
של"הזר"גיבורמרסו,
צרפתיפקידקאמי,אלבר
מתאפייןבאלג'יריה,החי

הואקיומית.באדישות
הערביעלביובשמספר
אותוהואמיהרג.שאותו
יודע.אישאיןערבי?
האלג'יראידאודכאמל
קורבןלאותופניםנתן

מסופרהספראלמוני.
הארון,שלמבטומנקודת

הנרצח,מוסא,שלאחיו
אתגםמגוללוהוא

אלג'יריהשלקורותיה
לעצמאותמכיבוש

איזיקוביץגילי

ותנושאריםלמ

מלמדאריאנה

הקריאהלאורךברירה;איןפשוטלפעמיםאבללהשוות,סורא

נדרשדאוד,כאמלהאלג'יראיהסופרשלנגדית"חקירהב"מרסו,
סהממןכברקאמי.אלברשל"הזר"שלהתפרצדאתלבחוןהקורא

אמא.מתה"היוםנשכחתהבלתיבשורהפתחקאמישכןהראשון,שפט
"להועורךעיתונאי1970,ילידדאוד,ואילויודע",אינניאתמול,ואולי

חיה",עדייןאמאב"היוםפותחקאמי,שלעירוובןד'אוראן"קוטידיין

סגישמרסו,זוכרים"הזר".שללזהמקבילליקוםהקוראאתגוררובאחת
שהואמפניזהאולילא?זוכרים?רצח,מיואתרוצח?הואקאמי,שלבורו

אותרבותחלומות,זהות,ביוגרפיה,שם,לואיןקאמי.אצלכך"ערבי",
אינססולאחראור,ראהש"הזר"אחריויותרשנה60:"ערבי"רקמורשת.

כאמלופוליטיים,ופילוסופייםספרותייםוניתוחיםמלומדיםדיוניםפור

כמוקאמי,אצלהשקוףהמתלערבילבשםאינושאישלכךלבשםדאוד
שלפלישתהשמרגע–כולהאלג'יריהשלהקולוניאליסטיתבהיסטוריה

סנרחהתנחלויותהקמתדרךמאדמתם,"המקומיים"שלונישולםצרפת
כסובייקט.קייםהיהלאפשוטהצפוןסאפריקאית,בארץאירופיםשלבות

לנהל.שיש"אוכלוסייה"רקכלום.לאזכויות,עםאדםלאאזרח,לא

סתוואתמוסא.שם.לנרצחנותןדאודוחשוב,מטלטלמבריק,בספר
שלאמשהלנוישכברוהנההארון,אחיומספרמשפחתווקורותלדותיו

נוכחיםכמיתולוגיה,עתיקיםאהרון.ואחיוהמובטחת,הארץאלהגיע
אדם.בניסמליים,בתרבות,

שםהיה)למרסו("לודאוד,כותבב"הזר",כיהסיפור,כמונחוץהשם

שאסורההשוואהמתחילהוכאןתקרית",שלשםהיהלאחיאיש,של
הואכיברירה,איןפשוטהישראלילקוראאבללעשות,חמורבאיסור

מאוםו"המחבלמדומא""התינוקבהשישמציאותמתוךהספראלנשאב
אנשיםבהשישבארץשםחסריומפגעיםקורבנותואינספורחיראן",אל

ומי"קולוניאליסטים",להםלקרואשאסורומתנחליםמאדמותמנושלים

"מחבל".לעולםהואבהםשנלחם
נואר",ה"פייהמבניקאמי,עםארוךחשבוןלערוךביקשדאודכאמל

באלג'יריה.האירופייםהמתנחליםצאצאיכונוכך—הרגלייםשחורי
זהוגםלעצמאות,האלג'יראיםשלבזכותםבגלויתמךלאמעולםקאמי

סהקולוההיסטוריהעםגםמתחשבןהספראבללאוהביו.פצעשלסוג

העצמאותמלחמתעלבגללה,שנשפכוהדםנהרותעלכולה,ניאליסטית
הנמלבעירהאירופיםשלהטבחאפילווטבח,טרורעלהאלג'ירית,

