מ ל ים

ר א ש ו נ ות

סנוקרת לקאמי

.1
היום אמא עדיין חיה.
היא כבר לא אומרת כלום ,אבל היא היתה יכולה לספר הרבה דברים.

יותר מ– 70שנה
אחרי שיצא לאור
״הזר״ של אלבר
קאמי ,הסופר
האלג׳יראי כאמל
דאוד מתקן
עוול היסטורי:
בספרו ״מרסו,
חקירה נגדית״
שמתפרסם כעת
בעברית ,הוא
בא חשבון עם
הקולוניאליזם
ומעניק זהות
לערבי חסר השם
שרצח גיבור
ספרו של קאמי

אריאנה מלמד

א

סור להשוות ,אבל לפעמים פשוט אין ברירה; לאורך הקריאה
ב"מרסו ,חקירה נגדית" של הסופר האלג'יראי כאמל דאוד ,נדרש
הקורא לבחון את צד התפר של "הזר" של אלבר קאמי .כבר מן המס

שפט הראשון ,שכן קאמי פתח בשורה הבלתי נשכחת "היום מתה אמא.
ואולי אתמול ,אינני יודע" ,ואילו דאוד ,יליד  ,1970עיתונאי ועורך "לה

"מרסו ,חקירה
נגדית" ,מאת
כאמל דאוד.
פתיחה

"ערבי" ,כך אצל קאמי .אין לו שם ,ביוגרפיה ,זהות ,חלומות ,תרבות או
"ערבי"  60שנה ויותר אחרי ש"הזר" ראה אור ,ולאחר אינסס
:
מורשת .רק

חות שלי :להיות רוכל ,למכור דממה של מאחורי הקלעים בזמן שהאולם
מתרוקן .זו בכלל הסיבה שבגללה למדתי לדבר את השפה הזאת ולכתוב

פור דיונים מלומדים וניתוחים ספרותיים ופילוסופיים ופוליטיים ,כאמל

בה; כדי לדבר במקומו של איש מת ,להמשיך קצת את המשפטים שלו.

דאוד שם לב לכך שאיש אינו שם לב לערבי המת השקוף אצל קאמי ,כמו
בהיסטוריה הקולוניאליסטית של אלג'יריה כולה – שמרגע פלישתה של

הרוצח נהיה מפורסם וסיפורו כתוב היטב ,עד כדי כך שאינני מעלה כלל
בדעתי לחקות אותו .זו היתה שפתו .לכן אני מתכוון לעשות מה שעושים

צרפת ונישולם של "המקומיים" מאדמתם ,דרך הקמת התנחלויות נרחס
בות של אירופים בארץ הצפוןסאפריקאית ,פשוט לא היה קיים כסובייקט.

בארץ הזאת מזמן שנהיתה עצמאית :לקחת אחתסאחת את אבני הבתים
הישנים של המתיישבים ולבנות לי מהן בית משלי ,שפה משלי .המילים

לא אזרח ,לא אדם עם זכויות ,לא כלום .רק "אוכלוסייה" שיש לנהל.

של הרוצח והביטויים שלו הם רכוש נטוש שלי .ובכלל ,כל הארץ זרועה

בספר מבריק ,מטלטל וחשוב ,דאוד נותן לנרצח שם .מוסא .ואת תוס
לדותיו וקורות משפחתו מספר אחיו הארון ,והנה כבר יש לנו משה שלא

מילים שאינן שייכות עוד לאיש ושרואים אותן בחלונות הראווה של
החנויות הישנות ,בַּ ספרים שהצהיבו ,על פניהם של האנשים ,או בגלגוס

כמיתולוגיה ,נוכחים

לן החדש בַּ קריאוֹלית המוזרה שהדֶ הסקוֹלוֹניזציה מייצרת.
ובכן ,זמן רב עבר מאז שהרוצח מת וזמן רב מדי עבר מאז שאחי חדל

הגיע אל הארץ המובטחת ,ואחיו אהרון .עתיקים
בתרבות ,סמליים ,בני אדם.

