
אוריה באר / שש מאות החלונות 



שש מאות החלונות

אוריה באר

עורכים ראשיים: קונטנטו דה סמריק – הוצאה לאור בינלאומית

עריכה לשונית:  מרב שמבן

עיצוב הספר והעטיפה: סילביה לודמר-כהן

 2014  ©  כל הזכויות בעברית שמורות לאוריה באר

Contento de Semrik ולהוצאה לאור בינלאומית

איסרליש 22 תל אביב  67014

www.bookpublish.co.il

אין להעתיק ספר זה או חלק ממנו וכן לאחסן בבנק נתונים או להעביר

בשירותים מקוונים, לשכפל, לעבד, או לתרגם בכתב, 

ללא אישור בכתב מהמו"ל

מסת"ב: 978-965-550-368-5

דאנקוד: 488-169

נדפס בישראל תשע"ד 2014

Printed in Israel

SIX HUNDRED WINDOWS

Uria Beer



אוריה באר

שש מאות החלונות 

קונטנטו דה סמריק





5

שש מאות החלונות

תוכן:

7................................................................... אפוטרופוס.לדין.

19........................................................... שביס.עם.כוכב.אדום.

האורח...................................................................................27

35.................................................................................... הצוק.

42............................................................. שש.מאות.החלונות.

51.................................................................................... זריזה.

זר.פרחים.לפרסיליה..............................................................58

65....................................................................... תעשה.לי.ילד.

העשירי.למניין.......................................................................72

82................................................................. מחזיק.המפתחות.

92.................................................................................. פרחיה.

101................................................................................. אלברט.

קלייר.....................................................................................112

122............................................................................... מרושקה.

קנקן.הבירה...........................................................................132

138................................................................. מטפחת.מבושמת.

הסטירה.................................................................................152

167........................................................................ אל.מלך.נצור.

189................................................................ ערב.יום.הנישואין.

197...................................................................... המורה.גרופמן.

246......................................................................... הגזע.הכרות.





7

אפוטרופוס לדין

בתקופת.מלחמת.לבנון,.בעודי.בשירות.מילואים.ארוך.כ"מודיע.

נפגעים".בקצין.העיר.תל.אביב,.ניצלתי.רגע.של.הפוגה.וקפצתי.

למשרד.כדי.לעבור.על.דואר,.מסמכים.והודעות.שהושארו.עבורי.

למשרדי. הכניסה. ודלת. קלה,. נקישה. שמעתי. לפתע. במשיבון..

נפתחה.בלאט..עוד.בטרם.הספקתי.להרים.את.ראשי.כבר.הציץ.

פנימה.אדם.בעל.ראש.מקריח.ופנים.קמוטות.ודאוגות.

"שלום,.ֶהר.דוקטור,".השמיע.האיש.בקול.זועף.ובמבטא.יקי.

מודגש.

המוזרה. ולדמות. לי. מה. תמהתי. הופתעתי.. הראשון. ברגע.

הזאת..אך.בתוך.שנייה.צף.ועלה.שמו.לפניי.."אה,.פליקס,".פלטתי.

"כן,.פליקס,".השיב.בנימת.טרוניה.."ודאי.שזה.אני..אבל.אתה.

לא.היית.היום.בבית.המשפט..אז.השופט.סידר.אותי.כהוגן."

"מה.פירוש.'כהוגן'?".תמהתי.

שיקרה. אשתי. אז. הופעת.. לא. ואתה. שלי,. בעניין. דיון. "היה.

אז. דומות.. שטויות. ועוד. אותה. שהכיתי. טענה. היא. כהרגלה..

השופט.הרחיק.אותי.מהבית.לשלושה.חודשים."

"שלושה.חודשים?"

הוא.הניד.בראשו.לחיוב.ודחף.לעברי.דף.נייר.מודפס.ומקומט.

בהחלטה. חתימה.. ועליה. משפט. בית. חותמת. התנוססה. שעליו.
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בשל. מביתו. יורחק. לנדאואר. פליקס. כי. השופט. קבע. קצרה.

התנהגות.אלימה.כלפי.אשתו.

לשרשרת. צמוד. וישן,. גדול. כיס. שעון. מכיסו. הוציא. הוא.

שעוני. בתמיהה.. בו. הבטתי. לעיניי.. אותו. וקירב. דהויה,. נחושת.

כיס.שכאלה.עברו.ובטלו.מן.העולם.זה.מכבר..הפעם.האחרונה.

המנוח,. סבי. אצל. בילדותי,. היתה. דומה. שעות. מורה. שראיתי.

מישהו.שמשתמש. עוד. כיום. יש. האומנם. במקצועו.. שהיה.שען.

בשעון.שכזה?.ובכלל,.מיהו.הטיפוס.הזה.שמטריד.אותי?.עצמתי.

את.עיניי.ואימצתי.את.זיכרוני.כדי.להיזכר.מתי.נפגשנו.

באקראי. מוניתי. לכן. קודם. מספר. חודשים. נזכרתי.. לבסוף.

