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 מוטי רימור

 פעולת הלב עקב חבטה עזה״ באזור שמעל הסרעפת.

 כתמש דקות לאתר שנבלעו האם ובנה הנישא על כתפה בפתתו
 של הבית שמול הבנק, פרץ מתוכו בעלה כשהוא מנופף באגרופים
 חיוורים מול כיתת המשמר,- שני חיילים פסעו לעברו, תפםוהו
 בידיו כשהם ממצמצים בעיניהם והוליכוהו קצובות למכוניתם

 שתנתה בפינת הבנק.

 השניים העלוהו לתא הגבוה של הנהג, התיישבו משני צדדיו
 ונטעו לבית המעצר המחוזי. כשהגיעו לרתבת הבטון שמול
 הכניסה הראשית ועצרו את המכונית, ירד החייל שנהג מהתא,
 אך נתקל בקת רובהו בין רגליו ונפל על פניו בהבטה קשה על
 המדרכה. הבטון המחוספס מתתתיו התל להאדים מהדם שנזל

 מאפו או משפתיו.

 החייל השני קפץ מימין למכונית ורץ לעבר השוכב: באותו הרגע
 התלה המכונית להתדרדר לאט לאחור, עלתה בגלגלה
 השמאלי-קדמי על קצות רגליו של השוכב כשהיא מעקמת אותן
 בצורה משונה ונעצרה. האב הודה לאחר מכן שהוא לתץ על
 מצמד המכונית כדי לדרדר אותה לאחור מתוך כוונה שהיא

 "תעלה על חוט השדרה" של החייל ששכב.

 החייל השני זינק, התניע והזיז את המכונית מעל רגליו של החייל
 השוכב, ואחר קשר את פרקי ידיו של האב בזוג אזיקים אוטומטי
 למסגרת החלון הכפולה של המכונית. אז ירד, גרר את החייל
 השוכב למרתק מה וצעד לתוך פתת בית המעצר כשהוא מיישר

 את מדיו.

 לאתר כרבע שעה יצאו מהפתת שלושה אנשים: שניים ניגשו
 לאב, פתתו את אזיקיו והוליכוהו לעבר הפתח. השלישי כרע ליד

 השוכב, הפכו, בדק את פניו ורגליו וקם.

 השניים שלקחו את האב חזרו, הרימו אח החייל השוכב כשאחד
 אוחז בזרועות והשני ברגליים וצעדו באטיות לעבר הפתח.

 השלישי, זה שבדק את השוכב, צעד אחריהם.

 החייל הפצוע הובא לתדר המיון. הרופא התורן המליץ, לאחר
 התייעצות טלפונית עם עמיתו-מתליפו בתורנות, לקטוע מיד
 את הרגל השמאלית מהברך ומטה. הניתוח ארך כארבע שעות
 והסתיים בשעות המאותרות של אחר הצהריים. שתי האתיות
 התורניות, האחת מוסמכת והשנייה מתלמדת, נשארו עם החייל
 בחדר ההתאוששות. כשהראה זה סימני תזוזה קלים, נשארה

 עמו רק המתלמדת.

 את ה׳סיפור׳ ־ אינני יודע איך לכנות את הכתוב להלן ־ הנוכחי
 מצאחי במקרה לפני למעלה מעשרים וחמש שנה בתתנת רכבת
 באמסטרדם. היה זה בשעה מאוחרת כשתיכיתי לרכבת הלילה
 הנוסעת למלמה שבשבדיה. כשנשענתי לאחור על המושב הרך
 שבתתנה נתתבה ידי בין המושב למשענת ונתקלה בתבילת
 ניירות. כשמשכתי אותה ראיתי מספר דפים הכתובים אנגלית,
 בכתב יד מסודר מאוד וצפוף. התתלתי לקרוא ולא יכולתי להתיק
 את עיניי מהכתוב. הייתי אתוז תדהמה מהולה בבתילה. כשעליתי
 לרכבת, קראתי את הדפים שוב. הבתילה נשארה. במשך אותו
 מסע ואף לאחר מכן נזכרתי לא פעם בכתוב מתוך תימהון של
 אי הבנה. המילה היתידה שעלתה בי מפעם לפעם כשקראתי
 באותו לילה את הכתוב - ואני זוכר שמלמלתי אותה לעצמי
 בעת הנסיעה - הייתה ׳גיהינום', ׳גיהינום׳. שמרתי את הדפים
 המקוריים באתד מתיקי המסעות שלי. מפעם לפעם, במשך
 השנים, כשהייתי מציץ בתיקי המסעות ונתקל בדפים הייתה
 עולה בי שוב התתושה המוזרה והשלילית של אי-הבנה. החלטתי
 עתה - לאחר פקפוקים - לפרסמם. להלן הכתוב, מתורגם כמעט

