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כים, ארו רגעים רצופיםה ענשמאשר ה הנוראזעקה האך  ידע מי הצועק,מתושבי הכפר לא איש 

נף עפעף יבהגרם סתום ובחלל הבטן. פחד איום  ההדהדורעידה את העקבים הבעצמות הגוף,  החלחל

לבותיהם של שומעיה מילא את ו ,ן אפרפר של מתובג אותן ותירשל הבריות, ה הםמפנילאזילת הצבע 

ה ר  ז  נ  עלים ורסיסי נוצות של  ענן. בעתהד השתופפו כשעל פניהם ילרגע ומ הזדקפוחלחלה. הם 

 חשףאוש י. ציוץ של אימה ויםבתוכ צטופפותהמציפורים ן המ עצי הכפררגע התייתמו -ובן ה,ללמעמ

ומראה האדמה, העצים , התעשתובני הכפר חלפה שעה ארוכה עד ש, ושליטהמפרפרות ללא  יםכנפי

 ימים ימימה.בכ בעיניהםלהיות והסלעים חזר 

הפעם אבל  ממנו: הלוא שלא מרצונו כבר פגש בעבר יצורים משם. במופלא רגילנאביל היה  ,לכאורה

 מעקהַאין זה מעין  נעשה בדרך בלתי מובנתכיל, ויכלה לה ומוזר שדעת מכל מוזר ַאיןעמד מול 

 להישמט אל פי התהום. בעדומנע והוא ש עליו, שעןלהי

ה לו שארבעת  -בהה נאביל בבעתה במרפסת מקום,  כלמזעקה שבקעה בשניות שקדמו ל ופתאום נדמ 

  .נמחקו כליל מאר כלא הייתה,מאז נעלמה השבועות שעברו 

 עמדה שם.  היא פשוט

כבר זה  .החלוק להמצא מאין נעלמה. השד יודע שנבבוקר כשם שניצבה עליה עמדה על המרפסת, 

 פי סברתל, שעד יום השלושים הופיעתה מהייכן לא אם אלאחרים, בגדיה ועמד למסרם  אתארז 

 . באה משם לכאןהן לזו ששהולכת מכאן לשם ו לזו הן -שאין ממנו חזרה  היום הואהזקנות, 

ברגע הקט ההוא שלפני הזעקה, שכב נאביל כדרכו במיטה הריקה בשעת שחר זו, זמן שהוא אמנם 

. לפתע עצמיים לכיוון המרפסתאוש ורחמים ימלא יאך עדיין מוקדם מכדי לקום, והביט  ,כבר ער

 . סמוך למעקה העץ עומדתהוהפך למאר  הופיע ,תבהר והלךהצל שואנחה, -אוושהנשמעה 

אחר לילה לבמיטה,  הואהדלת הגדולה:  שמשתבצדודיתה מבעד ללהתבונן שחר מדי  נהגבמשך שנים 

לה לאטו מאחורי ע החמהגלגל לצד מזרח, שם  מתבוננת בנחת, והיא במרפסת, טרופה שינהשל ארוך 

ישן. רק ברגעים אלה זכו  היה ממהר להעמיד פני, והוא לאחור עיפה מבטהייתה מלעתים . ריםהה

  חמלה וסליחה.כלל לשלא הגיעה  ממומשתעין תחינה לא כ, בחמלה בזה להביט זההשניים 

אך לם, וחולוודא שאינו עצמו  ט אתחשב לצבו לרגע. היא כאן, ועתה נעדרה םמיי שלושיםכמעט 

מתמשך שנעשה דק יותר  האההההה הפיקשח עצום ופערה את פיו בכפרצה מתוכו ו זעקה איומה

 מצא ,יויר בריאותומנת האותמה שכ. בכל תושבי הרחוב הנמים, ועורר צמרמורת ויותר ככל שהתארך

ממושך של הגוף , ובטלטול מחודשת וירואבכוח מנת אף ושעצמו עומד בין המיטה לדלת המרפסת, 

, שהגיחה ללא שליטה מגרונו ביללה גבוהה וממושכת. ולאחר שריאותיו תת מקוננו  בבפתח בי כולו

