
 5:ךן.ו
1 ~ ~ 

מנוחותמיעל
 2006ישראלפסטיבל

לנגראורנה

דוןילעהחכםהעיבודעל ;ננסיםוגבריםגבוהותנשיםעל

אטרונייהתהחללסתיתפעל ;"וניההדוד"שלהצמיגהמלנכולי

הקשתעל ;"הזוהרתהעיריישלהחלולהניכור ;ברוקפיטרשל

על ;במרתוניםההישרדותיכולתעל ;וויספלווישלהמרחפת

הברוטליתהאלימותעל ;סקולרסהטאליסשלהמלאכיהזוך

פרימהועל ;הסיזיפיהקיבוציהמחולשלהעצמיתוהענישה

 .ההםהטוביםהימיםנוסחאווריריותטולוחצאיותבלרינה

 ! Voila :צרפתממשלתבחסותוהכל

בוישראל'לפסטיבלהשנההגיעוצופיםאלףמאה
"הזירהשלמוזליםמופעיםשפעהפעםהתקיימו

כדימגדרההפעםיצאההפסטיבלהנהלתהבינתחומית".
השנההתקייםהפסטיבלהמופעים.מחיראתלהוזיל

המחתרותאסיריבמוזיאוןאביב.ותלחולוןבירושלים

מדיסקבאולםאלטרנטיבי.תיאטרוןמופעיהתקיימו
ילדיםהצגותהתקיימוירושליםובתיאטרוןשבחולון
שלזוטאפסטיבלנערךהפסטיבלבמסגרתרחוב.ומופעי

קברוטריפירושלים.רןיאטוובתהפעמוןבגןשנערךג'ז'מופעי

במסגרתוכךלפסטיבלחסותהאתהעניקהצרפתממשלת
הפסטיבלמנהלמצרפת.ותיאטרוןמחוללהקותשפעהגיעותמיכתה

והחליטסיכוניםהפעםנטללאטל-גן'יוסישנה,עשרהשלושזה
לפסטיבלהגיעווכך :עורריןעליהןשאיןהצלחותעלבטוח",על"ללכת

עםדודיךלבהבמאיברוק,כפיסומרתקיםבימאיםשלתיאטראות
מבריטניה,סקולרסהטאליסאנסמבלפטרבורג,מסנטמאליתיאטרון

וויספלווי.פיטרנוסחנדירוצ'לןמרסיישלהמחוללהקת
הבמאיובראשםהתיאטרון'מופעיהיוהשתאהפסטיבלאירועיבלב

דןפרסאתבארץשעברהבשנהשקיבלברוק,פיטרהמופלאהבריטי
 Royalה-מייסדיעםשנמנהואחת,השמוניםבןברוק,וריד.

Shakespeare Company אתבהלהקיםכדילפריזעקרהאגדי

פריזבפרוורינטושבמבנה .רןיאטוחתלחקרהבינלאומיהמרכז
Bouffe Du Nord וברוק,אליבאניסיוני.תיאטרוןקבוצתייסד

כלהואאטרלייתואירועפוטנציאלי'תיאטרוןבמתהואריקמרחבכל
לעקרונותיונאמןלשחקנים.קהלביןאושחקניםביןאינטראקציה

השחקנים,שלהמשוכללתהמשחקיכולתאתהמבליטהפשטותשביסודם
קרטוניםשלארעייםמבניםשכולה-במהרקעעלברוקהעלה
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אפריקאייםדרוםוירטואוזייםשחקניםצמדעםגלגליםעלמתחלפים

הנלחמיםשחקניםשנישלדיאלוגקומדי:סטנדאפמעיןשהיהמחזה-
המנציחממולחדיוקנאותצלםהאחדעורם;צבעלמרותקיומםזכותעל
מוצאשאינותמים,כפרבןוהשניהמצלמה,באמצעותדורופניאת

שלזהותואתלעצמוולאמץזהותועללוותרונאלץבעירמקומואת
מהאדם!כמובןחשובההתעודההנכונה'.'"התעודהבעלשהואמת,אדם

