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החלו מתבהרי� קווי ט האוב	 הכבד שרב� על העיר בשעת הבוקר המוקדמת הל	 ופג בהדרגה. אט א

פיתוח. מרחוק עלה קול שיעול קטוע של 	 אביב נגלו לעי�, כבתצלו� בתהלי הרקיע, ובתיה של תל

  .עסק שהקדי� לפתוח נקרעו לרווחה בצריחה צורמת בית מכונית מותנעת, ודלתותיו הכבדות של

המכונית. גל קור בלתי  אותיו ברגע שבו יצא מ�יאויר חד, חרי� ומכאיב קמעה חדר לר פר� 

חטו� לעבר השעו� שעל פרק ידו: שבע ורבע;  צפוי כמו גר� לו להתכנס בתו	 עצמו. הוא שלח מבט

קפה פתוח בפינת הרחוב. חמימות נעימה  דקות. הוא פנה לעבר בית נותרו לו עוד כארבעי� וחמש

 .ניו כאשר דח� לפני� את דלת הזכוכית הכבדהפ ליטפה את

ברישול מאמת ידו  גבר בעל שיער מאפיר משו	 הצדה בקפידה, מגבת לבנה ולחה תלויה 

 .השמאלית, יצא לקראתו

סמו	 לחלו� פינתי  קפה ע� חלב," הפטיר האיש קצרות, ותו	 כדי כ	 התקי� עצמו לישיבה" 

אדנות כשל בעל בית, נסוג בחזרה אל  יו אמרוגדול המשקי� אל הרחוב. המלצר, שכל הליכות

סבר, כשהוא נושא מגש ועליו  מדשדש בפני� אטומות אחר כ	 שב מאחורי הדלפק. דקות ספורות

 .סמו	 מש	 והעביר מאפרת מתכת פשוטה וצלוחית מלאה סוכר ספל קפה ריחני. משולח�

 " ?עוד משהו, אדוני" 

נעימה ומרגיעה,  ושא	 לפני רגע היתה לא תודה." תחושת החמימות שפשתה באבריו," 

אפודתו הספורטיבית, ושלח יד  הפכה לחו� מעיק ובלתי נסבל. במשיכה ארוכה פר� את רוכס�

המהביל, ובתו	 כ	 העלה ממעמקי הכיס פיסת  מגששת אל תו	 הכיס הפנימי. הוא לג� מ� הקפה

 .השולח� והתבונ� בכתוב, מהורהר נייר, פרש אותה לפניו על

לו. ככל  כתובתה של החברה אשר במשרדיה נקבעה לו הפגישה לא היו מוכרי�שמה ו 

חברה מסחרית הנקראת אג"ת  שהשתדל, לא הצליח להעלות בדעתו ניחוש הגיוני לפירוש שמה של

ידע יותר ממנו; נדמה לו, אמר, שיש חברה  בע"מ. ג� ראש מחלקת השיווק בחברה שבה עבד לא

 .בש� זה הסוחרת בחמרי בניי�

ויהיה  $חברה  מכל מקו�, היתה זו שאלה משנית: העובדה החשובה באמת היתה כי אותה 

המעליות הישנות בבניי� שבו היא שוכנת  שוקלת ברצינות רבה להחלי� את כל $ עיסוקה אשר יהיה 

 .עסק במעליות המהירות והשקטות שבמכירת� 

 ההגשה בבית דלפקצלצול מכשיר הטלפו� היש� והשחור, שניצב בפינתו המרוחקת של  

החרידו מהרהוריו. מבטו נישא  $ אי ש� בי� מכונת האספרסו המבהיקה לקופה הרושמת  $ הקפה 
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התלוי מולו. המחוגי� הורו על עשר דקות לפני השעה  מבלי משי� אל שעו� הקיר הגדול והמאובק

 .שמונה

כי אי� להניח  גורס כמי שמסכי� ללא עוררי� ע� הכלל הראשו� הנקוט בקידו� מכירות, ואשר 

מתחת למאפרה. בצעד מהיר התקד�  ללקוח להמתי�, ק� ממקומו, של� שטר כס� ותחב אותו אל

 .בי� השולחנות העירומי� לכיוו� הדלת

רתיעה. הוא זיהה את  מר גרינברג?" הקריאה בשמו גרמה לו להסב את פניו לאחור במעי�" 

צונו. במש	 שבריר שנייה שאל את עצמו ר קולו של המלצר, ותהה מניי� יודע האיש את שמו, ומה

בהזדמנות אחרת, א	 לא הצליח להיזכר בהזדמנות כזו. הגבר בעל  הא� פגש באיש הזה קוד� לכ�,

 האדישה רק עמד ש�, ידו האחת אוחזת בשפופרת הטלפו�, והאחרת נעזרת במטלית ארשת הפני�

 .הבהירה להסות על הפומית. בתנועת ראש כמו סימ� לו לגשת אליו

 .כ�; מה העניי�?" דרש הסבר בעודו מתקד� לכיוו� הדלפק" 

הכוסות שחצ�  טלפו� בשביל	," אמר המלצר, והושיט את השפופרת מעל המגש עמוס" 

 .ביניה�

אליו את המכשיר.  הבנה כלשהי מש	 בשבילי?!" קולו אמר תמיהה. משוכנע כי מדובר באי" 

מי ממיודעיו לאתר אותו דווקא כא�,  יכול היהבמש	 שבריר שנייה חלפו במוחו כל הדרכי� שבה� 

 .עבר עד שפסל את כל האפשרויות הללו, אחת לאחת וחלקיק שנייה נוס� $הקפה הזה  בבית

 אפשרות לאי נחישותו של הקול שעלה מ� האפרכסת, וקרא א� הוא בשמו, פסלה ג� כל 

 .הבנה

  "?מי זה? מי מדבר" 

ליד המעדנייה  י ממתי� ל	 במכונית הלבנה,הקול שבקע מהשפופרת התעל� מהשאלה: "אנ 

 .לנסיונות הבהרה, או לויכוח וניתק את השיחה מבלי להשאיר פתח $בפינת הרחוב ממול," אמר 

את האירוע המוזר  השיחה הותירה אותו נדה�, לא מבי�. מוחו פעל בקדחתנות, מנסה לנתח 

די להשיב את השפופרת לדלפק כ הזה בצורה הגיונית, א	 לשוא. ללא מחשבה התמתח מעל

אוכל מאחד  של המלצר. האחרו�, שעסק באיסו� כלי למקומה, ותו	 כדי כ	 מילמל "תודה"  לעברו

 .השולחנות, אפילו לא הגיב

ש�, מהורהר.  שוב החל מתקד� לאיטו לכיוו� הדלת, א	 במחשבה שנייה עצר. לרגע עמד 

והצי� החוצה בחשדנות. כחמישי�  וילו�ואז, בהיסוס בולט, חזר וניגש אל החלו�, הסיט את קצה ה

ישב ליד ההגה. חנתה המכונית. אד� בודד  מטר הלאה מש� בהמש	 הרחוב, בצד ימי�,
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מדוע, של� את קופסת הסיגריות שלו ורש� על פניה את מספרה  מבלי דעת ט,אינסטינקטיבית כמע

 .הרישוי. רק אז יצא אל הרחוב של לוחית

חצה את הכביש  סירוגי�, נזהר מהמכוניות החולפות,כשהוא מתבונ� ימינה ושמאלה ל 

הגדולה, עקב אחריו במבטו מבעד  באלכסו�. הגבר בעל השער המקורזל, שישב במכונית האמריקאית

 .למשקפי הטייסי� שלו

המכונית. טלפו�  הוא הקי� את כלי הרכב, התכופ� לפני�, וסקר בתשומת לב את פני� 

את מקורה של שיחת הטלפו�  המושבי� הקדמיי� הסביר אלחוטי שהיה קבוע ברווח שבי� שני

 .מותק� מתחת לתא הכפפות הקפה. מכשיר קשר נוס� היה שהשיגה אותו בבית

הנהג, רכ� הצדה,  באמצעות כפתור חשמלי הוסט החלו� למטה. "אנחנו אג"ת בע"מ," אמר 

  .במושבו, ממתי� וביד אחת דח� את הדלת שלימינו. ללא כל אומר שב והתיישר

 
 

  חלק ראשו�

  

1.  

  מכשיר הטלפו� בביתו של ראש ממשלת ישראל צילצל וחזר וצילצל.

ראש הממשלה נשא את עיניו מקוב� המסמכי� שבו עיי�, ועשה בידו הימנית תנועה חסרת   

סבלנות. אחד משני שומרי הראש החסוני� שנמצאו במחיצתו דר	 קבע ק� ממקומו, שבצדו 

דממה הניח את נשקו על השולח� הפינתי שניצב בסמו	, והרי� המרוחק של חדר העבודה הגדול. ב

את השפופרת. הוא שוחח קצרות ע� מזכירתו האישית של ראש הממשלה, ואחר חצה את החדר 

בצעד מהיר, ונותר ממתי� ללא ניע מאחורי כתפו של האיש השקוע בקריאה, עד שהתפנה. רק 

  לפני� ואמר בקול שקט:כשנשא אליו ראש הממשלה את עיניו, גח� שומר הראש 

  "שר החו� על הקו, אדוני."  

הגבר הקשיש כמו ניעור. בניד ראש קל הודה לשומר והרי� את השפופרת מהשלוחה שעל   

  שולחנו.

הקול מעברו השני של הקו נשמע צורמני במקצת, ויותר משמ� אכזבה הסתנ� ועלה מ�   

  השפופרת כשאמר: "ההחלטה התקבלה, העניי� אושר סופית."

  "בוא מיד למעוני," בא המענה, חד והחלטי.  

  "כ�, אדוני," והשיחה הסתיימה.  

ראש הממשלה צנח לאחור בכורסתו. המתח הבלתי פוסק שבו היה נתו� בחודשי� האחרוני�   

נת� בו את אותותיו. עייפות נוראה פשתה באבריו, ואלמלא נמצאו עמו שומרי הראש היה מ� הסת� 
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וכלי  $בששת החודשי� האחרוני� הל	 מצב בריאותו והידרדר מניח לעצמו להתנמנ� קמעה. 

מנת להתעשת. בפר� חיות הזדק�  התקשורת לא פסקו מלעסוק בכ	. כעת נזקק לכל כוחותיו על

  בכיסאו ולח� על הכפתור שליד שולחנו: "תשיגי לי את מיכאל!" אמר בתקיפות.

יקאיות גדולות, מהסוג כחצי שעה מאוחר יותר, סמו	 לחצות, עצרו שתי מכוניות אמר  

המשמש את שרי הממשלה, לפני הבית הפינתי שברחוב בלפור בירושלי�. ארבעה אנשי ביטחו� 

תמירי�, לובשי� בלייזרי� כחולי� ומכנסיי� בהירי� תואמי�, זינקו מהמכוניות. בידיה� נשאו תיקי 

י� הגזורי� בקפידה מקלעי� בעלי קת מתקפלת, ומעיליה� העליונ ג'ימס בונד שחורי� המכילי� תת

בליטה שרמזה על קיומו של  $לא הצליחו להסתיר את הבליטה שעל היר	 הימנית של כל אחד מה� 

  אקדח שירות אוטומטי.