להתקיים — חוץ מאשר בשבילי .אני יודע ,אתה משתוקק לשאול שאס

של איש ,לאחי היה שם של תקרית" ,וכאן מתחילה ההשוואה שאסור
באיסור חמור לעשות ,אבל לקורא הישראלי פשוט אין ברירה ,כי הוא

צילום :הוצאת אחוזת בית

לות מהסוג שאני מתעב ,אבל אנא ,הקשב לי בתשומת לב ,בסוף אתה
תבין .זה לא סיפור רגיל .זה סיפור שמסופר מסופו וחוזר לאחור אל תחיס

נשאב אל הספר מתוך מציאות שיש בה "התינוק מדומא" ו"המחבל מאום
אל חיראן" ,ואינספור קורבנות ומפגעים חסרי שם בארץ שיש בה אנשים

מרסו ,גיבור "הזר" של
אלבר קאמי ,פקיד צרפתי
החי באלג'יריה ,מתאפיין
באדישות קיומית .הוא
מספר ביובש על הערבי
שאותו הרג .מי הוא אותו
ערבי? אין איש יודע.
כאמל דאוד האלג'יראי
נתן פנים לאותו קורבן
אלמוני .הספר מסופר
מנקודת מבטו של הארון,
אחיו של מוסא ,הנרצח,
והוא מגולל גם את
קורותיה של אלג'יריה
מכיבוש לעצמאות

לתו .כן ,כמו להקה של דגי סלמון מצוירים בעיפרון .כמו כולם ,גם אתה
בוודאי קראת את הסיפור הזה כמו שסיפר אותו האיש שכתב אותו .כתיס

"קולוניאליסטים" ,ומי

סוג של פצע לאוהביו .אבל הספר מתחשבן גם עם ההיסטוריה הקולוס
ניאליסטית כולה ,על נהרות הדם שנשפכו בגללה ,על מלחמת העצמאות
האלג'ירית ,על טרור וטבח ,אפילו הטבח של האירופים בעיר הנמל
אוראן ,כשלוחמי החירות ,או הטרוריסטים דאז ,הרגו באזרחים כדי להשיב
לעצמם את העיר .זה לא הכל :בלכתם ,השאירו הכובשים חורבן תרבותי,
צילום :ג'ואל

אותו אלא כדי שיחטוף כדור וישוב אל עפר ,אלמוני שאפילו לא היה לו
די זמן להיקרא בשם.

ובאחת גורר את הקורא ליקום מקביל לזה של "הזר" .זוכרים שמרסו ,גיס
בורו של קאמי ,הוא רוצח? ואת מי רצח ,זוכרים? לא? אולי זה מפני שהוא

שחורי הרגליים — כך כונו צאצאי המתנחלים האירופיים באלג'יריה.
קאמי מעולם לא תמך בגלוי בזכותם של האלג'יראים לעצמאות ,וגם זה

כאמל דאוד.

מדייקים? כי הראשון ידע לספר ,עד כדי כך שעלה בידו להשכיח את
פשעו ,ואילו השני היה אנאלפבית מסכן שאלוהים ,כך נדמה ,לא ברא

קוטידיין ד'אוראן" ובן עירו של קאמי ,פותח ב"היום אמא עדיין חיה",

שנלחם בהם הוא לעולם "מחבל".
כאמל דאוד ביקש לערוך חשבון ארוך עם קאמי ,מבני ה"פייה נואר",

מבריק

בלי בושה ,אתה תופס ,והלוא היו שניים ,שני מתים .כן ,שניים .למה לא

רק אני נשארתי כדי לדבר במקומו ,יושב לי בבָּ ר הזה ומחכה לתנחומים
שאיש לא יציע לי לעולם .אולי זה מצחיק בעיניך ,אבל זו בערך השליס

מנושלים מאדמות ומתנחלים שאסור לקרוא להם

סאגט/איי־אף־פי

כלומר ,זה סיפור שקרה לפני יותר מחצי מאה .הוא קרה ,ודיברו עליו
הרבה .האנשים עדיין מדברים עליו ,אבל אינם מזכירים אלא מת אחד —

אומ ר לך מיד :המת השני ,זה שנרצח ,הוא אחי .לא נשאר ממנו כלום.
ַ

השם נחוץ כמו הסיפור ,כי ב"הזר" ,כותב דאוד" ,לו (למרסו) היה שם

ומטלטל

בניגוד לי ,שמרוב שלעסתי את הסיפור הזה שוב ושוב ,כמעט אינני זוכר
אותו עוד.

