  אבל  במחשבתה,  היפכה  חוגלת 
ומה שקרה לאבא. קצת מוזר שקרו כמה  בכלל לא קשור, בית הסוהר של עמיאל 

דברים באותו זמן, אבל זה יכול להיות, לא?

“חוגלת?״ סבא התיישב לידה, מחייך חיוך מוטרד, “מה נשמע? מה קורה?״

“לא יודעת״, היא חככה קצת בדעתה, והוסיפה מתוך הרהור: “באמת לא יודעת״. 

“את לא יודעת מה קורה איתך?״ תמה סבה.

“אה, איתי״, הניעה את ידה בתנועת ביטול, “אני זה לא חשוב. אתה בטח יודע 
שיש דברים יותר חשובים״.

“אני לא כל כך יודע מה שאת יודעת, בלשית קטנה שלי״. הוא הביט בה בחיבה, 
“אולי תספרי לי?״ 

בקווים  ידע  הוא  הבלגן״.  כל  את  יודע  הרי  אתה  בבית.  לא  אבא  נסעה.  “אמא 
כלליים. כמו מה שידעו שאר יושבי הארץ, שעקבו בחרדה אחר הדרמה: מתנחלים 
אסירים השתלטו על כלא תבור, ויש להם תביעות כלפי הממשלה וראש הממשלה. 
לחינוך  כבוד  הפעיל מתוך  לא  בביתו  ידע. את המכשיר  לא  הוא  הלאה?  קורה  מה 
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נתנו  הם  אבל  דתי,  היה  הוא  גם  לנכדיו.  לחיים,  שתיבדל  וכלתו  ז״ל  בנו  שהעניקו 
לילדיהם חינוך תורני ממש. 

“מה הבלגן?״ נצנצו עיניו במשובה. על אף המתח בו היה נתון, הערפל ואי הידיעה, 
הוא נהנה ממעורבותה של נכדתו במתרחש. תמיד אהב לשמוע אותה מדברת. מאז 
החלה לדבר, בת שנה וכמה חודשים, נהנה לשמוע אותה. היא התחילה עם זה בגיל 

צעיר ועד היום לא הפסיקה...

והדוד שלי, עמיאל,  וערבים,  יהודים  בו אסירים  בית סוהר שכלואים  “יש איזה 
מרד בסוהרים והשתלט עליו״, נאנחה כמבוגרת. “לא יכול להיות שאתה לא יודע״.

“אני יודע״, העמיד פנים רציניות, “אבל אני אוהב לשמוע את הפרשנות הצבאית 
שלך״. 

עיניה הבריקו לרגע, ואחר כבו. “מישהו התקשר שאמא תבוא מהר. אני לא יודעת 
אם זה קשור לכלא ההוא או לא. לכאורה לא, כי הבנתי שאמא נסעה בקשר לאבא, 
ומה אבא קשור לבית הסוהר של דוד עמיאל?! אז אולי קרו כמה דברים בבת אחת. 

כי אבא...״ 

היא השתתקה. איך תגדיר את זה שסביב אבא תמיד קורים דברים? 

אמביוולנטי  לאייל  יחסו  עניינית.  נימה  לקולו  לשוות  נחום  השתדל  “ואבא?״ 
מאוד. “מה איתו ככה?״ 

“הוא לא בבית כבר הרבה זמן״. היא נשכה בשיניה את קצה אצבעה. “באמת שאני 
לא יודעת איפה הוא עכשיו״.
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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 



גוק  גורורפ | 9 

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.



גוק  1 | 17 

״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.



גוק  1 | 19 

״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?״ 
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מתוך הספר

מאוחר בערב, אחרי שהשכיב את הילדים לישון וסיפר להם סיפור 
כמו שהם אוהבים, פרש אייל את הנתונים על השולחן הסלוני, בלי כל סדר. היה חסר 
לו המשרד שאבזר לעצמו בבית ב'שלומים', אבל זה מה שיש. ותוֵדה, כמו שאמרה 

אפרת בצדק, על מה שיש.

אייל עיין ממושכות בדפים ובתמונות, מעלעל בהם בריכוז ומנסה לבנות לעצמו 
החוליה  את  לצוד  לנסות  צריך  הוא  הזו.  הכנופיה  על  כלום  יודע  לא  הוא  תבנית. 
האיש  שאלות.  הרבה  מדי  לשאול  בלי  פנימה  להחליק  לו  שייתן  האיש  החלשה. 

שיענה לו תשובות לשאלות שהוא אפילו לא יודע לשאול. 

אפרת, שהציצה אל הסלון, חייכה לעצמה כשראתה את שפע התמונות, טבלאות 
הנתונים והכתבות הגזורות. זה הזכיר לה כמה דברים מהעבר, ובאפה כמעט עלה ריח 
הגפנים של שמעיהו ז"ל, שהיה עולה מהחלון בזמן שאייל היה יושב מרוכז בחומר 
והווה התערבבו בזיכרונה כשהתקרבה, אך כשראתה את  ולא רק אז. עבר  כלשהו. 
החומר, קפא חיוכה בקצוות. עיניה נפלו על תמונות האנשים הבלתי נעימים בעליל, 

שאייל ניסה לאסוף במהירות כשנכנסה. 

"לא סימפתיים", אמרה קצרות, לבה מחסיר כמה פעימות. ברנשים מטילי אימה. 
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שריריים. מקועקעים. במילה אחת: גנגסטרים, ולא מהזן הקל. הם נראים פושעים 
כבדים שלא יבחלו בכלום. זה סוג האנשים מולם עומד בעלה להתמודד. מקסים. 

קלות  מנופף  אייל,  התחייך  שלנו?"  ביישוב  האנשים  כמו  ייָראו  שהם  "חשבת 
בתמונות שאסף ומנסה לדבר בקלילות ככל האפשר. הוא לא רוצה שהיא תדע מי הם 

האנשים הללו, כיצד הם נוהגים ומה מטרותיהם. 

שלו,  העולם  זה  האפשר.  ככל  רגועה  להישמע  היא  גם  ניסתה  להם?"  יש  "מה 
ייעוץ  זו שהצעת לו לקחת עבודת  יודע איך להתנהל בו. תזכרי שאת  חשבה. הוא 

אבטחה כלשהי. כעת תסמכי עליו. 

זאת  האמת,  "למען  פניו.  על  עלה  קל  חיוך  פירש.  ולא  ָסתם  כלום",  "לכאורה 
הבעיה". העובדה שאיש לא עקב אחריו הטרידה אותו. זמזום עקשני שלא חדל. בוקי 

לימד אותו לא להתעלם מאף זמזום. 

"אפשר לשאול פרטים על המשימה שלך?" פנתה לעבר הספה, מתיישבת עליה 
בהדגשה. היא רוצה לקבל תשובות יותר ברורות.

“לא כדאי”. נחרצות בקולו של אייל, על אף החיוך שצורף למילים. “יותר נכון, 
כדאי מאוד שלא”.

“אייל”. היא לא קמה, על אף שהבחינה בבירור בחוסר ההתלהבות שלו לשתף 
אותה. קולה היה מזהיר. “אני יודעת שאני הצעתי לך את זה. ובכל אופן אני מרשה 
לעצמי לומר: אם אתה מרגיש סכנה, תעזוב. אל תרחיק יותר מדי. תשמור על עצמך”.

אייל הניע בראשו בתנועה לא ברורה. 

“יש לך חושים מספיק מחודדים כדי לחוש בסכנה”, היא המשיכה, נעמדת סוף 
סוף ומזהה את ההקלה בעיניו. הוא לא רוצה שהיא תהיה כאן כשהוא בוחן את החומר 

הזה. “אני לא חוששת שמישהו יפתיע אותך. אני חוששת ממך עצמך”.

