א ם ובנה
סיפור  -ם ר ד כ י ר י ם ו ר
״זה קרה לפני כשנה .אני זוכרת זאת מכיוון שבשבוע
לאחר מכן חגגו את יום המורה .כן ,אז גם עקרו לי גידול
שפיר מאחורי הברך ושכבחי שלושה ימים במרפאה
הרובע עקב זוהום מקומי ".קולה של האם היה קצוב
והיא ישבה בנוחיוח על הספה הישנה כשהיא נשענה
במרפקה השמאלי על המסעד הרחב.
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"מיכאל נכנס יום אחד הביחה  -אח צעדיו שמעחי
שניוח מספר לפני כן על שביל החצץ בחצר  -סגר[
בשקט אח דלה הכניסה ,חלף במהירוח על פני החדר
המרכזי בו ישבתי ונכנס לתדרו .את דלתו הוא סגח
בטריקה .משם שמעחי אח קפיצי המיטה חורקים פעם
או פעמיים .אני ישבחי ליד השולחן הגדול שבמרכז החדר
ועבדחי .לאחר כשעה ,כשטיימתי לעבוד ,המטחי גוש
לכלוך שסחם אח משאבה המים הקטנה שבכד הדגים,
ועברתי לשבח בכורסה .שם ישבתי במשך כשעה .שמעחי
אח קפיצי המיטה חורקים שוב ומיד נפחחה דלת חדרו
של מיכאל .הבטחי בו והוא הביט ברצפה .הוא טגר אחריו
במהירוח אח הדלה ופסע לעבר הכורטה בה ישבתי.
עבר ,משום-מה ,בינה לשולחן ,למרוח שלא הייחה זו
הדרך הקצרה ליציאה ,הביט בכד הדגים שעל השולחן,
ליטף בכפו אח צוואר הכד ופסע לעבר דלה הכניסה.
שם ,מבלי לפנוח אליי ,פחח באטיוח אח הדלה ויצא
מהחדר.״
"למחרת בבוקר בשעה דומה  -היה זה בסביבות
השעה עשר או אחה עשרה  -שמעחי אח מיכאל צועד
הלוך ושוב ע ל פני השביל בחצר במשך כמחציח השעה.
ל פ ת ע נ ש מ ע ו בעיטות בדלח הכניסה .קמתי מיק
מהכורסה ומיהרתי לפתוח את הדלת .מה שנראה לי
כלוח דק וגדול עטוף נייר שחור חדר במאוזן לחדר,
מונח ע ל ראשו של מיכאל שהחזיקו בידיים מורמוח.
מיכאל צעד ישירוח אל דלח חדרו ובעט גם בה ברגלו.
מיהרחי לפחוח לפניו אח דלח חדרו והוא נכנס אליו
בצעד רחב .עמדחי לפני הסף וראיחי אח מיכאל גוחן

על מיטתו ומניח עליה אט אט את הלוח הארוך .הוא
הזדקף ,ניגש בצעד רחב לדלת ,סגר אותה בפניי ,אך
פחחה מיד שוב ועבר את הסף .פסעחי במהירוח לאחור
ומיכאל חלף על פני החדר לעבר דלח הכניסה הפחוחה.
דרכה ראיתי לוחות דקים הדומים לקודם ,עטופים ניירות
שחורים ,מונחים בערמה נמוכה לרוחב השביל.״ מיכאל
עבר בצעד רחב את פחח הכניסה כשהוא סוגר אחריו
למחצה אח הדלת .״חזרתי לכורסה ומיד ראיתי את הדלת
נפחחח בבעיטה קלה ומיכאל נכנס שוב לחדר כשהוא
נושא על ראשו לוח נוסף שחור ודק.״ הוא נכנס שוב
לחדרו ולאחר מספר שניוח יצא משם ללא הלוח .הוא
לא הביט באמו ופסע בצעדים רחבים לעבר דלה הכניסה.
״במשך כרבע השעה הבאה הוא הספיק להעביר אח כל
הערמה שעל השביל לחדרו .אז ספרתי עוד עשרה לוחוח
שהעביר ,למרוח שלאחר מכן נוכחתי לדעח שלמעשה
היו לו חמישה עשר מהם".
