
ולכ מאחור העצור של ידיו את לקשור
 ערבי צעיר הוא העצור עיניו. את סות

 עדיין הוא לרגליו. שקבקבים מתולתל,
מהמיטה. אותו הוציאו קצת. מנומנם

 ידו בכף דידי טופח מסיים, כשהדס
 — בחיבה כאילו העציר, של שיכמו על

 טפח. שבו במקום בדיוק מכה! ופיתאום,
 רבה. בעוצמה ידו, שורש עם מכה הוא

 הקומנדקר. דופן אל מוטח המופתע העציר
 ואומר צוחק, דידי מנומנם. אינו כבר הוא

 את מלטף הוא עכשיו בערבית. משהו
 בחוזקה מכה ושוב — העציר של צלעותיו

 היד. גב בעזרת הפעם שלוטף. במקום
פונה דידי נאנק. העציר עז. חבטה קול

 אותו ומושיב ראשו בשיער תופס ודידי
 עוד אומר הוא הריצפה. על לדופן, קרוב
עונה. אינו והעציר בערבית מילים כמה

ומס שלו, הרובה את להדס נותן דידי
 ב־ באגרוף חובט הוא העציר. על תער

מת דידי בפניו. כך ואחר בכתפו, ביטנו,
 אתם ״מה אלינו: פונה הוא בכבדות. נשף

 שם אני בואו.״ תשתתפו, ככה? עומדים
 עמוקות, נשימות במהירות, נושם שאני לב

 אינם והדס יעיש בכיסי. מאוגרפות וידי
 שלו. הקודמת לטכניקה חוזר דידי זזים.
 של עורפו על בחביבות, כמו טופח, הוא

 בשורש בחוזקה מכה כך ואחר — העציר
ידו. כף

 החיילים לעבר קצת, מתרחק אני להתערב.
אלינו. המתקרבים

 מזנק הוא מהעציר. מרפה אינו דידי
 מושב על מתיישב הקומנדקר, לתוך ועולה
ב ומכה העציר, של גבו מאחורי העץ,

ובראשו. בעורפו כתפו,
 הקצין. יגאל, אומר נוסעים,״ ״קדימה,

 הקידמי לחלק העציר את עימו גורר דידי
ו אלוני יואב, עולים. אנחנו הרכב. של

ה על מדברים הם במכות. חזו לא יגאל
שותקים. ויעיש הדס מעצר.

ל קרוב דידי, מול יושב אלוני נוסעים.
 לו אומר תשתתף,״ בוא, ״קדימה, עציר.
העציר. של בלחיו אגרוף ומכנים דידי,

נחזור, בואו פה, לעשות מה לנו ״אין
 הוא אומר. הוא הלילה,״ סיור עוד לי יש

 כדי פעמים כמה וצופר לקומנדקר חוזר
 החיילים. את להזעיק

לבסיס. חוזרים
 אם מתנגד. היה הוא אם מבין, ״אני

 אלוני. אומר לברוח...״ מנסה היה
 אומר זה,״ את כשראיתי להקיא לי ״בא .

 הולך שהוא מה שזה יודע הייתי ״אם הדם.
 הידיים. את לו קושר הייתי לא לעשות,

ה העבודה את בשבילו אעשה שאני למה
?״ שחורה

 ידיים עם למישהו להרביץ גדול, ״גיבור
יגאל. אומר קשורות,״
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 שומע. אינו גם ואולי מקשיב, לא דידי
 על ויורדת עולה ידו במעשיו. שקוע הוא
 מהירות במכות מתחתיו, העציר, של גופו

 מסתובב פתאום מייבב. העציר וחדות.
 אל ופונה הנהג, ליד ממקומו יגאל, הקצין,
 אותו.״ תעזוב זה, עם מספיק ״די, דידי:
 לטכניקה ־־חוזר הוא בכתפיו. מושך דידי