“כלומר?” הרים גבה תמהה.

הירוקות  העיניים  הסוף”.  עד  דבר  כל  עם  ללכת  חייב  אתה:  איך  יודעת  “אני 
התכווצו במעין הסכמה אילמת לדבריה. “אז אני שוב מבקשת: אם אתה חש משהו 

הקרוב לאיום על חייך, תבטיח לי שתעצור באמצע”. 
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ישראל

“נראה לך שהוא אמר את האמת?” אחרי שהוריד את אלי בביתו, נסע 
הרכב,  של  היוקרתיים  העור  מושבי  על  לבדם  נותרו  הם  אחותו.  של  לביתה  יובל 

מוחקים את הארשת העליזה שעל פניהם ונראים רציניים מאוד.

“אני חושבת שכן”. רננה הייתה מודאגת. “נראה לך שלא?”

“ציפורים קטנות מחדרי החקירות במשטרה ובשב”כ לחשו לי כל מיני דברים”. 
יובל העביר יד בשערו, מסיר את משקפי השמש מעיניו. “ביררתי קצת, אחרי שסיפר 
לנו שנעצר”. הוא שפשף את עיניו בעייפות פתאומית. “אלי מסובך, רננה. שחררו 
אותו, אבל הוא על הכוונת של כל מיני גורמים בגופי ביטחון ובמשרד ראש הממשלה. 

יותר ממה שהוא מעלה בדעתו”.

ובסופו של  “יפה להם”, חתכה בציניות. “האיש מוסר את נפשו למען המדינה, 
דבר הוא מסובך. הוא לא נשוי, אין לו משפחה, הוא מכר הכל כדי להגן על המדינה 

שלנו, וזו התודה רבה. ממש עושה חשק לשרת באיזשהו שירות ביטחון”.

“החבר שלו סיבך אותו”, טען יובל ביותר ציניות ממה שהשתמשה אחותו. “לא 
המדינה”. 

“יובל, זו המדינה שלנו שסיבכה את שניהם”. רננה דיברה בקול יציב וזועף.

“את קראת את כתב האישום של החבר שלו?” יובל הביט באחותו בנזיפה. “אל 
מכל  חוץ  המדינה,  בערכי  בגידה  של  חמורות  נגדו האשמות  יש  רננה.  ילדה,  תהיי 
לא  בנשק  חוקיות, סחר  לא  חקירות  קטינים,  באיברים, חטיפת  שלל פשעיו: סחר 
חוקי, ואפילו התנקשות לא מאושרת. אני מדבר איתך על רצח, רננה. אלו לא דברים 

פשוטים”. עצר לרגע כדי לנשום, לא מתייחס להבעת אי ההסכמה שעל פניה. 

“הבנתי מכמה חברים מהעבר שלי שהיו מעורבים בתיק שלו, שהאיש הזה נוהג 
לעשות מה שהוא רוצה על בסיס קבוע”. המשיך יובל, “לא לחינם רצו לעצור אותו. 

את מבינה לבד שאי אפשר להושיב בכלא אדם שלא עשה שום דבר רע”.

האיש  מזה,  “חוץ  המוחצת.  הקביעה  נגד  רננה  - אפשר”, התקוממה  כל  “קודם 
עשה דברים חשובים למדינה בדרך הזו שלו, וחלק מזה דווקא בגלל שאינו מציית 
לחוקים ועושה מה שהוא מבין. אז כשזה לא בא למישהו בטוב פשוט מוחקים את 

כל מה שהיה?”
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יובל את מה שנדמה היה לו שהעדיפה להתעלם  יש חוק במדינה”, טען  “רננה, 
ממנו.

“עבורך. עבורי. עבור אדם שצריך לשלם מיסים ולחגור את כל הילדים בכיסאות 
בטיחות תואמי גיל. לנהוג במהירות המותרת או להגיש דו”ח עסקי בזמן”, גיבתה 
רננה את טענותיה בהיגיון נגדי. “האיש הזה הרג אוליגרך ידוע, היה שותף בשחרור 
כלא תבור, זה לא אתה ואני”. היא פתחה את הדלת והציבה רגל אחת על האספלט.

“מה יש לך, רננה?!” תמה יובל, זיק עמום בעיניו. “את מכירה את החבר שלו?” 

“הו, לא”, ענתה, זעם בעיניה. “ממש לא. אבל אני מכירה את אחי”. 

באזורים  שתיים  ועוד  באזור,  כאן  עיקריות  טריאדות  שלוש  "יש 
מרוחקים יותר", אחרי שסיים אייל להצליב נתונים וסיכם את הידוע לו בתרשימי 
זרימה, הוא יצר קשר עם מואב דרך קישור שעובר בין מדינות שונות. אייל ידע היטב 
שאם מואב יחפור כמו שהוא מסוגל לחפור, יגלה מאין הוא מתקשר ,אך סמך על 
הידידות ביניהם שלא יעשה את זה. "אני רוצה שתצליב מידע בין שמות הטריאדות 
מקבל  אתה  אם  תראה  ותמונותיהם.  פעילים  של  ארוכה  רשימה  לבין  לך,  שאתן 

איזשהו הקשר".

‘מתי  או  ברחת?’  ‘איך  ולא  אתה?’  ‘איפה  לא  לא שואל שאלות.  מואב  "שלח". 
תחזור?’ 

טוב שיש גם אנשים כאלו, חשב אייל בעוגמה. הוא הופתע להרגיש את הכאב 
כולל אלו הקשורים  פועם בחזהו. שנים למד להתנתק רגשית מכל מאורע שהוא, 
אבל  כרגיל,  נהג  חוץ  כלפי  רגשותיו.  על  להתעלות  הצליח  לא  כעת  אליו-עצמו. 
כשהיה מניח לעצמו להרפות, היו הרגשות צפים בתוכו, מרים. הוא נתן כל מה שיכול 
היה לתת, ונבעט החוצה בלי שום הסברים. הוא פלט אנחה ממושכת, תמה על כך 
שמצא את עצמו מביע רגש בעוצמה שכזו. בדרך כלל שלט ברגשותיו. הפעם שלטו 

בו זעם וכאב. 

צלצול. אייל קפץ ממקומו, איבד את עצמו לגמרי. איך זה ששקע כך במחשבות? 
“מואב?”

“לא, סבא שלו”, ענה הצעיר, מפתיע אותו במשפט הבא שהשמיע: "תגיד, איפה 
הצלחת להשיג לעצמך אויב כזה?"
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שמותיהם  שאת  האנשים  תמונות  את  במוחו  הריץ  אייל  מדבר?"  אתה  מי  "על 
שלח למואב.

"לא על מי אלא על מה". דייק מואב. "אבל קודם כל, שמע לעצה מידיד ושכור 
לעצמך שירותי אבטחה. מדובר בשתי מאפיות ידועות לשמצה".

"מי יודע, למשל, להשמיץ אותן?"

"ארצות הברית נלחמה באחת מהן ראש בראש במשך כמה שנים, עד שהצליחה 
מקריא  שהוא  נשמע  והיה  מואב,  פירט  הצפונית".  אמריקה  מתחומי  אותם  לגרש 

מתוך טקסט כתוב, “התעסקו בתיק הזה הרבה אנשים. מה אתה צריך מהם?” 

"פרשת חטיפה", לא פירט אייל יותר מדי. "רק מי שצריך לדעת". 

במסך המחשב  מואב  הציץ  בחיים?"  עדיין  החטיפה שלך  חושב שנשוא  "ואתה 
שלו. "במקומך כבר הייתי מזמין את הפרחים להלוויה".