חברה חצויה בשתי שפות ,פצעים שבחלוף הדורות כבר אי אפשר לרפא,
ושאלות של זהות שנפתרות בעוד ועוד אלימות .כל אלה ועוד מתגלמים
בסיפור חייו ומותו של מוסא ,שהוא גם מות הסיכוי של אלג'יריה לנורס
מליות ,וגם מותה של היכולת לספר סיפור קוהרנטי אחד על ארועים
מדממים .הארון מתבלבל ,מתנצל ,מחפש דרך הסיפור את קרעי זהותו
שלו ,ולרוב לא מוצא.
כשראה אור באלג'יריה ,הספר התקבל בנימוס ובהערכה .ב– 2014ראה
אור בצרפת וטלטל את רפובליקת המילים הנאורות  :דאוד זכה בפרס

בתו

משובחת כל כך,

שהמילים שלו דומות

לאבנים

שסותתו בידי

הדייקנות עצמה .הוא היה אחד שהקפיד מאוד על הדקויות ,הגיבור שלך,
הוא כמעט החיל עליהן את חוקי המתמטיקה .חישובים אינסופיים על
דומ ה שהוא
ֶ
בסיס של אבנים ומינרלים .ראית את אופן הכתיבה שלו?
משתמש באמנות השירה כדי לדבר על ירייה! עולמו נקי ,מגולף באורו
הבהיר של הבוקר ,מדויק ,חד ,מצויר במשיחות של ניחוחות ואופקים.
הצל היחיד הוא הצל של ה"ערבים" ,עצמים מטושטשים ,לא מתאימים
לסביבה ,שייכים ל"ימים עבָ רו" ,כמו רוחות רפאים ,ואין להם שפה חוץ
מקול החליל .אני אומר לעצמי שכנראה נמאס לו להתהלך סחורססחור
בארץ שאינה רוצה בו לא מת ולא חי .הרצח שביצע דומה לרצח של
אוהב מאוכזב מארץ שאינו יכול לעשותה שלו .כמה הוא סבל בוודאי,
המסכן! להיות ילד של מקום שלא הוליד אותך.
גם אני קראתי את הגרסה שלו של העובדות .כמוך וכמו מיליוני אחס
רים .הכול היה מובן מהרגע הראשון :לוֹ היה ׁ ֵשם של איש ,לאחי היה ׁ ֵש ם
של תקרית .יכול היה לקרוא לו "שתיים אחרי הצהריים" כשם שההוא
"ש ֶש ת" .רגע בַּ יום במקום יום בַּ שבוע .שתיים אחרי
קרא לכושי שלו ׁ ֶ ׁ

גילי

איזיקוביץ

גונקור לרומן ראשון ועוד כמה פרסים ,ושם החלו הצרות שלו ,שכן מי
שמצביע על עיוורון גדול של איש המצפון קאמי ועושה זאת בהצלחה,

הצהריים ,זה טוב .זוּ ג' בערבית ,השניים ,הצמד ,הוא ואני ,תאומים ,שמי
שמכירים את הסיפור של הסיפור הזה היו בוודאי מתקשים לתאר לעצס
מם שהם היו קיימים בכלל .ערבי ָקצר ,היה ואיננו מן הבחינה הטכנית,
חי שעתיים ,ושבעים שנה מת בלי הפסקה ,אפילו אחרי שנקבר .אחי זוּ ג'
כאילו מונח תחת זכוכית :אף על פי שמת ,נרצח ,לא חדלים להזכיר

הופך לדובר מבוקש של האנטיסקולניאליזם והיחס הנכון ל"אחר".
כך ,כשפליטים או מהגרים בקלן ,גרמניה ,אנסו והטרידו נשים בחגיגות
סילבסטר ,דאוד פירסם ב"ניו יורק טיימס" מאמר על "הטרגדיה המינית

אותו ,משב רוח ושני מחוגים של שעון ,זה שמו ,שוב ושוב ,וכך הוא חוס
זר ומשחק את מותו שלו מכדור שנורה בידי צרפתי שלא ידע מה לעשות

של האיסלאם" ,ומתח קו ישר בין אונס המפגינות בכיכר תח'ריר במצרים
לבין האירועים בקלן ,כשביניהם מחבר האיסלאם הג'הדיסטי ,זה שמבטיח