להיות.אפוטרופוס.לדין.של.פליקס.על.ידי.השופט.בריגמן,.שדן.

בעניין. בלשכתו. אז. ביקרתי. אישי.. מעמד. בענייני. העת. באותה.

כלשהו,.כאשר.אגב.שיחה.אמר.כמו.בהיסח.הדעת:

הלא. ואתה. מעניין,. אבל. סימפטי. לגמרי. לא. כאן.מקרה. "יש.

מבוגר,. לאדם. לדין. אפוטרופוס. למנות. חייבים. לכאלה.. נמשך.

חולה.במניה.דפרסיה.שהיחסים.בינו.לבין.אשתו.אינם.תקינים..

מוכן.לקבל.את.המינוי?"

הנהנתי.בראשי.לחיוב,.ובתוך.שניות.שרבט.השופט.את.חתימתו.

בתחתית.הטופס.והוסיף.את.שמי..וכך.מוניתי.לאפוטרופוס.של.

פליקס.

לימים.פתחתי.חשבון.נאמנות.על.שמו,.העברתי.את.הכספים.

אלי. לסור. וביקשתיו. חשבון. לאותו. בבנק. שמו. על. הרשומים.

פליקס. אשתו.. התערבות. ללא. קצבתו. את. לקבל. כדי. חודש. כל.

רגליו. הדיר. כלל. בדרך. אך. ביקורים.קצרצרים,. לערוך.אצלי. נהג.

ממשרדי.והעדיף.לא.לבוא.אלי..רק.לאחר.זמן.הבנתי.שהיה.נשוי.

לקסנטיפה.איומה.בשם.לוטי,.שמיררה.את.חייו.במשך.כל.שנות.

נישואיהם..בערוב.ימיו.ירדה.לחייו.בכל.דרך.אפשרית,.אף.שהיה.

חולה.לב.וכבר.סבל.מהתחלה.של.מחלת.הפרקינסון.

ששיערתי. מה. מכל. גדול. היה. לרשותו. שעמד. הכסף. סכום.

ימינו. בתחילה..הוא.עמד.על.מאות.אלפי.שקלים.במונחים.של.



9

שש מאות החלונות

ומרקים. חוב. איגרות. מניות,. סחירים,. ערך. ניירות. גם. וכלל.

וראוי.להיות.מושא. בו. זה.סכום.שראוי.להתכבד. גרמניים..היה.

קנאתו.של.כל.אדם.מן.היישוב,.אלא.שבפועל.כמעט.לא.נעשה.

בו.שימוש.

פליקס.היה.לבוש.בבלויי.סחבות.ונראה.כקבצן.גמור..היתה.לו.

חולצת.חאקי.מוכתמת.שצווארונה.היה.משופשף.עד.שניכרו.בו.

והנעליים.החצאיות. חורים..מכנסי.ה"אתא".שלו.היו.מקומטים.

שלרגליו.היו.שחוקות..הוא.היה.כחוש.וידיו.רעדו.לפרקים..עיניו.

מצמצו.במין.מצמוץ.של.אימה.ויראה.

מוכה.. גבר. הוא. שלי. שהלקוח. הבנתי. אחת. פגישה. לאחר.

נראה.היה.בבירור.כי.אשתו,.גברת.הדורה.כבת.חמישים,.בעלת.

שיער.כסוף.ועיניים.קשות,.משחקת.באופן.מושלם.את.האישה.

והעליבה.אותו,.אך.למרות. בו,.הקניטה. הפגועה..היא.התעמרה.

זאת.המשיכה.והפיצה.כזבים.על.תקיפות.מצדו,.לכאורה.

לבני.הזוג.היה.בן.יחיד,.בן.שלושים,.שאושפז.בגיל.צעיר.במוסד.

בדמי. שנפטרה. ילדה. גם. הרחוק. בעבר. להם. היתה. נפש.. לחולי.

ימיה,.בהיותה.בת.שלוש.בלבד..פליקס.סיפר.לי.בפנים.קודרות.

שלוטי.נהגה.תמיד.לומר.שמחלת.הנפש.של.הבן.באה.ממשפחתו..

היא.הזכירה.לו.עובדה.זו.בקביעות.."אה,.הדוד.אוטו,".נהגה.לומר..

"הוא.היה.אידיוט.מושלם.ואושפז.במוסד.בברלין..וולטר,.אחיך.

הצעיר,.אושפז.ב-35'..ואחותך.סופיה.היתה.מטורפת.לגמרי..אז.

איך.אתה.רוצה.שייוולדו.לנו.ילדים.נורמליים?.אתה.אשם.בכול..

אתה,.רק.אתה!"

פליקס.המסכן.היה.כובש.צערו.ושותק..וכך,.במקום.ליהנות.

בשל. לגיהינום. הזוג. בני. של. חייהם. הפכו. שצברו,. הרב. מהכסף.

הצקותיה.הבלתי.פוסקות.של.לוטי.

הימים,.כאמור,.ימי.מלחמה,.ואני,.שתרמתי.את.חלקי.למאמץ.