כשה� נעזרי� בפנסי� רבי עצמה סקרו שניי� מאנשי הביטחו� במהירות ובמיומנות את   

ורות לרווחה של המכוניות הסביבה הקרובה, בעוד חבריה� ממתיני� דרוכי� על יד דלתותיה� הפע

שמנועיה� נותרו פועלי�. ג� כאשר נית� האישור כי הכל כשורה, לא כיבו נהגי השרד את המנועי�. 

הובלו אל מחו� לכלי הרכב ופנו לעלות במדרגות האב�  $שר החו� ושר הביטחו�  $שני השרי� 

בטחי� האחרי� נותרו שבכניסה לבית. שניי� משומרי הראש סגרו עליה� מאחור, ואילו שני המא

ורק אז  $ כ	 נבלעו א� ה� במבוא הכניסה  עומדי� לרגע ליד שער הברזל שברחוב. כעשר שניות אחר

  דממו המנועי�, כבו הפנסי�, והשקט שב לשרור בשכונה השלווה.

בתו	 הבית פנימה החזיק אחד מהשומרי� החמושי� את דלת חדר העבודה של ראש   

א� הבית מסיעה לתו	 החדר עגלת הגשה עמוסה כריכי� וקנקני הממשלה פתוחה לרווחה, בעוד 

קפה. אנשי הביטחו� המתינו עד שהאשה סיימה לערו	 את הכלי� על שולח� קט� שעמד סמו	 לאח 

  ויצאו עמה מהחדר. ראש הממשלה ושני שריו הבכירי� נותרו לבד�. $השיש הלב� 

י�, התנדב למזוג את הנוזל השחור שר הביטחו� מיכאל אלמוג, גבר עב כרס ושופע מר� נעור  

והריחני אל תו	 ספלי החרסינה מבלי שהתבקש לעשות זאת. הקשיש בעל פני החפרפרת האפורי� 

והחולניי�, שישב מעברה השני של מכתבת המהגוני הענקית, קירב אליו את אחד מהספלי� והשלי	 

  לתוכו טבלית ממתיק מלאכותי.

לא גינוני� מיותרי�, פונה לעברו של שר החו� "מה קרה בדיוק?" פתח ראש הממשלה ל  

  מאיר גילת.

"כפי שכבר אמרתי קוד� לכ�, בשיחתנו הטלפונית..." כיחכח הדיפלומט בגרונו, "ההצבעה   

בקונגרס האמריקאי הסתיימה לפני כשעה. ההחלטה לקיי� ועידת פסגה משולשת בהשתתפות 

 $ חטרא  בראשותו של ג'ורג' אבו הברית והחזית הרדיקלית לשחרור פלשתי� ישראל, ארצות

התקבלה; אמנ� ברוב דחוק, אבל התקבלה." האיש נאנח ארוכות. "לצערי לא עלה בידינו למנוע את 

  הדבר."
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  "מדוע?" תק� ראש הממשלה את יריבו העיקרי במפלגה.  

השר, שנודע כמקדי� מחשבה לדיבור, הירהר רגע ונראה מהסס: "במקרה המסוי� הזה נבצר   

א� לא ניסינו, לקיי� פעילות הסברתית רצופה שתכליתה לשכנע את חברי הקונגרס להצביע מאתנו, ו

 $בצורה זו או אחרת; אילו כ	 נהגנו, היו טועני� נגדנו כי אנחנו מטרפדי� מראש כל סיכוי לשלו� 

  ובטרפוד כזה יש יותר מאשר טע� לפג�..."

סי� לכ	 את כל שאר "מה קורה כא�?" קטע ראש הממשלה את ההסבר, "הרי א� נו  

הברית לאחרונה, למרות הלח� הכבד שהפעלנו על הממשל באמצעות  ההחלטות שקיבלה ארצות

הממסד היהודי באמריקה, נמצא שיש לנו יותר מסיבה לדאגה. אני מתכוו�, כמוב�, לקיצו� בסיוע 

טחו� כדי הכלכלי לישראל כמעט עד למינימו�, להפסקת הסחר עמנו תו	 איו� לפנות אל מועצת הבי

לאומי, לפגיעה שלא היתה כמוה באספקת הנשק  שתקבל החלטה להטיל עלינו חר� כלכלי בי�

  " $ שתמורתו שולמה מ 

  "ולעומת זאת, להחלטה לספק טילי הסטינגר לסעודיה," התיז אלמוג.  

  " $ $"נכו�   

  הברית עומדת לחתו� ע� ירד� וסוריה," המשי	 שר הביטחו�. "ולעסקות הנשק שארצות  

"כ�; ובכ�, מה גור� לנשיא האמריקאי סטיוארט דאגלס להסתלק ללא כל בושה   

מההתחייבויות של הנשיאי� הקודמי�, להתערב התערבות בוטה בענייני הפני� של ישראל באמצעות 

השמצת מפלגתנו, להצהיר באופ� חד משמעי כי עלינו להחזיר את רמת הגול�, לפרק את 

  " $ההתנחלויות 

  ר את ירושלי�!" זע� שר הביטחו�."ואפילו להחזי  

"ואפילו להחזיר את ירושלי�," נאנח ראש הממשלה. "בקיצור, א� ניקח בחשבו� את כל   

  הברית לישראל. למה?" ההחלטות האלה, נוכל להצביע על מפנה חד ביחסה של ארצות

"הנשיא סטיוארט דאגלס חושב שהוא יכול להרשות זאת לעצמו עכשיו, כשארצו היא   

המועצות התמוטטה, וזקוקה לסיועה  ה היחידה שנותרה בעול�," אמר שר החו�. "הרי בריתהמעצמ

וזאת  $הברית באופ� נואש. לא זו בלבד, אלא שהוא אינו חושש עוד מפני הלובי היהודי  של ארצות

ג� משו� שהמוסלמי� צברו כוח לא מבוטל, וג� משו� שכמה מפעולותינו לא זכו באהדת� של 

  הברית." יהודי ארצות

"ובכל זאת," תופפו אצבעותיו של ראש הממשלה על השולח�, "אני שואל לא רק כיצד קורה   

  שהנשיא יכול לפעול נגדנו, אלא מדוע הוא עושה זאת."

"קשה לענות על כ	 באופ� חד משמעי," קימט שר החו� הישראלי את מצחו. "באופ� כללי   

דש בעול�. למה? אינני יודע. נראה שהניצחו� נראה שסטיוארט דאגלס נחוש בדעתו להשכי� סדר ח

היה חשוב לו במיוחד: אסור לנו לשכוח כי אלה ה� ההחלטות  $ כמו ג� בקודמות  $ בהצבעה הזאת 
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הראשונות שהוא מקבל בתחו� מדיניות החו�. הפסד בהצבעות היה משמיט את הקרקע מתחת 

  רגליו, ומקשה על המש	 תפקודו בעתיד."

" זע מיכאל אלמוג בכיסאו. "אחרי הכול, כבר דשנו בנושא הזה לא פע�. "בואו נדבר לעניי�,  

  מה פירושה המעשי של החלטת הקונגרס האחרונה?"

חטרא ותאל� אותנו לשבת  הברית תכפה עלינו את הפגישה ע� אבו "פשוט מאוד: ארצות  

  למרות כל מה שאמרנו בעניי� זה." $אתו ליד שולח� הדיוני� 

  שר הביטחו�, ולשאלתו היתה משמעות רבה. "ומה א� נסרב?" שאל  

שר החו� שלח גיחו	 קצר וקטלני אל עבר הגבר שישב לימינו: "לא הייתי מציע אפילו   

הברית, הנזק שוודאי יגר� לנו יהיה רב  לשקול זאת. במצב היחסי� הנוכחי שלנו ע� הנהגת ארצות

  לאי� שיעור..."

גברי� היה שקוע במחשבותיו. חודשיי� שתיקה מעיקה השתררה בחדר. כל אחד משלושת ה  

לפני כ�, כאשר הועלתה בפע� הראשונה ההצעה בדבר "חידוש יזמת השלו� בהשתתפותו של מנהיג 

לא התייחס אליה איש ברצינות. עוזר שר החו� האמריקאי,  $ החזית הרדיקלית לשחרור פלשתי�" 

כל ממשלות ישראל הודיעו שוב שהגה את הרעיו�, כמעט ושיל� על כ	 בקריירה שלו; אחרי הכול, 

ושוב כי "לעול� לא יתנהל משא ומת� ע� ארגו� טרור או ע� כל גור� אחר שאינו מכיר בישראל 

  כמדינה ריבונית."

הברית, שהכאיבה במיוחד במישור הכלכלי, א� לא  ואול�, ההידרדרות ביחסי ישראל ארצות  

לא כבעבר, גל התגובות הנזעמות נעצרה בתמיכה הגלויה של שר החו� האמריקאי בעוזרו; וש

והחריפות מצד ישראל לא ש� ק� ליזמה הבלתי רצויה. להיפ	: הנשיא האמריקאי עצמו הצהיר 

מפורשות, ללא כחל ושרק, כי ג� הוא תומ	 "ברעיונות החדשניי� והמבורכי�". הדלפות, אולי 

א לדרוש כי יורשה חטר מגבוה, הסגירו את ההסכמה בי� הממשל האמריקאי לבי� ארגונו של אבו

לערביי הגליל להכריע א� יעמוד ג� חבל אר� זה לדיו� שבו יוכרע לאיזו מסגרת מדינית ישתיי	. היה 

הברית תעבור. העול� כולו הוכה בתדהמה. במש	 שבועות לא  זה קו אדו� שאיש לא חשב שארצות

א	 המגמה הכללית  ,ירד הנושא מהכותרות הראשיות של העיתונות העולמית. התגובות היו מעורבות

"בעלי ברית� וידידיה� של הישראלי�"  –בקבלת דעת� של האמריקאי�  בקרב מדינות העול� היתה

  ערבי כבר היה לה� לזרא.  $פשוט משו� שהסכסו	 הישראלי –

נגר� זעזוע אדיר, והיו מי שראו בכ	 אות וסימ� להתמוטטות היחסי� המיוחדי�, בעול� היהודי        

 ;ני�, בי� ישראל וארצות הברית. אחרי� הרחיקו לכת עוד יותר. "חורב� הבית השלישי"בני עשרות ש

  הגדיר זאת שגריר ישראל בארצות הברית כאשר מסר לנשיא האמריקאי איגרת מחאה. 

פרט לאיגרת המחאה שנמסרה לנשיא ארצות הברית לא ממשלת ישראל שמרה על שתיקה:       

שחלק� נמשכו עמוק אל  ,תקיימו אמנ� פגישות סוערות אי� ספורנעשה ולא נאמר דבר. בירושלי� נ
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ואולי, כפי  תו	 הלילה, א	 לא הושגה בה� תמימות דעי� ולא הגיעו באמצעות� להחלטה כלשהי.

, והחליטו שלא להחליט לשנהגו לא אחת, העדיפו הישראלי� במודע את מדיניות הטמנת הראש בחו

  דבר בינתיי�. 

הממשלה את השתיקה: "מה יקרה עכשיו? א� תוסיפו את החלטת הקונגרס לבסו� הפר ראש       

בעניי� הפסגה המשולשת להחלטות שכבר הזכרנו, כולל התמיכה בעמדת הערבי� שעל ישראל 

איומה. אני לא רואה שו� דר	, מלבד מסתמ� פה מהפ	 פוליטי בעל משמעות  –לצמצ� את העלייה 

ההחלטות האחרונות של האמריקאי� אינ� רק הפרה  להיער	 לקראת מאבק ממוש	 וקשה ביותר.