 כלשונו, למעט תיקוני דקדוק קלים.
 ההשתוללות החלה בעשר ושלושים בבוקר יום התמישה עשר
 בינואר, מועד סיומה של משמרת הלילה בבית החרושת לגפרורים,
 ולא בתשע ועשרים, מועד יציאת הרכבת החשמלית לפרברים.
 שני אנשים כבני תמישים נראו כשהם מבתרים לגזרים את גופתה
 של אישה זקנה מול הבניין החדש של הבנק הלאומי. הדם הרב
 שנשפך מאברי הגופה שטף את מעיליהם החומים ונקבץ
 בשלוליות עבות על המדרכה האפורה. כשגמרו לשטע את הגופה,

 משכו וקרעו את ראשה וריסקוהו בנעליהם.

 השניים נתפטו ונורו לפני שעת הצהריים. הראשון נורה כשהוא
 שוקע בתוך ביצה בדרומה של העיר, אליה נקלע בטעות במרוצת
 בריחתו, והשני נורה כשהוא מטתתר בישיבה שפופה בתוך ארגז

 לתם, ליד בית הנתיבות החדש שבמרכז העיר.

 כיתת המשמר שהרגה את השני הזרה למקום הרצת והחליפה
 את ארבעת פקידי הביטתון של הבנק ששמרו על גופת הזקנה.
 אנשי הכיתה, שמנתה שישה שכירי חרב וקצין, נעמדו סביב
 הגופה כשפניהם לעבר הרחוב. ילד כבן חמש, שהתקרב לכיתה
 בריצה ונעמד ליד הראש המרוסק, הועף מבעיטה בבטנו על ידי
 אחד החיילים השכירים, נחבט בגבו בעמוד חשמל ונפל על פניו

 לרגלי העמוד.

 אמו של הפעוט התקרבה מתנשפת בריצה לעבר הכיתה והרימה
 את גופת הילד הדוממת. כפי שנודע לאתר מכן, מת הילד לא
 כתוצאה משבר בתוט השדרה, כפי שטען אביו, אלא מ׳׳הפסקת



 האחראי ישב על הכסא. עוזרו החיישב על השולחן מולו, ליד
 אגרטל הנחושת, והביט בשעון הקיר הישן הקבוע מעל הדלח.
 כשהקיש השעון את השעה שמונה ורבע, קם העוזר בפחאומיוח
 מהשולחן לעבר המפסק, אך מרפקו פגע באגהטל הכבד וזה נפל
 בחבסה על קצה רגלו האחראי. הלה הוציא קול גרגור עמום,
 נעמד במהירות, אך צנת שוב על הכיסא כשהוא לופת את רגלו

 בידו.

 עוזרו הביט בו, ההים לאט את האגרטל, הניתו במרכז השולתן,
 פנה שוב לעבר המפטק ההאשי וההים את הידית האהובה. השעה

 הייתה שמונה ושש-עשהה דקות.

 לאחר כרבע שעה יצא האתראי ממשרדו וצעד במורד ההתוב
 לאורך תומת האבן הצרה. בקצה החומה פנה האחראי ימינה
 והגיע לכיכר קטנה. במרכזה עמד מבנה אבן דמוי מזהקה עליו
 היו מתותות צינוריות ברזל מבהיקות דמויות טילוני מים.

 האתראי הצה את הכביש, עבה לטמטה נגדית, הגיע לרתוב האשי
 והמשיך בדרכו לאורך הצד השמאלי, תסר תלונות הראווה, של
 בניני המשרדים הרתבים. מפעם לפעם היה מתעכב, מתכופף
 וממשש את נעלו השמאלית. פעם אתת, לפני תציית סמסה
 צדדית, התכופף מול עמוד תשמל, אך נקש האשו בעמוד ונרתע.