הרף,ללאדמויותבקלילותהמחליףומבלה,חביבהשחקןביןהדיאלוג
כבדגולמיכפרישלדמותהמגלםקונגה,רומנהפיצ'והשחקןורעהו
אדםשלזהותואתולשאולמזהותולהיפרדנאלץשהואעלגחתוומלא
"בבזיאתללב.נוגעהואאךכקומיפניועלנראה-לשרודכדימת
משחקניושנייםעםפוגארטאטולאפריקאיהדרוםהמחזאיצרימת"
שלמציאותבשרםעלשחוושחקנים-נטשונהווינסטוןקאניג'ון
שלהדיכויבמשטרה"נכונה",הזהותוללאמעברתעודתללאחיים

האפרטהייד.

אדקינסג'יימיוהאקרובטהליצןהיהשלווהאנושיהעגולבהומורנדיר
רקאינואדקינסהפסנתר.ועלבמופעכמלווהלנסרומאריאןעם

הואיצירתי.דמיוןבעלבעיקראלאאקרובטיקה,שלמהמםוירטואוז
הקהלאתשיתף

וכךבהתלבטויותיו

למשעשע.המופעהפך
אתאףאפיינהפשטות

דודיך'לבשלבימויו
מאליתיאטרוןמייסד

מסנטהקטן><התיאטרון

"קטן"פטרבורג;

ל"בולשוי"בניגוד
 .המוסקוואי(=גדול>
זה,מופלאתיאטרון

לפסטיבלשהגיע

ההצגהעםונאבקדמת

-<היינו"גאודאמוס"
סאטירהנשמח":"הבה

המשטרעלנוקבת
ושיטתהסובייטי

"אחיםוהגולאג>
הפעםהגיעואחיות",

שלוניה""הדודעם
בתכליתשונהביצועלהיותחייבואחתהעשריםשבמאהדומהצ'כוב.

סףשעלהמעודןהדקדנטיולייאושהצמיגההצ'כוביתלמלנכוליה
תיאטרוןלהקתעםואולםצ'כוב.שלדמויותיואתהמאפייןההיסטריה,

לבשלבפשטותודווקאהמדובבהמינימליסטימוייובבזומופלאה

מרהיבותסצנותסדרתבסקיבורוורידהבמהמעצבעםשיצרדודיך'

שלוכובשאמיתיממשחקצרופההנאהבגדרהמחזההיהביופיין'
היטבהבנויקלאסימחזהגםזההיהנדיר;שכשרונםשחקניםלהקת
חוסרשלהמייאשתהמציאותאלהמתנפץשיא,לקראתעלייהעם

סרניה,ושלוניההדודשלהניסיוןמהיומיום.לחרוגוןיבניסהתוחלת

העגמומיהיומיוםשלהמדכדכתמהמציאותלחורגהפרופסור'שלבתו
השחקניתשמציתההאסורותהתשוקותוסערתבדמיון'שא~להלמציאות

ממעל'לדירתחתהשחתערמותכמוונבלונגוזו-כיופיהרפופורטיהקזנ
הפךזהמרהיבבבימויהמחזה.בסוףוניההדודאתוקוברותהנופלות

המאה,בראשיתשחוברהקסומה,אימפרסיוניסטיתמתמונהה"יונ"הדוד

בליהוקבה.ולחיותשאולהזהותלעצמנולאמץכיוםגםשלנולניסיון
וניהדודקומתובגובהמגלםקורישבסוגייהשחקן-דודיךלבשבחר



קלינינהאלבהספקות;מלא,אלאוכללכללסמרטוטי"נענעך"שאינו
הפרופסור-איבנובואיגודומפוכחת,מעשיתדמותהיאסרניהבתפקיד

כללמבולבלישישואינולמצבוהיטבמודע ,לבןשחורחליפתהעוטה
דמותאלאריקהבובתיתרעיהאינההצעירה,אשתואלבה,וכלל.