״לאחר שסיים להעביר את כל הערמה לחדרו ,הוא
יצא במהירוח מהבית.״ אח דלה הכניסה השאיר אחריו
פחוחה .״כשקמתי לסגור אח הדלח  -האור הרב שבחוץ
הפריע לעיניי  -ראיתי אותו צועד בשביל .רק לאחר
שעתיים או שלוש שמעחי אוחו נכנס הביתה .אני נחתי
באותו זמן אח מנוחה הצהריים בחדרי הגובל בחדרו.
שמעחי אוחו פוחח ברעש את דלת הכניסה וסוגר אותה
אחריו בטריקה .לאחר מספר שניות שמעחי אוחו מניח
בנקישה חפץ כבד על השולחן בחדר המרכזי .מיד לאחר
מכן שמעחי אח חריקח פחיחת דלת חדר הבגדים ושניוח
מעטוח לאחר מכן  -את תריקת סגירתה .צעדיו נשמעו
על רצפת העץ של החדר  -שמעתי זאת היטב כי לא!
יכולתי להירדם עקב הרעש .לא ידעתי ,כמובן ,על הרעש
המצפה לי בשעוח הקרובוח .הצעדים חרקו בחדר כדקה
או שחיים .לאחר מכן הוא נכנס לחדרו וסגר אחריו
באטיוח אח הדלה .שם שמעחיו מניח על הרצפה ברעש
חפץ כבד שנשמע כקופסת מתכת מלאה.״
״במשך כמחציח השעה הקרובה נשמעו מחדרו
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רחשים של נקישות קלות ,שריטות על קירות העץ<
שקשוקים קלים של חפצי מתכח ,קול חפצים שהונחו
על הארץ וקול חיכוך הרמתם .צעדיו נשמעו ,כמובן ,כל
אותו הזמן נעים הלוך ושוב בחדר .לפתע החלו להישמע
דפיקות עזות ובלתי קצובות על קירות החדר .הדפיקות
הרעידו את קירוח העץ של חדרי .הדפיקות העזות נשמעו
כקול תקיעת מסמרים בקירות העץ .הדפיקות נשמעו
מקובצות במחזורים  -כעשר או עשרים דפיקות קשות
ומהירות ,לאחר מכן הפסקה של כדקה או שתיים בהן
יימעו רחשים ־שתים וצעדים ,ושוב עשר או־עשרים
דפיקות עזות וקשות .כך שכבתי בחדרי כשעה .לאחר
מכן יצאתי לחדר המרכזי כדי לעבוד .דלת חדרו הייחה
סגורה והדפיקות הרעידו את הבית .ישבתי ליד השולתן
והתחלתי לגזור את מודעות העיתונים השייכים לעבודתי
כשאני מפסיקה מפעם לפעם את פעולתי לקול הדפיקות

השעה עשר .אף אני שכבתי אז על מיטתי בחדרי .למחרת
בבוקר ,כשעמדתי בחדר המרכזי והשקיתי את העציצים
שעל אדן החלון ,שמעתי את דלת חדרו נפתחת ופניתי
אליו .מיכאל הביט בי ,אך מיד פנה ,סגר את דלתו ,חלף
על פני החדר בצעדים רחבים ויצא מהבית .מבעד לחלון
ראיתי אותו פוסע בשביל בצעדים אסיים .הוא לא חזר
עד אחרי הצהריים .בסביבות השעה ארבע או חמש,
שמעתי את צעדיו חורקים ע ל שביל החצץ בחצר
ונעצרים .תיכיתי מספר שניות ,קמתי מהכורסה ,ניגשתי
'וךקחזבטתי־־החרצודדוד־הדחלון הדק:״ מיכאל ־עמד
זקוף על השביל ,קרוב לדלת הכניסה ,והביט ימינה
ישירות בחלון בו עמדה אמו" .סרתי באטיות מהחלון
וחזרתי לכורסתי.״ לאחר כשנייה או שתיים נפתחה דלת
הכניסה ומיכאל נכנס לחדר כשהוא סוגר אחריו את
הדלת לאס ומביס קדימה בשולחן הגדול.

העזות .הדפיקות נמשכו במשך כשלוש שעות והסתיימו
רק לפנות ערב ,כמחצית השעה לפני שסיימתי את
עבודתי והדלקתי את מנורת השולחן.״
״בלילה זה נכנס מיכאל למיטתו בשעה די מוקדמת
 -את קפיצי המיסה שמעתי חורקים כבר בסביבות

״הלילה אני אישן בחדר הבגדים״ ,קולו היה שקט
והוא התקרב אט אט לשולחן .אמו הביטה בו כשידיה
מונחות על המסעדים הרחבים .׳״מדוע?׳ שאלתי אותו".