ידעתי.כלל.על.הדיון.הדחוף.בבקשתה. במשרדי.קצין.העיר,.לא.

של.לוטי.להוציא.את.בעלה.מהבית,.וגם.לו.ידעתי.לא.היה.עולה.
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בידי.לבוא.לדיון.בבית.המשפט..וכך.הצליח.עו"ד.רופוס.להוציא.

צו.להוצאתו.המיידית.של.פליקס.מהבית.בטענה.הדחוקה.שתקף.

את.אשתו.

מיכאל.רופוס.היה.מוכר.בין.עורכי.הדין.הוותיקים.כפרקליט.

חסר.עקרונות.שהמטרה,.בעיניו,.מצדיקה.את.כל.האמצעים..לכן.

כשביקשה.לוטי.להיפטר.לתקופת.מה.מבעלה,.לא.היו.לו,.לעו"ד.

רופוס,.שום.היסוסים..הוא.ניצל.את.היעדרי.ומיהר.להגיש.בקשה.

דחופה.שהשופט.לא.יכול.היה.לסרב.לה.

פליקס.עמד.לפניי.חסר.אונים.והביט.בי.במורת.רוח.גלויה.."נו,.

מה.יהיה.עכשיו,.הר.דוקטור?".

הייתי.אני.המקור. עיניים.מאשימות.כאילו. זוג. בי. הוא.תלה.

לכל.צרותיו.עם.לוטי.."אין.לי.לאן.ללכת,".התריס.והרים.את.ידיו.

במצוקה.."יש.לי.רק.מזוודה.עם.בגדים,.כלי.רחצה.וגילוח..נו,.אז.

תגיד..."

הוא.שב.והוציא.מכיסו.את.שעון.הכיס.והביט.בו.בעצבנות..

"כבר.שמונה,".הפטיר.בכעס.."נו..."

"מאין.לך.השעון.הזה"?.שאלתי.שלא.לעניין.

הוא.הביט.בי.מופתע.."אה,.זה.מאבי.סבי,".השיב.בחיוך.בלתי.

יותר,. יפה. אחד,. עוד. לי. "יש. רצון.. שביעות. של. ובהבעה. צפוי.

יקר.יותר..אבל.מה.זה.חשוב.כעת,.הר.דוקטור..תגיד,.מה.עושים.

עכשיו?.אין.זמן..אין.זמן..."

הבטתי.בו.רגע.ארוך.תוך.שאני.חוכך.בדעתי.מה.לעשות..אחר.

כך.צץ.במוחי.רעיון.."בוא.אחריי,".פסקתי.."נוסעים.לבית.מלון..

יהיה.בסדר..."

"בית.מלון?".נזעק.."אבל.דוקטור,.משהו.לא.בסדר.איתך..זה.

יקר.נורא..."

נלאיתי.מלחזור.ולומר.לו.שאיני.דוקטור,.שהרי.ממילא.יחזור.

ויוסיף.לשמי.את.התואר..במקום.זאת.טפחתי.על.כתפו.דרך.עידוד,.

סגרתי.את.חלונות.משרדי,.כיביתי.את.האורות,.נטלתי.את.פנקס.

הצ'קים.של.חשבון.הנאמנות.ודחפתי.אותו.לעבר.גרם.המדרגות.
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"בוא.למלון,".פקדתי.."אני.משלם."

הוא.הביט.בי.בעיניים.קרועות.לרווחה,.אך.אני.כבר.משכתי.

אותו.לעבר.מכוניתי,.שחנתה.בפינת.הרחוב.

"שב,".פקדתי.."ואל.תתווכח..אני.עושה.הכול.רק.לטובתך..אני.

האפוטרופוס.שלך,.נכון?"

"כן,.הר.דוקטור...".גמגם.ביראת.כבוד.

נסעתי.אפוא.לעבר.רחוב.הירקון.אל.שורת.בתי.המלון.הנאים.

כוכבים,. שלושה. של. מכובד. אך. קטן. מלון. בחרתי. הים.. שליד.

והובלתי.את.פליקס.לדלפק.הקבלה.."תן.לאדון.חדר.טוב.ליחיד,.

שמשקיף.לים,".ביקשתי.מהפקיד.."ועם.כל.הארוחות."

פקיד.הקבלה.סקר.את.פליקס.מכף.רגל.ועד.ראש..הוא.הביט.

בחוסר.אמון.בבגדיו.הבלויים.ובפניו.המפוחדות.."אני.האפוטרופוס.

שלו,".אמרתי.נחרצות.."קבל.אותו..אני.משלם."

דעתו.של.פקיד.הקבלה.החשדן.נחה.עליו.רק.לאחר.שהצגתי.

את.תעודותיי.והוכחתי.את.זהותי..הוא.מילא.את.טופס.הקבלה.

בשקידה..לפתע.חשתי.צביטה.בידי.

"אדון.דוקטור,".לחש.פליקס.באוזני,."זה.יקר..זה.שיגעון..לוטי.

תשתולל..אולי.לא.כדאי?"

ידו.המיוזעת.."חכה.לי.על.הכורסה..שם.ממול,". הדפתי.את.