להשיבכדיבאזרחיםהרגודאז,הטרוריסטיםאוהחירות,כשלוחמיאוראן,
תרבותי,חורבןהכובשיםהשאירובלכתם,:הכללאזההעיר.אתלעצמם

לרפא,אפשראיכברהדורותשבחלוףפצעיםשפות,בשתיחצויהחברה

מתגלמיםועודאלהכלאלימות.ועודבעודשנפתרותזהותשלושאלות
סלנוראלג'יריהשלהסיכוימותגםשהואמוסא,שלומותוחייובסיפור

ארועיםעלאחדקוהרנטיסיפורלספרהיכולתשלמותהוגםמליות,
זהותוקרעיאתהסיפורדרךמחפשמתנצל,מתבלבל,הארוןמדממים.

מוצא.לאולרובשלו,

ראהב–2014ובהערכה.בנימוסהתקבלהספרבאלג'יריה,אורכשראה
בפרסזכהדאוד:הנאורותהמיליםרפובליקתאתוטלטלבצרפתאור

מישכןשלו,הצרותהחלוושםפרסים,כמהועודראשוןלרומןגונקור
בהצלחה,זאתועושהקאמיהמצפוןאיששלגדולעיוורוןעלשמצביע

ל"אחר".הנכוןוהיחסהאנטיסקולניאליזםשלמבוקשלדוברהופך

בחגיגותנשיםוהטרידואנסוגרמניה,בקלן,מהגריםאוכשפליטיםכך,
המינית"הטרגדיהעלמאמרטיימס"יורקב"ניופירסםדאודסילבסטר,

במצריםתח'רירבכיכרהמפגינותאונסביןישרקוומתחהאיסלאם",של
שמבטיחזההג'הדיסטי,האיסלאםמחברכשביניהםבקלן,האירועיםלבין

ומקשרגבולבליעדנשיםשמדכאזהמינית,מדוכאלשאהידבתולות

עבדמקומי,פיַלַסאימאםסערה;אלג'יריהואלימות.מיניותביןבהכרח
כמוסלמישהתחנךדאוד,שלראשועלפאתווההוציאחמאדשה,פתחאל

הרבהונחוציםספרים,הרבהקראתי"מאזדאוד,שללדבריואבל,דתי,
סברלסוגיה,נדרשדתלענייניהשראחד".קדושספרלפרשכדיספרים

בידיככלי"משמששדאודגםאבלמסוכנת","טעותהיאשהפאת'ווה

להילחםנחושדאוד,ולאיסלאם".לאלג'יריהעויןבינלאומיציונילובי
האימאםאתוגררבמשטרהתלונההגישהשלטונות,שלהגנהוללא

אבל2016.בראשיתמאסרחודשישלושהעליוהוטלושבסופולמשפט
התקשורתובצרפת,באלג'יריההאינטלקטואלים:נגמרלאהסיפור

שלו,צעדוכלכורחו,בעללסמלדאודאתהפכוהחברתיותוהרשתות

בהתכתשויותתחמושתמשמשלעברית,ספרואתלתרגםההסכמהכולל
רודנותהאתלקבלמוכניםשלאלמיאיסלמאיסטיםביןוקשותארוכות

יותרנהרגוכברהאלפיים,ותחילתה–90בשנותלאומית.כזהותהדתשל
בשלוםנגמרלאזההאלג'יריות.הדתבמלחמותאנשיםאלףמ–100

קוטידיין"להמעריכתפרשאמנםהוא:להיכנעמסרבדאודברסקיימא.