מיכאל נעמד ליד השולחן והביט באמו כשהוא עונה
במהירוח ,״כי אני לא רוצה לישון הלילה בחדר.״ קולו
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היה נמוך .האם לא נעה ומיכאל הניח כפו על קוביית אטיות ורשרוש ניירות .הפסיעות היו בלתי קצובות
הנחושת המונחח על ערמה של גזרי עיחונים שעל! והניירות רשרשו כאילו שהחליקו עליהם בידיים .כמעט
השולחן" .אניח מספר מעילים ישנים על הארגז הגדול" ,לאחר כל פסיעה שמעחי רשרושי החלקת ניירות.
אמר לפחע כשהוא מרים אח קובייח הנחושח ומניחה שיערחי שמיכאל פוסע לאורך הקידוח וכנראה ממשש
במהירוח שוב .׳״במקום מזרון' ,הוסיף באטיוח כשהוא ניירות ,או מחליקם .הפסיעוח והרשרושים פסקו למספר
פונה מהשולחן .לא עניחי והוא סב חזרה לשולחן ,הזיז שניות ,ולאחר מכן הם התחדשו ביתר שאת  -הפסיעות
אח אהיל מנורה השולחן ופנה שוב מהשולחן.״ בצעדים נעשו רמוח ,קצובות אך אטיות יותר והרשרושים היו
רחבים פסע מיכאל לכיוון הדלה ,פחח אותה במהירות תכופים .עתה נשמעו מפעם לפעם אף קולוח ארוכים
ויצא מהביח .״,מכורסתי ראיחי אוחו מחרחק לאט בשביל !של קריעת ניירוח .הבנתי שמיכאל מסיר את הניירוח
השחורים מעל מה שנראה לי כלותות יומיים לפני כן.
כשהוא צועד זקוף ופניו פונות קדימה".
לעחים נשמעו קולוח גבוהים במיוחד של רשרושי
״באותו לילה נרדמתי בשעה די מוקדמת  -בסביבוחן !הניירות  -כנראה שהוא קיפל במהירות אח הניירות,
ח ש ע  -ל מ ת ח שהשתדלתי לא להירדם ,כדי שאשמע או דרך עליהם לאחר שזרקם לרצפה .לעחים שמעתי
אח מיכאל חמר .מנורח הקיר שבחדרי נשארה דלוקה .אף אח טפיחוח כפוח ידיו על קירוח העץ .בייחוד שמעתי
לפחע החעורךחי לקול חריקה .הבטחי במנורה ושמעחי אח הטפיחוח כשהוא פסע לאורך הקיר המשוחף של
בברור חריקר אטיח של פחיחח דלה חדר הבגדים: .חדרינו .אז שיערחי שהניירות השחורים נמצאים משום־
הזדקפחי במהירוח במיטחי  -אני זוכרה שהסרחי מה על הקירות .לא ידעתי כמובן שאף הזכוכית עצמה
קבועה על הקירות .כך זה נמשך בהפסקות קצרות
והשלכתי מראשי את מצנפח השינה שנטחה ע ל פניי -
והבטחי בשעון .השעה הייחה שחיים לאחר תצות .מספר כמחצית השעה .תיארתי לעצמי אותו פוסע בתשכה
שניות לאחר !:כן שמעחי אח חריקה סגירחה של דלה! לאורך הקירוח כשפניו מופנוח כנראה הצדה והוא טופח
חדר הבגדים .מהחדר המרכזי לא נשמע רחש .למרות ממשש ,מסיר ,או קורע מהקירוח אח הניירוח השחורים
השעה המאוחרת ,שיערחי שמיכאל חזר עחה הביחה מקפלם ומשליכם על הרצפה .הפסיעוח הואטו אך
ונכנס לישון בחדר הבגדים ,כפי שאמר .לא שמעתי ,רשרושי הניירוח גברו .לבסוף נשמעו רק רשרושים רמים
כמובן ,רחש מחדר הבגדים ,עקב ריחוקו מחדרי ועקב וחכופים של הניירוח  -כנראה שהוא קיפלם ,סידרם
הבגדים הרבים התלויים בו .ירדתי לאט ממיטתי ,חבשתי או ערמם לערמה .הרשרושים פסקו בפחאומיוח והשחרר
שוב את המונפת ,כיביתי את האור ועליחי חזרה ע ל שם שקט .לא נעחי ,ולאחר זמן קצר הנמכחי יוחר אח
המיטה  -אוף זוכרת שעמדתי מספר שניות על ידיי :השמיכה שכיסחני עד צווארי .ציפיחי לשמוע אח חריקת
ורגליי על המ|טה לפני שנכנסתי מתחת לשמיכה .מעט קפיצי המיטה ,אך במקום זאח שמעחי לפחע חריקה
לאחר מכן שמעחי חריקה קלה על רצפה העץ בחדר קלה של רצפת העץ בחדר המרכזי ,אחריה  -חריקה
המרכזי .הסרתי לאט אח השמיכה מעל פניי .נשמעה קלה נוספה ,אחריה  -עוד אחח ואחריה  -נוספות.