הצבעתי.על.ירכתי.האולם.."אני.משלם.וזהו."

שלוטי. לך. חסר. שלי.. מהחשבון. אבל. משלם,. אתה. כן.. "אה,.

תדע."

"טוב,.שתבוא.אלי.בטענות..עכשיו.אתה.לא.מדבר.יותר."

השארתי.אותו.פעור.פה.בקצה.אולם.הקבלה.רחב.הידיים..הוא.

הביט.בי.חסר.ישע.כשתקעתי.את.מפתחות.החדר.בין.אצבעותיו.

הרועדות..אחר.כך.הסתובב.כה.וכה.ולבסוף.עלה.בהיסוס.לקומה.

השנייה..יומיים.לא.שמעתי.ממנו.דבר..ביקשתי.ממזכירתי.לומר.

לו,.אם.יצלצל,.שעליו.להישאר.במלון,.לאכול.טוב,.לטייל.לאורך.

הטיילת.ולא.לחשוב.כלל.לעבור.למקום.אחר.בלא.הסכמתי.
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כל.אותה.עת.לא.פשטתי.את.המדים..הודעות.נפגעים.לאין.

ספור.הגיעו.מהצפון..כל.יום.נאלצנו.להודיע.למשפחות.על.מות.

לא. שלמים. ימים. בשבי.. נפילתם. או. בקרב. פציעתם. יקיריהן,.

למזכירתי,. והסתפקתי.בטלפונים.חטופים. כלל.למשרדי,. הגעתי.

שדיווחה.לי.בקצרה.על.המצב.

הממונה. הבכירה. הקצינה. עם. יושב. בעודי. הרביעי,. ביום.

עלי,.צלצל.הטלפון.שליד.הדלת..הקצינה.הרימה.את.השפופרת.

והושיטה.לי.אותה.בחיוך.דק.."מישהו.רוצה.אותך..אמר.שזה.דחוף.

מאוד..מין.יקה.כזה..פליקס..."

"כן,. לפי.. הפומית. את. וקירבתי. המכשיר. את. ממנה. נטלתי.

פליקס,.מה.העניינים?".שאלתי.בקוצר.רוח.

"אדון.דוקטור,.אי.אפשר.יותר,".התפרץ.כלפיי.."המלון.עולה.

המון..שאלתי.בקבלה..והארוחות,.והשתייה,.והטיפים.למלצרים..

קח.אותי.מפה..לא.יכול.יותר..."

אבל. שם,. נשאר. "אתה. בהחלטיות.. השבתי. פליקס,". "לא,.

לאכול. צא. וערב,. צהריים. ארוחות. על. לחסוך. רוצה. אתה. אם.

במסעדות.על.החוף..עכשיו.עזוב.אותי..אם.ישחררו.אותי,.אקפוץ.

לבקר.בערב."

הוא.רצה.להמשיך.ולקבול,.אך.אני.כבר.הנחתי.את.השפופרת.

על.כנה.מחשש.שיפציר.בי.לנסות.ולהחזירו.הביתה.

בערב.אכן.שוחררתי.לשעות.אחדות.ומיד.באתי.לבקרו..הוא.

המתין.לבואי.באולם.הקבלה.והביט.בי.בתחנונים..

והלחה.על. ידו.הרועדת. כף. הניח.את. דוקטור,". "שמע,.אדון.

לארנק. יד. מכניס. שאני. פעם. כל. נורא.. זה. איום.. "זה. ידי.. פרק.

לשלם,.אני.מרגיש.דקירה.בלב..נדמה.לי.שלוטי.מביטה.בי..רוצה.

לשרוף.אותי..אני.לא.רגיל..לא.יכול..די,.אני.מבקש..."

היה. ממנו,. רחוקה. היתה. כשאשתו. גם. ללבי.. נגעו. תחנוניו.

מוראה.עליו.גדול..חששו.מתגובתה.כמעט.שיתק.אותו.

שם. סרט. לראות. הולכים. אנחנו. "עכשיו. השבתי.. "תירגע,".

ממול,.בקולנוע.'פריז',.ואני.מזמין.אותך.על.חשבוני.ולא.מוציא.
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אגורה.שחוקה.מחשבון.האפוטרופסות.שלך..מבין?"

הוא.נשם.עמוקות.בתחושת.הקלה..אחר.כך.נגרר.אחריי.לבית.

ראינו. ישנים.. איכות. סרטי. אז. שהציג. הסמוך,. הקטן. הקולנוע.

יחד.סרט.בשחור-לבן.בשפה.הגרמנית.השגורה.בפיו.–.“המלאך.

הכחול".עם.מרלן.דיטריך..הוא.צפה.בסרט.מרותק.כולו,.בעיניים.

קרועות.לרווחה..בקטעים.הסקסיים.שבהם.חשפה.השחקנית.את.

הגרמני. המורה. בפני. המלא. חזה. ואת. והיפות. הארוכות. רגליה.

חסר.הניסיון,.כמעט.נאנק.מהנאה.."הר.דוקטור,.אבל.זה.משהו.

