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אינילאה

לבבותאיריםשלבחייהפרקים

קורה?היהזהאיך

יודעת.היאמה

פתאום.

העולםבחוץ.קרההכולכשדווקאמבפנים,עליהמשתלטאותה,תופסהיהזהפתאום

כלביןמקום,משוםזמן,מרווחלפתע,נוצראורסלילאז,נפתח-חיתהשלאאיפה-

עגולצוהרמיןמתגלה,היהחדשודבר·מהרגע,באותווזרמושהיוהאחריםהדברים

לאשמעולםמקוםאחר'במקוםשהתקייםמהאתגםולראותדרכולהציץשאפשר

כמולו;מקבילשלה,זהאלמתקשראינופעםואףישנו,היה,הואגםאבלבו,חיתה

בדירהבטרנינג,ישבהשהיאבעתחלקיה,כלעלהתקיימהלמשל,כולה,שדנמרק

פלסטיקבצעצועיבינתייםשיחקההתינוקתמאחרת.ללקוחהמחכהבלה·גרדיה,

החדר'לפינתשהושלךצעצועלעברלזחולכדיבצווחה,שנקטעובמלמוליםמרוטים,

למרפסת,ביציאההנעולההזכוכיתדלתלידבוץקפה-היאוהנהולנשוך.בולנופף

המזדנבהתחתחורבתוךיודעת,היאמהופתאום,-החולדותמוכההשסקבעץמביטה

הרועדיםהענפיםביןככה,סתםאוהשסק,נוטףהפרוותי,בחיקהאוהחולדות,אחתשל

הפניםטיסותלנוסעיההמתנהאולםאתראתהודרכונפתח:פתחהלהקה,מנדידת

-קופנהגןשלהתעופהבנמל
דקשחור,מעורהממתינים,הנוסעיםספסלועלאפור·לבן,צבועכולו,וניקלכרום

והגברתבה,לאבכללהענייןכיהיא,איננהוזורגליים,ארוכתגברתיושבתומתוח,

הממתיניםלרווחתעיתוניםעמדתיש-בעיתוןמעלעלתהיקרותהמשיגרביעם

קפהמכונתעםחופשימזנוןהכיבוד,דלפקאתמסתירמעטנעמד,גברובסמוך-

ועמדתהעצלבשעוןקצתומביט,עומדקפה,ספללקחתסייםזהאךוהאיש,משוכללת.

אופס!-ועליההמנתרות,הבחורהברגליוקצתהטיסות,בלוחקצתהעיתונים,

בשקיקה.בומתבוננתשהיאאיךתל·אביב!בלה·גרדיה,החשוכהבדירתהעליה?!

שמיאתרקורואהזמן,הורגכ,דסתםמסתכלהואטעות.אותה,רואהלאהואלא.אבל

חונים,מטוסיםזנבותההמתנה.פינתשלהזכוכיתלקירמבעדקופנהגןשלהמתכת

אחד-המטוסיםלכרסותמזוודותמעליםכתומיםבסרבליםסבליםממריאים,מטוסים
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גשםמעילמישהו,פניה.עלעוברותממהרותרגלייםהעלה.אתמזהההיאקנדי,

עוברהכולואיכשהועומדת,במאפרהנתקלשלו,הנוסעיםתיקאתחוטףזרועו,על

להישמושבה.עלבאי·נוחותזעההיעןרגליעםהגברתורקנופל.לאנרעד,בשלום,

-הניקלמסערעלבעצבנותבומקישהוהיאאלגנטי,פניניםצמיד
מתנהאיזו . 2כניסה , 41מלה·גרריהבההצופהבחולמנותארוכותמחייכתאיך

יושבתכשהיאלה,בצמודאיתה,יחדהזמן'כלמתנהלעצוםעולםבה.שהתברכה

אוי! ...כש-בעיניהקללהרףמעפעפתהתינוקת,שלהברותיהמצלילנרגעתפה,

כעתנעצמותעיניהגםאבלונאטם.נקשרלחה,בלוןפייתכמוהתכווץנחתם,הסליל

ולאלכרה,איננהבקרבה:שפושטתהרווחהאתמערבלותדומעות.ממוש,רבתענוג

פנתה-העץעלהחולדותמחרוזתאתצעצועבברווזעכשיוהמשדלתהתינוקתבגלל

הדירהובעלבאו,לאעכשיועראבלבחיוב,נענתההשסק,עץאתשתכרותלעירייה

איריס!לאדמה,מתחתבביוב,שחימשהוזהחולדותלא·מאמין:בטלפוןעצמואתעושה

מדמיינתחמורל'ה.טועה,ואתארנבות,בטחזהלהיות,יכוללאאזבאור!בחוץ,לא

 ...טובהליתעשיבאמת!חולדות,וחולמת.
הזתה,לאחלמה,שלאפיעלאףהחלום,-אצלהרגישהנקורהמיןחיתהשזוובגלל

לטיסות·הנוסעיםבאולםאםלוודאאפילו!להיחקרזה!עללהישבעמוכנהראתה!אלא

אכןבוקר,באותוואםעור,ומושבימניקלכזאת,המתנהעמדתמיןישבקופנהגןפנים

ויוחיי!תחלמי,"אללה?איכפתמהפנינים.צמידעםרגלארוכתנוסעתשםחיכתה

מקטנות.סבתאלההטיפה " La vte est un reve ,יא·בינתי

עוררקחיתההחולדותעץעםהפנימיתלחצרהפונהדירתהבלה·גרריה,פה,וגם

שבומשומשת,משעווהדביקבאמת,מצחיקחלקיק,עורהארץ;כדורפניעלמקום

שלחהאילתי'מקומוןשלעותקוקיבלההזמינהשלשוםוהלקוחות.והתינוקתהיא

מסניףאותושלחהפקס,דרךהמלונות,באחרמפתה,במשרהלזכותכריחייםקורות

אי·לגמרי,אמיתייםלעולם,להשנפתחוהאלה,החלונותשעםלעשותמהכיהדואר,

אלארוחני,משהואועתירות,בחיזוימדוברלאהכול,אחריכלום.לעשותהיהאפשר

מראש,זה,אתלהזמיןיכולהלאשהיאככהבמפתיע.מולהנפערשלעולםבהווה,רק

ילדים,לבגדיחנותבעלתשלה,הקבועותהלקוחותאחתניסתהשפעםכמוביודעין,

רציני,משהולאהבוגר;בעלהאתולראותשכזה,אורסליללמענהלפתוחאותהלשדל

עםהזה,ברגעשלי,הנקניקעושהמהעכשיורואהאותךנראהלמשל,אזיודעת.את

 ...קדימהנו,למשרד!שקיבלהחרשההשרמוטה

מקבילהזמןשאלומתהואלקרותהיהשצריךוכלהפרטים,כלאתשקיבלהולמרות

מהכליתגלםבלה·גרריה,הטיפוליםחדרקירעלובתוכו,וצלול,קטןסלילתיפתח,

הנה-שנייהקומה , 54בבן·יהורהמכסלעמילותבמשרדמה,חשובלאכעת,שמתרחש
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יותר.באהשלאשלה,והלקוחההיאאז,חוותהאכזבהואיזוקרה.לאכלום