ממדאפואמתגמדזהבבימויסרניה.שלסבלהעםהמזדההאכפתית
המחזהמתחדד.הדמויותביןוהעימותההיסטריה,

שלשיקוףבעצםהואהבמהעללאטוהמתנהל
 .חיינוממציאותקטע

כלבוכהלכה,עשויבמחזהדיתמידלאואולם
התקופה,לסגנוןומותאמותמוקפדותהתלבושות

ועדהמדיאבליותבאנפילאותהחללשכנע.כדי
חיוטהושקיהגלימותשלהצהבהביםהמדברלגרוני
לורסל,דומיניקהבמאיהצליחלאהשחקנים,שעטו

להקתלשכנע. ,הראשיהגיבורדמותאתשיחקשאף
 Les Passeures de <הזיכרונות""מעבירי

Memoires < ירושליםתיאטרוןברחבתהעלתה
שארךמרהיב,אור-קוליחיזיוןהחכם","נתןאת

המלחמהעלהפסקה,ללאדקותוארבעיםשעתיים
חכםמחזהחיברשלסינגאלאהדתות.שלושבין

אםשגםמייגעת,הטפהולאסובלנות,עלומורכב
במשחקצורמתהיאויזואלית,היטבעשויההיא

דמויותיה.שלהפלקטי

שללמותומאהמלאתאתצייןישראלפסטיבל
מיינםמאנותיאטרוןהבובות","ביתליהבמאיהעלה ,המחזאישלמותוביום .נסןאי

 Mabouתיאטרוןלהקתעם > Breuer (ברויאר
Mines המסראתמעבירברויארהבובות"."ביתאתיורקיתהניר

ממקםשהואלמרותגרוטסקית:אלגוריהבצורתאיבסןשלהפמיניסטי
למאפיינימעניקהוא ,ילדותיויקטוריאניבובותבביתשחקניואת

בגובהםהמשתקף ,פיזיהיבטהפטריארכליתהחברהשלההיררכיהכוח

והנשיםננסייםהגבריםזובהפקההשחקנים.של
תדירנאלצותהןשכןשמונים,ממטרלמעלהגובהן

הדימוינשמרכךהגברים.למעןעצמןאתלהנמיך
ומכשפותכמלאכיותהוויקטוריאניתבחברהשלהן

בתפקידמיטשלמורומפתות.כבתולותזמנית,בו
גםאךנשית,ילדותית,שברירית,חיתהנורה

נוביצקיניקהמרשיםהשחקןאתבשאתה-תקיפה

עמולתנותכדיכפיהעלטורוואלדאתשגילם
הבובותבביתבקרינולינהששטהכשנורה,אהבים.

לבסוףמתקלפתלכלא,שהפךהמיניאטורי
פיאתאתגםאלאהמחוךאתרקלאומשליכה
בעודקירחתונותרתהבלונדיניתהתלתלים

יוצרת ,בקהלמיואשאותהמחפשואלדטורו
כאשראך .לחלוטיןשונהאפקטשלההדלתטריקת
איבדהחזרות,ולאינספורלמניירותברויארגלש

בשחורקשרליותשמלותשללמרהיב:היהוהתלבושותהתפאורהעיצוב
הווירטואוזיות,הרקדניותשלהזורמתהנשיותאתברכותןהבליטולבן

מאבקמעיןבמחולןוגילמוהתערטלוכתינוקות,וייבבוצחקו ,שבכו

והיופיקרלסוןוליןקרשליןהאבההומור .ההרלראשלהעפילסיזיפי
לקטאתלגבשבהםדיהיהלא-והתפאורההבמהעיצובשלהמושלם

קוהרנטית.יצירהלכללהאפיזודות
המחוננות,הרקדניותשבעשלהזורמתהתנועהלרכותמוחלטניגוד

ההרסתהליכיאתהמסמלותהאפיזודותבלקטהבוטההפיזיותהעמידה

המוכשרהכוריאוגרףשליצירתו"אקורדם",-האדםידימעשיוהחורבן

מעוצמתה.ההפקה

הכוריאוגרפיתהגישהלנשיותלחלוטיןשונהעיבוד

גרפיההכוריאומרכזלהקתעםקרלסוןקרולין
קרלםוןקרוליזלהקת"איננה", ; Inannaבמופעבצרפת,רובהבעירהלאומי