בחורות. היו. בגרמניה,. שאז,. ידעתי. "לא. .. הפליט. רגיל,". בלתי.

כאלה..ממש.לא.מאמין."

מעודו. ביקר. לא. כנראה. פליקס. צחוקי.. את. כבשתי. בקושי.

דיטריך.. כמרלן. אישה. ראה. לא. שמעולם. ּוודאי. לילה,. במועדון.

לבית. מהעבודה. .– גדולה. אחת. ואפרוריות. שגרה. היו. חייו. כל.

אף. יצא. ולא. לקולנוע. הלך. לא. מעולם. כמעט. לעבודה.. ומהבית.

הנרגנת. כשלוטי. אישה,. של. טעמה. טעם. בקושי. לחופשה.. פעם.

הניחה.לו.לבוא.אל.גופה,.כאשר.נחה.עליה.רוח.טובה.לעת.קצרה.

על. נאסר. מאז. מחודשיים. יותר. עברו. וכבר. חלפו,. הימים.

פליקס.להיכנס.לביתו..בכסף.שהוצאתי.מחשבון.האפוטרופסות.

אכל.פליקס.היטב,.שחה.להנאתו.בים,.ביקר.בקולנוע.ואפילו.הלך.

איתי.לקנות.חולצה,.מקטורן.ונעליים.חדשות..גופו.הרזה.התמלא.

קמעה.ופניו.החיוורות.קיבלו.צבע.

באחד.הערבים,.לאחר.שחרורי.משירות.המילואים,.סרתי.שוב.

לבקרו..הוא.שמח.לראות.אותי,.אך.הבחנתי.שעל.פניו.רבצה.מעין.

עננה.קלה.

"אדון.דוקטור,".פתח.לאחר.דברי.הנימוסים.הרגילים.."זה.יפה.

להמשיך. אפשר. אי. אבל. שלך.. לילד. כמו. לי. דואג. שאתה. מצדך.

ככה."

לך. "יש. ברוגז,. עניתי. "פליקס,". זיקים.. ירו. ועיניי. בו. הבטתי.

המון.כסף.בבנק,.חנויות,.פיצויים.מגרמניה,.מחסן.גדול.בהשכרה..

על.מה.אתה.מדבר?"
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"טוב,.אז.אתה.בטוח.שאין.מה.לדאוג?"

"לא..אין.מה.לדאוג,".קבעתי.."ועוד.דבר:.מחר.אנחנו.עוזבים.

את.המלון..נוסעים.לאילת."

עיניו.נצצו.לרגע.קט,.אך.באותה.מהירות.התכווצו.מעוצמת.

התדהמה.."לא,.הר.דוקטור,".התריס.בחמה.שפוכה,."זה.כבר.עובר.

כל.גבול!.ודע.לך.שאני.לא.מוכן.לשלם.עליך.מהחשבון.שלי..רק.

שתדע."

"אין.צורך.וגם.לא.ביקשתי,".עניתי.בחיוך.."יש.לי.דירה.באילת.

ושם.אתגורר..אתה.תגור.במלון.טוב.על.יד.הים..תשלם.רק.על.

עצמך."

הוא.חייך.בהקלה..הקמצנות.החולנית.שלו.באה.על.סיפוקה.

לוטי. שם.. הייתי. לא. פעם. "אף. בהפתעה,. מלמל. "אילת...".

בבית,. להישאר. טוב. שיותר. שחם,. אמרה. לנסוע.. סירבה. תמיד.

שזה.עולה.המון.כסף..אפילו.לבית.הבראה.לא.נסענו..אז.נוסעים,.

הר.דוקטור?"

"כן..נוסעים,".השבתי.

למחרת,.בשמונה.בבוקר,.נסענו.לאילת.במכוניתי.הישנה..נהגתי.

לאט.בכוונה,.כדי.להראות.לפליקס.את.כל.הנופים.שבדרך..עצרתי.

במצפור.מול.נחל.צין.כדי.להראות.לו.את.נוף.הערבה.השוממה.

בואכה.סדום..חניתי.בפונדק.“הקילומטר.ה-101".של.כושי.רימון.

והנמרים.שבכלובים..משם. לו.את.אוסף.הזוחלים. כדי.להראות.

נסענו.לבקעת.תמנע.ולעמודי.עמרם,.לדקלי.הדום,.לבאר.אורה.

ולכל.המקומות.המעניינים.לאורך.הדרך..פליקס.היה.מוקסם.כמו.

ילד..עיניו.לא.שבעו.מלראות.את.האתרים.הרחוקים.שעל.קיומם.

קולומבוס. הייתי. כאילו. בהערצה. בי. הביט. הוא. כלל.. ידע. לא.

שגילה.את.אמריקה.

כשהגענו.לאילת.היה.עייף.אך.עליז.ומאושר..הוא.בחן.כמהופנט.

את.מלון.הפאר.שבחרתי.לו.."לך.לישון.עכשיו.בחדר.מספר.202,".

אמרתי.."מחר.בעשר.בבוקר.אבוא.לאסוף.אותך..הולכים.לבקר.
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באקווריום.ולשחות.בחוף.אלמוג."