לה את יגשנסיך  כאותו, איומה גברית השאגהתרוקנו, שב ושאף באימה שאיפה גדולה, ומגרונו בקעה 

 .שטנישנמסך במשקה כתעלול  מרעלאו מעוותת  בדמּהרוחצת על הארץ,  מוטלתגופת אהובתו 

 שלדקים של נשים וצרודים  - , בקולות גבוהים ונמוכיםהזעקה, נולדו צעקות חדשות יעתווגעם 

 הבית, עומדת על מרפסת כברזה אשר כולם הספידוה מאר,  שלזקנים. כאש פשט המראה ההזוי 

 אדמה.אמא של  המשיכה חוזקוף, בניגוד לכהגוף בהיטב  ואוחזיםשכל חוטיה מתוחים  כבובה

כל  זעקות הבוקעות מגרונו ומריאותיושאין בוהוא חדל לצעוק. עתה תפס תקפה את נאביל  סחרחורת

קם וניסה אימה  אחוז .אחריםשתיעב אצל אנשים רגשות פחד, להתמכרות לאומללות וזולת תוחלת 

. רגליו לא יכלו לשאת את המראה המבעית. הוא זחל מעט על ארבעותיו מעדלצעוד לעברה אך מיד 
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על  הקפהקרקוש ספל  ים כושלים קרב אל דלת המרפסת ופתח אותה.ולבסוף הצליח להזדקף. בצעד

  הצלחת פסק, והתחדש מיד.

עלמה, ביום הימנופצת ה שנמצא עם התחתית התואמת, כמו זובכוס הכחולה שלה  שאחזה על פי אף

היה בידיה הרועדות שפופות, וניכר היו שחר. כתפיה  עםכמנהגה שם זקופה כתמר, ה ניצבלא מאר 

חפר בלב מנהרות שעדין צלצול  זך: צלילבהכוס רטטה  הדק. החרסינה כליכוח לאחוז ב ותשהן חסר

כשחשה בנוכחותו הרפתה מן הצלחת ומן . בהן לא התנסה נאביל מעולםש ,סתומה אימהוראה של י  

 הכוס, והן נעלמו ברחש מוזר. ידה נשמטה לצדה חסרת חיים.

תמיד  האסוף ,היה אטום ומרוחק. שערהש בקו ההרים המתגלה באור הבוקר החד שנתנה מבטה

לולא . חיים ותחסרהנאות נראו  פניה. גם אצלה מימיו ראהשלא באופן פרוע סתור ובקפידה, היה 

היו מודגשים בצבע שחור, היה נשבע שהוא ניצב  לאזה זמן רב ראשונה לשעפעפה בריסיה הארוכים, 

 . מינן-מול בר

  .זעקותיורוט ממגרונו הש בצרידות פלטמאר..."  ,מאר"

 התווי פניובעייפות איומה  תבלו, טוכמה . זקנה פי כמהאחרתמאר, אך זו  הייתהפניה היו שונות. 

, או דמות עומדת מולודאברה לא אם  תההולרגע היסס  הוא. חיּותשק מדולדל חסר מעוכים כעין 

ה אּול  מה לבד הרבה מעבר כ חטאו  ואז באה ההבנה ש .במיוחד אכזריהיתול אחרת שבאה להתל בו  ש 

 על עצמו. בשנים הרבות שבמהלכן מחל וריחםשסבר 

כתפו ומנסה מעבר לאל  מביטההבחין שהיא  הואהדלת, ולכיוון פנתה ו ראשה ממנואת הסבה  היא

 . לחייך ואף להניע את ראשה, כמברכת אותו או כנפרדת מאֵחר

, נסוג מעט. כששב וקירב האו דחיינאביל היסס והושיט ידו לעברה, ומאחר שלא ניכרו במבטה אישור 

ככל  ,אחז בהלולא  ים.קור של מתהיה זה  לאקרה, אך היד  את אצבעותיו ונגע בכתפה ובידה, הייתה

לכל  מוחלטרוב יסאו של סילוק מטרד כ תזוזה עצבנית, אופיינית כל כך למאר, .נופלת הנראה הייתה