חריקה קלה )וספח ,אחריה  -עוד אחה ולאחר מכן הבנחי שמיכאל יצא מחדרו ושהוא חוזר לחדר הבגדים.
השתרר שקט הבנתי שמיכאל נמצא בחדר המרכזי[ ־ ־לאווו מספר שנידת־שמעתי־את חריקת הפתירורהשל
חריקה אטית נשמעה שוב ואחריה  -מספר נוספות .דלח חדר הבגדים ומיד  -את חריקת סגירחה".
הבנחי שקוד• לכן מיכאל לא נכנס לחדר הבגדים אלא
יצא ממנו לחדר המרכזי וסגר אחריו אח הדלה .כנראה
"למחרת יצא כנראה מיכאל מהביח בשעה מוקדמת
ששב הביחה בשעה די מוקדמח  -עח ישנחי  -ושהה ;שכן כשקמתי  -בסביבוח השעה שמונה  -ראיתי את
עד עתה בחדר הבגדים .חריקוח הצעדים האטיים והבלחי דלה הכניסה פחוחה למחצה .דלח חדר הבגדים הייחה
!

קצובים לאורך החדר נמשכו ונפסקו .כעשר או עשרים
שניוח לאחר מכן הבנחי שמיכאל נכנס לחדרו שכן
שמעתי את קפיצי מיטתו חורקים קלוח .הוא לא הדליק
אח האור בח רו  -לא ראיחי פס אור בוקע מהחרך
הדק שבין הקןר המשוחף של חדרינו ובין התקרה.״
״אז חרקה קמיטה שוב ומיד שמעחי רחש של פסיעות

אף היא פחוחה מעט .בסביבוח השעה עשר ישבתי לעבוד
ליד השולחן הגדול .אור רב חדר לחדר דרך החלון הפונה
לחצר ,ולא הייתי צריכה להדליק את מנורת השולחן
כשגזרתי את השורות מתוך מודעות העיתונים הקשורוח
לעבודחי .כמחצית השעה לאחר מכן קמחי ופחחתי אף
!יותר את דלה הכניסה ,כך שאור רב יותר חדר לחדר.

משום־מה ,לא ציפיתי למיכאל
ב ש ע ו ת הקרובות.
לא שיערתי ,כמובן,
מה שמצפה לי לאחר
מכן .סיימחי לעבוד
בסביבות השעה שתים•
עשרה ובשעה שתיים
ישבתי לנוח בכורסתי.
דלת הכניסה הייתה עחה
סגורה .כ מ ח צ י ת ה ש ע ה
צעדיו
לאחר מכן שמעתי את
של מיכאל ע ל
השביל בחוץ מתקרבים במהירות לבית .דלת הכניסה
נפחחה לרווחה ומיכאל עמד על הסף .שערו היה פרוע
וכנף חולצתו השתרבב מחוץ למכנסיו .הוא הגיע לשולחן
במספר צעדים רחבים ופנה במהירות לאחור .׳אולי
תסתרקי׳ אמרתי לו .׳לא רוצה׳ ,הוא ענה במהירות ,ניגש
לדלת חדר הבגדים ,וכשהוא מכניס את כנף חולצתו
מתחת לחגורת מכנסיו ,בעט בה קלות .הדלת נסגרה
בטריקה .הוא פנה שוב למרכז החדר .לא נעתי בכורסה.
הוא העיף בי מבט ,צעד במהירות לעבר דלת חדרו ,פתחה
בתנופה ,נכנס לחדרו וסגר אחריו את הדלת".