וכך,.במשך.חמישה.ימים.רצופים,.הענקתי.לפליקס.מתענוגות.

אילת..הוא.השתובב.כילד.כששחינו.בתוך.להקת.דגים.צבעוניים..

הוא.ספק.את.כפיו.והביט.כלא.מאמין.בכרישים.שפערו.את.פיהם.

מולו.באקווריום..הוא.צחק.כתינוק.כשמטפלת.הדולפינים.התירה.

לו.ללטף.את.החיות.הנבונות.ולהאכיל.אותן.בדגיגים..בסופו.של.

שבוע.הכיף.היו.פניו.שזופות.ופרקי.ידיו.אדומים.כדם..הוא.נראה.

אותו. אספתי. במלונו,. החשבון. את. שילמתי. ומאושר.. מאושש.

למכוניתי.ונסענו.צפונה.לתל.אביב.

"עברו.כבר.שלושה.חודשים,".אמר.בשמחה.כשנפרדנו.."אני.

חוזר.מחר.אל.לוטי..אני.בטוח.שהיא.תתייחס.אלי.אחרת.עכשיו.".

והחזירו.בהנאה.לא. בו. הוא.שלה.מכיסו.את.שעון.הכיס,.הציץ.

וחייך.אלי.בחיבה.. מוסתרת..לרגע.הבחין.בהתעניינותי.הגוברת.

רצון.. בשביעות. הפטיר. שעון,". נקרא. זה. דוקטור.. הר. "תביט,.

היה. בבית,. לי. זה.שיש. ובכן,.השעון.השני,. אותך,.מה?. "מעניין.

זה. פעם.של.ביסמרק,.הקנצלר.של.גרמניה..איך.הגיע.אלי?.או,.

סיפור.ארוך..כשניפגש.שוב,.כשיהיה.לי.זמן,.אספר.לך..עכשיו.אני.

ממהר.הביתה..תודה.על.הכול!"

המזוודה. עם. ממכוניתי. כשיצא. בסקרנות. אחריו. עקבתי.

המרופטת.שבידו.ופנה.לעבר.תחנת.האוטובוס.הקרובה..התפלאתי.

מדוע.הוא.נחפז.כל.כך.לחזור.לאישה.שפגעה.בו.כל.כך.

הנחתי.לו.לחזור.לביתו.ולנהל.לבדו.את.חייו,.אף.שלבי.ניבא.לי.

רעות..כשבועיים.לאחר.מכן,.בעודי.רכון.על.ערימת.תיקים.גדולה,.

צלצל.הטלפון.במשרדי.."מדברים.מהמשטרה,".שמעתי.כשהרמתי.

את.השפופרת.."אני.קצין.המשמרת.ואתה.עורך.דין,.נכון?"

"נכון,".השבתי.

"ואתה.האפוטרופוס.לדין.של.אחד,.פליקס.לנדאואר?"

"כן,".השבתי,.ולבי.דפק.בחוזקה.."מה.קרה?"

"הוא.נפטר,".אמר.הקצין.בקול.נטול.גוון.

"נפטר?"
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"כן..משבץ..צריך.לזהות.אותו..הגופה.שלו.נמצאת.מאתמול.

במכון.הפתולוגי."

"אבל.איך....מתי...".המילים.נעתקו.מפי.

"על.יד.קולנוע.'פריז',".הוא.שיסע.אותי.."חטף.שבץ.לב."

"קולנוע.'פריז'?"

קצר. חזר. מאוד.מבקש,". אני. זמן.. לי. ואין. 'פריז'. אדוני.. "כן,.

סבלנות.."אשתו.לא.רוצה.לזהות.אותו..אומרת.שלא.אכפת.לה.

מכלום,.שאתה.האפוטרופוס.שלו,.שזה.התפקיד.שלך."

חשתי.כאילו.מישהו.חבט.בראשי.בחוזקה.

"המלאך.הכחול,".מלמלתי.לעצמי.."הסרט.שראינו.יחד..אולי.

הלך.לראות.אותו.שוב,.ואולי.סרט.דומה."

"אז.תעשה.את.זה.מיד,".קטע.הקצין.את.חוט.מחשבתי.."אסור.

להלין.את.המת..אתה.בטח.יודע."

יצאתי. כך. אחר. רעם.. כהלום. ארוך. רגע. כיסאי. על. נותרתי.

ממשרדי.ונסעתי.היישר.למשטרה.ומשם.למכון.הפתולוגי.באבו.

כביר..פקידת.המכון,.שבפניה.הצגתי.את.עצמי,.הביטה.בי.במבט.

משועמם..היא.משכה.מהמקרר.הגדול.מגירה.ארוכה.שבה.שכבה.

גופתו.של.פליקס..הבטתי.מבעד.לאשנב.הזכוכית.בראש.הקירח..

כאילו. פניו. על. נסוכה. היתה. שלווה. וארשת. עצומות. היו. עיניו.