גסה וחמורה של המאז� האסטרטגי באזור, אלא בעיקר הפרה של המאז� הפוליטי. אי� לי ספק שה� 

  לפחות כפי שהכרנו אותה עד היו�." ;הסכימו, בעצ�, לחיסול ישראל

יקאי," אמר, "שבו מאיר גילת נראה כשוקל את המצב. "עלינו להעביר שדר נוס� לנשיא האמר     

לא נסתיר את דאגתנו העמוקה מ� הסכנות הנוצרות באזור. רצוי ג� להביע רגשי אכזבה מסוימי� 

דויד' ואינו מכיר  $ מהחלטת הממשל לתמו	 בפגישה ע� מנהיג ארגו� טרור המתנגד להסכמי 'קמפ

  בזכותה הבסיסית של ישראל להתקיי�."

  "זה הכל?"          

י� הנוכחי פשוט איננו יכולי� להרשות הייתי מציע תגובה חריפה יותר. במצב הענינ"כרגע לא          

הברית  לעצמנו לתת לממשל עילה לצמצו� נוס� בסיוע. כבר עכשיו נמצאי� היחסי� ע� ארצות

  מעול�." במשבר שלא ידענו

  יכאל?"מ"מה דעת	,   

י דקה חלפה בטר� שר הביטחו� מולל בעצבות קווצה משערו הכסו�, ונראה מודאג. כחצ  

השיב: "נשקפת לנו סכנה חמורה ביותר. נראה לי כי יזמת השלו� שינסו לכפות עלינו הפע� היא 

בית קבעלת השלכות חמורות בהרבה מעצ� אספקתו של ציוד מתוחכ� למדינות אויבות. התמיכה הע

ישנה רק דר	  בעמדות הקיצוניות של הערבי� אינה מבשרת טובות... בשלב זה ובנסיבות הקיימות...

  פעולה אחת הנראית לי מעשית. לצערי זאת הדר	 היחידה..."

  

השעה היתה כבר סמו	 לשתיי� ושלושי� אחרי חצות, וראש ממשלת ישראל עדיי� הסתובב בחדרו 

בחוסר מנוחה. ההחלטה חסרת התקדי� שקיבל הצוות המוביל של ההנהגה הישראלית תדיר מ� 

  . שו� פרט מאותה החלטה אסור שיוודע לעול�.�הסת� שינה מעיניו עוד ימי� רבי

  באנחה מש	 אליו את מכשיר הטלפו�...   

  

  מיכאל?"

י דקה חלפה בטר� שר הביטחו� מולל בעצבות קווצה משערו הכסו�, ונראה מודאג. כחצ  
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השיב: "נשקפת לנו סכנה חמורה ביותר. נראה לי כי יזמת השלו� שינסו לכפות עלינו הפע� היא 

בית קבעלת השלכות חמורות בהרבה מעצ� אספקתו של ציוד מתוחכ� למדינות אויבות. התמיכה הע

ישנה רק דר	  בעמדות הקיצוניות של הערבי� אינה מבשרת טובות... בשלב זה ובנסיבות הקיימות...

  פעולה אחת הנראית לי מעשית. לצערי זאת הדר	 היחידה..."

  

השעה היתה כבר סמו	 לשתיי� ושלושי� אחרי חצות, וראש ממשלת ישראל עדיי� הסתובב בחדרו 

בחוסר מנוחה. ההחלטה חסרת התקדי� שקיבל הצוות המוביל של ההנהגה הישראלית תדיר מ� 

  . שו� פרט מאותה החלטה אסור שיוודע לעול�.�הסת� שינה מעיניו עוד ימי� רבי

  באנחה מש	 אליו את מכשיר הטלפו�...   

  

ישנה רק  קבית בעמדות הקיצוניות של הערבי� אינה מבשרת טובות... בשלב זה ובנסיבות הקיימות...

  דר	 פעולה אחת הנראית לי מעשית. לצערי זאת הדר	 היחידה..."

  

השעה היתה כבר סמו	 לשתיי� ושלושי� אחרי חצות, וראש ממשלת ישראל עדיי� הסתובב בחדרו 

בחוסר מנוחה. ההחלטה חסרת התקדי� שקיבל הצוות המוביל של ההנהגה הישראלית תדיר מ� 

  . שו� פרט מאותה החלטה אסור שיוודע לעול�.�הסת� שינה מעיניו עוד ימי� רבי

  באנחה מש	 אליו את מכשיר הטלפו�...   

  

  . שו� פרט מאותה החלטה אסור שיוודע לעול�.�

  באנחה מש	 אליו את מכשיר הטלפו�...   

  

2. 
לעברו השני של הרכב,  ואז פנה $ מחייב לעבר הנהג. לרגע היסס  ד� גרינברג הניד בראשו ניע לא

והתעט� בשתיקה. המכונית סטתה שמאלה  החליק פנימה, התרווח במושב הנוח, סגר את הדלת

 ועה.והשתלבה בתנ

לא חש ולו צל  הנפש שבה קיבל את ההתרחשויות האחרונות לא הפתיעה אותו. הוא שלוות  

שקט גובר ובלתי מוסבר  ובאי של פחד, ואפילו לא תימהו�; מה שהרגיש התמצה במעט סקרנות

הדברי� כמות שה�, ושו� אירוע לא יכול היה  במעמקי בטנו. למעשה, מאז ומתמיד ידע לקבל את

טענו כי הוא אדיש, א	 בלבו פנימה חש כי לא כ	 הוא. אפשר לראות  יו. חבריו ומכריולהוציאו מכל

אדיש. הוא האמי�  אבל בשו� אופ� לא $מחושב וקר, או אפילו בעל היגיו� ברזל ועצבי פלדה  בו אד�

כושר זה הוא יודע ג� מתי לוותר, מתי לא  כי ניח� בכושר ניתוח מצבי� מבריק כמעט, וכי בזכותו של
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מה  אולי דבר $בו תכונות אלה חשש שמא אינו שפוי לחלוטי�  תועיל כל התנגדות. לא פע� עוררו

 באופיו, באישיותו... א	 בעמקי לבו חש כי אי� זה כ	. בסיסי לקוי

נזכר במלחמה:  המכונית המשיכה לנוע לעבר יעדה הבלתי ידוע. כתמיד במצבי� כאלה,  

הניתזי� לכל עבר, בכלי הרכב  זי� הנופלי�, ברסיסי�בחדירה העמוקה אל תו	 שטח האויב, בפג

עיניו כמו ק� שוב אותו מכתש שהפ	 לתחנה מאולתרת  העולי� באש, בריח הגוויות החרוכות. לנגד

 - שוכבי� עשרות חיילי� חסרי גפיי�, מרוטשי בט�, בוכי�, צועקי�, כואבי� לאיסו� פצועי�, ובו

משותקי� בידי פחד  צד� עמיתיה� שנותרו שלמי�,מעליה� מטפט� ללא הפוגה גש� טורדני ול

 וחוסר אוני�...

ודאי שללא אובד�  בלב אותה מהומה היה הוא היחיד שנשאר שקט, שקול, ללא כל חרדה,  

המוטלי� מנגד. מפוקח וענייני התבונ� בנעשה  עשתונות; כאילו לא בו המדובר, כאילו לא חייו ה�

 כי כל השאר הוא עניי� של זמ� בלבד. ואז עלה במוחו הרעיו�.מכותרי�, ו סביב, הבי� כי הוא וחבריו

מה  ש�, במרחק שנייה אחת לא ידע מה לעשות, ובשנייה שאחריה היתה כבר התכנית מגובשת.

פת כדי להעניק עיבוד סופי סלדקה נו ממנו, סמו	 לשיח הקוצני שבמורד תלולית העפר; הוא נזקק

� הנוחתי�, הכדורי� השורקי�, עש� הרימוני�, פיח הפגזי כ	 באה הזחילה בי� לפרטי�, ואחר

הניגר  ובזמ� החול�, בזמ� היקר $רק בזיעה הניגרת, בריח האדמה, בחול הלוהט  התותחי�. הוא חש

 לבלי שוב.

הקפואות,  כל קבס לא אחז בו כאשר הפ	 את המת על גבו. ג� כאשר התבונ� בפני�  

מיוחדי�. במהירות פישפש בכיס  , ללא כל סימני�האפורות, חש הקלה בלבד: אלה ה� פני� רגילות

 כמעט שמחה. עליצות, $  $  $ חליפת הספארי הבהירה, ואז 

 אחת נקטע הזיכרו�; מישהו דיבר אליו. בבת      

כאשר עמד להרכיב�  "תרכיב, בבקשה," הגבר שליד ההגה נת� בידו זוג משקפי שמש כהי�.  

 נוכח לדעת כי ה� אטומי� לחלוטי�.

הקרוב. כ	, חשב, יקל עליו  ט השתהה, כאילו אינו מבי�, ממתי� עד אשר יגיעו לצומתלרגע ק  

עיניו. בינתיי� שלח מבט מהיר אל מד המהירות.  לאתר את מיקומו ג� אחרי שהמשקפיי� יכסו את

 קילומטר. 56,522קילומטר לשעה. מד המרחק הצביע על  המחוג התנודד סביב ארבעי�

שלו�". רק עתה הרכיב את  כונית נעצרה. לימינ� נמצא בניי� "כלבוהאור ברמזור האדי�, והמ  

לנסוע. המכונית פנתה ימינה, והוא החל סופר  המשקפיי�. שוב התחל� האור, כפי הנראה, והנהג שב

אחיד ככל האפשר. נדמה היה לו כי המכונית עודה משייטת באותה  בלבו, מנסה לשמור על קצב

פנייה  $  105ונית שוב ימינה, והוא החל את הספירה מהתחלה. פנתה המכ 82 כשהגיע ל מהירות.

הנראה אל תו	 חצר פנימית, שכ�  ופנייה חדה ימינה, כפי $ 41פנייה נוספת שמאלה;  $ 128שמאלה; 

וימינה,  82הנסגר מאחוריו. המכונית נעצרה, והמנוע דמ�. " לאוזניו הגיע קולו של שער ברזל חורק
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וימינה..." שינ�  41ושמאלה,  128ושמאלה,   05וימינה,  82וימינה;  41מאלה, וש 128─ושמאלה, 105

  לעצמו, מקווה כי מאוחר יותר יוכלו המספרי� הללו ללמדו דבר מה לגבי מקו� הימצאו.

  "אתה יכול להוריד את המשקפיי�," אמר הגבר שליד ההגה ונשמע כמצווה.         

הוא ביקש לקרוא את מד ניו ניסו להתרגל לאפילה. עלטה כמעט מוחלטת קידמה את פניו.עי        

כביכול  –המרחק, א	 המקו� היה חשו	 מדי. כאשר יצא הנהג מהמכונית הצית לעצמו סיגריה 

בהיסח הדעת, א	 למעשה בכוונה מרובה. לאורה של להבת המצית עלה בידו להבחי� בספרות שעל 

  ניו.מונה המרחק: כארבעה קילומטרי� נסעו מאז שכיסה את עי

  "בוא," אמר הנהג בקוצר רוח, "תוכל לעש� בפני�," הוסי� בנעימת זירוז.       