לאחרונהלהתראייןממעטהואשלו,הפופולריהטורומכתיבתד'אוראן"
ספרלנונתןהואאבלבישראל,עיתונאיםעםלשוחחהסכיםלאוגם

מיהאיש.שלמצפונוומצועטומפריעודשיבואוספקליואיןנפלא,
אילנהשלוהמאלפתהמחכימההדבראחריתאתבספרימצאשיקרא,

קאמי.של"הזר"אתוגםנגדית"חקירה"מרסו,אתשתרגמההמרמן,

"הצלהספר:מתוך
שלהצלהואהיחיד

עצמיםה'ערבים',
לאמטושטשים,

לסביבה,מתאימים
רו',עבָל'ימיםשייכים

רפאים,רוחותכמו
חוץשפהלהםואין

החליל"מקול

ומטלטלמבריקדאוד.כאמל
סאגט/איי־אף־פיג'ואלצילום:

.1
חיה.עדייןאמאהיום

דברים.הרבהלספריכולההיתההיאאבלכלום,אומרתלאכברהיא

זוכראינניכמעטושוב,שובהזההסיפוראתשלעסתישמרובלי,בניגוד
עוד.אותו

עליוודיברוקרה,הואמאה.מחצייותרלפנישקרהסיפורזהכלומר,
—אחדמתאלאמזכיריםאינםאבלעליו,מדבריםעדייןהאנשיםהרבה.

לאלמהשניים.כן,מתים.שנישניים,היווהלואתופס,אתהבושה,בלי

אתלהשכיחבידושעלהכךכדיעדלספר,ידעהראשוןכימדייקים?
בראלאנדמה,כךשאלוהים,מסכןאנאלפביתהיההשניואילופשעו,

לוהיהלאשאפילואלמוניעפר,אלוישובכדורשיחטוףכדיאלאאותו
בשם.להיקראזמןדי

כלום.ממנונשארלאאחי.הואשנרצח,זההשני,המת:מידלךראוַמ

לתנחומיםומחכההזהרבּבָלייושבבמקומו,לדברכדינשארתיאנירק
סהשליבערךזואבלבעיניך,מצחיקזהאולילעולם.לייציעלאשאיש

שהאולםבזמןהקלעיםמאחורישלדממהלמכוררוכל,להיות:שליחות
ולכתובהזאתהשפהאתלדברלמדתישבגללההסיבהבכללזומתרוקן.

שלו.המשפטיםאתקצתלהמשיךמת,איששלבמקומולדברכדיבה;

כללמעלהשאינניכךכדיעדהיטב,כתובוסיפורומפורסםנהיההרוצח
שעושיםמהלעשותמתכווןאנילכןשפתו.היתהזואותו.לחקותבדעתי

הבתיםאבניאתאחתסאחתלקחת:עצמאיתשנהיתהמזמןהזאתבארץ
המיליםמשלי.שפהמשלי,ביתמהןליולבנותהמתיישביםשלהישנים

זרועההארץכלובכלל,שלי.נטושרכושהםשלווהביטוייםהרוצחשל

שלהראווהבחלונותאותןושרואיםלאישעודשייכותשאינןמילים
סבגלגואוהאנשים,שלפניהםעלשהצהיבו,ספריםּבַהישנות,החנויות

מייצרת.הסקֹולֹוניזציהשהדֶהמוזרהקריאֹוליתּבַהחדשלן
חדלשאחימאזעברמדירבוזמןמתשהרוצחמאזעבררבזמןובכן,

סשאלשאולמשתוקקאתהיודע,אניבשבילי.מאשרחוץ—להתקיים

אתהבסוףלב,בתשומתליהקשבאנא,אבלמתעב,שאנימהסוגלות
סתחיאללאחורוחוזרמסופושמסופרסיפורזהרגיל.סיפורלאזהתבין.

אתהגםכולם,כמובעיפרון.מצויריםסלמוןדגישללהקהכמוכן,לתו.
סכתיאותו.שכתבהאישאותושסיפרכמוהזההסיפוראתקראתבוודאי

בידישסותתולאבניםדומותשלושהמיליםכך,כלמשובחתבתו

שלך,הגיבורהדקויות,עלמאודשהקפידאחדהיההואעצמה.הדייקנות
עלאינסופייםחישוביםהמתמטיקה.חוקיאתעליהןהחילכמעטהוא

שהואהדוֶמשלו?הכתיבהאופןאתראיתומינרלים.אבניםשלבסיס
באורומגולףנקי,עולמוירייה!עללדברכדיהשירהבאמנותמשתמש