"אני לא יודע", הודה אייל. "כלומר, אני די בטוח שהוא מת, אבל אבא שלו רוצה 
אותו. גם בתור גופה". 

"אתה הולך כעת לחפור בכל אתרי הבנייה באזור כדי לראות באיזה מהם טמונה 
הגופה שלו?" היתמם מואב.

"לא. אני רוצה לדעת שמות וכתובות", ענה אייל ברצינות ללגלוג שבקולו של 
מואב. 

מדומה  אנחה  מואב  ביים  שלך",  הבא  הצעד  מה  מנחש  אני  קרובה  "מהיכרות 
לגמרי, שהייתה מלאת גאווה באיש שלמד להעריץ, "במקום להימלט על נפשך אתה 
תלך ותשאל אותם אישית מה עשו בגופה. קח שתי כתובות, ותזמין שני זרי פרחים 

למצבות".

"אתה מכיר אותי היטב, מסתבר", סרב אייל להתרגש. "תודה". 
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Â„ÁÙ ‡Ï ÂÈ·Â˘ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ˙‡ ·Â˘ Ï·ÎÂ ‡ÒÈÎ‰ ÏÚ Â·È˘Â‰ ,˙Â·ÈˆÈÂ
ÌÚ ˙Â˙ÓÚ˙‰ ÔÎ˘ ,ÂÈ„Úˆ ˙‡ ¯ÂÓ˘ÈÂ Â· ÏÙËÈ˘ „Á‡ ÏÈÈÁ ÌÚ Â¯È‡˘‰Ï
.È¯Ó‚Ï ˙ÈÏÈÂÂ‡ Ì‚ ‡Ï‡ ,ÈÂÎÈÒ ˙¯ÒÁ ˜¯ ‰È‰˙ ‡Ï ‰Ê‰ Ô˘·‰ ÍÏÓ ‚ÂÚ
,˙Â˜ÊÁ ˙ÂÚÂ�˙· Ï·Á‰ ˙‡ ¯˘˜ ,¯ÂÁ‡Ï ÂÈ˙ÂÚÂ¯Ê ˙‡ Í˘Ó Ô˙¯·‚‰ ÏÈÈÁ‰
,ÏÈÈÁ‰ ÔÁ‚ ,ÂÊ ‰ÏÂÚÙ ÌÈÈÒ˘Î .‰ÎÈ˘Ó‰ ÔÓ Â·‡Î ÚÏÂˆÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÚÂ¯ÊÂ
Ï·Á‰ ˙ÁÈ˙Ó Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ‰˙Â‡ ˙‡ ÚˆÈ·Â ‡ÒÈÎ‰ Ï‡ ÂÈÏ‚¯ ˙‡ Ï·Î
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Ï‚ÂÒÓ Â�È‡˘ ÚÏÂˆÓ‰ ˘Á ,ÔÂ¯Á‡‰ ¯˘˜‰ ˙‡ ÏÈÈÁ‰ ÚˆÈ·˘ È¯Á‡ .·‡Î

.ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ˙‡ ÚÈ�‰Ï

Â˘‡¯ ˙‡ ÚÈ�‰Ï ‰ÒÈ� ÚÏÂˆÓ‰ .‡˙‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ Â„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÈÒ ¯˘Â˜‰
,‰‡¯ÓÏ ÌÈ¯ÂÎÚ ,ÔÂ„�ÂÏ Ï˘ ‰ÈÓ˘ ˙‡ ‰‡¯Â ,ÔÂÏÁÏ „Ú·Ó Ô�Â·˙‰Ï È„Î
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˙‚¯„· ÔÈˆ˜ ÌÈ‡È·Ó ÈÂ·˘ ÏÎÏ ‡Ï .„Â·Î· ÂÈÏ‡ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó Ì‰˘ ‰‡¯�
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Ì‰˘ Ú„È ÚÏÂˆÓ‰ .˜„‰‰ ÏÚ ˙ÂÁ�ÂÓ ÂÈ‰ Ì‰È˙ÂÚ·ˆ‡ .˜˘�‰ ˙‡ ÂÈÏ‡
‡Ï ˙È¯·‰ ˙ÂÏÚ· .‚Â¯‰Ï ˙�Ó ÏÚ ˙Â¯ÈÏ :˙ÈÚÓ˘Ó „Á ‰„Â˜Ù ÂÏ·È˜
‡Â‰˘ ÔÎ˙ÈÈ Ì‡ Ì‚Â ,‰Ê‰ ˘È‡‰ Ô‰È˙Â„Â‡ ÌÈ¯ÊÈ˘ Ú„ÈÓ· ·Â˘ ‰�Î˙Ò˙
.ËÏÓÈ‰Ï Ô�Î˙Ó ‡Â‰˘ ‰¯˜ÓÏ ÔÂÎÈÒ ‰�Á˜È˙ ‡Ï Ô‰ ÂÈÈÁ· Ô‰Ï ÏÈÚÂÈ
Ú„È ‡Ï‡ ,˙ÂÂÓ‰Ó „ÁÙ ‡Ï ‡Â‰ ,‡Ï .ÂÂ‚· ˙¯ÂÓ¯Óˆ ‰˘¯Á ‰·˘ÁÓ‰

.Â˙ÓÈ˘Ó ˙‡ ÌÈÏ˘‰ Ì¯Ë˘

.ÌÈÎÂ¯„‰ ÌÈ¯ÓÂ˘‰ Ï‡ Â˘‡¯ ˙‡ ‰�Ù‰ ÏÈ'ˆ¯'ˆ "?ÌÏÏ‚· ?ÚÂ„Ó"

.‰ÏÈÏ˘Ï ¯Á‡Â ,·ÂÈÁÏ Â˘‡¯· „� ÚÏÂˆÓ‰

"?‡Ï ‰ÓÂ ÔÎ ‰Ó"

Â·‡Î ÂÈ˙ÂÚÂ¯Ê .ÛÂ˜Ê Â˘‡¯ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Ï„˙˘‰ ‡Â‰ ,"¯·„Ï ÏÂÎÈ È�È‡"
¯˙ÂÈ· „ÈÙ˜‰ ‡Ï ÏÈÈÁ‰ ÈÎ ÁÈÎÂ‰ ÛÂËÁ Ë·ÓÂ ,‰ÁÈ˙Ó‰ ÔÓ ‰ÓÈ‡ „Ú
‰È‰ Â˘‡¯ .ÏÁÏÁÎ ÔÂÂ‚ ‰ËÚ Â¯ÂÚ .˙È˘ÙÂÁ Ì„‰ ˙ÓÈ¯Ê ˙‡ ¯È˙Â‰Ï