בשקט,אותהלקבלרבד.שוםהזאתהמתנהעםלעשותהיהאי·אפשרשבאמתכך

כמההעולם,הואענקכמההיריעה:מאימותולהתמוגגלהכילונפתח,באכשזהבנחת,

בשללמקומות,באין·ספורחיים,צורותמיליארדיבוחייםהזמןוכלומתרחש,פעיל

לאאפילולבד.אינםשלה,המצוקהאושלה,הלבדשגםככהושתיקות,שפותצורות,

כלבזה.לשלוטקצתניסתהמיאיר,הגירושיםלאחרהתחיל,שזהומאזאחד.רגעלרגע.

שלשוקראתהבערךחודשלפנילמשל,מופתעת.להיותלאכדישחיפשהדרכיםמיני

בפלרמו,אחתמאריכהשלבקצהמבולגנים,ודוכניםחשמליותמנורותכולוצוענים,

שםשחיתהולאסרט.שלכותרתכמובתודעתההולםהתחוור,כךאיטליה,סיציליה,

איפההלקוחות,אחתשלבית·שחידרךנגלההכול,אתפתאום,ראתה,אבלאי·פעם,

לתלושכדישתצטנן,שנייה·שתייםממתינהשעווה,שכבתשםלהמרחהבדיוקשהיא

אתמחדשלערבבבדרךחיתהכברובעצםבמקום;בהתחשבמרבית,בעדינותאותה

כמהעםלאילתלרדתשהתכוונה-מהלקוחהולבקשהמחבת,עלשרתחהשעווהגוש

שכבתלהשתמרחכדיהרגל,אתלקפל-השמיניתסוףאתלחגוגכדימחברותיה

ייאמן!לאהזה!הצועניםשוקכשלפתעהישבן,רבעעדהירךצדעליותרעבהשעווה

-מתקייםכמוה,אבלשייר,ולאממנה,רחוקכךכל

השחיביתדרךראתה,מפהאפילו-העלוביםהדוכניםאחדלידעצרתייריםזוג

אליהם,דיברהצוענימשובצות.צמריות,ביתנעליובחן-בלה·גרדיהשעווהמכוסה

אחזהאשתומחירים.והמירמחשבוןשלףבחלקו'מקופלהלבן'הכובעעםשהאישעד

בסמוךחלףמדובללכלבובה·בעת,הללו'מהצועניםאותההזהירוכברבכוח,בתיקה

נלך ,! schnell, schnellהגנב!התרמית!הנהזהו,כאילובבהלה,אותההקפיץלדוכן,

כלהנעליים,זוגותאתלהרקידהצועניהחלאזהמחשב.לבעלההאשהקראהמכאן,

אח,הוא,אףלפתעניתרהזבןבועטות.באוויר,מעופפותצמרמשבצותאחר.זוגפעם

הכלבנבהל.הואלא.משהו?להםיעוללהתיירים?בעקבותהצוענייילדבאמתזה?מה

כעתהפנהזהובגללאוי.לדוכן.שנקשראופנייםגלגלמעלרגלואתהריםהמשוטט

איריס!הלו,איריס!בחייו,-הכלבלבכלפיגידופיואתהצועני

חברהשלמאימאהנערהשקיבלהבפתקנכתבלפחותככהנכון?לה,קוראיםאיריס,

-בחצי·מחירשעווהשתיים,כניסהמלה·גרדיה,איריסשלה,

וטילטלה,הדקיקהזרועהאתניערהבכעס,הנערהפתאוםהצטחקהאיתי?אתאיריס,

עםיפהחורשה-חבלכמהזאת,ובכלהצוענים,לחזיוןההצצהפתחאתדעת,בלי

להתנתק.אולצההיאבכוח-השוקבגבספסליםעלמוטליםקבצניםומעטפסלים

שנלקחשחיהבביתלזאתלהציץשובולאשם.ולאפה,פה,ולחיותלהתאפקבבושה,
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השעווה,מחבתאלכלות,ברגלייםמיד,שזינקהתוךפעיל,עדייןהומה,עדייןממנה,

במכנסיה,מושכתפתאום,רעבהשלה,התינוקתעםפועה ,הסמיךהחומראתלערבב

ועםהזאת,התיכוניסטיתעםדווקאלהבאהענייןשכלמאורכועסתייללה,כברעכשיו

אתלהסירעכשיוהיהכשצריךגםממנה,מנעהשבעקשנותהשחיביתהקטן,שחיהבית

הבכייניתואתהזאתהקוסמטיקאיתאתשונאתמכאב,הנערהצרחההקרהשעווהפס

מאהעודלשלםעדיףהזה,הראשכאבאתצריךמיחד·הורית,אםתהיהלאבחייםשלה,

 ...בקושימתפרנסתאחת,גורלמוכתאיזו ...בן·ארםכמומסורר,יופילמכוןוללכתשקל,

לשוקלגמריאטומההשעווה,חותםסוףסוףמשהוסרהנערה,צעקהלי!כואבזהשיט,

וצבעו,שתפרופרחוניותובשמלותהנורותבזריזרועה,תחתהבליחשעודהצוענים

בשוק,המשוטטיםראשיומעליבשות,בלידגליםרופפים,חבליםעלגסים,צבעכתמי

ודלייאשפותהררישם:מטונףהיהבאמתכיבלי·חשק,ומשועשעיםלמראה,מוטרדים

-נובליםפרחים

חרציותשזרואשהצדו,עלמוטהקרוןהיהקופידון,פסללידמאחור,בחורשה

אניתכףטוב·טוב, ...והיניקהאליושטיפסוהמדרגותמשלושאחתעלישבהלראשה

ואתאלכוהול,קצתחכי.בזהירות,במשהו.אותךמאכילהאניתכףשוב.לךמורחת

שנייה, ...שורףכל·כךלאזהפלטת,שעתייםלפנירקכזאת,מפונקתתהייאלחדשה.