ואלתהשו~ריתבדתהשמיםמלכתהיאאיננה
אומנוהמלחיןשלקסומהלמוסיקהבמסופוטמיה.והנשיותהפריון
כוח-הנשיותשלהסותריםפניהאתבריקודןנשיםשבעהציגועמאר
אופירמידהמעיןהבמהבקצההתנזרות.מולחושניותשברירות,מול

ושוב.שובגלשווממנולטפסהרקדניותלשוואניסואליוגעשהר

כהתפתלותשהחלמהבו";תמשולואתהרובץחטאת"לפתחבאר.רמי
המשיךהדעת,עץצומחממנובכלובהכלואהערומהאשהשלמיוסרת

בשפהטכנובמוסיקתהתוף,עוראתכמעטשקרערועםפסקוללצלילי

האלימותשלבעיצומהפתאום,ולפתעקלו.דאלכסשיצרהגרמנית
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בקטעיםהמחולהסתייםלשאתה,שאין
ענוגיםשלגובפתיתיהומוריסטיים
הראשיתהרקדניתאתש"טיהרו"

המחוללהקתכללאתמכןולאחר
"אמירות"מדייותרכאןהיו •הקיבוצי

יכולתועלמשמעותהרותוהצהרות
ופחותלרע,טובביןלבחורהאדםשל

 •יחדיולהשחוברהיצירהשלבנייהמדי
לפרטיותראנושימחיהמרחבבריאת
המודרנית,המתועשתבעירהאובד

שאולהאדריכלהמאהבראשיתהציע
להבכינויוהידועז'אנרה,אגורה

-שבנההתיאורטיבמודלקורבואזיה.
 La Cite Radieuseהזוהרת""העיר

בוחלללפרטיהיהבהלעירשאף-
 'פלמאנדפרדריק .לשרודיוכל

הבלטבראשכיוםהעומדגרףהכוריאו
פרוט,דומיניקוהאדריכלמרסיישל

קרה"זוהרת"עירליצורכדיחברו

כדיתוךמזיזיםהרקדניםבהומנוכרת,

בוראיםוכךמתכת,מסכיתנועה

מתפתליםהםביניהםחדשיםחללים
רמתנפלא.הרעיוןורוקדים.מרחפים
גרבינונייפריאדרםדולנושלמייסודוהבלטשלהרקדנים

בסיסלרקדניםשכןמשובחת,פסי

במכווןבנאליותלסיסמאותוהגלישההחזרותאינספוראך .איתןקלאסי
ובניכורבבדידותהעיסוקאתהפכוהמסךעלשהוקרנוכתוביותשל

לתפל.ה"זוהרת"העירשלהקר
הנוסטלגיתההתרפקותבערבחיתההאידיאולוגיותמגודשאתנחתא

פטיפהמרירםשלהרומנטיקהפסגתג'יזל'עלהישראליהבלטשל
קלאסיותרקדניותעדייןלנואיןאםגםאדם.אדולףשללמוסיקה
ברקדניותרבקסםיש-ומעוףתעוזהלהןהמאפשרתטכניקהבעלות

הסצנותשלהחיקויאווריריות.טולבחצאיותואילךאילךהטופפות
חסרהאךמדויקהיהפטיפהמרירםגרףהכוריאוהמאהבראשיתשיצר

כנקמהמוות,עדהגבריםאתהמרקידותהנערותשלבמחולעוצמה
היוהשני'בחלקובעיקרלמרהיב,הבלטאתשהפכומיבגידתם.על
ומריאנהגודנובומיסויהתואריפההנסיךהבולשוי:שלהסולניםשני

הבימה.מעלשריחפההאגדית,ריז'ינקה
כשעזרגובינו'פריאדרסיניההודיתהרקדניתעםהמפגשאףהיהקסום

נאטובגאם,לאלסג'יוהנגניםמאהשפריטיהזמרתשימשוכנגדה

הדגימה-בגופהותגתובכלמוחלטתבשליטהוסיגאמאני.סאקטהיבל
-רגלייםכפותידייםוראש,פניםתנועותמבטים,שלבמחולגובינו
שלוהקצבהמחולשפתאתבגוף,ואיבראיברכל-קרסולעקב

במקדשישנערכוהפולחנייםהריקודיםמסורתומרתקת.קסומהתרבות
הסבירההרקדניתכאשרוגידיםעורקרמההודובדרוםההינדיםהאלים

חברואליההגוף,בשפתהמסופרהאפוסמשמעותאתרהוטהבאנגלית
העצורההפראות .ומחולקצבשלאחתמקשהלכללוהשירההנגינה

זואמניתעםהמפגשאתהפכה-בתנועותיהוהדיוקהעידוןמאחורי

לסוחף.