הוא יצא בעצלתיי� וטרק את דלת המכונית. בכוונה התמהמה בשניות הבאות, מבקש לעמוד        

היה זה מעי� מגרש חנייה תת קרקעי קט�, שבו מקו� לשתי מכוניות בלבד.  על טיבו של המקו�.

על יציקת בטו� גסה ומחוספסת, ודלת פלדה שכתמי חלודה החלו פושי� בה חסמה את רגליו דרכו 

  דרכו. לצד אותה דלת נקבעה מערכת פתיחה אלקטרונית, מותקנת בתיבת מתכת.

צירו� אצבעותיו של הגבר שפסע לפניו ריפרפו במהירות על גבי הלחצני�, מתקתקות את        

ט את המספר, והוא ציר� אותו למספרי� שכבר שינ�. הספרות הדרוש. נדמה היה לו שהוא קול

המנעול החשמלי השמיע זמזו� קצר, והמנגנו� השתחרר. הנהג סימ� לו לבוא בעקבותיו. בצייתנות 

שתיי�, ובראש� סב לאחור $החל לעלות בגר� המדרגות העשויות בטו�. ב� לוויתו עלה בה� שתיי�

  והמתי� לו. 

  יאו� חזק בהק בעיניו.נניה�, ואור דלת ברזל נוספת נפתחה לפ      

  

המקו� דמה לחדר קבלה קט�. ספה ארכה בצבע חו� דהוי עמדה לאור	 אחד הקירות, ומשני צידיה 

  ניצבו שני כיסאות ע� מקופלי�.

רגע הופיע גבר גבוה למדי בפתח $גרינברג לא חיכה שהנהג יזמינו לשבת, ופנה לעבר הספה. ב�     

ופני� ה הזעיר. הגבר היה בעל שיער אפור גזוז קצר, מבנה גו� חסו�, אחת הדלתות שבחדר ההמתנ

וכמוה� ג� ניע הראש הבלתי מורגש כמעט, שבו  $ צבא מקצועי  חתומות שהזכירו לגרינברג איש

 "היכנס, בבקשה". כאילו אמר לו,

כמעט לחלוטי�. מלבד  גרינברג שב והזדק�. החדר הקט� שאליו נכנס היה מסויד בלב� וריק  

 ראוי פריט א� ש� נמצא לא $ בקיר קבוע─כשיר טלפו� שחור ומיוש� שניצב בפינה על כ� מתכתמ

הנוקשה את שולח� הכתיבה הפשוט, ובתנועת אצבע קלה הורה  הגבר הקי� מדודי� בצעדי�. לציו�

 שמולו. שניה� התיישבו כמעט בעת ובעונה אחת. לעבר הכיסא הפנוי

פלסטית שחורה  ת השולח�, של� מתוכה מאפרהבשתיקה פתח אפור השיער אחת ממגרו  

 ללא הקדמות: ודח� אותה לעבר אורחו. עתה נאנח קלות, התרווח לאחור ופתח



  עיוור מאת אביחי שמידט �הספר סוכ 	לקוח מתו© 

 "זומנת לכא� משו� שיש בכוונתנו להציע ל	 להצטר� אלינו."  

  �במשחק שבו  "מי את�?" שאל גרינברג את השאלה המתבקשת, מרגיש כאילו הוא משתת

 תגובותיו תוכנתו מראש.

ממגרת השולח� תיק  "עוד נגיע לשאלה הזאת," נורתה התשובה. האיש גח� קדימה והוציא  

את מבוקשו החל לקרוא את הכתוב, בקול  קרטו� אפור ועב כרס, פתח אותו והחל לעלעל בו. כשמצא

 יבש וענייני:

מטר שבעי�  $גובה  רווק; $ "ד� גרינברג, יליד ישראל, ב� ארבעי� ואחת; מצב משפחתי   

סגלגל;  $מבנה פני�  חו�; $שיער  חו�; צבע $שבעי� קילוגר�; צבע עיניי�  $ישה; משקל וחמ

 אי�." $ סימני� מיוחדי� 

לגלותו פשוט  יפה מאוד, חשב גרינברג בביטול; עד עכשיו לא נאמר דבר שאי אפשר  

 מהתבוננות בי.

רי	 טיולי�; מד טכנאי אלקטרוניקה, $מנהל מכירות; מקצועות נוספי�  $"מקצוע נוכחי   

גרמני� ועברית, שליטה חלקית  שליטה מלאה באנגלית, צרפתית, $צילו�; שפות  $תחביבי� 

שיטות לוחמה בטרור  $השתלמויות צבאיות מיוחדות  שלוש שני�; $באיטלקית; מש	 שירות צבאי 

 והגנה עצמית."

אולי  $למשל בצה"ל,  וכיצד הוא יודע את כל הדברי� הללו? הא� היתה לו גישה לתיק שלי  

 מסוי�. בתוק� היותו קצי� בכיר לשעבר? גרינברג נתק� באי שקט

עקביות, קס� אישי ויכולת  קור רוח, כושר מנהיגות, תפיסה מהירה, דמיו�, $"תכונות אופי    

 זיכרו� פנומנלי." האיש סגר את התיק. $מיוחדות  נדירה ליצירת קשרי� חברתיי� מהירי�; הערות

 אירוני עלה בזויות פיו.  רינברג מבט לעבר התיק הגדוש במסמכי�, וגיחו	"זה הכול?" שלח ג  

אחרי שפיטפטנו קצת  "כל השאר אינו שיי	 לענייננו," השיב הגבר ללא הבעה. "ועכשיו,  

 וביכולת שמירת הסוד של	." עלי	, אציג ג� אותנו בפני	, תו	 מת� אמו� מלא ב	

 עיניו של ב� שיחו. הוסי� להביט היישר לתו	האיש השתתק, א	 גרינברג לא אמר דבר ורק   

 "ארגו� התקומה." "אנחנו אנשי הארגו� שוודאי שמעת עליו בזמ� האחרו�," המשי	 האיש,  

האופ� המגוח	 שבו  התקומה, חשב גרינברג ללא הפתעה. הייתי צרי	 לחשוב על כ	 בעצמי.  

אופייני לכל ארגו� טרור מתחיל, עכשיו,  הפגישו בינינו, והאופ� שבו ניהל ה"בוס" את המפגש עד

הא�  $וחיתו	 הדיבור ובהירות הניסוח של האיש היושב מולי  השואב את השראתו בעיקר מהקולנוע.

הרי ע�  אבל לא בלתי סבירה. $ מגרעי� של יוצאי צבא קשוחי�? זו אפשרות דמיונית  מורכב הארגו�

ללא הכר: מאות אלפי  כלי באר�הברית לישראל הוחר� המצב הכל השינוי החד ביחסה של ארצות

פירוש הביטוי "מתחת לקו העוני",  אנשי� חדשי� למדו במהל	 החודשי� האחרוני� להכיר את

ואילו זרועות הסעד השונות בישראל מספקות לנזקקי� פחות  מספר� של דורשי העבודה הול	 וגדל,
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בשווקי�  הוטמנו פצצות במצב כזה אי� קל מלהיסח� לעבר האלימות! אכ�, באחרונה ופחות תמיכה.

בש� "התקומה". באר� שבה  בשעה הופצו כרוזי� שעליה� חתו� ארגו�$ וברחובות הערביי�, ובה

סיבה, בעצ�, שה� לא יהוו את הגרעי� של מחתרת  אי� כל $ישנ� עשרות אלפי קציני� במילואי� 

 לא חשב דווקא על א� כי $ ניסה גרינברג להכי� עצמו למשהו מעי� זה   כזאת. כבר במהל	 הנסיעה

להיגיו� לא היתה  התקומה; ובכל זאת, משנאמרו הדברי� במפורש, נגר� לו זעזוע מסוי�. מדוע?

 תשובה לשאלה זו.

 "למה דווקא אני," שאל לבסו�, "ולמה דווקא עכשיו?"  

נקרא לזה? נתוני�  הפע� היו אלה שפתיו של איש שיחו שהתעוותו בגיחו	 אירוני קל: "אי	  

 " $ מסוימי� בעבר	 שבגלל� אנחנו חושבי�  . רקע אישי הול�... אני מתכוו� לארועי�מתאימי�..

  �אגב, ברור היה לו כי  פי שהדברי� נאמרו כבדר	$על$גרינברג חש בגל של זע� העולה בו. א

שנייה שב וחווה אות� רגעי� $ בנקודה הכאובה. ב� ואינו מהסס לפגוע $האיש יודע היטב מה הוא סח 

פתאו� קולה של המרכזנית הקוראת את שמו במערכת הכריזה הפנימית  וזניו כמו עלהנוראי�. בא

ללשכת המנכ"ל;  האלקטרוניקה הענקי שבו עבד באותה עת: "ד� גרינברג, ד� גרינברג, גש של מפעל

וש� קיבלו את פניו קצי� משטרה, רופא  $ ג..." הוא זכר כיצד ניגש ללשכה ד� גרינברג, ד� גרינבר

ות, ורק כ� ידו נקפצה בכמה משפטי� זהירי�. פניו נותרו אטומ ודיעו לו על האסו��, והואחות בלב

מטע�  קלט את העובדה כי הוריו, אחותו ובנה ב� השנתיי� נספו כתוצאה מהתפוצצות בשנייה שבה

החדשות ששודרה כעבור שעה  קפה במרכז העיר. במהדורת ר נפ� שהוטמ� בתיק יד וננטש בביתחומ

של ארגו�  המשדר מבירות הודיע כי פלג כלשהו קרלו$ה כפיגוע חבלני. רדיו מונטההוגדר המעש

 לשחרור פלשתי�" נטל על עצמו את האחריות למעשה. הטרור "החזית הרדיקלית

הקברי� הפתוחי�. בריחוק  ועוד זכר גרינברג את עיניו הבוערות והיבשות ג� כשניצב אל מול  

בי� השאר שקט, עצור, ללא ניע. לא רגש הנקמה פיע� בו, מסוי� עמד, כאילו מס	 מפריד בינו ל

וריקנות איומה. באותו הרגע נות� היה הכול תמורת היכולת לבכות  אלא כאב הממא� להתפר� החוצה

והמלמולי� חסרי  עשרות ידיי� ללא פני� $ פע� אחת מכל הלב. וכל אות� לחיצות ידיי�  לבכות –

מכל עבר, ושר הביטחו� המנצל את  בכי החנוקי� הנשמעי�הפשר המנסי� לחדור לתודעתו, קולות ה

בתגובה... כשת� הטקס, החלו האנשי� מתפזרי� איש  ארוע הטרור כדי ללהג מול הקבר על הצור	

נותר עומד קפוא במקומו, בוהה סביב ללא הבעה. רק עיניו נעו, מזרי  לדרכו ולעיסוקיו. רק הוא

 ומה� אל הרב המתרחק. אל הקברני� המסיימי� את מלאכת�, הפרחי�

זכר כמה זמ� נהג  את מה שעבר עליו בימי� שלאחר מכ� לא הצליח לשחזר מעול�. הוא לא  

שחור של האספלט $עיניו רק צבעו האפור בכביש ללא התחלה וללא סו�, לנגד במכוניתו ללא מטרה,

 החדגונית על הכביש. ובאוזניו מצלצלת אוושת הצמיגי�
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דרכי� בלתי מזוהה.  חו זיכרו� עמו� של חדר חסר דמות בפונדקלשבריר שנייה הבליח במו  

בכוח במסגרת הע� התחתונה של הכיסא  הזיכרו� הל	 והיטשטש. אצבעותיו, אשר קוד� לכ� ננעצו

 שעליו ישב, רפו.