."ËÚÓ Ï·ÏÂ·Ó È�‡" .Ì„‰ ˙¯ÈˆÚ ÏÚ Â˙˙Â‡ ÂÈÏ‚¯ ,¯Á¯ÁÒ

ÈÎ ‰‡¯� .‰‡˙˘‰ ÚÏÂˆÓ‰ .‡˙‰ Ï‡ Ò�Î� ÛÒÂ� Â‰˘ÈÓÂ ,ÊÓ¯ ÏÈ'ˆ¯'ˆ
ÌÈÒ�Î� ÌÈ˘�‡ ‰ÓÎ !‰È�ËÈ¯· ‡·ˆ ÏÎ ˙‡ ‰Ê‰ ·¯˜‰ ÒÂËÓÏ Â‡È·‰ Ì‰
.Ï˜˘Ó ÈÂÂÈ˘ ¯ÒÂÁÓ ÒÂËÓ‰ ÒÂ¯˜È ËÚÓ „ÂÚ ?‰Ê‰ ÔË�Ë˜‰ ‡˙‰ Ï‡
,ÂÊ ÍÂ˙· ÂÊ ˙Â�Â˙� ,˙ÂÒÂÎ È˙˘Â ,Ò�Î�‰ Ï˘ ˙Á‡‰ Â„È· ‰È‰ ÔÈÈ ˜Â·˜·
ÚÈˆ‰Â ÔÈÈ‰ ÔÓ ÂÓˆÚÏ ‚ÊÓ ÏÈ'ˆ¯'ˆÂ ,‰ÏÈÏ˘Ï Â˘‡¯· „� ÚÏÂˆÓ‰ .‰ÈÈ�˘·
Â· ÔÈ‡Â ÏÚ¯ÂÓ Â�È‡ ÔÈÈ‰ ÈÎ ÁÈÎÂ‰Ï È„Î Ô˘È ÏÈ‚¯˙ .‰ÈÈ�˘‰ ÒÂÎ‰ ˙‡ ÂÏ
˙ÂÈÒÂÎ‰ ˙‡ ‡È·‰˘ ˘È‡Ï ÁÈ�‰Â Â˘‡¯ ˙‡ ˙ÂÏ˜ „È�‰ ÚÏÂˆÓ‰ .Â‰˘ÏÎ ÌÒ
ÂÁÂÓ ˙‡ ··Ò˘ ÏÙ¯Ú‰Â ,ËÚÓ Ì‚Ï ‡Â‰ .Â˙Â‡ ˙Â˜˘‰ÏÂ ÂÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï

.¯‰·˙‰Ï ÏÁ‰

˙‡ ˘È ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï˘ ‰È‰ ‰‡¯� "?‡ˆÓ� ‰˙‡ ‰ÙÈ‡ Ú„ÂÈ ‰˙‡"
.ÌÏÂÚ·˘ ÔÓÊ‰ ÏÎ

˘È‡Ï ÊÓ¯ ,"‰„Â˙" .·Â˘ Ì‚Ï ‡Â‰ ,"ÔÂ„�ÂÏÏ ÌÈ·¯˜˙Ó Â�‡˘ ÔÈ·Ó È�‡"
‡ÏÏ ÚÏÂˆÓ‰ Ï˘ ÂÈÙÓ ‰˙Â‡ ˜ÏÈÒ ¯ÓÂ˘‰ .ÂÈ˙Ù˘Ó ÒÂÎ‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï

.‰‚‰
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‡Ï ÏÈ'ˆ¯'ˆ ."ÈÏ˘ ˙È·‰ Ï‡ ÚÈ‚‰Ï ÏÎÂ� ËÚÓ „ÂÚ .ÔÂÎ� ÍÈ¯ÚÓ ‰˙‡"
.Ï‰È� ‰˙Â‡ ‰¯È˜Á‰ ÔÓ ˙Ú„‰ ˙‡ ÁÈÒ‰

."10 ‚�È�Â‡„ ·ÂÁ¯· ¯‚ ‡Ï ¯·Î ‰˙‡"

Ï‚¯Ó· ÊÎÂ¯Ó Ë·Ó· ËÈ·‰Â ¯‚ÈÒ ˙Èˆ‰ ÏÈ'ˆ¯'ˆ ,"Ì˘Ó ˜ÂÁ¯ ‡Ï"
,ÏÈÏÚ· ÁÂ� ‡Ï ÔÎ˘Ó" .ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈÓÈ· ‰ÓÁÏÓ‰ Í¯ÚÓ ÏÎ ˙‡ ÚÊÚÊ˘

."ÍÏ ÁÈË·Ó È�È¯‰

.‰Ú·‰Ó ˙Â˜È¯ ÂÈ‰ ÂÈ�ÈÚ .ÍÈÈÁ ‡Ï ÚÏÂˆÓ‰ ."¯Â˜È·Ï È˙Â‡ ÔÈÓÊ˙ ,‰ÙÈ"

."˙ÂÏ‡˘ ‰ÓÎ ÏÂ‡˘Ï ,ÍÏ ˙ÙÎ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈÈ�ÂÚÓ È�‡"

ÈÓ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÁÈ„· .ÂÈ�ÈÚ· ‰ÏÚ Á„Â·Ó ıÂˆÈ� ."‰�Â˙� ˙Â˘¯‰"
ÂÈÈÁ ÂÏÈÙ‡ .„Á‡ ÁÂ˜ÈÓ ÛÏ˜ ÔÈ‡ Â·È¯ÈÏÂ Â˙Â˘¯· ÌÈÙÏ˜‰ ÏÎ˘ Ú„ÂÈ˘
„Á‡ Ë¯Ù ÂÏÂ ÂÈÙÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ÏÎÂÈ˘ ÌÏÂÚ· ˘È‡ ÔÈ‡ .ÂÈ�ÈÚ· ÌÈ·˘Á� Ì�È‡

.Â¯ÒÂÓÏ ÔÈÈ�ÂÚÓ Â�È‡˘

¯ÈÎ‰Â Ú„È ‡Â‰ .‰ÈÈÓÂ„· ,˙ÂÎ˘ÂÓÓ ÂÈ�Ù ˙‡ ÔÁ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
ÔÈ·‰ ‡Â‰ .ÂÏÂÓ˘ ÌÈÈ�ÈÚ· ÁÈÏ·Ó‰ ıÂˆÈ�‰ ˙‡ ‡¯˜Â ,Ì„‡ È�· Ï˘ Ì·ÈË·
ÔÈÈ�ÂÚÓ Â�È‡˘ Ú„ÈÓ ‰Ê ˘È‡Ó ‡ÈˆÂÈ˘ ÌÏÂÚ· ÁÂÎ ÔÈ‡ ÈÎ Ú„ÈÂ ,Â¯˘Ù ˙‡
‰ÎÙ‰ Ô‰Ï ‰ÙÒÂ�˘ ‰ÏÈ‰‰Â ,˙Â·Â¯Ó ÂÈ‰ ÂÓ˘· ÂÎ¯Î�˘ ˙Â„‚‡‰ .Â¯ÒÂÓÏ
‰È‰ ‡Ï ‰Ê ˘È‡ ÈÎ Ú„È ÏÈ'ˆ¯'ˆ .ÌÈ�ÂÈÏÚ ˙ÂÁÂÎ ÏÚ·Ï ‰Ê‰ Ì„‡‰ ˙‡
ÏÎÂÈ ÈÓŒÈ‡ ÈÎ Ú„È ÂÏ ,Â¯˜ÂÁÏ ÁÈÏˆÈ ÈÓŒÈ‡˘ ˘˘Á ÂÏ ÂÈÙÓ ‰‚‰ ‡ÈˆÂÓ
ËÚÓÎÂ ,ÔÓ‡È˙ ‡Ï˘ ‰„ÈÓ· ÂÓˆÚ· ÁÂË· ‰È‰ ‡Â‰ .Â˙˜È˙˘ÏÂ ÂÏ
˙˘ÂÁ˙ ,ÁˆÂ�Ó ‡Ï‰ ˘È‡‰ ,‰ÈÏ‚�‡ ˙Ï˘ÓÓ ˘‡¯ ˘Á ÂÈÈÁ· ‰�Â˘‡¯Ï