״כשנייה לאחר מכן שמעתי זעקה חדה וארוכה בוקעת
מחדרו .קמתי במהירות מהכורסה .הזעקה הפכה
לצריחות מקוטעות .רצתי מהר ככל שיכולתי  -ופתחתי
את דלתו .עשרות דמויות של מיכאל נראו עומדות סביב
צורחות ומצביעות קדימה .פניתי קדימה וראיתי את
מיכאל עומד קרוב לאמצע החדר כשהוא צורח ומצביע
בידו קדימה .מראות גדולות וארוכות היו קבועוח זו ליד
זו בשורה ישרה על קירות החדר מסביב .דמותו של
מיכאל השתקפה מסביב בכל המראות .הוא צרח במלוא
גרונו .עמדחי על הסף ללא נוע .ראשו נע מצד לצד.
לפתע נפסקו הצרחות והוא הוריד את ידו אך פשט מיד
שוב את שתי ידיו קדימה .פיו נשאר פתוח ועיניו
הפעורות השתקפו היסב במראות שמסביב .הוא לא נע.
ערמה גדולה של ניירות שחורים המקופלים באי-סדר
הייתה מגובבת על מיטתו .החדר היה מואר היטב  -גם
עקב הדלת הפתוחה  -והשתקף הלוך ותזור במראות
הגדולוח .מיהרתי אליו ומשכתי אותו לאחור בגב חולצתו.
הוא צעד לאחור לאס לאט .הידקתי את אחיזחי בחולצה
ומשכחי שוב .כך צעדנו שנינו לאחור ויצאנו מהחדר.״
״כרבע שעה לאחר מכן שכב מיכאל בחדר המרכזי

על הספה הישנה כשראשו
נשען על המסעד הרחב.
הוא שכב ברגליים ישרות
> וללא נוע .ע י נ י ו היו
|  .ע צ ו מ ו ת ו פ נ י ו היו
 «gאדומות .אני י ש ב ת י
בכורסה שמשמאל לספה,
מול דלת הכניסה שנשארה פתוחה
מאז שנכנס הביתה .קרן שמש האירה ישירות את
מנורת השולחן והגבירה את האור הרב שבחדר .הבטתי
במיכאל והוא לא נע .מעט לאחר מכן הוא הניע את
ראשו לעברי ופקח את עיניו .המשכתי להביט בו .הוא
הסב ראשו ועצם שוב אח עיניו .ידיו נחו ישר לצדי
גופו .לפתע החל גופו לנוע לאט מימין לשמאל ,רגליו
התרוממו מעט ופניו טבו אליי כשעיניו עצומות .ידו
לפתה את הכיסוי העבה של הספה וגופו נדחף מהספה
באטיות כלפי מטה .מיד לאחר מכן נקשו ברכיו ברצפת
העץ וכפוה ידיו טפחו עליה .מיכאל עמד על ארבע מולי
כשראשו שמוט מטה .הזדקפתי מעס בכורסה ומיכאל
החל לזחול לקראתי .ראשו רעד במקצת והוא התקרב
אליי אט אט כשהרצפה חורקת מעט תחתיו .כשהתחככו
שערותיו בשמלתי הוא נעצר ,הרים מעט את ראשו וחיכך
את פניו כלפי מעלה על ברכיי כשהוא שוב מתקדם מעט.
הוא התרומם יותר ,נעמד שפוף על שתי ברכיו ולפת
בידיו את שתי רגליי כשהוא מחכך את פניו בשמלתי
מ ע ל ברכיי .ראשו רעד והוא לפת את ברכיי בחזקה,
ובעודו מתקדם השקיע את פניו בשמלתי בין רגליי.
שמעתי קול התנשמויות חנוקות וקשות .ראשו הלחוץ
,בין רגליי הורם מעט וחזהו נלחץ היטב אל ברכיי .׳״מכל
המראות ש ע ל הקירות הרעימה לעומתי דמותי׳״ ,הוא
קרא מול בטני .אני זוכרת היטב את המילים האלה מכיוון
שהוא חזר עליהן מטפר פעמים .׳מכל המראות ש ע ל
הקירות הרעימה לעומתי דמותי׳ ,הוא קרא שוב ושוב
כשהוא מרים יותר ויותר את ראשו ונלתץ לברכיי בחזהו.״
"כך שהינו במשך מספר דקות ,אני  -על כורסתי
והוא  -על ברכיו .כרבע שעה לאחר מכן הוא שכב ע ל
הספה.״
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