 "מה אתה מציע, בדיוק?" שאל לבסו� את קצו� השער שמולו.  

"אתה מבי� ודאי כי  כאי נוחות קלה:האיש שמעבר לשולח� נע במקומו, וגרינברג פירש זאת   

ולאחר מכ� תעבור  $בעיקר פסיכוטכניי�  $מבדקי�  איני יכול לפרט כרגע. יהיה עלינו לערו	 ל	 כמה

 בתחו� שבו נחליט כי תתמחה." תקופת הכשרה מסוימת

 "וא� אני לא מתאי�?"  

 אי� סכנה כזו.""אל תדאג. ע� נתוני� כמו של	, ובהתחשב במגוו� הפעילויות שלנו   

א	 נראה  $"ההצעה מחמיאה  איזו יהירות, ציי� גרינברג לעצמו. "תודה," אמר בקול החלטי.  

 לי שאאל� לדחות אותה."

כאלה, חשב גרינברג;  פניו של הגבר שמולו נותרו קפואות. אי� ספק שהוא מנוסה במצבי�  

 ר גמור," אמר והתרומ� ממקומו.לו. "בסד הייתי חושב אפילו שרווח $אילולי ידעתי שהוא מאוכזב 

התכופ� לעבר  ת ידו ללחיצה המקובלת. במקו� זאתג� עתה לא הושיט איש "התקומה" א  

לגרינברג, "למקרה שתשנה את  מה על פיסת נייר. "קח," הושיט את הפתק השולח� ושירבט דבר

 צבי." דעת	 ותרצה להתקשר אתי. זהו המספר. הש� הוא

חולצתו. ב�=שיחו יצא  ח� אותו לרגע ואז קיפל אותו ותחבו אל כיסגרינברג נטל את הפתק, ב  

 אל מאחורי השולח�, והנחה אותו לעבר היציאה.

הנהג התרומ�  "מר גרינברג עוזב עכשיו," זרק לעבר המסדרו� בעודו פותח את הדלת.  

 מכיסאו.

לו רצה לאחור, כאי עי� פנה להר�מאחורי גבו שמע גרינברג את קולה של הדלת הנסגרת.   

 אותו קדימה בעדינות א	 בהחלטיות. מה, א	 הגבר הצעיר אחז בזרועו והנחה לומר עוד דבר

  "אנחנו הולכי�," פסק.  

  

 

3. 
נוגח בשמשה  מעצמת הבלימה הפתאומית הוטח ראשו קדימה, ולולא חגורת הבטיחות ודאי היה

פתחה והוא התבקש הדלת נ הקדמית. ביד גסה הוסרו מפניו של גרינברג המשקפיי� האטומי�,

 .לצאת
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בה�,  א	 הזדק� על המדרכה, ממצמ� בעיניו מעצמתה הפתאומית של השמש המכה 

הרחוב היה מוכר. בבלי דעת  והמכונית ניתקה ממקומה בחריקת צמיגי�. המו� התבונ� גרינברג סביב.

 .החל פוסע במורדו

חרונה סטה שמאלה הא אשה צעירה, שדחפה לפניה עגלת תינוקות, כמעט פגעה בו. בשנייה 

ושאו� הכר	 השיבו אותו אל המציאות.  ואז נתקלה כתפו בגבר שהגיח מולו. הכאב החד של המכה $

נמצאת בסימטא הבאה מימי�. הוא קרב אל הפנייה, וידו  עתה ידע היכ� הוא, וידע ג� שמכוניתו

 .מכנסיו הימני והעלתה צרור מפתחות נתו� בטבעת מתכת נשלחה מוכנית אל כיס

עיניו. במהירות צעד  שנייה הבאה קפא על עומדו, נדה�. מוחו סירב לקלוט את מה שראוב 

בעודו הול	, פשוט לא ייתכ�! היטב זכר את  לאור	 המדרכה, סוקר את סביבותיו. לא ייתכ�, חשב

זו שבחלו� הראווה שלה התכוו�  $ואת חנות כלי העבודה הסמוכה  חנות המעדני� בעלת השלט הזוהר,

ש�  לא היתה $ הכול נשאר כשהיה, רק המכונית שחנתה מול� שעה וחצי קוד� לכ�  בט.להעי� מ

 .עכשיו. קללה עסיסית נפלטה מפיו

עלה בידו להציל  סלח לי," פנה אל מוכר כרטיסי ההגרלה שביתנו ניצב בסמו	; אול� לא" 

 .מפי המוכר דבר

 !לכל הרוחות! גאתה בו החימה, לכל הרוחות 

 

 	!"אות וסטמה!" צרח הגבר, ואגרופיו נקפצו בזע�, "אני יהרוגתסתמי את הפה, פ"

דיזנגו�, " ¯שמעת? שמעת?" פנתה האשה אל היומנאי התור� בתחנת המשטרה שברחוב" 

 " –ה עכשיו הוא ג� מאיי� עלי. תוסי� ג� את ז

להסות את בני הזוג  היומנאי התור� בתחנת המשטרה שברחוב דיזנגו� השתדל ככל יכולתו 

שיח צעקני כשה� מתעלמי� כליל  ביניה� דו מולו, פניה� אדומות וידיה� מתנופפות, מנהלי� שעמדו

 .מ� הנוכחי� במקו�

השניי� עכשיו זה  בסדר, בסדר," אמר השוטר, מנסה לגבור בקולו על אשד הקללות שהטיחו" 

 "?בזה; "אבל מה אני צרי	 לרשו�

 " $  $ $ת שהזונה הזא" 

  " - - - ? היית צרי	 לראותזונה? הוא קורא לי זונה" 

 "!שקט!" הרעי� בעל המדי� בקולו העבה, "כא� משטרה, לא שוק" 
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גברה. עתה יצא  א	 לשוא. השניי� היו שקועי� בעניינ�, ועצמת ההתדיינות הקולנית רק 

כעס וחוסר סבלנות. הוא מש	 את  מאחד החדרי� הפנימיי� גבר בבגדי� אזרחיי�, פניו אומרות

 .בכוח ניסה למת� את הרוחות כמעטהשניי� הצדה ו

 היומנאי, "המכונית שלי סליחה," ניצל ד� גרינברג את הרגיעה היחסית וניגש אל דלפקו של" 

– "  

 .עוד לפני שהספיק לסיי� את המשפט, נהד� לעברו הטופס המתאי� 

מקלדת מסו�  בשעה שאצבעותיו של השוטר תיקתקו במהירות את הפרטי� שבטופס על 

בעיקר מדוכד	. מהשמועה ידע כי  ו, הצי� גרינברג אל מעבר לדלפק הקבלה, סקר� א	המחשב ליד

ומי יודע א� מכוניתו אינה נמצאת כבר מעבר לקו  $בכ	  אביב אינו דבר של מה איתור רכב גנוב בתל

 חילו�? מ� הסת� ייאל� להרבות בכיתות רגליי� בשבועות הקרובי�. עצ� הירוק, בצורת חלקי

 .גרמה לו לחוש דיכאו� המחשבה על כ	

המכשיר. אז  חלפה דקה בטר� החלה המדפסת לתקתק את הנתוני� על ד� נייר שנפלט מ� 

 $ דממה המכונה. השוטר תלש את הגיליו� המודפס בהינ� יד שגרתי, אול� כשהתבונ� כהרגלו בכתוב 

 רינברג ואמר בקוללהיות?" מילמל בינו לבינו, ואז פנה אל ג חלה תמורה מוזרה בפניו. "מה זה צרי	

מסיבות  מסוי� התגנב לתוכו: "על פי הרשו� אצלי, אדוני, נפסלה המכונית לנהיגה שחוסר נימוס

אבד�  $והוכרזה כ'טוטל לוס'  בטיחותיות לאחר שנפגעה קשה בתאונת דרכי� לפני שלושה ימי�

 ."מוחלט

"המכונית נמצאת  לבסו�, כעשר שניות נדרשו לגרינברג לעכל את הנאמר: "לא ייתכ�!" זעק 

 "...ברשותי כמעט שלוש שני�, ומעול� לא

טעות כלשהי. הא�  רק רגע אדוני," קטע השוטר את ההתפרצות, "מאוד ייתכ� כי חלה כא�" 

 ?"הבאת את	 את רשיונות הרכב

 ".בוודאי" 

  - ידו של גרינברג נשלחה מוכנית אל הכיס האחורי של מכנסיו 

 !הארנק 

לפשפש בכיסיו בתקוות  סה לשחזר את אירועי היו�, בעוד ידו ממשיכהלעזאזל... במהירות ני 

 .הקפה בבית הקפה; כפי הנראה שכח את התיק בבוקר שוא. בית

בראשו והמשי	  השארת את הרשיונות במכונית, הא?" קבע היומנאי. בהבעת יאוש ניענע" 

במכונית, ובמיוחד לא להשאיר חפצי�  כאילו לעצמו: "תמיד אותו הסיפור. א� פע� לא תלמדו לא

 �..."מסמכי



  עיוור מאת אביחי שמידט �הספר סוכ 	לקוח מתו© 

"המסמכי� נמצאי�,  הקול המוכיח עקר את גרינברג ממבוכתו. "לא, לא," החל מסביר, 

  " - - כנראה

דר	 לבדוק את העניי�.  אדוני," שיסע השוטר את דבריו בביטול, "בלי הרשיונות אי� לי שו�" 

יימת!" והוא מש	 בכתפיו והעווה פשוט לא ק מכונית בעלת מספר הרישוי שנתת $תבי�, מבחינתי 

"כ�," פנה לעבר אשה קשישה שקרבה לעומתו בצעד מדוד. "במה  את פניו בארשת של אי� אוני�.

 י?"ל	, גברת אני יכול לעזור

 .ד� גרינברג סב על עקביו ויצא אל הרחוב 

  

, הוא במקו�. בוודאי הקפה זכר אותו היטב. לא, הוא לא הבחי� בארנק מסמכי� שנותר בעל בית

מבחי� בו מזמ�. אולי אדוני שכח אותו  הקפה. אילו נשאר ש�, היה בטוח שהארנק לא נשכח בבית

 ?במקו� אחר

 ,�כפייתי כמעט, ואז נואש.  במש	 כדקה הוסי� גרינברג לעמוד ש�, עור	 בכיסיו חיפוש נוס

סלד משהוטרד מאבד� הכס� המזומ�,  תחושת ההשלמה ע� האבד� הלכה והשתלטה עליו. יותר

מסמכיו האבודי� נמצאו ג� פנקסי המחאות, תעודות מזהות  סופיות המצפות לו. בי� מהריצות האי�

 .לחדש $חלק מהמסמכי� יהיה עליו לבטל מייד, ידע, ואחרי�  וכרטיסי אשראי.