ביומו ובשאר העולם שהוא נשא על גבו.
ולא רק זה! כשאני חוזר ומגלגל בראשי את הסיפור הזה ,אני כועס

בתולות לשאהיד מדוכא מינית ,זה שמדכא נשים עד בלי גבול ומקשר

— על כל פנים בכל פעם שיש לי די כוח לכעוס .הצרפתי הוא שמשחק

בהכרח בין מיניות ואלימות .אלג'יריה סערה; אימאם ַס ַל פי מקומי ,עבד
אל פתח חמאדשה ,הוציא פאתווה על ראשו של דאוד ,שהתחנך כמוסלמי

בו את תפקיד המת ומספר בהרחבה איך איבד את אמו ,ואיך איבד את
גופה של מאהבת ,ואיך הלך ַל כנסייה ונוכח
ּ
גופו בשמש ,ואיך איבד את

דתי ,אבל ,לדבריו של דאוד" ,מאז קראתי הרבה ספרים ,ונחוצים הרבה
ספרים כדי לפרש ספר קדוש אחד" .השר לענייני דת נדרש לסוגיה ,סבר

לדעת שאלוהיו נטש את גוף האדם ,ואיך ישב ליד גופת אמו וליד גופס
תו שלו ,וכו' .אלוהים אדירים ,איך אפשר להרוג מישהו ולגזול ממנו

שהפאת'ווה היא "טעות מסוכנת" ,אבל גם שדאוד "משמש ככלי בידי

אפילו את מותו? הרי אחי הוא שחטף את הכדור ,לא הוא! מוּ סא ,לא מרס

לובי ציוני בינלאומי עוין לאלג'יריה ולאיסלאם" .דאוד ,נחוש להילחם
וללא הגנה של השלטונות ,הגיש תלונה במשטרה וגרר את האימאם

סו ,לא? יש משהו שמדהים אותי .אף אחד ,גם לא אחרי העצמאות ,לא
ניסה לברר את שמו של הקורבן ,את כתובתו ,מי היו אבותיו ,ומי ילדיו,

למשפט שבסופו הוטלו עליו שלושה חודשי מאסר בראשית  .2016אבל
הסיפור לא נגמר :האינטלקטואלים באלג'יריה ובצרפת ,התקשורת
והרשתות החברתיות הפכו את דאוד לסמל בעל כורחו ,וכל צעד שלו,
כולל ההסכמה לתרגם את ספרו לעברית ,משמש תחמושת בהתכתשויות
ארוכות וקשות בין איסלמאיסטים למי שלא מוכנים לקבל את רודנותה
של הדת כזהות לאומית .בשנות ה– 90ותחילת האלפיים ,כבר נהרגו יותר
מ– 100אלף אנשים במלחמות הדת האלג'יריות .זה לא נגמר בשלום
ברסקיימא .דאוד מסרב להיכנע :הוא אמנם פרש מעריכת "לה קוטידיין
ד'אוראן" ומכתיבת הטור הפופולרי שלו ,הוא ממעט להתראיין לאחרונה
וגם לא הסכים לשוחח עם עיתונאים בישראל ,אבל הוא נתן לנו ספר
נפלא ,ואין לי ספק שיבואו עוד מפרי עטו ומצו מצפונו של האיש .מי
שיקרא ,ימצא בספר את אחרית הדבר המחכימה והמאלפת של אילנה
המרמן ,שתרגמה את "מרסו ,חקירה נגדית" וגם את "הזר" של קאמי.

מתוך הספר" :הצל
היחיד הוא הצל של
ה'ערבים' ,עצמים
מטושטשים ,לא
מתאימים לסביבה,
שייכים ל'ימים עבָ רו',
כמו רוחות רפאים,
ואין להם שפה חוץ
מקול החליל"