מאר  זוהיהחדה, שאכן  ת הדחייהפי תנועעל  אז גם הכיר. הרפה ממנה הרתיעה אותו, והוא מחווה

 כפויה.המציאות הממתיקה לעצמה את הההכרה של מרושעת, או היתול  בתחפושתולא ג'ין 

חבילות ארוזים חבילות הבצרורות בגדיה  הבחינהכשצעדו באטיות צעד אחר צעד אל חדר השינה, 

 היו פעורות. שדלתותיוצד ארון הבגדים הגדול ללאורך הקיר 

שלא של מאר,  הצוונשמע הטון המ הקולב, אך אמרה בלאותשהיו"  מוכאת הבגדים בדיוק  תחזיר" 

 שהיה."  להיות כמו ישובשהכול  ,עייפה. עד שאקום אני" היה אפשר לטעות בו.

חלשה הייתה  ת.יד כמעט לא מורגש תנועתמה, אך היא השתיקה אותו ב דברנאביל ניסה לומר 

 -תם . כשעמדה מול מיטלחדר המרפסתן רגליה מ תריגראפסו בה . כוחותיזרועה להרים אתמשתוכל 

 -שנעמי קנתה רק לפני ימים אחדים, בצד המיותם  כיסוי חדשסתורה בצדו של נאביל, ומסודרת ב

, הרים את מתוחאת הכיסוי ה סירזינק במהירות, ה נאבילמילה. אמרה  לא, אך בכעספניה  התעוותו

 תםסי, כמנהגם מיום כנבצד הקרוב למרפסת רווחהתשכב בש כדיהשמיכה ואף יישר את הכרית, 

  לבית.

לא כמעט בת צחוק ובהציצה בנאביל,  המגוהץ למשעי בצד שלה,בחנה את הסדין  . היאססהיה לרגע

 .על המיטה ונפלה התרצתה מחווה של תודהכמורגשת 

החרידו. שבו לזרה, קנה השמיכה. פניה, שנפלה בהן ז   אתעליה להיטיב  רכןהגביה את רגליה ו נאביל

השכנים באו ברור היה לו כי . הכניסה גרמו לו להזדקף בדלתאולם חבטות , לחיּהל נשקהוא עמד ל

היתה  עולם לאמנעל את השרשרת שהוא מיהר אל דלת הכניסה והמתים.  ןמ בהשש לראות את מאר

 צר.כדי סדק , ופתח את הדלת קודם בשימוש
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את טעמה זה בכעס ובהדרת סמכות ששכח קרא 'ינים," הגל בשם כ רופא ולסבתא דאברה,ל ראוק  " 

 כבר. 

בעגה מיוחדת, עוצבה לסכין של נאביל  בפיוה תגנה 'יניםגהמילה  .בכניסה לביתהשתרר שקט מוזר 

את השומעים. חיש קל התגלגלה במורד המדרגות אל החצר ומשם אל הרחוב, שהחל ראה י   הלאימו

. המילה קיבלה חיּות משל עצמה ונלחשה שוב ושוב בקרב להתמלא אנשים בשעת בוקר מוקדמת זו

 מיהר אל המיטה. מאר פקחה עיניים כבויות ולחשה:נעל את הדלת ו . הואהקהל ההולך ונאסף

 , שמעת?"ייגעו בי אהיה בסדר. שלאאני להזיז אותי מהמיטה.  יעזו שלא"

 ממנו. הנהן. דמעות בלתי נשלטות ואנחת בכי אצורה פרצו ",, שמעתימאר כן"

 רקשלא יזיזו אותי מכאן לשום מקום. תגיד להם שאמרתי שאהיה בסדר,  .נאביל ,עליך סומכת אני"

," היא נשנקה בשיעול ואילצה את עצמה אותי מכאן... בכל מחיר להזיזתן לאף אחד ישיניחו לי. אל ת

ששקעה לפני כה חייהיה לו שדמה נצרוד דעך. הרֶפה וה ה," קולעליךנאביל... אני סומכת " להמשיך:

 לה.

 את צריכה משהו? לשתות אולי?" לחש לה, אך היא כבר ישנה.  –"מאר, את 

 