  

ואיפורה נראה  הפקידה שקיבלה את פניו מעברו השני של הדלפק היתה כבת עשרי� וחמש,

החוצצת ביניה� את הטפסי�  דחק לעברה בחרי� שמתחת לשמשה הירקרקהלגרינברג מוגז�. הוא 

הספיקו עדיי� להתייבש כראוי. הפקידה משכה  שמילא זה עתה, ועמ� שתי תמונות פספורט שלא

הנפקת תעודת זהות חדשה, התבוננה בקרביה של כרטיסייה  אליה את הניירות הדרושי� לש�

חדירה אותו אל תו	 מכונת הקרנה מיוחדת. כעבור תשקי� מיקרופיל� וה כלשהי, העלתה מתוכה

 .מדקה נשאה אליו את עיניה, והמבט ששלחה לעברו נראה לגרינברג חשדני פחות

 .מה הבעיה?" נדר	" 

. 51הבירורי�. חדר  אי� שו� בעיה," באו המלי�, בלתי משכנעות. "אבל אולי תיגש למחלקת" 

זו הדלת  $ ומיד אחרי דלפק המודיעי�  מסדרו�,כפי הנראה יש איזה שיבוש ברישו�. זה שמאלה ב

במה העניי�..." וביעילות בלתי צפויה הרימה את שפופרת  השנייה מימי�. אני כבר אודיע לה�

 .הטלפו�

למשקו�  , ואשר סומררה אל הקיר משמאל51במסגרת המתכת שעליה נחרתו הספרות  

להירש� שמו של הפקיד  ור היההצבוע בירוק כהה, תחוב היה כרטיס סטנדרדי מודפס, שבו אמ

 .בירורי� שמעבר לדלת. תחת זאת נכתבה על הכרטיס המלה:
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את עיניה  האשה המבוגרת שישבה בחדר מאחורי שולח� משרדי פשוט נשאה אליו מיד 

ומטופחת וצבעה סגלגל; את  כאילו חיכתה לבואו, וסימנה לו להתיישב. תסרוקתה היתה תפוחה

 .תיי�עיניה הסתירו משקפיי� אופנ

 ".מ� הארכיו� רק עוד רגע, אדוני," אמרה. "החומר בעניינ	 צרי	 להגיע בעוד רגע" 

מסמכי� שאות� נדרש מ�  ואכ�, בעודה מדברת פסע אל תו	 החדר נער שליח, ובידיו הר של 

לשולחנה של הפקידה, ממתי� בסבלנות עד  הסת� לחלק בחדרי המשרד השוני�. הצעיר ניצב סמו	

 .שנשא את אלה שהיו דרושי� לה מתו	 ערימת התיקי�שתסיי� לברור 

 ." מילמלה האשה לעצמה כשפתחה את התיק $ רגע, אבל " 

מתבוננת במסמ	  למראה ארשת התדהמה המהורהרת שעלתה על פני האשה שמולו בעודה 

תכונה שסיגל לעצמו עוד בהיותו נער:  שלפניה, רכ� גרינברג לעברה. מבלי שית� דעתו על כ	 ניצל

עיניו את השורות המודפסות, וצמרמורת עברה במעלה גוו.  כולת לקרוא במהופ	. במהירות סרקוהי

 !והתעודה נשאה את שמו $במרחק הושטת יד, מונחת היתה תעודת פטירה  על השולח� שלפניו,

הנושא את שמו, הנפו�  לא; לא היתה זו טעות, וג� לא תעתועי דמיו�. אי� מדובר באד� אחר 

כל אלו היו  $ הלידה, מקו� הלידה, שמות ההורי�  � האישיי� היו נכוני� כול�. תארי	למדי: הפרטי

 .מדויקי�

לסעי� "סיבת  יותר משגרמה לו להל�, הביאה אותו משמעות הדברי� לכלל בעתה. מתחת 

הנראה. את הפסקה הבאה, שנכתבה בלשו�  לטיני, ככל מונח רפואי $ המוות" נרש� דבר מה בלועזית 

שבר בגולגולת. הגור�: תאונת דרכי�. בפינתו השמאלית העליונה  יכול היה לקרוא ולהבי�:בני אד�, 

 שלושה ימי� קוד� לכ�. שעת הפטירה המשוערת: עשר ושלושי� $ התנוסס התארי	  של המסמ	

 .לפני הצהריי�

ש�,  נשל� מאי כאשר התעשתה, היתה תגובתה של הפקידה עניינית: טופס רשמי כלשהו 

הרשומות, התבקש לסור אל המשרד  ג, מצויד ברשימת המסמכי� הנחוצי� לצור	 תיקו�וד� גרינבר

 .שנית בתו	 שבוע ימי�

 

 .במר� מצטערת אדוני, א	 אי� באפשרותי לעזור ל	," לעסה הפקידה את המסטיק שלה"

סטרו לו. "אני  מה?" גרינברג, שלא ציפה ליותר מאשר מסע בירוקרטי מפר	, חש כאילו" 

וכל מה שאני רוצה הוא להצהיר על  	 מבינה אותי. הבוקר נגנב כרטיס האשראי שלי,מניח שאינ

ֱ מאתיי� שקל במזומ הגנבה ולקבל כרטיס חדש, וכ� למשו	 �"! 

 !"אדוני," השמיע המסטיק קול פצפו�, "הדבר פשוט בלתי אפשרי" 
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  – "אבל" 

אל פני� הסני�.  תהרק רגע, אקשר בינ	 לבי� סג� המנהל שלנו." היא קמה ממקומה ופנ" 

 .האשה שחיכתה בתור מאחורי גרינברג רטנה בקול

 .שמרנית למדי כעבור חמש דקות שבה הפקידה ועמה אד� מעונב, לובש חליפה אפורה 

 .בוא אתי, אדוני," אמר סג� המנהל" 

עתה ממראה  גרינברג הקי� את דלפק קבלת הקהל והל	 בעקבות האיש, שאותו הכיר עד 

משדה הראייה של הקהל הממתי�  לא טרח סג� המנהל להובילו עד חדרו. כשיצאובלבד. להפתעתו 

 .לייד הדלפקי� עצר לפתע, וד� עצר אחריו

הרצו� הטוב אי� ביכולתי  מר גרינברג," כיחכח איש הבנק בגרונו, "אתה ודאי מבי� שע� כל" 

מבי� את מצב	, א	 חדש לא תוכל. אני בהחלט  לאפשר ל	 למשו	 מזומני�. ג� לקבל כרטיס אשראי

   י..."בוודא הנהלי�... כפי שידוע ל	,

אני לא הראשו�,  מה הבעיה? מה קרה? אנשי� מאבדי� כרטיסי אשראי מדי יו� ביומו." 

החליט גרינברג שאי� זה הזמ� המתאי�  " ברגע האחרו� $ ובטח ג� לא האחרו�. מה הבעיה, לכל הרו 

 .לגידופי�

 " – אוכל מע החלטי יותר, "בנסיבות הקיימות לאאדוני," ניסה סג� המנהל להיש" 

 .בזע� אילו 'נסיבות קיימות'? על מה אתה מדבר?" קטע גרינברג את דבריו" 

 $יתרת חוב גדולה למדי  ובכ�, אדוני, אתה יודע כמוני, ללא ספק, שמצב חשבונ	 מראה על" 

לצערי,  $ ל	 חריגה גדולה יותר  זה מסמכותי לאשר גדולה מ� הרגיל, ליתר דיוק. במצב ענייני� זה אי�

אשראי, תוכל להגיש את הבקשה, א	 כאשר החברה תפנה אלינו לברר מה  כמוב�. אשר לכרטיס

 ."אתה ודאי מבי�  שאי� סיכוי שתקבל אותו $ החשבו� של	  מצב

החשבו� הפרטי  רגע אחד! אתה רוצה להגיד לי שאינכ� מאפשרי� לי למשו	 כס� מ�" 

 ?"שלי

 " – כל כ	 פי נתוני המחשב, מראה החשבו� של	 יתרת חובה  גדולה כל עוד, על" 

העולה על ס	 כל  אבל זה לא ייתכ�! הרי מאז ומתמיד הקפדתי שלא למשו	 מחשבוני סכו�" 

 " - - ההפקדה

כי נפלה טעות, או  מר גרינברג," שיסע האיש את ההתפרצות בחוסר סבלנות, "בהחלט ייתכ�" 

העניי� שוב מחר, כשיגיעו דו"חות המחשב  הייתי מציע כי נבדוק אתשיש כא� אי הבנה כלשהי. 

  ."אפילו היו� אחרי הצהריי� $תוצאות הבירור מוקד� א� יותר  המעודכני�. אולי יגיעו אלי
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 .א� כ	, אבוא אלי	 היו� אחרי הצהריי�," נכנע ד�" 

 .מוטב שתתקשר אלי בטלפו�, אדוני," אמר סג� המנהל" 

  ."השיב ד� במרירות, "אני מבי�כ�, אני מבי�," " 

 .והוא הינה� בראשו כמי שההסכמה נכפתה עליו 

  

הח�, הרועש  עשרה וחצי בצהריי� הצליח ד� גרינברג להיחל� מהגוש הדחוס, סמו	 לשתי�

את דרכו בי� סלי הקניות וירד  והמסריח מזיעה שבתוכו עמד בארבעי� הדקות האחרונות. הוא פילס

אביב. במש	 דקה או שתיי�  מגורי� ענקי בצפונה של תל לביתו, בשיכו� בתחנת האוטובוס הסמוכה

 עמוקות ומודה לאל על כי הנסיעה המייגעת הגיעה לקצה. הוא לא זכר מתי נשאר על עמדו, נוש�

כספו הסתכ� בכמה  היתה הפע� האחרונה שבה נזקק לשירותיה של חברת "ד�", אול� עתה, כשכל

 .לקחת מונית ט� שנשא בכיסו, לא העזשטרות מקומטי� בארנק הכס� הק

שביצבצה מתו	 תיבת  באול� הכניסה לבניי� השתהה לרגע, רק כדי למשו	 מעטפה מקופלת 

על הכפתור החליט שלא להמתי� לבואה.  ובשנייה שבה לח� $ הדואר שלו. הוא הזמי� את המעלית 

שנבע א	 ורק  $ רגליו הרביעית, ותו	 כדי כ	 חש כי הרעד ב במהירות עלה במדרגות אל הקומה

 .הול	 ונמוג $ האוטובוס תחת נעליו  מרטט רצפת

שבה התגורר,  בעיני רוחו כבר ראה גרינברג את עצמו מסתער על דירת הרווקי� הקטנה 

השאיר אות� במגרת השידה שבחדר  בניסיו� נוס� למצוא את ניירותיו. לפתע היה כמעט משוכנע כי

 )!� לא נעלמו ה כמה טוב ש(ושל� את מפתחותיו.  הדלתהכניסה. בצעדי� מאוששי� פנה לעבר 

המתוחכ� מיא�  אלא שאז אירע הבלתי צפוי. המנעול שבדלת לא נענה למפתח; הצילינדר 

 .בעקשנות להסתובב שמאלה

חשש שמא  מופתע של� ד� את המפתח השוויצרי המקודד ובח� אותו מול האור. לרגע 

דחק את המפתח אל החריר  קדקת לא העלתה דבר. שובהתעק� קצהו והוא נפג�, א	 הבחינה המדו

 .לסובבו פע� נוספת. אפס המיועד במנעול, והפע� בעדינות ובתשומת לב, וניסה

נותרה יציבה במקומה,  בפר� זע� חסר היגיו� לח� ד� על הידית והסתער על הדלת בכתפו. זו 