אם היו לו ילדים .אף אחד .כולם יצאו מגדרם מרוב התפעלות מהשפה
המושלמת הזאת שמלטשת את האוויר בזוויות של יהלום ,וכולם הביעו
את הזדהותם עם הבדידות של הרוצח והשתתפו בצערו בלשון הכי מלוס
מדת בעולם .מי יוכל להגיד לי היום את שמו האמיתי של מוסא? מי יודע
איזה נהר נשא אותו עד הים שהיה עליו לחצותו ברגל ,לבדו ,בלי ַע ם ,בלי
ַמ ֶט ה קסמים? מי יודע מה היה למוסא  :אקדח? פילוסופיה? מכת שמש?
מי הוא מוסא? מוסא הוא אחי .זה מה שאני חותר אליו פה .לספר לך
את מה שמוסא לא יכול לספר מעולם .כשפתחת את הדלת של הבר הזה,
הס פר בתיק שלך? טוב ,אם כךֱ ,ה יה תלמיד וקס
פתחת קבר ,ידידי הצעירֵ .
רא באוזנַ י את העמודים הראשונים...
הבנת? לא? אני אסביר לך .מאז שאמו מתה ,אין לו עוד ארץ ,לאיש
הזה ,לרוצח ,והריקנות והאבסורד משתלטים עליו .הוא רובינזון שסבור
שאם יהרוג את ששת שלו ישנה את גורלו ,אבל הוא מגלה שהוא לכוד

מוקדם מהשוק של השכונה ,או מהנמל .הוא עבד שם כסבל ובכל עבודה
שהזדמנה ,סחב ,גררֵ ,ה רים ,הזיע .באותו יום הוא עבר וראה אותי משחק

על אי ומתחיל ללהג בכישרון כמו תוכי שמרוצה מעצמוPoor" .
הצעקה הזאת פעמים אחדות
 "?Mersault, where are youק

שאני מנחש למה אנשים כותבים את הספרים האמיתיים .לא כדי להת ־
פרסם אלא כדי שיוכלו להיות בלתי נראים יותר ובו בזמן להתיימר שהם

והיא תישמע לך פחות מגוחכת ,אני נשבע לך .אני מבקש זאת למענך.

אוכלים את הגרעין האמיתי של העולם.

בצמיג ישן ,ואז הוא הרים אותי על כתפיו ואמר לי להחזיק אותו באוזניים

אני ,אני יודע את הספר הזה בעל־פה ,אני יכול לדקלם לך אותו מתחי ־
לתו ועד סופו כמו את הקוראן .את הסיפור הזה לא כתב סופר ,כתבה

שתה והסתכל החוצה דרך החלון ,הארץ נראית כמו אקווריום .טוב,
ֵ
טוב ,גם אתה אשם ,ידידי ,הסקרנות שלך מגרה אותי .כבר שנים אני מח ־

כאילו הראש שלו הגה .אני זוכר שהייתי ברקיע השביעי מרוב שמחה
כשהוא גִ לגל את הצמיג וחיקה קולות של מנוע .אני נזכר בריח שלו .ריח

ומהבוה ק
ַ
אותו גופה .אפשר לדעת זאת מהאופן שבו הוא סובל מהשמש
המסנוור של הצבעים ואין לו דעה על שום דבר חוץ מהשמש ,הים והאב ־

כה לך ,ואם אני לא יכול לכתוב את ספרִ י ,אני יכול לפחות לספר לך
אותו ,לא? אדם ששותה חולם תמיד על אדם שיקשיב .זו חוכמת היום,

עקשני של ירקות רקובים וזיעה ,שרירים והבל פה מעורבבים יחד .עוד
תמונה ,התמונה מיום עיד אל־פיטר .בערב החג הוא החטיף לי מכות בג ־

נים העתיקות .מההתחלה מרגישים שהוא מחפש את אחי .האמת היא

כתוב לך אותה במחברת...

לל איזו שטות

שהוא מחפש אותו לא כדי לפגוש אותו דווקא ,אלא בעיקר כדי שלא יצ ־
טרך לפגוש אותו לעולם .מה שמכאיב לי בכל פעם שאני חושב על זה

זה פשוט :הסיפור הזה צריך אפוא להיכתב מחדש ,באותה השׂפה
אבל מימין לשמאל .כלומר ,צריך להתחיל בגוף שעדיין חי ,בסמטאות

עליו לנשק אותי ,אבל אני לא רציתי שגאוותו תיפגע ולא שישפיל את
עצמו ויתנצל לפני ,אפילו לא בשם אלוהים .אני זוכר גם את הכישרון

הוא שהוא דילג מעליו וככה הרג אותו ,הוא לא עמד וירה בו .אתה מבין,
הפשע שלו נעשה באגביוּ ת נשׂגבה .הוא סיכל כל אפשרות להציג אחר

שהוליכו אותו אל סופו ,בשם הפרטי של הערבי ,עד שהוא נפגש עם הכ ־
דור שנורה מהאקדח .ובכן ,את השׂפה הזאת למדתי ,במידת־מה ,כדי לס ־

שהיה לו לעמוד בלי לזוז על סף ביתנו ,מול הקיר של השכנים ,עם סיג ־
ריה וספל קפה שחור שהכינה לו אמי.