ישמה ...איתןאניושוב,פתי·בר,לילדהאוציאבינתייםואנילנו,תתקררשהשעווה

מחר,משוגעיםחייםלעשותהולכתאתבגילך!כזאתעצבניתככה?נלחצתשאתלך,

בן?שוםבליבנות?רקבאמתמה?בסוף?יורדותאתןבנותכמהאז ...באילתבסיציליה,

כלב?קטן? ,מסכןאחד?לאאפילו

בהצץישבנה,ובשיפוליירכה,גבעל ,כל·כךיקרהשקופה,שכבהלהוכשמרחה

ס~~רבכללא,למהכן,מאילת?משם,מקומוןלילשלוחדעתךמה-רעיוןפתאום

ואיבקהחייכה,,נכון?תשכחילאתזכרי? . 2כניסה , 41ללה·גרדיה,בטח,בלוניוגםיש,

אמיתי,שליחותבעלעכשיו,רץהצועניוהכלבהפתוח,כבר,החלקהשחיביתאתבטלק

מולה,שם,וישבהמיניקה,לאשהלקרון,רץ,לחורשהעדבשוק,הדוכניםרגליבין

מטומטם.למה?חיכהוחיכה.ושמאל,ימיןושמאל,ימיןהארץ,עלזנבואתמטאטא

שבהזרועה,אתקיפלהשהנערהלפניעודדעכההאורואלומתמעצמו.נפסק.זהלפתע

טיפשה-האבקהאתהעיפהוסתםנרגע,המקוםכלהרילשווא,השחיבביתונושפת

עדהנמיכה ,החומראתמחדשבבהעירידעה,והיא-בשמיםעלההטלקגםכזאת,

עבודה.הצעותעםאילתימקומוןשוםלהתשלחלאשהנערההגזיה,אשאתלמינימום

הפירוריםאתברעבתנותשםדגהעודשהתינוקתלראותהמטבח,לעברמבטזרקה

שםישבטחלה.הציעהשהנערההשנייהלירךנפנתהוהיאהרצפה,עלשפיזרההלחים

שלם,ליוםלמעוז,התינוקתאתתכניסהיאלה.שתתאיםסבירהעבודההצעתאיזו
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היאכוח.להישמקצועית.הסמכהלהישהעניין?מה .יותראופחותיופי'ותתקיים

אםלהם,במקבילתעבורהיאלהפך.לה.יפריעולאהאלהוהחלונותנאה.היאצעירה.

מצבים,מקומות,מיליוןפתאום.שנבקעוהיהטובאיזהכישייפתחו.והלוואיייפתחו.

שהסבומההנאהרקחיתהמזלבתמזה,להתפרנסדרךכלחיתהשלאחשובולאאנשים,

ישבההתרגשות,מלאברור,לארוגעהכול.שווהשחיתהחשאית,חייםשמחתמיןלה,

-ומחזקאותהשמתסיסחלילה,שלה,במקורולאבהתרגשות.לשלוט.

הפנהזהשאךהרב,שלהשחורהחליפתוגבועלמכלום,אחד,יוםשהחלכמוממש

יאיריאיר,ושלשלההגירושיםמסמכיעלוחתםהפתילות,מעוטרישבנואתאליהם

פאבאיזהאבלהרב,אתגםוהפחידרגליו,עלעמדבקושימנת·יתר,לקחיוםשבאותו

ובחורהבירה,ולגמושפיטפטוחסוניםבוקריםעםכבודו,מגבלפתעשנבקעטקסני

שקראועדצבעונית,מוזיקהתיבתעם ק~~~זוהרתברחבההתעסקהפסיםבחולצת

האםושנציבוקרים,כובעילשניהםלה,קראוחייכניםהוריםזוגלשולחן.בעליזותלה

כמה-עםבעשןצלויאדום,בשרנתחלה,קראושלההסטייקאתולאכולעור:ורודי

אשתדל,הרב,כבודתודה,כן,חמאה:קובייתועליוחמצמץתפוחיםרסק-משונה

 ...הילדהבשבילמה?בידיים,עצמךאתנ:ןקחיאירי,עצמך,עלתשמוראתהואתה,בטח,

לכולם,כמולה,היופינטוזיםנערה,שלמחלומותתססהסתםיודעת,סבתאזה,ולפני

עבודתה,עלגםולפעמיםוביתה,ילדיה,שלה,הגברועלתהיה,איךעלעצמה,על

 ...להזריםממש,שלמקומותבהכרה,בהקיץ,שתראהציפתהלאובחיים

לחסום.כאילוברכיהאתמרימההתיכוניסטית,רםבקולסבלהריח!מכתאיזהאוף,

זהלא·לא,הצעירה.הלקוחהנלחמההתרגלתי,הזהלריחפתאום!מההשעווה,לאלא,

הטיפולים,לחדרקרובבפרוזדור,ישבהשכברהתינוקת,לעבררמזהחיובן,מישהומפה,

הרצפה.מןמעוכיםבחלבביסקוויטפירורימאוד,עסוקאדיש,ברעבדגהועדיין

אנשים,כמותינוקות!זהככהלך,חושבתאתמהאבללהיות.יכולאיריס,חייכהכן,

שהחביאההצוענילשוקגיחכהבך.גםנטפלתכףשטויות, ...שרקמחרבנים,הם

כעת,לפתוחממנהביקשההמכוער,הפנימיהדםשטףשעםשחיה,ביתתחתהרגישה

אילתפחדנית!איזהלא?אוביקיני,הביקיני.קובשבילהרגליים,אתנו,גיבורה,כמו

ויו,צייתה.סוףכלסוףממורמרת,מתמרדת,והנערהמתקרר!זהתפתחי!אזלפנייך!

שעיריםצועניםאלףממשהקוסמטיקאית,לעצמהצחקההסתירה!שהיאשוקאיזה

בתממפשעתחוץחיזיון,שוםנפתח,לאחדשדברשוםאח,אבלשנה!התגלחושלא

שםמרחהומילא,התינוקת,כמוהצחינהוכעתבואה,טרםרחצהשלאהשמונה·עשרה,

מכונניתהזהבדפיאתנטלהכךובתוךמהארץ,הקטנהאתלחטוףורצהמהחומר,בחיפזון

 ...העיתוניםשלהטלפוןמספריאתהחלפה,אגבלחפש,בפרוזדור,הפלסטיק

מהבסדר.יהיהתדוג,שלאמה'עיתונים-הפצה',עיתונים','מערכות'עיתונים',

מטעם"
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כיאיכפת,מהוהמרכז,ראשוןשלהמקומוןשיהיהוהמרכז?ראשוןשלהמקומוןזה?