.˘Â‡ÈÈ

?ÌÈ˜ÂÏ‡ Ì˘· ,‰˙‡ ÈÓ" ,ÍÂÓ�Â ÈËÈ‡ ÏÂ˜· ÛÂÒ·Ï Ï‡˘ "?‰˙‡ ÈÓ"
"?'ÚÏÂˆÓ‰' ,‰˙‡ ÈÓ

BBB

‰¯ˆ˜ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙¯È˜Á .˙ÂÏ˜˙ ‡ÏÏ ‰Î˘Ó� ‰ÒÈË‰
‰ÓÎ „Ú Ú„È ‡Ï ÚÏÂˆÓ‰ .‰ÏÈÓ ÛÈÒÂ‰Ï ÈÏ· ‡˙‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡Â‰Â ,„Â‡Ó
.ÔÂ„�ÂÏÏ Â˙Â‡ ÒÈË‰˘ ˙ÂÂˆÏ Û¯Ëˆ‰ ÂÓˆÚ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ .·Â˘Á ‡Â‰

˘‡¯ È�Ù· ÌÈ‡�˙ ‚Èˆ‰ ‡Â‰ .‰ˆÓÓ ‡ÏÂ ‰¯ˆ˜ ‰˙ÈÈ‰ ‰¯È˜Á‰
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Â· ‰ÎÓ ‰·ÊÎ‡‰ ˙‡ ˘Á ‡Ï ÌÏÂÚÓ .˙ËÏÁÂÓ ‰ÏÈÏ˘· ‰�Ú�Â ,‰Ï˘ÓÓ‰
‡Â‰ .‡ÂÂ˘Ï ‰È‰ ÏÎ‰ ,ÔÎ Ì‡ .ÌÈÚ‚¯ Ì˙Â‡· ˘Á˘ ÈÙÎ ‰ÏÂ„‚ ‰Î ‰ÓˆÂÚ·

.ÌÚË ÏÎ ‡ÏÏ È·˘· ÏÙ�

˙Ó„‡Ï ÌÈ·¯˜˙Ó Ì‰ ÈÎ ÚÏÂˆÓ‰ Ú·˜ Â·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ .ÂÙ˜� ˙Â˜„‰
.¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ¯‰ÓÂ ,‰˘ÚÓ ˙Â˘ÚÏ ·ÈÈÁ ‡Â‰ .ÂÎ¯„� ÂÈ¯È¯˘ ÏÎ .ÔÂ„�ÂÏ

‰‰˙ ‡Â‰ .˜„‰‰ ÏÚ Ì„È ,ÌÈÎÂ¯„ „ÂÓÚÏ ÂÙÈÒÂ‰ Â˙Â‡ ÂÙÈ˜‰˘ ÌÈÏÈÈÁ‰
‡ÒÈÎÏ Â˙Â‡ ÌÈ¯·ÁÓ‰ ÌÈÏ·Î‰ ¯˘‡Î ÚÂ�Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰˘ ÌÈ·˘ÂÁ Ì‰ „ˆÈÎ

.ÍÎ ÏÎ ÌÈ˜„Â‰Ó

Ï‡ ‰�Ù ‡Â‰ ,"(ÈÏ ÁÏÒ) ÈÓ ÊeÈÒ˜‡"˜È˙Â „È„È ‡Â‰ ÏÎ‰ È¯Á‡ .Ô˙¯·‚‰ ∆¿¿ƒ

"?ÔÎ" ,‰ÈÈ‰˙· Â· ËÈ·‰ Ô˙¯·‚‰ .˙Â˜„ ˘ÓÁ È�ÙÏÓ ,ÂÏ˘

ÈËÈ¯·Î ÒÓÂ�Ó ,Ô˙¯·‚‰Â ,ÌÈ˙Â¯È˘‰ ‡˙ ÔÂÂÈÎÏ Â˘‡¯· ‰¯Â‰ ÚÏÂˆÓ‰
˙‡ Â„ÈÓˆ‰ Ì‰Â ,·¯˜˙‰Ï ÌÈÏÈÈÁ‰ È�˘Ï ‰¯Â‰ ‡Â‰ .Â˘‡¯ „È�‰ ,Ô‚Â‰Ó
ÏÚ˘ ÌÈÏ·Î‰ ˙‡ ‰�ÂÏ˙ ‡ÏÏ ¯¯Á˘ Ô˙¯·‚‰˘ ‰Ú˘· Â˘‡¯Ï Ì‰ÈÁ„˜‡
ÍÈÏÂ‰Â ,‰„ÈÓÚ Ï˘ ·ˆÓÏ ÚÏÂˆÓ‰ ˙‡ Í˘Ó ÌÈÈÒ˘Î .ÏÓÚ ‰Î Ì˙¯È˘˜
.‰ÎÈÏ‰ È„Î ÍÂ˙ ÏÂÙÈÈ ‡Ï˘ È„Î ‰ÎÈÓ˙Ï ˜˜Ê� ‡Â‰ .ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï‡ Â˙Â‡
ÔÈ·‰ ‡Ï ‡Â‰ .„È‡Ï ‰ÁÓ˘ ‰ÈˆÁÂ ‰ÏÓÁ ‰ÈˆÁ˘ ˙˘¯‡· Â· ËÈ·‰ Ô˙¯·‚‰
Úˆ·Ï Ï‚ÂÒÓ ‡Â‰ ÈÎ ‰‡¯� ‡Ï .‰Ê‰ ˘È‡‰ ˙¯È˘˜ ÏÚ ¯‰ÊÂ‰ ‰Ó Ì˘Ï
˙ÚÂ�˙· ˙Ï„‰ ˙‡ ÏÚÂ� ,Ò�Î�Â ˘‡¯ ÚÈ�· ÂÏ ‰„Â‰ ÚÏÂˆÓ‰ .È‰˘ÏÎ ‰ÁÈ¯·

.‰¯‚˘

.˙Ï„‰ Ï‡ ÌÈ„ÂÓˆ Ì‰ÈÁ„˜‡ ,ÌÈ˙Â¯È˘‰ ‡˙Ï ıÂÁÓ Â„ÓÚ ÌÈÏÈÈÁ‰
ÈÂ·˘Ï ÁÈ�‰ ,ÔBËÒe¯ (ÏÓÒ) Ï¯Bt¯B˜ ,Ô˙¯·‚‰ .ÂÙÏÁ ˘ÂÏ˘Â ÌÈÈ˙˘ ,‰˜„¿«»»¿

ÂÏ ÌÈ�È˙ÓÓ ÌÈÁ„˜‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈ¯‚ÂÒ ÒÂËÓ‰ ÈÏ˙ÂÎ .ÂˆÙÁÎ ˙Â‰˙˘‰Ï ÂÏ˘
‡˙· ¯·Â„Ó˘Î ˙È¯˘Ù‡ ‰�È‡ ˙ÂËÏÓÈ‰ ?˙Â˘ÚÏ ‡Â‰ ÏÂÎÈ ‰Ó ,‰‡ÈˆÈ·

.¯Â‚Ò ÒÂËÓ

.ÁÂ¯ ¯ˆÂ˜ Ï˘ ÌÈ�ÓÈÒ ˙ÂÏ‚Ï ÌÈÏÈÈÁ‰ È�˘ ÂÏÁ‰ ˙Â˜„‰ ÂÙÏÁ˘ ÏÎÎ
ÒÂËÓ‰ .˙˜ÙÂ‡Ó ˙˘¯‡ ÏÚ ¯Ó˘ Ï·‡ ,Â�ÂÚ˘· ÌÚÙ È„Ó ıÈˆ‰ ÔBËÒe¯¿
‰È‰ ‰‡¯� ‡Ï˘ ˙Â�È„Ú· ˙Ï„‰ ÏÚ ˘È˜‰ ‡Â‰Â ,ÔÂ„�ÂÏ ˙Ó„‡Ï ·¯˜Â ÍÏ‰
˙Á�È˘Î .˙‡ˆÏ ÂÏ˘ ÈÂ·˘‰Ó ˘˜·Ï ıÏ‡È ËÚÓ „ÂÚ .Â· ‰ÈÂˆÓ ‡È‰ ÈÎ
ÌÈÚˆÓ‡· Â˙Â‡ ¯Â˜ÁÈÂ ÏÈ'ˆ¯'ˆ ‰‰˙˘È ‡Ï ÔÂ„�ÂÏ ˙Ó„‡ ÏÚ ÒÂËÓ‰
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Ì¯Ë· Â‡ÈˆÂ‰Ï ·ÈÈÁ ‡Â‰ .ÒÂËÓ· ÂÏ ÂÈ‰˘ ÂÏ‡Ó ¯˙ÂÈ ˙ˆ˜ ÌÈÁ·Â˘Ó
.Â˙Á�È