כך את אחי כשהיד .השהיד בא זמן רב מדי אחרי הרצח .ובינתיים אחי

פר את הסיפור הזה בִּ מקום אחי שהיה הידיד של השמש .נדמה לך שזה

אבינו נעלם לפני עידן ועידנים ,התפורר והתפזר בשמועות שהפיצו

נרקב ,והספר הצליח מאוד ,כידוע .לכן יגעו וטרחו כולם אחר כך להוכיח
שלא היה פה רצח אלא מכת שמש.

לא מתקבל על הדעת? אתה טועה .הייתי מוכרח למצוא את התשובה
הזאת שאיש לא הסכים לתת לי בזמן שהיה בזה צורך .שׂפה שותים ומד ־

אנשים שאמרו שראו אותו בצרפת ,ורק מוסא היה שומע את קולו ומס ־
פר לנו מה הוא מצווה עליו בחלומותיו .אחי ראה אותו רק פעם אחת

חה ,חה! מה תשתה? במקומות האלה מגישים את המשקאות הטובים
ביותר אחרי המוות ,לא לפניו .זו הדת ,אחי ,הזדרז ,בעוד כמה שנים הבר

ברים ,ויום אחד אתה שלה; ואז היא קונה לה את ההרגל לתפוס את הד ־
הפ ה כמו בנשיקה לוהטת של זוג
ברים במקומך ,היא משתלטת על ֶּ

ויחידה ,וגם אז מרחוק ,כל כך מרחוק ,שהוא לא היה בטוח שראה אותו
באמת .אני ידעתי בילדותי להבחין בין ימים עם שמועות וימים בלי.

היחיד שעוד יהיה פתוח יהיה בגן עדן ,אחרי סוף העולם.

מאוהב .הכרתי מישהו שלמד לכתוב בצרפתית מפני שיום אחד אביו,

כשהיה מוסא אחי שומע דיבורים על אבינו הוא היה חוזר הביתה משו ־

אסכם לך את הסיפור ואז אספר לך אותו :איש אחד שיודע לכתוב
הורג ערבי שאפילו אין לו ׁ ֵש ם ביום ההוא — כאילו לפני שיָ צא אל הב ־

שלא ידע קרוא וכתוב ,קיבל מברק שאיש לא היה יכול לפענח — זה היה
בימים של הגיבור שלך ושל המתיישבים .המברק נשאר ונרקב בכיסו

להב כולו ,עיניו בערו והוא התלחש ארוכות עם אמא ,שיחות שהסתיימו
תמיד במריבות קשות .אותי לא עירבו ,אבל הבנתי את העיקר :אחי כעס

מה השאיר את שמו תלוי על מסמר .אחר כך הוא מתחיל להסביר שזה
באשמת אל שאינו קיים ובאשמת מה שהתברר לו ברגע זה תחת השמש

שבוע שלם ,עד שמישהו יקרא לו אותו .המברק בישׂר ,בשלוש שורות ,על
מותה של אמו ,אי־שם בלבה הריק מעֵ צים של הארץ" .למדתי לקרוא

על אמי מאיזו סיבה מסתורית והיא התגוננה בצורה עוד יותר מסתורית.
אלה היו ימים ולילות רווּ יים כעס ,ואני זוכר כמה הפחידה אותי האפש ־

ומפני שהמלח של הים מאלץ אותו לעצום את העיניים .פתאום הרצח

בשביל אבי ובשביל שהדבר הזה לא יקרה שוב לעולם .מעולם לא שכח ־

רות שגם מוסא יעזוב אותנו .אבל הוא חזר תמיד לפנות בוקר ,שיכור,

הוא מעשה תם ותמים וכבר איננו פשע ,מפני שאין חוק בין שתים־עש ־
רה בצהריים לשתיים אחרי הצהריים ,בינו ובין זוּ ג' ,בין מרסו ובין מוסא.