* 
בערבהפילהרמוניתהתזמורתפתחההקלאסיתהמוסיקהאירועיאת

פילהרמוניהזמרימקהלתעםהשמיעהבורוול'שלליצירתושיוחדגאלה
ואת"הבולרו"את"שחוזרה",אתלוייואלהמנצחשלשרביטותחת
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וכלואה"."ופניםשלהמלאההגרסה
הרקדניםעםגת,עמנואלהכוריאוגרף

העלהשמורק,ואלכסאסףרועי
גרסתואתעולמיתבכורהבביצוע

לאוכלואה".ול"דפניסל"בולרו"
צלילשלעומקדילתזמורתהיהתמיד

אךקמעא,אטיהיהוהקצבמלוכד'
שירתהספקללאחיתההערבפסגת
המופלאההמצר-סופרןזמרתשל

נולדהשכמוונזרן'מאוריהביאטריס
עתירקולהברכותשחוזרהאתלשיר

הגוונים.

השידוררשותהסימפוניתהתזמורת

האיטלקיהמנצחשלשרביטותחת
אתערביםבשניהעלתהזמבלימרקו

ומכלולוהטרגיתהאקדמיתהפתיחה
הקלילניצוחוברחמם.שלהקונצ'רטי

לאהאיטלקיהמנצחשלגנטיוהאל
הסוערמזגועםאחדבקנהתמידעלה

גרשטייןלקיריהפסנתרן .המלחיןשל
חיתהנגינתואךבכלישליטההפגין

נשימה.אורךלהוחסרפרגמנטרית
שלהאימפרומטובביצועדווקא
עלהתעלהכהדרןניגןאותושוברט
מרטיטצלילבעומקעצמו

ובניקיוןחםבצלילניגנהקלמנג'ירןפניהצעירההכנרתובשירתיות.
הצ'לןלביןבינהוהדיאלוג ,) 77<אופ'מז'ורברההקונצ'רטואתמופתי

בנגינתהגיעההתעלותלכללאךושירתי'חיהיהוויספלוויפיטר
 .באךשלעטופריההדרן

הפסטיבל'שלהמוסיקליהיועץנקטהשנההקלאסיתהמוסיקהבאירועי
להעמיקהקהליכולבמרתוןרקלטענתוהמרתונים.בשיטתשוחט,גיל
הנוגדתתפיסהזוהיבדיעבדאךמלחין.שלצדדיוכלעםהיכרותואת

נדיריםמופעיםלקטמעיקרושהואפסטיבל'בתשתיתהמונחהרעיוןאת
למרותרחמנינוב,מרתוןמתישהיהכן'עלובמקוריותם.באיכותם

חלקשנטלוהפסנתרניםעשרתמתוךהתעלות.קטעימעטלאבושהיו

נגינתו'שלהמלאבצלילסטניסלבסקיויקטורהפסנתרןבלטבמרתון
המלחיןשלהקסומההסלאביתהכרומטיקהאתוהבליטלקיטשגלששלא

המוסיקלייםהמומנטיםאתניגנה~רסקילובהותמירת.עלשמירהתוך
מכלולאתמופנם.בצלילולסירוגיןועשיר'מלאבצליל 16אופ'

שעולםבשל'כפסנתרןבממרייאלברטניגן 33טפ'האטיודי-טבלו
השירתית.בנגינתובלטרחמנינובשלהקסוםהאגדות
הפכוטטוייבלריסההסופרןשלהדרמטיוהכישרוןהעילאיתהתובנה