 העציר. של עכוזו הוא היעד עכשיו הישנה.
 קצת מלטף ומכה. — פעמיים טופח דידי

 - ה־ שוב. מסתובב יגאל בחוזקה. ומכה —
 בהתרגשות: צועק הוא פעם

 אותו!״ תעזוב לך, אמרתי אותו, ״תעזוב
 וחבטה נוסף ליטוף — דידי של התשובה

מתחתיו. העציר, של עכוזו על נוספת
 צועק לך!״ אחטיף אני תפסיק לא ״אם
יגאל.
ל מאמין אינו דידי לי?״ תחטיף ״לי
 הוא אבל צוחק. הוא אחר־כך אוזניו. משמע
 מכות, בלי אחד רגע עובר קצת. נרגע
 הרובה וקת עצמו, אל חוזר הוא ושוב
 ברכו על בחוזקה ויורדת מעלה כלפי עולה

 הכאב. מחמת צורח העציר העציר. של
מס ״די! מושבו. על וסובב שב יגאל

 לו: אומר הנהג, יואב, צועק. הוא פיק!״
תתערב.״ ״אל

 הדס, נוסף. מעצר לערוך כדי עוצרים
 יושב הדס העציר. עם נשארים ואני אלוני
 ממלמל העציר סיגריה. לו מציע לידו.

 מעשן.״ לא ״הוא מתרגם: אלוני משהו.
 לידי,״ אותו להושיב לי תעזרו ״בואו,

הדס. אומר
 אלוני. שואל מה?״ ״בשביל

 לו.״ להרביץ יוכל לא הזה ״שהמשוגע
 השני,״ עם יישב הוא עכשיו בסדר, ״זה
 סיגריות. מדליקים אנחנו אלוני. אומר
 שראינו.־ ממה המומים כולנו

 במכות. זוכה שאינו כמעט השני הצעיר
 ממתינים הפונקציונרים למימשל. מגיעים

 ״דידי חיה. איך אותו שואלים לדידי, שם
 החובש. לנו מסביר עליהם,״ מרחם לא

משם. לברוח רוצה הקצין, יגאל*

 הוא יואב טנקים. בגדוד מילואים אנשי
 מזוקן, צעיר, קצין יגאל, יושב לידו הנהג.

ה קרבי חובש הדם, מאחור: קיבוצניק.
 בבית־חרושת פועל יעיש, בערד, מתגורר
 גם הארבעים, גיל את עבר שכבר סולתם

 הוא אלוני. יושב לידי קרבי. חובש הוא
הקשר.

 כאבי- על אלוני מתלונן למימשל בנסיעה
 ומעצבן שלו הרובה עם משחק הדס בטן.

 השתתף לא עדיין מאיתנו אחד אף אותי.
וסיו שמירה, היא השיגרה ב״מעצרים״.

הביטחון. גדירות לאורך ליליים רים
מכ מישהו לנו. ממתינים כבר במימשל

 סדיר, חייל דידי, זהו לכניסה. אותנו וון
 לקרב. ששים ואלוני יואב כיפה. חובש
 אלוני. שואל כסח׳?״ יהיה כסח׳, ״יהיה
 כדאי מה? הקת, את להכין ״צריך יואב:
 שיהיה להם מבטיח דידי אותה?״ לנקות
הרובה. לקת שימוש יהיה בסדר.

 נותן דידי ספסל. על אותנו מושיבים
 שניים של מעצר לבצע ״הולכים תדריך.

 את מסביר הוא שגוייסו.״ חשודים שהם
 שלו הסיום ומילות המיבצעיים, הפרטים

רחמים.״ בלי חבר׳ה, להם, ״תכניסו :הן
 של ״הפונקציונרים״ מתקבצים מסביב
 אחד. חייכן קצין קשרים, חובש, המימשל.