תי את כעסו על עצמו ואת מבטו שביקש ממני לעזור לו ",אמר לי האיש
הזה .בעצם ,זו גם הסיבה שלי .קדימה ,תקרא עוד ,אף על פי שהכול כתוב

מלא גאווה משונה על המרד שלו ,וכאילו בכוחות מחודשים .אחר כך
היה אחי מוסא מתפכח ,ככבוי .הוא לא רצה אלא לישון ,ואמי שבה וק ־

ואחר כך ,במשך שבעים שנה ,כולם עשו יד אחת להעלים מהר את גופת
הקורבן ולהפוך את מקום הרצח למוזיאון חסר ממשות .מה פירוש השם

לי בראש .כל ערב ,אחי מוסא ,זוּ ג' ,עולה מממלכת המתים ומושך לי בז ־
קן וצועק" :הוי ,אחי ָה ארוּן ,למה נתת לזה לקרות? אני לא עֶ גלה ,לכל

נתה לה שליטה עליו .יש לי תמונות בראש ,זה כל מה שאני יכול להציע
לך .ספל קפה ,בדלי סיגריות ,נעלי הבד שלו .אמא בוכה וכעבור רגע היא

מרסו?  ?Meurt seulמת לבד?

?Meurt

טיפש?

מת אף פעם?

הרוחות ,אני אחיך!" קדימה ,תקרא!

ושנינו היינו נבוכים עכשיו .זה היה יום הסליחות ,היה

מתאוששת ומחייכת אל שכנה שבאה לבקש תה או תבלינים ,עוברת מן

לאחי ,לוֹ לא נתנו את רשות הדיבור בסיפור הזה אפילו פעם אחת .ופה
גם אתה ,כמו כל קודמיך ,הולך בדרך הלא־נכונה .האבסורד ,אחי ואני נו ־

בוא נעמיד קודם דברים על דיוקם :היינו רק שני אחים ,לא היתה לנו
אחות מופקרת ,כמו שגיבורך רמז בספרו .מוסא היה הבכור ,ראשו פגע

הצער אל גינוני הנימוס במהירות שכבר אז עוררה בי ספק בכנותה .הכול
סבב סביב מוסא ,ומוסא סבב סביב אבינו שלא הכרתי מימי ושלא הוריש

שאים אותו על גבינו או בבטן אדמותינו ,לא האיש ההוא .אנא ,הבן אותי
לאבֵ ל ,אלא...
בדבר י לא צער ולא כעס .אני אפילו לא מתחזה ָ
ַ
היטב ,אין

בעננים .הוא היה גבוה ,כן ,היה לו גוף רזה ומגויד בגלל הרעב והכוח
שנותן הכעס .היו לו פנים זוויתיות ,ידיים גדולות שהגנו עלי ועיניים

לי שום דבר זולת שם המשפחה שלנו .אתה יודע איך קראו לנו אז? וֻ ֶל אד
ֵא לעסאס ,בנֵ י השומר .שומר הלילה ,ליתר דיוק .אבי עבד כשומר בבית

אלא מה? איני יודע .אני חושב שאני מבקש שייעשה צדק .אולי זה נראה

קשות בגלל אדמת האבות האבודה .אבל כשאני חושב על הדברים ,נד ־

חרושת ,אני לא יודע בית חרושת ְל מה .לילה אחד הוא נעלם .וזה הכול.

מגוחך ,בגילי ...אבל אני נשבע לך שזה נכון .אני לא מתכוון לצדק מש ־
פטי ,אלא לצדק של שקילת הדברים זה כנגד זה .וחוץ מזה ,יש לי עוד

מה לי שהוא כבר אהב אותנו כמו שהמתים אוהבים ,כלומר ,במבט שבא
מן העולם הבא ובלי מילים מיותרות .יש לי בראשי תמונות מעטות

זה מה שמספרים .זה היה תכף אחרי שנולדתי ,בשנות השלושים .לכן אני
מדמה לי אותו תמיד אפל ,חבוי במעיל או בגלבּ יה שחורה ,מכוּ וץ באיזו

סיבה :אני רוצה להסתלק מהעולם בלי רוח רפאים שילך אחרי .נדמה לי

ממנו ,אבל חשוב לי לתאר לך אותן בדייקנות .למשל ,היום שבו הוא חזר

פינה חשוכה ,מחריש ואין לו שום תשובה לתת לי.