ואופקים.ניחוחותשלבמשיחותמצוירחד,מדויק,הבוקר,שלהבהיר

מתאימיםלאמטושטשים,עצמיםה"ערבים",שלהצלהואהיחידהצל
חוץשפהלהםואיןרפאים,רוחותכמורו",עבָל"ימיםשייכיםלסביבה,

סחורססחורלהתהלךלונמאסשכנראהלעצמיאומראניהחליל.מקול
שללרצחדומהשביצעהרצחחי.ולאמתלאבורוצהשאינהבארץ

בוודאי,סבלהואכמהשלו.לעשותהיכולשאינומארץמאוכזבאוהב

אותך.הולידשלאמקוםשלילדלהיותהמסכן!
סאחמיליוניוכמוכמוךהעובדות.שלשלוהגרסהאתקראתיאניגם

םֵשׁהיהלאחיאיש,שלםֵשׁהיהלֹו:הראשוןמהרגעמובןהיההכולרים.
שההואכשםהצהריים"אחרי"שתייםלולקרואהיהיכולתקרית.של

אחרישתייםשבוע.ּבַיוםבמקוםיוםּבַרגעת".ֶשׁ"ֶשׁשלולכושיקרא

שמיתאומים,ואני,הואהצמד,השניים,בערבית,ג'זּוטוב.זההצהריים,
סלעצלתארמתקשיםבוודאיהיוהזההסיפורשלהסיפוראתשמכירים

הטכנית,הבחינהמןואיננוהיהצר,ָקערביבכלל.קיימיםהיושהםמם
ג'זּואחישנקבר.אחריאפילוהפסקה,בלימתשנהושבעיםשעתיים,חי

להזכירחדליםלאנרצח,שמת,פיעלאף:זכוכיתתחתמונחכאילו

סחוהואוכךושוב,שובשמו,זהשעון,שלמחוגיםושנירוחמשבאותו,
לעשותמהידעשלאצרפתיבידישנורהמכדורשלומותואתומשחקזר

גבו.עלנשאשהואהעולםובשארביומו
כועסאניהזה,הסיפוראתבראשיומגלגלחוזרכשאניזה!רקולא

שמשחקהואהצרפתילכעוס.כוחדילישישפעםבכלפניםכלעל—

אתאיבדואיךאמו,אתאיבדאיךבהרחבהומספרהמתתפקידאתבו
ונוכחכנסייהַלהלךואיךמאהבת,שלגופּהאתאיבדואיךבשמש,גופו

סגופולידאמוגופתלידישבואיךהאדם,גוףאתנטששאלוהיולדעת
ממנוולגזולמישהולהרוגאפשראיךאדירים,אלוהיםוכו'.שלו,תו

סמרלאסא,מּוהוא!לאהכדור,אתשחטףהואאחיהרימותו?אתאפילו

לאהעצמאות,אחרילאגםאחד,אףאותי.שמדהיםמשהוישלא?סו,
ילדיו,ומיאבותיו,היומיכתובתו,אתהקורבן,שלשמואתלבררניסה

מהשפההתפעלותמרובמגדרםיצאוכולםאחד.אףילדים.לוהיואם
הביעווכולםיהלום,שלבזוויותהאוויראתשמלטשתהזאתהמושלמת

סמלוהכיבלשוןבצערווהשתתפוהרוצחשלהבדידותעםהזדהותםאת

יודעמימוסא?שלהאמיתישמואתהיוםלילהגידיוכלמיבעולם.מדת
בלים,ַעבלילבדו,ברגל,לחצותועליושהיההיםעדאותונשאנהראיזה

שמש?מכתפילוסופיה?אקדח?:למוסאהיהמהיודעמיקסמים?הֶטַמ
לךלספרפה.אליוחותרשאנימהזהאחי.הואמוסאמוסא?הואמי

הזה,הברשלהדלתאתכשפתחתמעולם.לספריכוללאשמוסאמהאת

סוקתלמידיהֱהכך,אםטוב,שלך?בתיקפרהֵסהצעיר.ידידיקבר,פתחת
הראשונים...העמודיםאתיבאוזנַרא