ומשהוהטיפולים,מיטתעלהמתוסכלתאתהרגיעהקצרה,כברלאילתהדרךמשם

טוק·טוק·טוק,גדולה,הזדמנותלא,למהדלת,אפילוואוליחלון'כמובטח,לה,יצוץ

מותק,הרגליים,אתתסגריאללא,ולא,הרע,עיןנגדסבתא,כמוהמיטה,בעץהקישה

תתאפקי-

לאפעם,כמומהמיטהכבריוצאתלאסבתא,להאומרת ,חיי Iתחלמיואל Iתתאפקי

בשבוע,פעם-פעמייםאליה,כשקופצת Iכןיודעת,עודאבלבשכונה,היוםכלמסתובבת

שלהשמןהגוףעלאזמשוטטתהתינוקתקניות.להלעשותסמרטוט,אצלהלהעביר

כיבמקביל.וחיהחיהעושה:שהיאמהבדיוקוזהבשוק.כמובגדים,עמוסגוףהזקנה,

לעיניהשנפתחהאורסליל-החלוןומהוהחיים,שלמבשרםבשרלאאםהחלום,מהו

בקרוב.חייה.אתלשפרבדרךאפילוהיאשהנה,עדעושרם?לאאם-

האנטי·המשחהבאמצעותאותו,מרחההמקומון,שלהטלפוןמספראתשיננה

אתניקתההימני.עלחציהשמאלי,הטוסיקפלחעלמספרחציהקטנה.עלאלרגית

התלותי,מהבעלהשתחררהשסוף·סוףנאנחהערוותה,לביבתעלהמשומנתאצבעה

שלהמתנפנפותברגליהלשלוטמנסההרעועה,המיטהמעלמכופפת,עומדת,יושבת,

מקוםהיאואילתהיא,הרחב,לעולםלעולם,ממנהלהתגלגלכברשרוצההתינוקת,

לאלהישאר'אי·אפשרפהוהריאפשרויות.מלא .וחיפתוחטוב,לא?למה .כןטוב.

המצב,זהאבלחמודל'ה,מצטער,בהם,עמדהשלאהשכירותותשלומיהחולדות,עם

 ...יודעתאתדירות,עלחםלהיותמפסיקלאוהשוק
בחינם,בלב,הוסיפהחיי,תחלמי,אללי?מבטיחהאתחיים,ותעשימותק.לך,תודה

החקרניתהתינוקתבעדרגלהבכףעצרהלמעקה,מעלגחנהכך,ואחראיכפת.מה

ובמקוםהמקומון",עלכלומר,השוק,עלגם"ותודהאתחנקהבמדרגות,מלהתגלגל

לא ...לחברותשליהטלפוןאתגםותתניהתחננה:בושהבלי-יהיהמהידעהמה-זה

 ...ביינכון?תשכחי,

חזרהשסבתההמימרהחיתהבדיוקזאתחיי.תחלמי.אללשכוח?אפשראיךבטח.

קריר,בלוביאחר·כך,חודשכשישבהחשבה,שום,שלשרשרתכמוושוב,שובעליה,

התפוזיםממיץהכתםאתלטשטשומשתדלתברוקאצבעהאתבהיחבאמלחלחת

כילפתע,למדהנפעםבאלכסוןבאוטובוס.לכן,קודםהתינוקתמבקבוקעליהשנשפך

ולפיזהובים,צלביםהטבועהעמוקהבורדושטיחעלמצוחצחותנעליואליה.קרבאיש

החצאיתעלסתםככהכברמציירתבתמימות,בריסיהעיפעפההיא-שנשאהדפדפת

חשהשנייה.עודתכף.אחה,המלון.סגלמטעםאותהלראייןשביקשמיבוודאיהיה-

עבר,מכלשצרוהכורסאותלמרותלעמוד,רגילהלאיש,מקוםולפנותלזוזצורךאיזה

מרווחשוםלההשאירלאמבפנים,אותהשניפחהעצוםההבטחהבלוןבגללואולי

מטעם"
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תפוזכקליפתסביבוונרקמההלכהמפניו,הדחוקהעצמיותהכללהפך,דווקאלנשימה.

שייפתחכלשהוחלוןלהיותלעולםתוכללאעצמההיאכאילולהיפרם,קרובהדקה,

 ...אחרמישהושללעיניו
עודהיאאבלנרטב,רקהוסר,לאהחומצהכתםבזהירות:מטה,עיפעפהזאת,ובכל

והמגורזותהמבולבלותבידיוהמבוהלתהתינוקתמראהאתמעליהלמחוקהספיקה

פה,לשבתבאהבטרם-הכפויהלמשמורתאותההשאירהשם-החניוןפועלשלמשהו

-חייתחלמי'אלבמתק.חייכהמכלום,נחמצהכמעטבגרונה,ליעלעהעתידה.מול
נצרה,בדרךוכברללחיצה,ידהאתיירטהמאוד,לינעיםלבבות,איריסכלומר,חיריס,

שעמדהאישוממילאצוענים,שםהיולאנורא.לאהשחי.ביתבחיקאותהמחפות

 ...למשרהבקשרזהבטח.שמעוני,מרבסלולארי.דיברקלילה,קרםבחולצתמעליה,
מנהלאותהניהללקום,צורךאיןכן·כן,מבט,מיןעליהפוררהשיחה,אתניתקהוא

חציקמה,זאתבכלמהמרכזכשבחורהסיפוק,איזהלחוששלאיכוללאהאדם,כוח

שמעוניהחמיץ).שניסתה,היד,לחיצת(אתלכבודולרומםשהספיקהוחינניחטובישבן

ועודשמה,בעיניוחןמצאגםכיגבתו,אתברצונושלאמכווץביובש,השליםארז,

 ...שםזהלבבותמהדפדפת.נתוניםמלקטפניהעמיד

תמידנכון?נחמד,שםמהבית.הצלבים.בכורסתונילכרפרפתזעהבחיי.אמיתי,

מנעמיעלבמיוחד,נבונהולאיתירה,בגסותמרמזתהבחורה,חייכהדלתות,ליפותח

המלון.

וידאכך'ומשום .מהרדיברשת.נתפסהואגםכילהסכים,נאלץהאדםכוחמנהל

כאלה,צעיריםנישואיםשנה.כן'קדימה.גלשההבחורהגרושה!אתהאשמה:במיןעתה

לרגעיזהרשלההבלונדקוקוראשה,אתמטהבקושי,אווירנטלהמאז,אבליודע,אתה

בביטחוןצחקהאילתית,להיותרציתיתמידלאילת!אנילדרכו.פרחאחדכל-משם

האמיתי.בדבר'חלמתי'אתהמירההאחרוןשברגעאיךעצמה,אתמעריצהנשנק.