 בסביבות השעה תשע פתת האתראי את דלת ביתו, פשט את
 מעילו, הרתיב את קשר עניבתו והניח את תוכן כיסיו על השולתן
 שמתתת לראי בתדר הכניסה. לפי עדותו במשטרה, רק אז הוא
 ״ראה את הודעתה״ של אשתו שכתבה לו ש״מכיוון שהוא איתר״
 היא "הלכה לבדה״ להופעת המקהלה של בית הספר לעיוורים.
 הוא, כמובן, לא ידע אז שהיא נעלמה, ואף שלא הגיעה להופעה.

 האחראי התזיר לכיסיו את חוכנם, הידק אח עניבחו, עסה אח
 מעילו ויצא את הביח. הוא צעד בצעדים מהירים לאורך גדר
 הברזל הנמתתת מביתו עד למושב הזקנים העירוני שבקצה

 הרחוב הצר.

 לאחר שעבה כמה סמסאוח, הגיע האחראי בפתאומיוח להחוב
 האשי מואה היטב, מול הסניף החדש של הבנק הלאומי. הוא
 נעמד מול כיתח החיילים ששמרה על גופת הזקנה. עחה הייתה
 הגופה מכוםה בווילון שנחלש כנראה מאחד התלונות של הבנק,•
 הראש היה אף הוא תתת לווילון, שכן הישומו המעווח נהאה
 בבליטה מבעד לבד העבה והמרושת. ארבעה תיילים מהשישה

 ישבו, משום-מה, על קסדותיהם.

 עיתונאי ותיק שדוות על תלק מאירועי אותו בוקר, מוסיף שחוקרי
 המדוה המשפתתי של המשטהה העירונית, שחקרו את היעלמות
 אשחו של האחראי, ״לא העלו כמעט כלום" בחקירתם. נודע
 להם שאשתו, שיצאה מן הבית בסביבוח השעה שמונה ארבעים
 ותמש, הגיעה עד לגשר השני של בנייני המזון הממשלתיים שם
 פגשה את ידידתה, המורה לשפות מלאכותיות. הן דיבהו במשך
 כעשר דקות ונפרדו. המוהה לשפות מלאכותיות לא יכלה להיזכר,

 לאתר כתצי שעה נהאתה האתות המוסמכת עוזבת את הבניין
 כשהיא עוטה מעיל שחור. היא נעמדה ליד השוער, קשרה את
 צעיפה לראשה וחייכה אליו בפה מלא. הלה רמז לה מבעד
 לזכוכית ביתנו שמקומו של הצעיף הוא על הצוואר והיא עשתה
 כעין תנועת התנצלות בידה, והביטה מעלה. כשתצתה את הרתבה
 שלפני בית המעצר היה גשם דק מטפטף לתוך אפרורית הערב

 המוקדם.

 האתות צעדה לאורך קיר הסמטה שמימין לבית המעצר. שני
 גברים במעילים קצרים - אחד מבוגר והשני צעיר - יצאו מאתד
 הפתתים הצרים וצעדו אתהיה. כשהגיעה עד לפתח המדרגוח
 הנעות היורדות של הרכבת התתתית, הרתיב הצעיר לפתע את
 צעדיו ובאותו הגע מעד, התליק - כנראה על כתם שמן - ונפל
 אפרקדן על גבו. האחוח סבה לאחור לשמע החבטה ופרצה
 בצחוק קולני למראה פניו של הצעיר. בן זוגו המבוגר עמד מעליו

 ברגליים מפושקוח.

 הצעיר התיישב, תפס בידיו את מעילו של המבוגר ומשך עצמו
 כלפי מעלה. המבוגר נע מעט קדימה כשהוא גורה במקצת את
 הצעיר: שניהם עמדו בהאש המדהגות כשהאתות נעה זקופות
 כלפי מטה והאשה מופנה אליהם. לאתר מכן, כפי שפורסם בדוח

 הסופי, התהתשו העניינים במהירות רבה.

 הצעיר הכביד כנהאה באתיזתו על המבוגר ולכן, לפני שהלה
 הספיק להנית את רגלו על המדרגה הראשונה שבירידה, מעדו
 שניהם כלפי מטה. זו הייתה גרסתו של הצעיר, שצוטטה בנספת
 לדוח הטופי על מותם של האתות והאיש המבוגה.