לאישארץ,עודלואיןמתה,שאמומאזלך.אסביראנילא?הבנת?
שסבוררובינזוןהואעליו.משתלטיםוהאבסורדוהריקנותלרוצח,הזה,

לכודשהואמגלההואאבלגורלו,אתישנהשלוששתאתיהרוגשאם

שנהמ–70יותר
לאורשיצאאחרי

אלברשל״הזר״
הסופרקאמי,

כאמלהאלג׳יראי
מתקןדאוד
היסטורי:עוול

״מרסו,בספרו
נגדית״חקירה

כעתשמתפרסם
הואבעברית,

עםחשבוןבא
הקולוניאליזם

זהותומעניק
השםחסרלערבי
גיבורשרצח
קאמישלספרו

לקאמיסנוקרת
חקירה"מרסו,
מאתנגדית",
דאוד.כאמל

פתיחה

ביתאחוזתהוצאתצילום:



Poor" מעצמו.שמרוצהתוכיכמובכישרוןללהגומתחילאיעל
where are"?Mersault,אחדותפעמיםהזאתהצעקה ק "?Mersault, where are you

למענך.זאתמבקשאנילך.נשבעאנימגוחכת,פחותלךתישמעוהיא

־מתחיאותולךלדקלםיכולאניבעל־פה,הזההספראתיודעאניאני,
כתבהסופר,כתבלאהזההסיפוראתהקוראן.אתכמוסופוועדלתו

קומהבוַהמהשמשסובלהואשבומהאופןזאתלדעתאפשרגופה.אותו
־והאבהיםמהשמש,חוץדברשוםעלדעהלוואיןהצבעיםשלהמסנוור

היאהאמתאחי.אתמחפששהואמרגישיםמההתחלההעתיקות.נים

־יצשלאכדיבעיקראלאדווקא,אותולפגושכדילאאותומחפששהוא
זהעלחושבשאניפעםבכללישמכאיבמהלעולם.אותולפגושטרך

מבין,אתהבו.וירהעמדלאהואאותו,הרגוככהמעליודילגשהואהוא
אחרלהציגאפשרותכלסיכלהואנׂשגבה.תבאגביּונעשהשלוהפשע

אחיובינתייםהרצח.אחרימדירבזמןבאהשהידכשהיד.אחיאתכך

להוכיחכךאחרכולםוטרחויגעולכןכידוע.מאוד,הצליחוהספרנרקב,
שמש.מכתאלארצחפההיהשלא

הטוביםהמשקאותאתמגישיםהאלהבמקומותתשתה?מהחה!חה,
הברשניםכמהבעודהזדרז,אחי,הדת,זולפניו.לאהמוות,אחריביותר

העולם.סוףאחריעדן,בגןיהיהפתוחיהיהשעודהיחיד

לכתובשיודעאחדאישאותו:לךאספרואזהסיפוראתלךאסכם
־הבאלצאשיָלפניכאילו—ההואביוםםֵשׁלואיןשאפילוערביהורג

שזהלהסבירמתחילהואכךאחרמסמר.עלתלוישמואתהשאירמה
השמשתחתזהברגעלושהתבררמהובאשמתקייםשאינואלבאשמת

הרצחפתאוםהעיניים.אתלעצוםאותומאלץהיםשלשהמלחומפני

־שתים־עשביןחוקשאיןמפניפשע,איננווכברותמיםתםמעשההוא
מוסא.וביןמרסוביןג',זּווביןבינוהצהריים,אחרילשתייםבצהרייםרה

גופתאתמהרלהעליםאחתידעשוכולםשנה,שבעיםבמשךכך,ואחר
השםפירושמהממשות.חסרלמוזיאוןהרצחמקוםאתולהפוךהקורבן

Meurt?מרסו? seulלבד?מת?Meurt?פעם?אףמתטיפש ?Meurt seul מרסו?