הריויבואסו'בגודששרהלעתיםאםגםלייחודית.שירתהאת
כפיגווניה,עתרתכלעלהסלאבי'המלוסשלהמופלאהשהכרומטיקה

הפיאניסימובקטעיבעיקרבשירתה.השתקפהרחמנינוב,אותהשצייר

קולה.גווניכלעללהתענגהיהניתןהחרישיים
המכוריםציבורישבוכךהקהל'שלכוחולפילאלרובהםמרתוניםאך

שלברסיטלמקום,אפסעדמלאבאולםמהופנט,קלאסיתלמוסיקה
בסגנוןומרחפתקלילהבקשתניגן.הואוויספלוויפיטרההולנדיהצ'לן
ההתמכרותבעוצמתמשכרוהיהבאך'שלהסוויטותששכלאתקזאלס
נוסחתובעניכהאתגרעםלהתמודדיכוליםצ'לניםמאודמעטשלו.

מחוללכלולהעניקבאךשלהסוויטותששכלנגינתשל"מרתון"
שלצ'לו-ניגןעליומהצ'לוחםצלילבהפיקוייחודי.צביוןבסוויטה



הקיבוציתהמחוללהקת"אקורדם",

השתאותמעוררבניקיוןוויספלוויניגן--1760בשנבנהגואדניני
הבאכיים.והקונטרפונקטהקולותהולכתמורכבותאתבשקיפותוהאיר
שלעתיםאלא ,סחפובנגינתווהקצביותהמרחפתהקשתמגעשלהקלות
מלא,צליללעומקתחליףמופלגותלהאטותנטייתושימשהקרובות
הפרלוד.בפרקיבעיקרהבאכית,התפילהמשמעותאתלהביןכדיהחיוני
שלהחכמהוהפרשנותהצלולחזרךעםהמפגשאףהיהביופיונדיר

ליצירותפיליפס,פיטרבניצוחהבריטיסקולרסהטאליסאנסמבל
קולותאתהתקופה,לסגנוןשבניגודהגםוזמננו.הרנסנסמתקופת
שהשרוהייחודיתהתחושהנשיות,סופרןהחליפוהגברייםטנורהקונטרה

 ,אנסמבלשלהקולותוהולכתהמלודייםהקוויםשלוהשקיפותהצלילות
חיתה ,האופראימהסגנוןאורשנותמרחקרחוקהשלוהשירהשתרבות

חיצונייםמאפקטיםהנמנעתהאינטימיות .אותנטירנסנסיניקיוןשל
<ילידסאבנוג'וןשליצירותיוביצועאףהיהמרתקהתפעמות.עוררה

אורתודוקסיתאשכבהתפילתמתוךפסוקיםעלמבוססתהאחת :) 1944
יווןשלהטוהרעלמבוססתוהשנייה ,סגפנייופיעלושומרתלכמרים

המלחיןשלוטוהרחזרךהשתלבופלאבאורחהעתיקה.ואלכסנדריה
הרנסנס.סגנוןשלהפוריטניותעםהמודרני
האנסמבלנגניעםהרצוגמיונההמנצחתחיתהכובשתרעננותמלאת

והזמריםאביב"תל"קולגיוםמקהלת"פניקס",עתיקהלמוסיקה
"מיסהלבכורהבביצוע ,נתנאלוצביוטמןנודוד ,אוקרןמיכליםלבהסו

בראשיתשחיברמיסה,פרקיהםהקטעיםרובהמקסיקנית.זפוטק"

האינדיאני.ה"זפוטק"שבטבןמוטיבם,אגרוסעשרההשבעהמאה

 .מגדרושיצא ,ובקהלהאנסמבלבחברידבקההמנצחתשלהעליצות
הטבלהנגןצ'אורסייה,הריפרסאדההודיהחלילןעםהערבהיהמופלא
אליאס.תייאסירהעודונגן ,פרסקוזוהרההקשהכלינגןגהטה,ויג'יי
ליכולתההרכבחבריהעפילוהמופעשלהשנישבחלקוהיהדומה