שם,מונחתהלובי.שלהזגוגיתכפוליהענקחלונותכלאתמילאהבאמתאילת

אדמדם,עילפוןובמיןומאמינים,גוףדשנתעתיקה,כאלילהולרוחב,לאורךבחוץ,

הזה,במנהלמחוצפתבביישנותהסתכלהעתידיים.וסודותמתהוותהבטחותשדימם

עודשהיאקיוותההיאבסלולארי.דיברשובהדפים,ועלעליהוריפוףששבשמעוני,

-טובמריחה
לאבוקר,לפנותבחמשברחהממנהבלה·גרדיה,מדירתהלכאן,הארוכההדרךכל

בסמים,נשבהבצבאכבריאיר'עםקודםשחיהאיפההאחרונים,השבועייםאתשילמה

לבדה,גרהטרי),כשעודלחתוךלחתוך,אותהשיכנעה(סבתאכשהתגרשוכך,ואחר

אט·אטודמוהלכושזנחהשחייההמרווח,בלובילב,שמהבעצמה-והתינוקתהיא

מטעס"
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והתינוקתבשעווה,שיערלהסרתלקוחותמקבלתהיאמצומקת:פרילקליפתלחלום,

נטיפימיניבכלנדבקתהשכובות,הנשיםסנדליאתמוצצתהרגליים,ביןלהזוחלת

לא-הדלהשטיחוןועלעבר,לכלניערוכחלה,חלקותקמו,כשכברשהנשים,שעווה,

נהניתחייכי,במרבדשיכלה,ככלעקביה,אתלבבותאיריסעתההטביעהפה,זה,כמו

הזכוכיתדלתמולקודםנרדמהלאהילדהאם-היוםשבסוףעדהמופלא,מעוביו

בגיגיתאותהכשרחצה-הזוללותהחולדותבקרקסמתבוננתהמרפסת,שלהנעולה

כל-התינוקתשלהכאבצריחותאגבהשעווה,חותמיאתממנהקולפתבמקלחת,

נו,תכףכמרובת,שומעת,אתחיי,תחלמי,אלערש:שירכמולהשיננה-בתורהנקבה

 ...תירגעילדרך,ונצאובברך,פה,בטוסיקלךשנדבקוחתיכותכמהעודרקתשתקי,
ביןהאפלהשבילעללו,שסיגלממוקדעיוורוןבמיןשמעוניהתעכבמכול,יותר

הגחמנית,הבקשהואתמהמרכז,זאת,לושפיקססההפרטיםאתזכרהצחות.ברכיה

ילידתכתבה.מש, nעשרים·ובתבאילת,לעבודשאיפתהעלב'הערות',לצייןשטרחה

ונאה,איתנהלונראתהבאמתהיאבעיניו.נחשבכאילושור,מזלובסוגריים,מאי,

הגוף,טיפוליבחדרפה,לבצעשצריךהעבודהאתאבלגדולה,חכמהבדיוקלאנקייה,

הבסיסיברושםבטחתמידשמעוני-לעשותיכולההיאהכושר,במכוןולפעמים

הכפותבזוגהאטוםמבטואתעתהקיבע-מולוהבחורהשלוידיהאותו,שהדריך

שעווה,בדיאלפיעשרותהסירוכבר ,להפךמפונקות.נראולא-חצאיתהעלששיחק

המוזר,המראהאתברשלנותלעצמותיארשעירות,עירומות,נשיםממאותמה,או

מהנגב,תאומים,בדואים,גששיםלזוגהוצמדתחילההנדסה.בחילשירתבצבאהדוחה.

מהמקרהבושעלההחיוךאתלצמצםהשתדלהואבטוח.זה ,למדומשהו ,בזיהויאלופים

עזשלפגרמרחוחובב-המכשלות,מפקדו'לבקשתכשהתאומים,ההוא,המביך·מבדח

רחרוחלאחרוהוא,הגבול.לידהתאמנו,בובשדהמוקשלידאותווקברוגמלים,בצואת

מוקשעלאידיוט,כמועלה,אבללגמלים,העזביןבביטחוןהפרידוממושך,שקול

מוקשישלוהרכבה·מחדשלפירוקהמלאכהבסדנתחימושלקורסכן,עלנשלח,הרמה.

בחולות.קבורים-הבסיסעבודתמשגרתכחלק-שםשנמצאוישניםוקטיושותדרך

לפרקים,עשהשעודכמווהתארח,כששבהשבוע,בסוףיומיים,לפנירקוהנה,

הזקוניםובןאשתוולכבודלכבודוכבששחטווהםמערד,רחוקלאהגששים,בפחוני

-הבדלת!לעזהגמלביןאבלבעשן.מצטחקהסיפור,והוקזשבמאליו-שלהםהחיפוי

בהפקרבמיליוןעצמואתשהכפילהמתיש,מהילדסוףסוףשנפרעבצחוקאשתוגנחה

שבמכלאה,בעזיםנפשוכאוותומתעמרנמרץהעשבייה;מזוקניהמדבריים,המרחבים

שהגישוהמתובלןהתהועלהמארחים,נימוסיעליתירהבהפרזהמתענגתאשתובעוד

בשפע, ,עודשישזה,כמוסמוק-חלבילאשלה,העורמזמןכשכברהסעודה,בתוםלה,

חדרעובדתשלחולצתהשלהרוחבימחשופהעלמשתאהמבטשמעונימיסמר-לזאת

 4מטעם
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לרטוןמיהרואי·לזאתלבבות!איריס-בדעתואומרגמרכבר-החדשההגוףטיפולי

קולטת?אתנחמדה,לאבכללפההעבודהאבל Iנחמדשםבאמתזהלבבותכנגדה:

פעם,מדילצאת,תצטרכיגםואתנון·סטופ,פיזית,עבודההרגליים,עלשעותהרבה

כוחמנהלבאחת,לפתע,כיבהשליד'והסאונותהכושרמחדרמגבותאיסוףשללסבב

בחשאי;המתמוגגתהבחורהלעברוהישירהצפצוף,באמצעשלו'הסלולאריאתהאדם

כוח·האדםמנהלעיניזוגחרףעמו,אותהרומםכברההבטחהבלוןאיךקלטהגםקלטה

סלילשוםאיךנהנתההראשונהבפעםוגםבגללן.ואוליכמשקולות,עליהשקובעו

להחסרומה,כיהמתרחב.שלה.זהזולתמבחוץ.מתעתע.פתאום.להנפתחלאאור

פה?!ועודבחיים?אי-נעימויות

בזלזול.הפרטישמהאתהמנהללקינוחהגהאיריסל'ה?מוכנה,תהייאתולזהאח,

הלובי,ממלצריתבקרחאגסיםמיץמבחינתה,גמורהובהפתעהלשניהם,מזמין

באימיםבאוזניהפירטשריאיין;הבלונדיתמהפרהמתעלמתבחשש,לעברושגיששה

עבודהשעותעשרוהדרישות:התנאיםאתתמוה,בנועםגםאךכהרגלו,חד-משמעיים,

וכניסה Iהמלוןסגלעם Iבלבדצהרייםארוחתלא,אחת Iכןאחתשבתכולליום,כלליום,

בסאונהוהשימושחינם,כושר,אוגוף,טיפוליאיןלכריכה,-ייבדקוזה-חד-שבועית

המלון,בחניוןלך,ישאםהרכב,אתלהחנותאיסורכוללהעובדים,עלאסורבג'קוזיאו

הכלליםנגדזהבלובי!אחתשנייהלאאפילול,דלחכותומשפחהחבריםהנהלהביאאו

לאשעודמביןאניכיאיריס,ממחר,תתחיליאתאזיפה.ברור?העובדים,עלשחלים

עליווחתםדףאיזהתלש-הואהזההאישורעםועכשיו,קיי.או. ...דירה?עםהתארגנת

ותסדירי Iקצוץשיערעםבחורה Iשוורץטליכוח·אדם,לפקידתתרדיאת-בטווסיות

לפניםלפתעפורשכשהואנאומו,את·אדם nכומנהלחתםהנותרים,הענייניםכלאת

ומיד.בהן.החדשההעובדתידיאתבמפגיעודורשהשחמחמות,ידיואת

במלאות,בבטחה, Iאותןמניחההבחורה,אותןהושיטה Iלתמידמכפותיהכנפרדת

ההופעהעללשמורצריכהאתהוחמר:קולואבלאותו,ריפההרחבהרךחומהבידיו.

וטוב Iבעצמועצראבל'לבבות',ואילךמעתהלומררצההואאיריס? Iברורזה Iשלך

להריםתתחילתכףוהיאפתאום,אותהיחבבשככהבכלל,הזאתהנקבהזאתמישכך.

כמעטבמגעסביר,ממרחקעליהלרפרףהחלהאחרים?עלשלההלבןהתחתאתפה

לאהפה,לניקיוןגםמתכוון,אניורחוצות.כבדותאךבמקצת,בצקיותהיוהידייםרשתי.

מה?מבינה?אתרמה,עלמלוןזההכול!לפניהםכאןוהנימוסההולםהיחסהמראה.רק

פרקיאתמצחיקבנפנוףושקלשלה,הצייצניהכןלשמעהיבחןמשהו.שתפעהדרשהוא

אתבהתרגשות,קצתופותח,חוזרלאוספן.לההתירבטרםבהן,שהלםהדופקעלידיה,

הואהטיפוליםחדרשתביני:רוצהאניכיבהסבריו,עליהלאייםהמשיךיפה,הסלולארי.

ברור?בו,המשרתתואתותפנוקים,לוקסוסשלהיכלזהשלנו!האורחותשלהמקדש

מטעס"
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עלתלונותחלילהנשמעשלאעדינה,הה?רגישה,וגםלמופת,נקייהחרוצה,מסורה,

שלה,הפקסעלטפחהוא-עליושהצהרתהזה,שהניסיוןאיריס,מרי,כואביםטיפולים

טוב,השתעל.מה?בשטח,תוקףיקבל-כוסומתכולתחציבחיישנותולגםרגעעצר

המשרדים.לאגףקומותשתירדיהקבלה,שמולזאתהימנית,המעליתאתעכשיוקחי

חדראתלךשיראותבקשי-הגרפסעלמתגברביהירות,להקרץהוא-כשתסיימי

אותך,שאלתילא-מטהמבטנומונחהדפיםלוחקם,כברהוא-אגבדרךהטיפולים.

לבבותואיריסבצלצולים,לתחייהזינקשלושהניידומשוםנכון?ילדים,לךאיןאבל

שמעוניהיהואסיר·תודה,מעוךכןאיזהשפלטהתוךשלה,הבלונדקוקואתוחיטתהשבה

לו:חסרהיהעודזהרקכיילדים,להאין ,נכוןכן'כלומר'לא.היאשהתשובהמשוכנע,

והיאהזמן,כלשחולהילד,מאיזהחוץאיש,פהלהשאיןמהמרכז,גרושהבמלוןלהעסיק

לאחריותראויהלאאפויה,לאאבל ,רצוןובעלתמעשיתצעירה,כל·כךלונראתהגם

כול,קודםשציפצפה,השיחהאתוקיבלקםבהקלה,ממנואותהשילחכן,שעלכזאת,

איךממוקדרפרוףבמיןוהביטאילת,בעירייתלמוגבליםהרווחהאגףמנהלת ,מאשתו

נעריגוףובחצימופגן,בכבודממנו,מתרחקתלעבודה,קיבלזהשאךהחדשה,האילתית

מושכתקידה,במיןכלפיו,גופהאתהבחורההטתהכי-הדשןהחזהחרף-מנשייותר

התרחקותהואתהחלביות,ירכיהעלהאלכסונית,בישיבתהשהתקמטה,החצאיתאת

בגבעמדהתפס ,לאחורכוח·אדםמנהלסבבעצמוכיראה,לאכברהחוששתהעולצת

וכךנעול.שהואמשים,בלימוודא,המצולבות,ההסבהמספותאחתלידשניצבהפסנתר

הנוספת,השיחהאתגםוקיבלהמבריק,הלכהמכסהעלאצבעותיואתמטביעשם,עמד

והואאט·אט,ממנו,נשמטההארורההזקפהאשרעדבעקבותיה,להצטלצלשהזדרזהוזאת

לראותהמוםהימנית,המעליתלעברדרכואתהואאףעושההפסנתר,אתלעזובהורשה

המסתובבות,לדלתותמבעדכשורכעתשועטתהחדשההטיפוליםחדרעובדתאיך

זהואיךאחרת,לההורהמשונה, ...החניוןבכיווןלמלון,שמחוץהשישמדרגותולעבר

שםעמדזמןהרבהכל·כךכנדרש?במלוןסידוריהכלאתלהשליםהספיקהשכברייתכן

אליו,הצטרףלפתעהעובדיםואחדנפתחה,המעליתשדלתכיווןאבלבזקפה?ונלחם

אחר·טלפוןולהריםלזה,להניחהחליטעניין,איזהבחסותפנימה,אותוהדףכמעט

 ,בחיישם,איזהלבבות.איריסהתל·אביבית,נקלטהאידלבררכוח·אדם,לפקידתכך

לבקשתומחושב,ולאנמהרבהןועונהלזהותו,העובד,עלבעיניומשוטטשמעוני,גיחך

לא,לעזאזל!שמע,לאאפילושהואמשהו,איזהבשלמתורנות,בערבמחרלהשתחרר

הנעלבותפניונוכחחיוךבהבזקכוח·אדםמנהלהתנצלעולה!לאיורד,זהאדוני,סליחה

בעודלנדיבה,אחת,קומהלרדת,וביקששעצר,מגבת,בחלוקוחמצמץשמןאורחשל

אתלעשותשתוסיףהמעליתדלתלסגירתהכפתורעלסבלנותבחוסרלוחץשמעוני

ולבבות!מוחבלבוליהיום!ככהייתכןלאזהבאמת,כיומיד,מטה,דרכה
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רגוענועםואיזהעמוקה,מיניתממשיכהחוץביניהם,שקשרהיחידהמסתוריהדבר