אמר:."אני.מחזיר.לך.את.נשמתי,.בוראי..אין.לי.כבר.טענות.לאיש."

"זה.הוא,".אישרתי.במנוד.ראש.."פליקס.לנדאואר!"

"אז.תחתום,".ביקשה.."פה.ופה..ותודה.לך.".אחר.סגרה.את.

המגירה.הארוכה.בשוויון.נפש.והחזירה.את.הגופה.למקרר..חזרתי.

לביתי.מוכה.צער.

מעט,. מתי. רק. ההלוויה.. נערכה. צהריים,. בשעת. למחרת,.

ניצבנו. מניין.. היה. בקושי. ובאו.. נאספו. קרובים,. וכמה. ידידים.

אינו. הטקס. כאילו. בצד. עמדה. לוטי. הפתוח.. הקבר. מול. נוגים.

נוגע.לה.כלל..החזן.אמר.את.ה"קדיש".בחטף.ואני.עניתי."אמן.".

היתר.שתקו..בתוך.דקות.הסתיים.הכול.והמלווים.התפזרו.איש-

איש.לדרכו..כעבור.חודש.הקמתי.מצבה.על.קברו..לאזכרה.לא.
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לוטי. בילדותו.. הכיר. תימהוני.שפליקס. למעט.קשיש. איש. הגיע.

לא.באה.כמובן,.ובהיעדר.מניין.לא.אמרנו."קדיש"..כל.זה.לא.מנע.

מעו"ד.רופוס.הנמרץ.להטריד.אותי.באותה.עת.ללא.הרף,.כאילו.

התכוונתי.לרוקן.את.חשבון.העיזבון.ולברוח.עם.הכסף.לארץ.לא.

נודעת.

לנדאואר. פליקס. של. בתיק. והטיפול. חודשים. כמה. חלפו.

דוח.מפורט.על. הסתיים,.לאחר.שהמצאתי.לאפוטרופוס.הכללי.

הכספים.שבחשבון.האפוטרופסות..באחד.הבקרים.התקשר.אלי.

עם. אחד. בקנה. עלה. שלא. להפליא,. ידידותי. ובטון. רופוס. עו"ד.

התנהגותו.הבוטה.על.פי.רוב,.אמר:."בוא.אלי.למשרד..אני.זקוק.

לך..נגיד.מחר.בעשר."

"מתאים.לי,".השבתי.לקונית.וסיימתי.באחת.את.השיחה.

למחרת.סרתי.למשרדו.הקטן.שברחוב.אלנבי..הוא.קיבל.אותי.

יחד.. גם. והערכה. ביקורת. של. שילוב. בו. שהיה. מתקתק. בחיוך.

"עשית.עבודה.יפה,".סנט.בי.."לוטי.אמנם.רותחת.על.הבזבוז,.אבל.

נראה.שהמנוח.חשב.אחרת."

"תודה,".השבתי.בחמיצות.."לשם.כך.הזמנת.אותי?"

"לא,".ענה.רופוס.בחיוך.רחב.."יש.עוד.משהו..פליקס.השאיר.

קרא. אותה.. אישר. המשפט. ובית. ידו. בכתב. צוואה. מותו. לפני.

בבקשה,".אמר.ברכּות.והושיט.לי.דף.נייר.

ועליו. צוואה. קיום. צו. מצורף. היה. שאליו. הדף. את. נטלתי.

חותמת.בית.המשפט..קראתי.ברפרוף.את.הסעיפים.הראשונים.

שבהם.ציווה.פליקס.את.כל.רכושו.דווקא.ללוטי..אך.בסוף.הדף.

שרבט.שורות.אחדות.בכתב.ידו.הצפוף:."ולאפוטרופוס.המשוגע.

שלי.אני.מוריש.את.שעון.הזהב.שנתן.ביסמרק.לאבי.סבי..הוא.

היחיד.שהעניק.לי.מעט.אושר.בעשרים.השנים.האחרונות..הוא.

היחיד.שנתן.לי.טיפת.הנאה.בחיי.העלובים..תנו.לו.אותו."

עו"ד.רופוס.הושיט.לי,.בחוסר.רצון.כמעט,.שעון.זהב.משובץ.

יהלומים.שבתחתיתו.חריטה:."לסרן.אמיל.לנדאואר,.על.גבורתך.

במלחמת.1870,.אוטו.פון.ביסמרק."
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"חתום.שקיבלת,".דרש.עו"ד.רופוס.ברשמיות.

בפגישתנו. פליקס. של. בהבטחתו. נזכרתי. בראשי.. הנדתי.

הגרמני.. הברזל. קנצלר. של. הכיס. שעון. על. לי. לספר. האחרונה,.

הזהב. שרשרת. עם. השעון. את. נטלתי. מהכיסא.. וקמתי. חתמתי.

הארוכה.וטמנתי.אותו.בכיסי.
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שש מאות החלונות

שביס עם כוכב אדום

היא.דחפה.במאמץ.רב.את.עגלת.הנכים.שבה.ישב.בעלה..ראשו.

היה.מוטל.על.חזהו,.עיניו.סגורות.למחצה.וידיו.רועדות.ללא.הרף..