 אנחנו שגם בהערצה, בדידי מתבוננים הם
 לעשות שעתידים כמי ממנה, בחלק זוכים

דברו. את
 מכונית נוסעת לפנינו לדרך. יוצאים

 למקום. מגיעים השב״ב. אנשי עם אזרחית
 הרכב. כלי על לשמור נשארים ואני יעיש
 חולפת ושם פה שקטה. הערבית העיר

 ואלוני יואב רגל. הולכי כמה או מכונית,
 על מדברים עליזים. לקרב. ששים עדיין

חשיבותן. את ומדגיש שב שדידי ״המכות״
מת היתר מגיעים. והעצור הדם דידי,
 ליעיש קורא דידי מאחור. קצת עכבים

 ה־ מאחרי עומדים כולנו להתקרב. ולי
פלנ פיסת מכיסו מוציא דידי קומנדקר.

להדס ומורה רובים, לניקוי המשמשת לית,

ברפיח חשוד של פעצרו את מתאר עד־־רא״ה
 בפיתחת צבאי בבסיס האוכל, חדר ^
 מילואימניקים עשרה יושבים רפיח, יי■

 תשע השעה בטלוויזיה. וצופים משועממים
החוב אחד נכנם פתאום בערב. ועשרים

 רבע בעוד לצאת שעלי לי ומודיע שים
ו חגור לקחת צריך ל״מעצרים״. שעה
בקו נוסעים כי בקסדה, צורך אין נשק.

 ברור ברזנט. ביריעת מכוסה סגור, מנדקר
 יש מדובר. במה יותר, או פחות לי,

 לבקש בקלות, להשתמט אפשר סיפורים.
 שמירה. תמורת במקומי שייצא ממישהו

קורה. מה לראות רוצה אני אבל
כולם שישה. אנחנו לדרך. יוצאים בעשר

 תעלו עומדים? אתם מה ״טוב, אלינו.
זזים. לא אנחנו למעלה.״ אותו

ש מה יהיה להתערב, לא מחליט אני
לחלו סביל להיות מילה. לומר לא יהיה.
 — הכל לראות המצלמה. את לשחק טין.
 אינם והדס יעיש גם אבל לדווח. כדי

 על בחדריך שנאמר מה זוכרים הם זזים.
 מחזיקים שהם רואה אני פתאום המכות.

בכיסיהם. ידיהם את
 ברגליו תופס הוא בכתפיו. מושך דידי

 למעקה, מעבר אותו ומניף העציר, של
ה לפנים. כשראשו הקומנדקר, תוך אל

הקומנדקר, של הפח ריצפת על נוחת עציר

 מה ? למה ״למה, :יעיש אומר פתאום
 חשוד?״ הוא עשה? הוא

 מה״.״ כבר אמרתי לדבר, לא ״שקט,
 במקומם. נשארים והדם יעיש דידי. אומר

זזים. לא
 להדם. דידי אומר הרובה,״ את לי ״תן

 אותו הופך שלו, הרובה את לוקח הוא
ה של בשכמו פוגע הקת ובעזרת בידו,
 בו חובט דידי לייבב. מתחיל העציר עציר.
 בבשר הברזל פגיעת בראשו. הפעם שוב,

 הרכב. קרקעית אל העציר את מטיחה
 הקומנדקר, תוך אל להתרחק מנסה הוא

לא לי קשה ישבנו. על עצמו את גורר

 אך לאחור, מציץ יגאל מצטרף. לא אלוני
 העציר, את משכיב דידי דבר. אומר אינו

 הרזרבי. הגלגל תוך אל ראשו את ונועץ
מיי העציר הרובה. בקצת בגבו מכה הוא
 כלפיו. העציר את גורר דידי שוב. בב

 הוא קשה״ זה העץ? על לשבת ״למה
 את העציר. של גבו על ומתיישב אומר,

 לא ״שהקת רגליו, על מניח הוא הרובה קת
 אינו איש אומר. הוא חלודה,״ תתפוס
ה את לשאת יכול אינו דידי לו. משיב

להרביץ. וממשיך לרובה מניח הוא שתיקה.
 אלוני אומר עליו,״ גמרת מספיק, ״די,
״כסח׳״. על דיבר קודם בשקט.