שארזהיה-שנפגשועתבכלומוצתה,שבהולעתיםמוצתה,כשזוביניהם,ששרר

בקומההוריו,בביתהשינהחדרמחלוןנפלחמש,בןאדם,פראהיהכאשרשמעוני,

ההיביסקוסשיחיגםטוב,דבר.לוקרהלאובנסהבניין,לחצרלמטה,השלישית,

יצאהואסדוקה,וצלעימיןבידקלמשברחוץאזסייעו.הבית,אתשגידרוהעבותים,

ריחוףאושליטה,מאיבודעליו,התגברשכברפחד,איזהוגםשברבזול,ממשמזה

בקשריותרמתקדמתאחרת,בפעםמשמעות,ובעלנוסףפרטשמעוניהוסיףיתר'

הפשוקותשפתיה-תמידכמוואיריס,החפוזה,ההתעלסותמגעששנחוובשעהשלהם,

שחיוביתאתבכוונה,לאמדגדג,פסים·פסים,הצבועהבהיר,ושערהחזהו,עלמרוחות

איחה.עכשיו.שהנו.מיועלעברועלאותוחקרה-

עליו,ידעאשרהמלון,ביתמצוותשלבדחשאי,רומןניהלוביחד.היוחודשיים

וחודששכך.וטובהסוד,מןפטוריםהיושמעונישלומכריומשפחתובנייתרוכלאשתו

למסגרתמחוץיחסיםמערכותלנהלהיום,עדמאוד,מיעטהואכילהשנשבעאחרי

במכוןמהעובדותאישורלכךקיבלהעודוהיאאצלו,הרוסיםשממילאהנישואין,

שהתברכההזאתהמתנהעללבבותאיריסלוסיפרה-המלוןשלהיופיוטיפוליהכושר

מאליהם,להשנפתחוהפלאחלונותמבעדבעולםמקומותלפעמיםלראותפעם,בה

מקומותמינילכללה,נפתחוכןחלונותאבלציחקקה,כמוהו!מתוכם,נפלהשהיאולא

להסביר?איךלגמרי,זריםוזרים,אחרים.משונים,ומצבים

היהדרכי?בי'משהולראותלפעמיםמצליחהאתמשועשע.היהכוח·אדםמנהל

במקצתשנטתהמאחראותה,יישרשלו,הזקפהאתלראווהבפניההציגאותה.שואל

בצרפת,אייפלמגדלאתלהמזכירזהאםושאלימין),אישעצמו(הואשמאללצד

היאאוליאזמוtןה),(אמרקצתעקומהשהיא,כמותהזקפהאתמשאירהואאםאו

לתוךואמרה,שפתיו,עללונשקהאיריסבאיטליה?למשל,פיזה,מגדלאתמולהרואה

ממילא,כימשנה,לאכברשזהאבלמתכוונת,היאלמהמביןלאבכללשהואהנשיקה,

אולייודעת,היאומההאלה;החלונותלעיניהלהיפתחהפסיקולאילת,הנה,שבאהמאז

בעולמהלבעוטמעשה,ולעשותלקוםאותהגירורקהמרהיביםהאורשסליליבגללזה

הכלשבההזאת,היפהבעירמקומה,שכאןבגללהנה,עדולרדתוהמגעיל'החשוךהישן

התאימהושכל·כךלעצמה,שהשיגהוהיוקרתיתהמסודרתהעבודהעםואפשרי,חופשי

התאהבהלאפעםשאףכמולאוזניים,מעלבושהתאהבהעד ...והואחיבבה,וכל·כךלה,

טיפשית,נעוריםאהבתהיהשסתםהאומלל,המסומםביאיר,לאואפילוגבר,בשום

קצהעלהקשריהבפטמתהומציירתנאומה,אתמסיימתוכשחיתהצדקו;שלהההורים

הטבעיתהאמתעלהרבההכיהתענגהלבבות,גביעללבבותשלו,לוהטהאדוםהזין

הבעייתיתהמשפחהוכלאשתו,עםאותו,היא-שהםכמותכך,זו.אתזהקיבלושבה
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הפתיעהשלאשלה,התינוקתעםאותה,והואוהחגים,השבתותבכלבילהעמהשלו,

ובערבים,אחר·צהריים,בכלקבע,דרךשם,חיתהופשוטבהתגלותה,אפילואותו

היהכשארזבת·מזל,חשהשאיריסהגםטרדנית.אוקודחתאזבבקרים,גםולפעמים

המלון'ממכבסתברשותו'סחבה,אותושלה,הוורודהמגבתבחלוקהמקלחתמןיוצא

התת·ה~צפהעלנקי,אבלהדהוי,השטיחעלמקוביותאוטובוסשבנתהלקטנה,מספר

מעמדתלה,הביא ...בעירהדולפיניםריףעלאושלו,הצבעונייםהדגיםשללעלימי,

.ביחד,כיוארניות,אלמוגיםשליפותתמונותמיניכלהמלון,שלבקבלההברושורות

שהושכרווהחמורים,הגמליםבחוותלאוגםשם,לבקרמהםנבצרקטנה,כמשפחה

השעשועיםבירידילשוטטשלאובטחכרכרה,אומקושטאוכףעלומבדרקטןלטיול

הקניוניםעלכמובןלדברשלאפורחות,חשמלכערוגותהמדבריתבעירשנזרעוהרבים,

אתובייחודכולם,אתבההכירווכולםקטנה,עירהיאאילתהכל,אחריהעמוסים;