 הצעיר והמבוגר התגלגלו בתבטות קשות ומהידות במורד
 המדרגות הנעות כשהם טותפים עמם את האתות, שהספיקה
 לצרות שתי צרתות. שני עדי ראייה, אישה וילדה, קפצו הצדה
 כשהגוש הגדול נתבט אדומת בתתתית המדרגות. מתוך הגוש
 קם המבוגה כשהוא תג כשיכור ומכסה בידיו את פניו השטופות
 בדם. הוא צעד משום-מה שלושה צעדים מהירים קדימה, נפל
 על הפסים החשמליים של מסילת הרכבת והחפחם בתסיסה

 מהירה וצורמת.

 הטלפון במשרדו של האתהאי על תתנת ההכבת התתתית באזוה
 הצפוני של העיר צלצל ארבע דקות לאתר השעה שמונה בעהב.
 האתראי, שאתז אגרטל פרתים כבד העשוי נתושת, ההים את
 השפופרת. לאתה כעשה שניות של הקשבה, טרק את השפופרת,
 הנית את האגרטל בקצה השולתן, ניגש במהיהות למפטק הראשי
 שהיה קבוע מולו בקיר ומשך את ידית הניתוק הגדולה כלפי

 מטה.

 באוחו רגע נכנס לחדר עוזרו המבוגר והביט בידית המפסק. כפי
 שהוא דוות לאתה מכן, אמה לו האההאי שלפי הוראת סגן
 המהנדס ההאשי היה עליו לנתק את הזרם למשך עשה דקות, עד
 לשעה שמונה ורבע, כדי ״לאפשר להרים" מעל המסילה, בקטע

 התשיעי, גופת גבר מפותמת.



 ״ג יהי נ ים״ מוטי רימור

 הרופא נעמד במהירות, זרק את המברשת, תפס בשתי ידיו
 באתורי צווארונה של המורה ומשך אותה כלפי מעלה. המשיכה
 הרימה גם את הילדה, שכן המורה אתזה בה בשורשי שערותיה.
 הילדה זעקה חלושות והמורה שמטה אותה ארצה כשהיא מכסה

 שוב אח פניה בידיה ומחרחרת.

 הרופא הטיל את המורה ארצה על גבה והביט בילדה שפיה היה
 שסוע ודם רב גלש ממנו על סנטרה ומשם לתוך חולצת המשי
 הורודה שלה. היא השמיעה קולות צוותה מקוטעים ומשונים
 ולפתע החלה להשתעל ולפלוט קילותי דם, ש״תדר כנראה גם
 לריאותיה״. הרופא הפנה מבטו למורה שהתהפכה על בטנה
 תתלה בתנועות מעוקלות על הרצפה. לפתע סב במהירות לאתור

 ויצא מהתדר בצעדים רחבים.

 המאורע הסתים באותו לילה בארבעה שלבים. ראשית, "הרופא
 הזעיק עזרה". הוא סלפן משכנו בקומה העליונה. השכן היה גיבן
 ולכן הורשה - כנכה - להחזיק בביתו"מכשיר טלפון בעל קו

 ישיר״.

 שנית, ״הנפגעות הועברו לבתי החולים״. אמבולנס, שהחמחה
 ב״טיפול במקרי תירום", הגיע לבית הרופא לאחר שבע עשרה
 דקות. ארבעה עוזרים בתלוקים אפרפרים העבירו את הנפגעות
 כשהם נושאים אותן על זרועותיהם. הילדה העברה לבית החולים
 אליו צלצל הרופא, בעוד שהאישה העברה לבית התולים העירוני

 הכללי, למחלקת עיניים.

 שלישית, ״רופאי בית החולים האזורי ניסו לטפל בילדה הנפגעת״.
 למעשה, היו שם שני רופאים בלבד והשאר - שלושה - היו
 טטודנטים מתמתים. הם ניסו לאתות את הפה השסוע תוך
 הפסקת שפך הדם ולנקות את ריאות הילדה. מאמציהם שנמשכו
 כתצי שעה "לא הוכתרו בהצלתה". הילדה נפטרה "כתוצאה

 מתנק בדמה שלה", כפי שמצוין בדות.

 בשלב הרביעי"רופאי מתלקת העיניים שבבית התולים העירוני
 הכללי טיפלו במורה לשפות מלאכותיות". "הטיפול הראשוני"
 ארך כשעתיים. סגן הרופא הראשי של מחלקת העיניים"עמד
 בתוקף" על כך ש״מן הראוי לשמר״ את העין שנפלסה מהמורה
 "לצרכים הוראתיים״; שכן, במשך הטיפול נודע שהמורה סבלה
 זה שנים רבות מ״פגיעה נדירה במערכת ההורמונלית".