ופהאחת.פעםאפילוהזהבסיפורהדיבוררשותאתנתנולאלֹולאחי,
־נוואניאחיהאבסורד,הלא־נכונה.בדרךהולךקודמיך,כלכמואתה,גם

אותיהבןאנא,ההוא.האישלאאדמותינו,בבטןאוגבינועלאותושאים
אלא...ל,בֵלָאמתחזהלאאפילואניכעס.ולאצערלאיבדבַראיןהיטב,

נראהזהאוליצדק.שייעשהמבקששאניחושבאנייודע.אינימה?אלא

־משלצדקמתכווןלאאנינכון.שזהלךנשבעאניאבלבגילי...מגוחך,
עודליישמזה,וחוץזה.כנגדזההדבריםשקילתשללצדקאלאפטי,

לינדמהאחרי.שילךרפאיםרוחבלימהעולםלהסתלקרוצהאניסיבה:

־להתכדילאהאמיתיים.הספריםאתכותביםאנשיםלמהמנחששאני
שהםלהתיימרבזמןובויותרנראיםבלתילהיותשיוכלוכדיאלאפרסם

העולם.שלהאמיתיהגרעיןאתאוכלים

טוב,אקווריום.כמונראיתהארץהחלון,דרךהחוצהוהסתכלהשֵת
־מחאנישניםכבראותי.מגרהשלךהסקרנותידידי,אשם,אתהגםטוב,

לךלספרלפחותיכולאניי,ספרִאתלכתוביכוללאאניואםלך,כה
היום,חוכמתזושיקשיב.אדםעלתמידחולםששותהאדםלא?אותו,

במחברת...אותהלךכתוב

הׂשפהבאותהמחדש,להיכתבאפואצריךהזההסיפורפשוט:זה
בסמטאותחי,שעדייןבגוףלהתחילצריךכלומר,לשמאל.מימיןאבל

־הכעםנפגששהואעדהערבי,שלהפרטיבשםסופו,אלאותושהוליכו
־לסכדיבמידת־מה,למדתי,הזאתהׂשפהאתובכן,מהאקדח.שנורהדור

שזהלךנדמההשמש.שלהידידשהיהאחימקוםּבִהזההסיפוראתפר

התשובהאתלמצואמוכרחהייתיטועה.אתההדעת?עלמתקבללא
־ומדשותיםׂשפהצורך.בזהשהיהבזמןלילתתהסכיםלאשאישהזאת

־הדאתלתפוסההרגלאתלהקונההיאואזשלה;אתהאחדויוםברים,
זוגשללוהטתבנשיקהכמוההּפֶעלמשתלטתהיאבמקומך,ברים

אביו,אחדשיוםמפניבצרפתיתלכתובשלמדמישהוהכרתימאוהב.

היהזה—לפענחיכולהיהלאשאישמברקקיבלוכתוב,קרואידעשלא
בכיסוונרקבנשארהמברקהמתיישבים.ושלשלךהגיבורשלבימים

עלשורות,בשלושביׂשר,המברקאותו.לויקראשמישהועדשלם,שבוע
לקרוא"למדתיהארץ.שלציםמעֵהריקבלבהאי־שםאמו,שלמותה

־שכחלאמעולםלעולם.שוביקרהלאהזהשהדברובשבילאביבשביל

האישליאמרלו,"לעזורממנישביקשמבטוואתעצמועלכעסואתתי
כתובשהכולפיעלאףעוד,תקראקדימה,שלי.הסיבהגםזובעצם,הזה.

־בזליומושךהמתיםמממלכתעולהג',זּומוסא,אחיערב,כלבראש.לי
לכלגלה,עֶלאאנילקרות?לזהנתתלמהן,ארּוָהאחי"הוי,וצועק:קן

תקרא!קדימה,אחיך!"אניהרוחות,

לנוהיתהלאאחים,שנירקהיינודיוקם:עלדבריםקודםנעמידבוא
פגעראשוהבכור,היהמוסאבספרו.רמזשגיבורךכמומופקרת,אחות

והכוחהרעבבגללומגוידרזהגוףלוהיהכן,גבוה,היההואבעננים.
ועינייםעלישהגנוגדולותידייםזוויתיות,פניםלוהיוהכעס.שנותן

־נדהדברים,עלחושבכשאניאבלהאבודה.האבותאדמתבגללקשות

שבאבמבטכלומר,אוהבים,שהמתיםכמואותנואהבכברשהואלימה
מעטותתמונותבראשיליישמיותרות.מיליםובליהבאהעולםמן