נדירה.וירטואוזיתאלתור
האקדמיהשלהמהפכה""תזמורתשלהאנימציהפרויקטהיהמרתק

בבצלאללאנימציההמחלקהשלהומורמלאירעיונותמבחרלמוסיקה:
טעםבטובעשויהיההכל-למוסיקהמהאקדמיהמחונניםמלחיניםעם

על,שניצחאופנהיימררועיהמבריק.מהשפעשבעלאשהקהלודומה

פסטיבלשהיהבערבופלפלחיותמסךהמצטיינים,הנגניםארבעים

 •ויצירתיים.מקורייםרעיונותשל

כצבכמוה
חזקיהקרין
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התקפה,בעמדתשחורנחששלהמאיימתבנוכחותוחשה ,אותולהרים

במקומה,קפאהארוכהשעה .אותוולבלועהצבעללזנקנחוש
חסרתהמוחשית,הסכנהנוכחמהופנטתנפשה,עלמלברוחמנועה
לאינגה,תספר ,אלינטפליםבקדרןהאלההחלאותועכשיואונים.

שוליאתדקחושפת ,שלךהאריהמראהאתלישאיןבגללדק
תינוקת.בעודהבהשנקדשהאימהקרחון

עוגןהשליכווהענניםעמדהאווירנע,לאועלהבשדהנדםהכל
נצבעווהשמיםהעביםמאחודימסתורחיפשההשמשלשוט.וחדלו
לצרצרהמשיכוהצרצריםדקהיוקד.החוםאףעלמתכתיאפוד

מאיציםכלבנותם,שפרחוהחצבענפיאתוכיתדההסתחררהוהדוברה
השדהעלהשתלטוורוגעהתפייסותהסתיו.בואאתבריחניותם

כמתכווןלועואתפערדבממההנחש.ציפהזה:ןןא;תהתרפה,וגופה

שדיונועללסתותיווסדגעיןבהרףהצבעלהסתערואזלבולעה,
שקפאההזעקהוחדלו.לרגעזעושבלוליםעמוסיהדוליםשניהדך.

מהדהדמגרונה,בקעזדוקולבקדרןפתאוםהשתחררהברגונהאז

תסתלקועבד,לכלחבטההכבדבתיקדי.די,די,הרכבת.במנהרת
הצעידאתוהודפתמזדקפתבמנוחה,אותיתעזבונבלות,מפה,

גםועמוםזדצלצלהצווחני.קולהמעיניוניבטהשהתדהמהשלידה,
רוצים,אתםמהנטפלתם,מהבמנוחה,אותיעזבו ,דיבאוזניה.

משפילסבאאתדאתהדוחהבעיניטרף.חיותשכמוכם,אדםשונאי
מישהואמשוכנעאךלעזרתה,להיחלץשבוששנבוך ,מבטואת

 .באיחודאמנםהנחישות,אתבהשהפיח

תעביראינגהממנה,ללגוםמתקשהוהיאלפניהמונחתהקפהכשכוס
אצבעותיהובקצותריטה,שלהחוםשעדהעלקלבליטוףידהכףאת

התגובה ,ריסיתירגעימצחה.עלשנקווהזיעהטיפותאתתמחה
שרצובדיוניםכמההכלבסךשקדה.למהפרופורציוניתלאשלך

י.דהורמהלא ,סכיןנשלףלא •והצליחואותךלהפחיד
אתלייצבמנסהבפניה,תתריס ,שלךהנפשיהשקטאתליאין

הכעסעללחפות ,להשתחררהמבקשהבכיאתלאפקנשימתה,
אתלשיםנסיהרעים.לצדאינגהאתלדחוקלא,מבקשתהמתעודד

לעולםוהאוהבתהחמהשאינגהששגתה,תבחיןומיד .במקומיעצמך
ביניהן.מפרידהתהוםכיבמקומה,לעמודתוכללא

מנסהממצחה,זיעהידהבאמתמוחה ,הקרוןדלתעלנשענההיא
לתחנההרכבתבואועם ,בפחדבזעם, ,בתסכול ,רבעדולשלוטלחזור
האדיש.•ההמוןשלהמגונןלחיקונפשהעלפניםבבושתנמלטה

 2006-אוגוסטיולי
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