תפו הימנית הסיח את שפילח את כ א	 המכה הרועמת נשמעה היטב בחלל חדר המדרגות. הכאב

 .דעתו מחריקתה של הדלת הנפתחת מאחוריו

 ל."ה� כבר הספיקו להחלי� אפילו את המנעו" 
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בדירה לידו, ואשר  הסטודנטית שהתגוררה $ בבעתה פנה גרינברג לאחור. מולו עמדה מיקה  

מחייבת כאשר חלפו זה על פני זו  מערכת היחסי� שניהלה עמו הסתכמה באמירת שלו� בלתי

 .פע� בקשות שונות לעזרה שהפנתה אליו מדיוב

 ת?"סליחה, מה? מה אמר" 

עושי� רוש� של  אלה שנכנסו לגור כא� הבוקר במקומ	. ה� דווקא $הדיירי� החדשי� " 

מה שרציתי לשאול אות	. תראה,  אנשי� נחמדי�. חזרת הנה מפני ששכחת כא� משהו? אבל לא זה

תו	  $ כ	  עבדו כמו שדי�. הכול הל	 מהר כל ביתהחבר'ה האלה שהזמנת להעביר את תכולת ה

גמור וארוז. אתה חייב להשאיר לי את מספר הטלפו� שלה�. ידידה  שעה, אולי שעה וחצי, היה הכול

 – בפניה צריכה לעבור לדירה חדשה בדיוק בעוד שבועיי�, ומאוד הייתי רוצה להמלי� שלומדת אתי

" 

כי הצבע אוזל מפניו,  י�," מילמלו שפתיו. הוא חשד� גרינברג קפא על עמדו. "אלוהי� אדיר 

מצחו. בעלת הבית שממנה שכר את הדירה  ומוכנית ניגב בשרוולו את אגלי הזיעה שביצבצו על

נמצאת רק כתובת מגוריה. כל מה שביכולתו לעשות הוא  לאר�, וברשותו מתגוררת השנה בחו�

 וד כ	, ללא נוע, עיניו נעוצות בפניה שללתשובה! במש	 רגע ארו	 הוסי� לעמ ולחכות –לכתוב לה 

 .ואינ� מוצאות עוג� הצעירה הדוברת אליו, א	 אינ� רואות אות�; מחשבותיו מתערבלות סביבו

ורזה, כמבקשת  מה קרה, ד�, אתה מרגיש בסדר?" הבחורה הדאוגה הושיטה יד ארוכה" 

 .לתמו	 בו

 .ואז הבזיק במוחו הזיכרו�, והוא הבי� 

מקו� אחר.  הקפה או בכל ח את ארנק המסמכי� בביתו, וג� לא בביתלא! הוא לא שכ 

הילדי� מש	 את תשומת לבו כבר  האשה ההיא, ברחוב... משהו באופ� שבו דחקה לפני� את עגלת

היא פשוט עמדה ש� עד שירד  $ לא הלכה ברחוב  ברגע ההתרחשות. עכשיו ידע מה הטרידו: היא

ה, ממש ברגע שבו חל� על פניה, כאילו חיכתה לו... את העגל מהמכונית! וההגזמה שבה דחפה

אז, כ�,  נתקל שנייה לאחר מכ�... והמכה בכתפו, שעצמתה חזקה בהרבה מ� הצפוי... ואותו איש שבו

 !אז כייסו את ארנקו

נוראה אחת. האופ�  כמו שברי פסיפס חגו מאורעות היו� סביבו, מסתדרי� במוחו לתמונה 

הרישו� במשרד הפני�... מצב החשבו�  שו� המסול� בתחנת המשטרה...שבו נעלמה המכונית... הרי

לא האמי� כי צירו� אירועי� שכזה עשוי להתרחש במציאות.  הדירה. מעול� $בבנק שלו... ועכשיו 

 שלתוכה נסח� משעות הבוקר כמו נלקחה מסיפורי הריגול הדמיוניי� שאות� כה שרשרת המאורעות

 .אהב לקרוא

 �?"וס מיד�! להביא ל	 כ" 
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הדעת נשע�  הקול הבוקע מפיה של הצעירה התומכת בו עקר אותו ממחשבותיו. בהיסח 

גבו. תחושת הרטיבות החזירה  לאחור, על הקיר הקריר, ולראשונה חש בזיעה הקרה הניגרת לאור	

במדויק מהי המועקה שאותה חש בעצמה כזו: פחד;  אותו לעשתונותיו. לפתע הצליח להבהיר לעצמו

פחד מפני הבלתי ידוע, פחד שבו אינ	 יודע ממה או ממי אתה  $ בפחדי�  � פחד, אלא הנוראולא סת

 .פוחד

בדאגה. "הכול בסדר,  רק אז נת� את דעתו לעובדה כי השכנה העומדת לצדו עדיי� בוהה בו 

כל חשש מלבה; "רק קצת סחרחורת, כנראה  הכול בסדר," גייס את מירב הביטחו� לקולו כדי להפיג

 ."�מהחו

יבקש ממני עכשיו  "ומי(השניי� החליפו ביניה� משפטי� בלתי מחייבי�, ואפילו מחויכי�  

ירד למטה ונמלט אל מחו� לבניי�. בחו�  ואז פסע גרינברג אל המעלית, )כפית סוכר באמצע הלילה?"

 .סימאה שמש הצהריי� את עיניו

  

הרכב הדחוס בדר	  יכה לכליהחו� הכבד רק הגביר את עצבנותו שעה שעמד בתחנת האוטובוס וח

כמעט רבע שעה נאל� להמתי�, מעביר  כלל, בעל הנטייה המרגיזה שלא להגיע בדיוק כשאתה ממהר.

במורד ערפו ובצווארו� חולצתו ההול	 ונעשה דביק;  את משקלו מרגל לרגל וחש בזיעה הניגרת

� ו של הרדיו להוציאוהאוטובוס, איימו פטפוט� הבלתי פוסק של הנוסעי� ולהג וכשהגיע סו� סו

נראה היה שהדברי�  א	 לשוא. $ מדעתו. מוחו ניסה לצר� את קטעי האירועי� בסדר הגיוני כלשהו 

 .מתגלגלי� במהירות, ללא כל הסבר

 �שהגיעה אליו  סו� הצליח לכבוש מושב שהתפנה, ואז הצליח להעי� מבט במעטפה סו

שוגרה מהחברה שבה הוא עובד.  ראות כיבדואר באותו בוקר. הוא הפ	 אותה על פניה, והופתע ל

פע� אחת שבה קיבל מ� החברה מכתב שלא  בפליאה קימט את מצחו. לא עלתה בדעתו ולו

 .באמצעות הדואר הפנימי

המעטפה, ופר� אותה.  בעדינות החדיר גרינברג את קצהו של מפתח דירתו לשעבר אל פינת 

נעתקה נשימתו. לא מאמינות נעו עיניו  $  הוא החל לקרוא את הכתוב, וכשחדרה המשמעות לתודעתו

הנוסח היבש והענייני גר� לד� לאזול מפניו. לא עלה בידו  הלו	 ושוב על פני המשפטי� הקצרי�.

שברי  למשפטי� החסכניי� ולהבי� את המניעי� שבגלל� נכתבו. לשוא ניסה לאחות את לחדור מבעד

רק פ� אחד נוס� בסב	  כי העבודה היתהפי היגיו� כלשהו. למרות העובדה  המחשבות שבמוחו על

לזעזוע אדיר. מעצמת הכעס והתדהמה חש כי  הבעיות שבמרכז� מצא עצמו פתאו�, גר� לו המכתב

היו מתוחי� עד כדי כ	 שנדמה היה שה� מבקשי� להתפקע. הוא  הד� פוע� בעורקיו בכוח. עצביו

 .ליו מעט מזעמושלוש בחוט הפעמו� שמעל ראשו, פורק ע פעמיי� ק� ממקומו ומש	
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הוא דחק אסימו� אל  תא הטלפו� שאותו איתר ניצב בדיוק במרכזו של צומת רחובות סוא�. 

את הרעש  $ולוא במעט  $בניסיו� להפחית  תו	 החרי� המיועד לכ	, וסגר אחריו את דלת הזכוכית,

 .המחריד שעלה מ� הרחוב

ושוב, וגרינברג  לצל שובהשעה היתה אחת ארבעי� וחמש בדיוק. הטלפו� מ� הצד השני צ 

של הטלפנית, "אר אס א�,  כבר עמד להחזיר את השפופרת אל כנה כאשר עלה קולה המוכר

 �!"מעליות ואביזרי הנעה חשמליי�, צהריי� טובי

 ס."שלו� יעל, כא� ד�. תעבירי אותי בבקשה לעמו" 

אותו מה שאלה  הרשמית, היבשה. מר גלבוע? היא לאמר גלבוע איננו," באה התשובה " 

 .הוא מתקשר פליאה על כ	 שרק בשעה כה מאוחרת שלומו, כדרכה, ולא הביעה

 ב?"מתי ישו אוהו, מר גלבוע..." ד� השתדל להעניק לקולו גוו� מחוי	. "ידוע ל	" 

לחמוק מבעיה  לא, הוא לא השאיר הודעה." הבחורה השתתקה בהיסוס, כאילו ניסתה" 

 .סו�כלשהי. "אמסור לו שהתקשרת," אמרה לב

ממנהגו של מנהל החברה  מה בצליל קולה נשמע לו משונה, מסויג. כמו כ� ידע שאי� זה דבר 

 .את הטלפו� וחיכה לצאת ממשרדו במהל	 שעות העבודה. הוא הודה לה, סגר

עצמו מטופש בעודו  ושכעבור שתי דקות שב וחייג אות� ספרות. הוא לא יכול היה שלא לח 

שהצור	 לדעת היה חזק מדי. משהו ניקר  משובה ילדותי. אלא שהעושה מה שנראה כלפי חו� כמע

 .במוחו ללא הר�, ממא� להרפות

  !"אר אס א�, מעליות ואביזרי הנעה חשמליי�, צהריי� טובי�" 

ותמיד בקול נעי�? הפע�  $מניי� יש לה הכוח לחזור שוב ושוב על אותו נוסח בלתי משתנה  

 :מאמ� עיבה את קולו ושינה את חיתו	 הדיבור ללא כל חצצה ידו של ד� בי� פיו לבי� הפומית.

 י."שלו� רב, גברת" 

עליו לנקוט?  איזו גישה $השנייה הבאה היתה מכריעה: הא� תזהה את קולו? וא� לא  

להתפנות מכל עיסוקיה�: כס�, בריאות,  מד כי ארבעה דברי� גורמי� לגברי�מנסיונו כסוכ� מכירות ל

מהפרק מיד; ואילו הראשונה והשלישית נראו לו מסובכות  ונה ירדהשררה ונשי�. האפשרות האחר

  .ללא צור	

"אבקש לשוחח ע� מר  כא� דוקטור עמנואל רגב," באו המלי� לבסו�, בנעימה של דחיפות." 