חזרהואשבוהיוםלמשל,בדייקנות.אותןלךלתארליחשובאבלממנו,

עבודהובכלכסבלשםעבדהואמהנמל.אוהשכונה,שלמהשוקמוקדם
משחקאותיוראהעברהואיוםבאותוהזיע.רים,ֵהגרר,סחב,שהזדמנה,

באוזנייםאותולהחזיקליואמרכתפיועלאותיהריםהואואזישן,בצמיג

שמחהמרובהשביעיברקיעשהייתיזוכראניהגה.שלוהראשכאילו
ריחשלו.בריחנזכראנימנוע.שלקולותוחיקההצמיגאתלגלגִכשהוא

עודיחד.מעורבביםפהוהבלשריריםוזיעה,רקוביםירקותשלעקשני
־בגמכותליהחטיףהואהחגבערבאל־פיטר.עידמיוםהתמונהתמונה,

היההסליחות,יוםהיהזהעכשיו.נבוכיםהיינוושנינושטותאיזולל

אתשישפילולאתיפגעשגאוותורציתילאאניאבלאותי,לנשקעליו
הכישרוןאתגםזוכראניאלוהים.בשםלאאפילולפני,ויתנצלעצמו

־סיגעםהשכנים,שלהקירמולביתנו,סףעללזוזבלילעמודלושהיה
אמי.לושהכינהשחורקפהוספלריה

שהפיצובשמועותוהתפזרהתפוררועידנים,עידןלפנינעלםאבינו

־ומסקולואתשומעהיהמוסאורקבצרפת,אותושראושאמרואנשים
אחתפעםרקאותוראהאחיבחלומותיו.עליומצווההואמהלנופר

אותושראהבטוחהיהלאשהואמרחוק,כךכלמרחוק,אזוגםויחידה,
בלי.וימיםשמועותעםימיםביןלהבחיןבילדותיידעתיאניבאמת.

־משוהביתהחוזרהיההואאבינועלדיבוריםשומעאחימוסאכשהיה

שהסתיימושיחותאמא,עםארוכותהתלחשוהואבערועיניוכולו,להב
כעסאחיהעיקר:אתהבנתיאבלעירבו,לאאותיקשות.במריבותתמיד

מסתורית.יותרעודבצורההתגוננהוהיאמסתוריתסיבהמאיזואמיעל
־האפשאותיהפחידהכמהזוכרואניכעס,ייםרוּוולילותימיםהיואלה

שיכור,בוקר,לפנותתמידחזרהואאבלאותנו.יעזובמוסאשגםרות

כךאחרמחודשים.בכוחותוכאילושלו,המרדעלמשונהגאווהמלא
־וקשבהואמילישון,אלארצהלאהואככבוי.מתפכח,מוסאאחיהיה

להציעיכולשאנימהכלזהבראש,תמונותליישעליו.שליטהלהנתה
היארגעוכעבורבוכהאמאשלו.הבדנעליסיגריות,בדליקפה,ספללך.

מןעוברתתבלינים,אותהלבקששבאהשכנהאלומחייכתמתאוששת

הכולבכנותה.ספקביעוררהאזשכברבמהירותהנימוסגינוניאלהצער
הורישושלאמימיהכרתישלאאבינוסביבסבבומוסאמוסא,סביבסבב

אדֶלוֻאז?לנוקראואיךיודעאתהשלנו.המשפחהשםזולתדברשוםלי
בביתכשומרעבדאבידיוק.ליתרהלילה,שומרהשומר.יבנֵלעסאס,ֵא

הכול.וזהנעלם.הואאחדלילהמה.ְלחרושתביתיודעלאאניחרושת,

אנילכןהשלושים.בשנותשנולדתי,אחריתכףהיהזהשמספרים.מהזה
באיזווץמכּושחורה,יהבגלּבאובמעילחבויאפל,תמידאותולימדמה

לי.לתתתשובהשוםלוואיןמחרישחשוכה,פינה