ÌÈÏÈÈÁ‰ ÌÚ ÌÈË·Ó ÛÈÏÁ‰ ÔBËÒe¯ .˙Â˘È˜�Ï ·È‚‰Ï Á¯Ë ‡Ï ÚÏÂˆÓ‰¿

¯ËÓ .‰�Ú ‡Ï ÚÏÂˆÓ‰ .˙Â˜ÈÙ„‰ ˙ÓˆÂÚ ˙‡ ¯È·‚‰Â Â�ÈÓÈÏÂ ÂÏ‡Ó˘Ï˘
‰„Ú¯� ˙Ï„‰ .‰ÂÂÏ˘· ‰Ó‰Ó˙‰ ÚÏÂˆÓ‰ Ï·‡ ,ÌÈÈ‡Ó ‰˘Ú� ˙Â˘È˜�‰
ÌÈÏÈÈÁ‰ ÌÚ Ë·Ó ÔBËÒe¯ ÛÈÏÁ‰ ·Â˘ .·È‚‰ ‡Ï ˘È‡Â ,˙Â˘È˜�‰ ˙Á˙¿

.‰ËÈÚ·· ‡˙‰ ˙Ï„ ˙‡ ı¯ÙÂ ,˙È�¯ÂÁ‡ ‚ÂÒ� ,Â˘‡¯ ÚÈ�‰ Ê‡Â Â„ˆÏ˘

.˜È¯ ‰È‰ ‡˙‰







1
 אמאלפי, עיירה מקסימה על חוף אמאלפי, 
מחוז קמפניה, דרום איטליה, אוגוסט 2010

במאמץ רב השלים את הקטע הראשון של הסיבוב. נותרה לו כברת דרך ארוכה 
למדי, ושוב לא בטח בעצמו שיגיע עד לסופה. מאחוריו כבר נשפו כמה אנשים 
במאמץ להדביקו, והאגו שלו הכריח אותו להזדרז. חרפה תהיה לו אם יאפשר 
מעולם,  לאיש,  הניח  לא  בהן  עליו,  חלפו  ארוכות  שנים  אותו.  לנצח  לאחרים 
לסגת  לו  אפשרה  לא  ברור,  כסמל  פניו  על  שצוירה  הנחישות,  אותו.  לעקוף 

מעולם, בוודאי שלא לוותר. בוודאי ובוודאי שלא להיות מובס.

אגלי זיעה נטפו במורד מצחו, והוא התנשם והתנשף, אוחז ברובה שלו בכוח. 
‘כנראה אני כבר לא צעיר כשהייתי', חשב לעצמו, מעין בפליאה מעין בתרעומת, 
או  לילדים...  עניין  זה  צבע  כדורי  להתעסק...  בחרתי  ספורט  באיזה  ‘אבל 
לפנסיונרים...' צדעיו המאפירים הוכיחו לעין כל את אשר העדיף להתעלם ממנו.  
נהג ללגלג על בני גילו שצבעו את שערם. סבר שצבע אינו מסתיר קמטים, לאות 
כלשהי, או כתמי גיל. אי אפשר להסוות את הגיל, וגם לא היה לו עניין בכך. הוא 

לא רצה לעצור את הזקנה, הוא רצה לנצח אותה.  

ואחרי  איטלקית(  )אקשן,  "אזיונה"  השלט,  התנוסס  משם  גדול  לא  במרחק 
שטייל כל הבוקר והצהריים, חש שמיצה את כוחו. הוא התחיל מוקדם בבוקר, 
לאטארי  בהרי  מאתגר  הליכה  מסלול  אל  יצא  רותח.  איטלקי  אספרסו  אחרי 
המיוערים, ובחר במסלול המפורסם ביותר, "ֶסְנטֶיירו ֶדלִיי ֵדיי" )מסלול האלים( 
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בו צעד ללא רתע משך כמה שעות. סביבו רחשו קבוצות של עשרות, ואולי מאות, 
תיירים רעשניים, שכבר גרמו לו  להצטער על התאריך בו בחר לטייל בחוף ההומה. 
הרי לאטארי, הפרושים לאורך חוף אמאלפי, המושך מדי שנה מאות אלפי תיירים, 
לא היו יעד טוב עבור אדם עצבני שאוהב את הבדידות. אולי היה צריך לבוא אחרי 
ספטמבר, אז נרשמת ירידה חדה במספר התיירים. במחצית דרכו עצר בכפר ההררי 
והזעיר נוצ'לה, ואכל ב'טרטוריה סנטה קרוס', מסעדה קטנה ומקומית, ארוחת בוקר 
קלה ומאוחרת. הוא החליט שלא לסיים את הדרך המובילה מפוזיטאנו לפאריאנו, 
ירד  הוא  לעיירה אמאלפי.  ועלה על האוטובוס המוביל  ברגל  אלא חצה את הכפר 
במרכז התחבורה של אמאלפי, פיאצה פלבויה ג'ויה, ואחרי כמה דקות ברגל, עבר את 
מרכז העיירה פיאצה דל דואומו. כשהוא חוצה את רחוב העיירה הראשי, ויה לורנצ'ו 
ד'אמאלפי, חלף על פני המלונות, המסעדות והחנויות, ופנה אל חוף הרחצה, לא כדי 

לשחות אלא כדי לשכור סירה.

בדרכו, גילה את הפארק החדש שהוקם על החוף. היה זה פארק לא גדול, שנראה 
חייג  היסס,  הוא  הבוערת.  התיירים  מעונת  לעצמם  הון  לגרוף  בקשו  מקימיו  כי 
בסירת  לנהוג  או  במשוטים  לחתור  במקום  נכנס.  כך  ואחר  כלשהו,  טלפון  למספר 
והחליט  בשעון,  הציץ  נוסף  רגע  יותר.  מאתגרות  פעילויות  כמה  יבצע  הוא  מנוע, 
קטנה  במסעדה  הבחין  והוא  הגיעה,  כבר  הצהריים  ארוחת  שעת  כן.  לפני  לאכול 
שהוקמה בפארק. שיהיו בריאים, האיטלקים האלה. אצלם אין שום פעילות, הנאה 
אין  תלונותיו.  את  שכח  השולחן,  ליד  כשהתיישב  באוכל.  כרוכה  שאינה  בילוי,  או 
)רצועות  בין סקאליאטלי  דקות  כמה  הוא התלבט  בבישול.  אלופים  הם  לדבר,  מה 
פסטה( בתוספת חצילים, עגבניות ומוצרלה, לבין קאפוראלסה )תבשיל של חצילים 
עגבניות וגבינה(. היו גם כמה סוגי פיצה, משובחות כפי שרק ממציאי הפיצה, ילידי 
מחוז קמפניה, יודעים להכין. המסעדה הייתה מלאה ניחוחות איטלקיים מבוסמים, 
וראשו הסתחרר. עשבי תיבול, גבינות עשירות, דגים טריים ויינות משובחים, הם רק 
חלק מהתפריט האיטלקי המורכב. הוא בחר לבסוף כמנה ראשונה, בפיצה "מקורית", 
כלומר בעלת בצק דק, גבינת מוצרלה, שמן זית ומלח ים. הטבח, בן נאפולי אמיתי, 
לא רידד את בצק הפיצה במערוך כי אם מתח אותו על ידי העפה באוויר. הטעם היה 

מדהים, ואחרי כוס לימונ'צלו, הזמין רביולי דגים.