 בחצות לערך של אותו לילה ירד השכן הגיבן במדרגות הבית
 לעבר הקומה התתתונה. הוא לבש כעין חלוק רחב ואפור שכל
 כפתוריו היו רכוסים עד לכפות הרגליים. עובדה זו חשובה שכן

 היא...

 פה נקטע הכתוב. אתם, כנראה, מרימים גבות. גם אני.

 למרות החקירה הנמרצת, לאיזה כיוון פנתה האישה, שכן בדיוק
 באותו הרגע בו הן נפרדו, נכנסו לעינה גרגירי חול כנראה עקב
 "הרוח החזקה שנשבה על הגשר" - והיא הייתה "עסוקה
 בהוצאתם״. עדותה של המורה נגבתה לאחר מכן במחלקת

 העיניים של בית התולים העירוני.

 באותו לילה, בשעה עשר בדיוק, עברה המורה לשפות מלאכותיות
 מתתת לשעון המוארך המוצב בכיכר הצפונית-מזרתית של העיר.
 היא צעדה בצעדים בלתי קצובים כשהיא מכסה את עינה
 השמאלית בממתטה. לאתר כשתי דקות הגיעה לבית מגורים
 קיצוני העומד מול הכיכר ונקשה בשער הברזל שבתזית הבית.
 על השער היה קבוע שלט עץ תדש עליו תרוטים ״שמו ותאריו
 של רופא עיניים" מתוזי. משלא נענתה, הקישה בדלת בעזרת

 ידית הנתושת של ארנקה.

 השער נפתת במהירות וללא תריקה וגבר גבוה נראה בפתח. הוא
 נע באטיות שמאלה, נתן לה לעבור לפניו וסגר בזהירות את
 השער. המורה עלתה במדרגות ונכנסה ישר למעבדה רתבה: היא
 הטילה את ארנקה על הספה הצרה וישבה על כיסא הטיפולים

 במרכז החדר.

 ילדה קטנה, כבת ארבע, התנדנדה בערסל מול כיסא הטיפולים.
 הערסל היה קבוע בשלשלאות ברזל לעמודי בטון דקים משני
 צדי החדר. הערסל השמיע קול חריקה קל בקצב הנדנוד.

 הרופא הגבוה נכנס אחרי האישה לחדר כשהוא משאיר,
 משום-מה, את הדלת התיצונית פתוחה. המורה הסירה את
 מטפחתה מעל עינה השמאלית, שנתגלתה, לפי דווחו, כנפוחה
 במקצת, דומעת ואדמומית, "כנראה עקב חדירת גופיפים זרים".
 הוא לקת מברשת עדינה בעלת ידית פלדה עבה שהייתה מונחת
 על מדף חיסוי עגול הקבוע סביב עמוד הבטון הימני, התכופף
 מעל המורה, הרתיב באצבעות ידו השמאלית את עינה וקרב
 אליה את המברשת. האישה הזדקפה וביקשה מהרופא"לעשות
 זאת" בזהירות"בגלל הכאבים". הרופא לא הגיב וקרב אליה שוב

 את המברשת.

 באותו רגע קפצה הילדה מהערסל כלפי מטה; הערסל נע בתנועה
 רחבה לאחור והילדה נפלה על גבו של הרופא. הרופא מעד על
 האישה, ידו נדתפה קדימה והמברשת האתוזה בה נתקעה עד
 לשליש מאורכה בתוך עינה של המורה; גלגל העין הלבן פרץ
 והתליק קדימה על לתיה של המורה ומשם התליק על בגדיה ונפל

 ארצה.

 המורה פלטה קול חרתור ארוך וצורם, התרוממה על רגליה
 בתנועות השתוללות כשהיא דותפת בגופה את הרופא ומכסה
 את פניה בידיה. זרזיפי דם קטנים גלשו בין אצבעותיה.

 הילדה התקרבה אליה והמורה התכופפה, כמעט על ארבעותיה,
 תשפה שיניה ובקול תרתור דק תקעה אותן בצדי פיה של הילדה
 כשהיא קורעת את שערותיה ומפילה אותה ארצה.