 ".גלבוע. העניי� אינו סובל דיחוי
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 נקישה, והקול פה. לרגע השתררה דממה, ואז נשמעהמיד, אדוני!" באה התגובה, כמצו" 

 :המוכר והבוטח הפטיר, מופתע מעט

  �!"הלו? גלבוע כא" 

  �!"מוטי, כא� ד" 

לבטא כל הברה  מעברו השני של הקו נשמע ב� שיחו כמשתנק. כאשר דיבר לבסו�, הקפיד 

 :בנפרד

פשוט ד�. "אינני יודע מה  הרי מאז ומתמיד נקרא $ מר גרינברג," ד� נחרד מהפנייה הרשמית " 

ושיח  ואי� לי כל רצו� להמשי	 ולנהל עמ	 שיג אה את הפרשה כמחוסלת,ורצונ	. מבחינתי, אני ר

 ב."שהבהרתי את עצמי היט מכל סוג שהוא. נדמה לי

 ר!"איזו פרשה? למה אתה מתכוו�? אני לא מבי� שו� דב" 

ולשמור על  אתה מבי� טוב מאוד," אמר האיש בתוקפנות מאופקת, שנועדה להמשי	" 

י ניחנת. אני רק מקווה כ תמ�. טיפשות איננה מ� המעלות שבה�רשמיותה של השיחה. "אל תי

 " –� ההמחאה איננה מקפחת אות	. א� כ

 ר?"איזו המחאה? על מה אתה מדב" 

לי שלא קיבלת את  באמת, מר גרינברג," באו המלי� מתמשכות, כמו מלגלגות, "אל תאמר" 

 ה!"ההמחא

מה  היה ש� דבר מת, מלבד המכתבובא $מוכנית פישפשו אצבעותיו של ד� בתו	 המעטפה  

הנייר המקופל לשניי�, והחליקו על  נוס� שבו לא הבחי� קוד� לכ�. במהירות פרס בידו הפנויה את

 .גבי קיר הזכוכית שמולו

עבודתו האחרו�. אל  השוני� שעדיי� הגיעו לו בשל חודשארבע שורות פירטו את התשלומי�  

זו נועד לנתק כל קשר אפשרי בינו  פירעונה של תחתית המסמ	 המודפס מצורפת היתה המחאה.

 .לבי� מעסיקו לשעבר

 ר?"הדב עכשיו אני רואה," גימג� גרינברג, "אבל למה? מה פירוש $ עכשיו " 

הדברי� אחת ולתמיד.  ראה, מר גרינברג," פתח הקול המחוספס ואמר, "בוא ונבהיר את" 

אמנות הדדית, אבל אתה... אתה הפרת את ונ קיוויתי כי היחסי� בינינו מושתתי� על רעות, כבוד

והמשי	, בורר את המלי� בדקדקנות: "לא היתה מתעוררת בלבי כל  הנאמנות." האיש היסס מעט

החלטת	  אילו היית מתייצב מולי בעצמ	, מסתכל לי ישר בעיניי� ומודיע לי על טינה כלפי	,

לעשות כ�, ואומר ל	 שאני  אלהתפטר. להפ	: סביר מאוד להניח כי הייתי מנסה לשכנע אות	 של
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הצורה שבה עשית זאת, מאחורי הגב, בלי לומר מלה  $ צופה ל	 קידו� משמעותי בחברה שלנו. אבל 

  ל."מוכ� לסבו זה קצת יותר מכפי שאני $

"מי העלה בדעתו  גלבוע!" שאג גרינברג אל תו	 השפופרת, נבהל בעצמו מעצמת קולו," 

 	?"כ כל להתפטר? מניי� שאבת רעיו� אבסורדי

רוצה לאבד את קור  באמת," ניסה הקול מעברה השני של השפופרת להישאר שלו, "אינני" 

 "–ה ההוכחות, א� תרצ $ בדוקי�  נתוני� –רוחי. אומר ל	 רק זאת: ברשותי נמצא המידע 

"גלבוע, אתה עומד  מדבר?" קטע אותו גרינברג בפראות.הוכחות? על אילו הוכחות אתה " 

 	?"אילו 'נתוני� בדוקי�' יש ל קט�: מהי מידת המידע הממשי שברשות	?בראש ארגו� לא 

בפני	 את מקורות  שיחו בגרונו: "הרי אינ	 מצפה שאפרט מעברו השני של הקו כיחכח ב� 

 " –ת המידע שלי, נכו�? ומלבד זא

 .אני כ� מצפה!" רע� קולו של גרינברג" 

את גרסת	,  שב שאני צרי	 לקבלומלבד זאת," המשי	 האיש בשלו, "מדוע אתה חו - " 

 �?"כאילו המידע שברשותי אינו נכו

 .מפני שאני אומר ל	 זאת!" בא המענה, פסקני ומריר" 

בדעתו. "תראה, ד�..."  לרגע שררה דממה גמורה. נראה כי הגבר בצדו השני של הקו חוכ	 

עולה אילו נקטת לדעת, כל העניי� לא היה  נשמע פתאו� קולו הססני מעט, "א� אתה באמת רוצה

האמת, כשאני חושב על כ	 עכשיו, אינני יכול שלא להתפלא עלי	.  אמצעי זהירות בסיסיי�. למע�

'מעליות  $נמנעת מלכתוב דווקא במשרד את המכתב ששלחת לחברה האמריקאית ההיא  אילו רק

 " –ה העתיד' או אי	 שקוראי� ל

 ב?"איזה מכת" 

החודש הבא. הרי  תנאי ההעסקה של	 כבר מראשיתנו באמת, ד�, המכתב שבו אישרת את " 

 	..."למסו� המחשב של אתה יודע היטב שלפחות לשלושה עובדי� נוספי� יש גישה

 �!"ד� גרינברג קפא. "ריבונו של עול�," לחש לעצמו, "ריבונו של עול 

הבי� שעליו לסיי�  ד�?" הקול שבקע מ� האפרכסת עקר אותו ממחשבותיו. אינסטינקטיבית" 

לחמוק מעיניו סת� כ	. הוא שילח מבט  ת השיחה. מי שתיכנ� כל זאת אינו חובב, ולא יניח לוא

 .להבחי� בחריג כלשהו עצבני על פני הרחוב, א	 לא עלה בידו

 �!"הלו! ד" 

השפופרת כלפי מטה  בעודו מתבונ� בתנועה החולפת דחק גרינברג בידו הפנויה את מתלה 

 .וניתק את הקשר
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להבינ�, לאיזו  את עצמו שוב ושוב בעודו מנתח את המאורעות ומנסהאבל למה, שאל  

להגדירו במדויק לא פסק מלהטרידו.  מטרה? הרי חייבת להיות לכ	 סיבה כלשהי. משהו שלא ידע

 ?ומה עכשיו, שאל את עצמו, מה הלאה

לשפופרת הנתונה עדיי�  ו� הפנה את תשומת לבו של גרינברגזמזומו הטורדני של קו הטלפ 

שר� מבחיל, והצי� בחט� בשעונו: אחת  כ� ידו. בבהלה קלה שמט אותה למקומה כאילו היתהב

ושתי דקות אינ� זמ�  $דקות בדיוק ארכה השיחה הטלפונית  ארבעי� ותשע. לרגע חש רווחה. שתי

 עדיי� אינ� יודעי� כי הוא )י ה�?מ(את מקור השיחה ולצותת לה. א� כ	, ה�  מספיק כדי לאתר

 .לפחות, בטר� החליט מה יעשה $ב כ	 יודע. מוט

הסת� בדר	 ההפוכה  מוחו פעל בקדחתנות. כיצד ה� מצפי� ממנו לפעול? עליו לפעול מ� 

 ?מה כוונת� $מזו שה� מתוי� לו. אבל לכל הרוחות 

חישב  תחושת הרווחה שהשתלטה עליו נמוגה באותה מהירות שבה השתררה. ראשו 

של צינה צימרר את כתפיו  וב. לראשונה בחייו רעדו ידיו. גללהתפקע, והד� הל� ברקותיו שוב וש

רוצי� ממני? מדוע? אלוהי� אדירי�, מה ה�  והתפשט מטה עד רגליו. ברכיו פקו. מי ה�? מה ה�

 ?רוצי� ממני

רצו שיאבד את  ה� ציפו שיחוש. $יהיו אשר יהיו  $ אחת הבי� כי כ	 בדיוק ה�  בבת 

  - א על פי ההיגיו�, שיעשהעשתונותיו, שיפעל על פי הרגש ול

  ?יעשה מה 

לכעס לשלוט במעשיו.  יט את מחשבותיו. לא! הוא לא יניחשוב גאה בקרבו גל של כעס והס 

את צעדיו בדקדקנות מרובה, ולש� כ	  עליו לחשוב, להערי	 את מצבו בשקט. הוא מוכרח לשקול

קוד� כל לאתר אות�. כ	 ידע מי  וכדי להיפטר מה�, הוא חייב כ�, תחילה עליו להיפטר מה�. $יו על

 .הנמצאי� בעקבותיו ה� אלה

שונה. רק כ	, אמר  אינטואיטיבית החליט לנהוג בטבעיות, ולא לעשות דבר העשוי להיראות 

 .בקפידה, יפעל בלבו, יצליח להפיג את ערנות�. ואז, ברגע הנכו� שייבחר

במהירות ולבו פע�  ה וירדבקלילות מעושה יצא מתא הטלפו� ופסע במורד הרחוב. חזהו על 

התרגשותו. בעודו צועד בקצב אחיד ומנסה  ייס את כל כוח רצונו כדי לרס� אתבפראות. היה עליו לג

 .בקפידה את הרחוב להאט את נשימתו, סרקו עיניו

הרחוב. בתוכה ישבו  הנה! מכונית פיאט כחולה וחדישה חנתה ממש מולו, מעברו השני של 

 ?האומנ� סתמי $סתמי  ה�, ומדי פע� שלחו לעברו מבטשני צעירי� ושוחחו ביני

מלפעול על פי הרצו�  מותיו. בכוח איל� את עצמו להימנעשוב החיש לבו של ד� את פעי 

א� יימלט עכשיו, יחלפו במקרה הטוב רגעי�  שאחז בו, ולהימלט. אסור לו, ידע. $ והצפוי  $הראשו� 
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 ויגיעו למסקנה כי נעל� $ א� ה� אכ� עוקבי� אחריו  $ במכונית בהעדרו  ספורי� עד שיבחינו הגברי�

במנוסתו. לא; כשתגיע השעה  במתכוו�. ואילו הוא, בגלל קוצר הזמ� והעדר תכנו� מוקד�, לא ירחיק

ומה ה� מטרותיו. ואילו פעולת ההתחמקות עצמה  לחמוק מעיניה�, יידע במדויק לא� מועדות פניו,

�. רק כ	 יראו בכ	 אלה ששלחו אות� תוצאה של עיקוב והומה אד צריכה להיעשות במקו� ציבורי

 .רשלני בלבד

העלול לעורר את  עכשיו אסור לו לעשות שו� מעשה יוצא דופ�, נמהר או בלתי צפוי, 

 .בטוחי� כי אינ� עלולי� לאבדו דריכות�. להפ	! עליו להקהות את חושיה�. מוטב שיהיו

הול	 לתומו ברחוב.  י� הוא עוטה כשהואמעול� קוד� לכ� לא חשב גרינברג איזו הבעת פנ 

בשלווה מדומה עד למסעדה המזרחית  עכשיו ניסה לשוות לפניו הבעה סתמית ככל האפשר, וצעד

  .הסמוכה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