כשעמד לסיים את הקינוח האהוב ביותר על בני מחוז קמפניה, רום באבה, )עוגת 
סברינה עשירה עם ערמות של קצפת( הגיע הזר, והצטרף אליו לשולחן. 
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פניו של הבא היו עמומות קצת בשל הכובע המוזר שחבש, ובשל המעיל הכבד 
שעטה את גופו ביום לוהט של אוגוסט. הוא נראה מגוחך קצת, חשב האיש, אבל אין 

לו מה להתלונן. הוא זה שיזם את השיחה הזאת. 

"מה תזמין?" שאל בנימוס.

הבא חייך, "מה יש לך להציע?" 

האיש  התפריט.  בהושטת  ספונטנית  והגיב  המבודחת,  הנימה  את  קלט  לא  הוא 
החל לקרוא, "דג בדלעת ובשעועית, וסרטנים בגריל ברוטב מנטה..." הוא התחלחל, 

ועצר מלקרוא, "שום דבר".

"אתה וג'טאריאנו?" )צמחוני( הטבח הופיע במקום. האיטלקים סוגדים למזון, ואי 
אכילה במסעדה היא עלבון של ממש, "יש לנו מנות צמחוניות ואפילו ללא גבינה, או 

ללא בשר. מה שתרצה".

הבא חייך, והניע בראשו לסירוב. האיש היה המום מיכולותיו להתעלם מן האוכל 
האיטלקי.  

השיחה ביניהם הסתיימה מהר מאוד, והוא העביר את כרטיס הביקור שלו לאיש 
בעל הכובע רחב התיתורה. הלה חייך והשיב לו במנוד ראש. דרכיהם נפרדו. 

לצורך  שהוכן  המטווח  התור.  בסוף  ונעמד  כושלות,  קצת  בברכיים  צעד  הוא 
משחק בכדורי הצבע היה קטן, והוא שמח על כך. לא היה לו כוח להתרוצץ למרחקים 
גדולים. הביט בסקרנות בסוג הרובה אותו מחלק איש הצוות של הפארק. אל בית 
הוא  כלשהי.  במטרה  שפגעו  אחרי  אדום  צבע  שירו  דמה,  כדורי  הוכנסו  הבליעה 
לפגוע  שיצליח  מהם  מי  הירי.  לתחרות  חבריו  יהיו  אלו  סביבו.  העומדים  את  בחן 
באמצעות כדור הצבע במיקום אסטרטגי חשוב כמו בראש, למשל, או בחזה, יהיה 
המנצח. תחבולות הצליפה וההסתתרות היו ידועות לו, והוא אף פעם לא נכשל בסוג 

זה של שעשוע.

רעד קל חלף במורד גוו. המאמץ הגדול שהתאמץ עד כה, בגילו הלא צעיר, נתן 
את אותותיו. הוא התלבט אם לפרוש באמצע מן התור, אבל החליט שלא. מעולם 
לא ויתר על שום דבר. קיבל את הרובה שלו מן המדריך, בחן את אזור המשחק ושמע 

בחצי אוזן את ההוראות. קדימה. 

המשחק החל. בתחילה הכל היה בסדר. הוא התגבר על חולשתו היחסית, והצליח 
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לשחק היטב. הוא פסל שני צלפים-שחקנים, ונותרו רק שלושה. הוא הבחין שאחד 
אותם.  אמד  מרחוק  בלבד.  משחקים  שני  נותרו  מישהו.  עוד  פסל  המשחקים  מן 
שניהם צעירים ממנו, וקלי רגליים ממנו. הוא החליט לנקוט בעמדת המסתתר. משם 

יהיה אם קל יותר לצלוף, מאשר להתמודד מולם בריצת התחמקות. 

אבל עכשיו החל מצטער על כך שהתחיל בכלל. אף פעם לא הפסיד במשחק כדורי 
הצבע. הוא חבק לרובהו, משל הוא זה שיספק לו את הניצחון הנכסף, ואחר כך רץ 
הלוהטת  איטליה  מן השמש. שמש  הגנה  לו  העניק  לא  זה  והסתתר מתחת לשיח. 
בשיאו של הקיץ סנוורה אותו, ואגלי זעה שטפו את כל גופו. פניו חוורו, והדופק הלם 
ברקותיו. לא הרחק ממנו התחרו שני הצעירים שנותרו במטווח, והם נראו כמחפשים 
של  מדומה  בירי  יכולותיו  את  להוכיח  המנסה  המזדקן,  לאיש  לועגים  אולי  אותו. 

כדורי צבע...

הוא ַיְראה להם! במאמץ על אנושי התגבר על התנשפויות הקטר שלו, וזינק בבת 
אחת קדימה, אל מקום המסתור הבא. אם מישהו משני הצעירים הללו חושב שיצליח 

לנצח אותו ביריות הצבע רק מפני שהוא זקן והם צעירים – הוא יראה להם. 

ממקום המסתור שלו הוא הבחין בו. אחד הצעירים רץ מולו, מחזיק ברובה-צבע 
יימחק  הזה  האידיוטי  החיוך  אחת.  בבת  התרומם  הוא  לגלגני.  חיוך  ומחייך  בידיו, 

מפניו של הצעיר בעוד דקה, כשכדור הצבע יפגע בו בדיוק בראש...

ומשתק.  חד  כן,  לפני  בו  הלם  הכאב  זקופה.  לקומה  להתרומם  הצליח  לא  הוא 
הספיק  לא  הוא  חושיו.  כל  את  מטשטשים  עוצמתם,  בכל  אותו  לפתו  הייסורים 
ידיו אוחזות בלבו. מולו בהה בו הצעיר  לחשוב שום דבר לפני שהתקפל לשתיים, 
בתדהמה משתקת. כן, הוא ירה בקשיש הזה את כדור הצבע האדום, ואפילו הצליח 
לפגוע בין עיניו, אבל לא תתכן התמוטטות כזאת מכדור צבע... "הצילו!" הוא זעק, 

"מישהו התמוטט!"

מבאי  מישהו  בו  שירה  מיריית-הצבע  שניגר  האדום  הצבע  לאט,  צנח  האיש 
המטווח, משווה לו מראה נורא מכפי שהיה אמור להיראות אדם שלקה בהתקף לב. 

"נראה שקיבל התקף לב!"

•

"מי הוא היה?" שאל קולונלו )אלוף משנה( קרלו ויטורה, מפקד המחוז, ובעיניו 
)המשמשת  האיטלקית  הצבאית  המשטרה  הקרבניירי,  מקפיאה.  צינה  הבהירות 
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לתפקידים צבאיים ואזרחיים כאחד, פועלת בשירות משרד הביטחון ואחראית, בין 

חופפים  ותפקידיה  הצבא,  לדרגות  מקבילות  דרגותיה  האזרחי.  הפשע  על  השאר, 

לעתים למשטרה האזרחית, הפוליציה סטאטאלה(, גדרה את אזור האסון, ואת אזור 

בחדר המנהל המרווח  והקולונלו הקים חפ"ק  סביב,  כולו. שוטרים פטרלו  הפארק 

והממוזג, בלי לשאול את פיו תחילה. גופת המת טרם פונתה מהמקום, ואמבולנסים 

סבבוה סביב. הבלגן שרחש סביב, ושוטטותם המרובה מדי של אנשי הצלה במקום בו 

הם לא נצרכים, כמו גם המוני תיירים סקרניים, הגבירו את מתיחותו. הם מאבדים את 

העקבות היקרים והחמקמקים, מסייעים לחשודים להימלט ומעכבים את החקירה. 