עוברים.ושבים.הביטו.בעניין.בקשישה.הקטנה.ואפורת.השיער,.

המשפחה,. קרובי. החולים,. לה.. לסייע. טרח. לא. מהם. איש. אך.

איש-איש. לעסוק. נטו. החולים. בבית. והמבקרים. המאושפזים.

בעניינו.

חולה.שבקושי. "למי.בעצם.אכפת.שאני.עצמי. נאנחה.. "כן,".

מסוגלת.לדחוף.את.העגלה.הכבדה.במעלה.הישורת.הארוכה..מי.

בכלל.מכיר.אותי.עכשיו."

היא.עצרה.לרגע.כדי.למלא.את.ריאותיה.אוויר,.ואגב.כך.הביטה.

בקשב. האזינה. היא. הנאה.. החולים. בית. של. המבנים. בשורת.

להמולה.הדקה.שבקעה.ממנו,.מתקשה.להתיק.את.עיניה.מהבניין.

וכספים.."ממש.מגוחך,".מלמלה. המרכזי,.ששימש.מרכז.מנהלה.

לעצמה..בימים.רחוקים,.לפני.כשלושים.וחמש.שנים,.היה.אגף.זה.

צריף.עץ.רעוע.ומט.ליפול..הוא.שימש.מעין.זיכרון.לתקופה.שבה.

הוקם,.בימי.המנדט..אז.היו.כאן.שלושה.צריפים.עם.גג.אזבסט..

לטיפול. מחלקה. .– השני. ויולדות,. נשים. מחלקת. שימש. האחד.

בילדים,.ובשלישי.טיפלו.רופא.בודד.ואחות.אחת.בקשישים.ידועי.

חולי.

כן,.היא.זכרה.הכול.בבהירות.ובחדות..אחרי.מלחמת.העולם.

השנייה.היא.הגיעה.לארץ.מברית.המועצות.עם.בעלה.בוריס,.שהיה.
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ביותר.במלחמה. רופא.בצבא.האדום.והשתתף.בקרבות.הקשים.

בסטלינגרד.ובקּורסק,.ואילו.היא.היתה.אחות.בעלת.ניסיון.עשיר.

ואנשי. רופאים. ואחריה:. במלחמה. בחייה,. רבות. ראתה. שכבר.

החולים. בבתי. לידה,. ממש. קשה. נפצעו. או. שנפלו. רפואי. צוות.

המאולתרים.של.אותם.ימים,.בקו.החזית..לעתים.לא.היתה.לה.

ברירה.אלא.לבצע.ניתוחים.ולכרות.איברים.במו.ידיה.–.ניתוחים.

שבזמנים.כתיקונם.אפילו.רופא.מנתח.רגיל.היה.מהסס.לבצעם..

בחמש.השנים.ששירתה.כאחות.במלחמה.ראתה.מה.שאחרים.בני.

גילה.ומקצועה.לא.יראו.כל.ימי.חייהם.

היא.הכירה.את.בעלה.בבית.חולים.צבאי.נידח,.ובתום.המלחמה.

נישאו.השניים.בנישואי.בזק..כשהחל.סטלין.במסעו.האנטישמי.

ומשם. לפולין,. לברוח. רב. במאמץ. הצליחו. הרופאים,. ובמשפטי.

לישראל.

ההתחלה.כאן.היתה.קשה..מנהלי.בתי.החולים.שאליהם.פנו.

לא.התייחסו.בכבוד.הראוי.להישגיהם.במלחמת.העולם.ובחזיתות..

הם.נאלצו.להתחיל.מלמטה.–.הוא.כרופא.זוטר.במקום.מרוחק,.

והיא.כאחות.מתחילה.במחלקת.יולדות.בבית.חולים.קטן,.כמעט.

לא.מוכר.בשעתו.

כישוריה. ואת. יכולתה. את. אנה. הפגינה. מהרה. שעד. אלא.

ללדת. שהספיקה. ואחרי. שנים,. מארבע. פחות. בתוך. הברוכים..

את.בנה.היחיד,.מונתה,.ללא.עוררין.כמעט,.לאחות.הראשית.של.

מחלקת.היולדות,.ולאחר.מכן.לאחות.הראשית.של.כל.מחלקות.

בית.החולים.

היא.היתה.אישה.תקיפה,.דעתנית.ואפילו.נוקשה..לא.היססה.

להכות.בשבט.לשונה.כשחשבה.שטעו..הכול.פחדו.ממנה..מעטים.

כוכב. עם. שביס. תמיד. חבשה. ראשה. על. עמה.. להתווכח. העזו.

ההיכר. סימן. היה. זה. משם.. עוד. עמה. שהביאה. ממתכת. אדום.

עם. זאת. "כן,. אומרים:. תמיד. היו. אליה,. כשהתייחסו. שלה..

החולים,. בבית. עבדה. שנה. משלושים. למעלה. האדום.". הכוכב.

פרסים. עטורת. פרשה. היא. ראשית.. כאחות. שנה. כעשרים. מהן.