ִויטֹוֶרה, מפקד המחוז, היה אחד מגאוני החקירה של אזורו. הוא הכיר בערך  קרלו 

עצמו, אבל ידע שלא יוכל לייצר יש מאין. מיקום האסון בעייתי, וצריך הרבה תחכום 

ותושייה כדי להתגבר עליו. 

"אין לי מושג". מנהל הפארק רעד ורטט. הוא הכיר את ִויטֹוֶרה. שמעו התפרסם 

באזור כולו. אם הוא כאן, הרי שהוא עצמו כבר לא יצא זכאי בקלות רבה. הוא חשב 

לאזור  יותר  נמוכה  בדרגה  קצין  נשלח  כלל  בדרך  בכלל?  הנה  הגיע  ‘למה  בבהלה, 

הפשע! מה הוא עושה כאן?' המנהל פשוט לא ידע על חיבתו של ויטורה לחקירה... 

באישורים  הים,  חוף  על  שהקים  בפארק  אתו?  יהיה  מה  עצמו.  על  רק  חשב  כעת 

כן,  כאן, בפארק שלו.  יתר  ובביורוקרטיה קשה, ארע אסון כבד. אדם מת ממאמץ 

יבטלו לו את  לו.  יהיו  יודע אלו השלכות  זה היה אדם מבוגר, אבל בכל זאת... מי 

האישורים, יסירו ממתקניו את תו התקן, יפרסמו בכל הארץ את המאורע המחפיר, 

עד  יעלה  זעמו  בוס?  והביג  שלו?  הפארק  של  בגורלו  יעלה  מה  אליו?  יבוא  מי 

השמים... הכספים שהושקעו... עבודתו הטובה... ההצלחה שלו... הפרנסה שלו... 

הרוע  כהתגלמות  כעת  בעיניו  נראה  ויטורה  פיצויים...  ממנו  ידרשו  יפוטר...  הוא 

בעולם. הוא והשוטרים שלו, שמסתובבים במקום זחוחים ומרוצים.

"הוא הגיע לבד?" ִויטֹוֶרה אחז מקטרת בפיו, אבל לא הצית אותה. המנהל חשד 

שזו סוג של פוזה ותו לאו, ומר מֹוְנרֹוסֹו, מנהל הפארק, שנא פוזות. יותר מכך, שנא 

אנשים המבקשים להראות מה שהם אינם, ושנא אנשים המבקשים שלא להראות מה 

הם באמת. אולי העובדים שלו יגידו שהוא מנהל קשוח, אבל הוגן. כל השוטרים הללו 

נראים לו ככאלו שיכולים לעמוד מהעבר השני של מתרס-החוק. 

"כן".
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מישהו נקש על הדלת, והמנהל פתח. הקולונלו נעץ בו מבט קריר, "הרשיתי לך 

לפתוח?"

"אבל..." מֹוְנרֹוסֹו העביר מבטו ממפקד המחוז השתלטן אל העובד בפארק שעמד 

בפתח הדלת. חולצת "אזיונה" הייתה גדולה ממידותיו, והוא נראה מוזנח ומרושל. 

ייראו  בימים כתיקונם היה סופג גערה נמרצת מפיו של המנהל, שהקפיד שאנשיו 

תמיד במיטבם. הבעת פניו של העובד נראתה אומללה לא פחות מזו שלו. "אנשים 

היסטריים", דיווח לו, "רוצים לעזוב את המקום, חוששים ומבוהלים, אבל השוטרים 

שלו", הצביע על הקצין הגבוה, "לא מרשים לאף אחד לעזוב. פקודה זו פקודה, כך 

הם אומרים".

המנהל התפלא, "פקודה של מי?"

העובד השיב לו במנוד ראש ובמבט עין מרמז לעבר קולונלו קרלו ִויטֹוֶרה. המנהל 

הסתובב לעבר ִויטֹוֶרה, ששמר על ארשת פנים אדישה למתרחש. "הוא?" שאל, משל 

נשוא השאלה אינו נמצא במרחק של מטר ממנו.

"כן", בניגוד למנהל שלו, היה העובד נבוך לדבר על אדם נוכח כאילו הוא נסתר...

המנהל העיף מבט בקולונלו, חום וקור התערבבו במבטו. הוא רתח מזעם ומקולו 

נשב קור מקפיא, "אתה נתת לשוטרים שלך פקודה לא לתת לתיירים לעזוב?"

"אכן". ענה ִויטֹוֶרה צוננות. הוא לא התרגש מהבעת הזעם של המנהל. העביר ידו 

בשערו הבהיר, שהיה מנוגד לפניו הכהות מחום השמש. הוא היה נאה למראה, וחיוך 

דק, השמור לאנשים נבונים, ריחף על שפתיו. 

"למה?" מֹוְנרֹוסֹו השתדל למשול בעצמו. אם לא היה ִויטֹוֶרה קצין משטרה בכיר, 

היה מטיח את אגרופו בשולחן, או מבצע את אחת מסצנות ההשתוללות שלו. הוא 

לא היה ידוע כאדם שליו שלא מאבד את עשתונותיו ברגעי משבר. 

הראשון  "הדבר  בקרירות,  ִויטֹוֶרה  אמר  אדוני",  שלך,  בפארק  היום  נהרג  "אדם 

שהייתי אמור לעשות זה לאסור אותך באשמת רשלנות".

"מאין אתה יודע שזו הייתה רשלנות?" קולו של המנהל נישא בצווחה דקיקה.

"אדם לא מת סתם ככה", השיב הקצין בחיוך דקיק. 
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"הוא היה אדם מבוגר", ניסה מֹוְנרֹוסֹו, בייאוש, לשמור על כבודו, "הוא התאמץ 
יותר מדי". קולו צונח שוב לתחתית סולם הקולות.

"אם המתקנים שלך מאמצים אנשים יותר מדי", אמר ִויטֹוֶרה בלעג מושחז, "כדאי 
שתשקול אם הם ראויים להפעלה".

"מה אתה רוצה?" המנהל ידע שהובס. 

"כרגע שום דבר. עוד מעט ארצה. רק אל תשאל שאלות על אופן החקירה שלי, 
וודאי אל תפריע לי להתקדם. הוריתי כבר על מעצר חשודים".

"חשודים?" מֹוְנרֹוסֹו לא הבין, "חשודים במה? אני... אנחנו נבדוק... אולי נשים 
ה...  האיום...  הנזק  ה...  ארע  איך  נברר  המבקרים...  גילאי  את  מגבילים  שלטים 

התקלה הזאת... נעשה כל שביכולתנו..."

חש  המנהל  להאשמה.  לעג  בין  משהו  ברור.  בלתי  בטון  ִויטֹוֶרה  אמר  "תקלה". 
ששגה.

"סליחה", התנצל, "ברור שזה אסון, אבל אחרי הכל, האסון ארע בגלל תקלה..." 

"נראה שלא הבנת", קולו של ִויטֹוֶרה היה עדין, והמנהל חש בקור פתאומי, "לא 
הייתה זו תקלה, אדוני. זה היה רצח".
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