"ונוס·ימית",מלוןשלכוח·אדםומנהל(במיל.),קרביתהנדסהקציןשמעוני,ארז

מלונם,אתליחצןהיהתפקידםאשרשנייםאודוברהעסיקמכובדמלוןשכלגםמה

ידיעהשלמעטכך, ...האחריםהמלונותצוותיאתספורטיביתברוחלהשמיץומנגד

אמיתי!שםעםאמיתית,(אשהלבבותאיריסעלהאילתיבמקומוןועוקצניתזעירה

כברמתל·אביב,שיאותהקיבלנועכשיושרקהבלונדה,הקוסמטיקאיתהרכילאי),עלז

(חלקותורגלמידיותרלהשישמגלות,אףהדביקותוהלשונותבעירנו,חילעושה

הידיעההרי'ונוס·ימית"',שלוהפגזיהגבוהבצוותהרכילאי),להתלוצץהוסיףלמשעי,

המלון.לגבולותיותר,אופחותכתחמה,שניהלו,והשקטהאמיתיהרומןאודות

בבתיםגרוכיואףבנעימים.יחד.להזקיןהחלוהםרציני.רומןזההיהובאמת

לנהל,קודמהלבבותאיריסהמלון.שלמפוארגגאותותחתשעות·נצחבילונפרדים,

לרקוחשהצליחהכמילפניהיצאושמהימית","ונוסשלהיופימכוןאתהשנים,ברבות

קטנהדירה-החדשבביתהותפוחים.שסקמתערובתבמיוחד'ועדינהמיוחדת,שעווה

תכשירישלעצמאיייצורקופיתחה-חדשמגוריםבמגדלהשישיתבקומהומקסימה

הפךשמעוניארזמתחביב.יותרבכךראתהלאשמעולםאףביתיים,וקוסמטיקהשעווה

תרופהנמצאהלבנולמנהל·על.ולבסוףבפועל,למנהלולאחר·מכןהמלון,מנהללסגן

בפיקודההנדסהלחילגויסכאדם,הספרביתאתשצלחולאחרבארצות·הברית,חדשנית

שמעוניהגברתהבדואים.התאומיםמןאחדשלבנועםמשרתחובש,בתפקידדרום,

ולאחראילת,עירייתשלהראשיהחינוכיהפסיכולוגעםוארוך·שניםנינוחרומןניהלה

איריסאלהגיעהלחודשאחתבעיר.הסוציאלייםהעוזריםחטיבתמנהלסגןעםמכן,

התינוקתמושלם.חברי,צחקני,היהתמידביניהןוהמפגשבמלון,מפנקיופילטיפול

מחרצןבעיר,אלוןיגאלע"שהיסודיבבית·הספראחדיוםנחנקהלבבותאיריסשל

ילדה .'גבכיתהחיתההיאכשלו.להצילההמאמציםכלבוושט.להשנתקעתפוזשל
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במצפהביקרהולראשונההכהה,הדקיק,בשערהלשחקשהרבתהוחולמנית,מופנמת

וסבתהסבההגיעולהלוויהוהכיתה.המורהעםשבע,בתכשחיתהרקבאילתהתת·ימי

עיתוניםחלוקתקווהפעילדתיה,לגננתמחדששנישאהמשוקם,ואביהמתל·אביב,

בתוךסמי,ךבקיץקודם,שנתייםנפטרהשלהסבתא·רבהבני·ברק-רמת·גן.באזור

סבתה,להלווייתהגיעהלאלבבותאיריסבשכונה.מיטתהעלגמלים,משיערמעיל

להנפתחנשמה,נראהבה,שכההזקנה,המכשפהבעבורכשהדליקהערב,באותואבל

הכתומה.הלהבהבתוכניאחרוןחלון

בלה·גרדיה.והמושכרתהחשוכהדירתהאתשבעולם,המקומותמכלראתה,בלהבה

בשעווהשיערהסירהעצמהוהיאומתכתי,קודראחר-צהריים,שלאורהיההאור

מקפידהמאוד,עסוקהאבלמפטפטת,נראתההיאהטיפולים.בחדרלקוחהרגלימעל

ענודהידה,אבלנראו,לאהלקוחהפניהגזיה.עלשרתחהחומראתלסירוגין,לבחוש,

עליהלמרוחאיריסרכנהכאשרהיר,ךבשראתלמתוחלהעזרהאלגנטי,פניניםצמיד

אחריהגוררתהשטיח,עלשםזחלההיאהתינוקת.אתראתהלפתעהשעווה.מקלוןאת

גםניכרוממנוקרועותפיסותמגולגל,צבעוניעיתוןעיתון,בעצםאוכלשהו,צעצוע

דלתאתופתחההברווזיות,הרזות,רגליהעלהתינוקתקמהאזוסנטרה.חולצתהעל

לבבותאיריסאיךראתהלבבותאיריסתמיד.נעולהשחיתההסלון,למרפסתהיציאה

אומשהו,אמרהאםגםזאת,ובכלאותה.הפתיעזהיתר.בנחישותבעבודתהממשיכה

החולדות.עץאלהישרוזחלההתינוקת,להשעתהלאלחזור,בצעקהלתינוקתקראה

לה:שרובלהבה,ופיצפצורטטוהלחיםהכתומיםששפמיהןכרסתניות,חולדותזוג

כחולהשסק.מבליעתהתינוקתמתהמכןלאחרשנייהחיי.חיי.יא·בינתי,תחלמי,אל

עלהארץ'מןאומחו"לאור'סלילילראותהפסיקהבאמתלבבותאיריסזה,אחריכולה.

שאךהמיוחדת,השעווה'ברקיחתבמלוןבעבודתהבדבקותוהתרכזהמתים,עלאוחיים

עלתהלשנהאחתשמעוני.ארזעםשניהלהוהקבועהנפלאברומןוכמובן,ייצרה,זה

~ילת,התינוקת.שללקברה

רקנקראהוהיאשם,לתינוקתהיהלאזהלפניכיהנה,כשהגיעורקכךלהקראההיא

הבתמצבה,בגללמאודמדוכאתחיתהלבבותכשאיריסלפעמים,אוהילדה,התינוקת,

הנידח,אילותקיבוץלידהדקלים,מוקףהקברותבביתהמסומם.שלהבתאויאיר'של

בשליטתה,שלאיורקת,לבבותאיריסחיתהאותה,רואהאינושאישמוודאתכשהיא

סבתא,פעםאותהשהנחתהכמוכמעטהמצבה,מןהרחקהצידה,חשאיותיריקותשלוש

רגעים.כמהבשתיקהשםלהועמדהפגר,אורוחשחור,בחתולשנתקליםאימתכל

מה,משוםפתחה,לרכוש,להעזרששמעוניהממוזגת,החדשה,למכוניתהשבהכךאחר

ועיניהאיריס,נסעהבחזרההקצרההדרךכלהביתה.ונהגההמוגפים,חלונותיהאת

לומר'אפשרואטום.סמיךעיסתי'חומרבמיןונחתמוהלכוהפעורות,המאופרות,

מטעם"
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הזה,הזמניהעיוורוןאותהעזבגםשםלדירתה.פגע,ללאמגיעה,חיתהרבשבמזל

התינוקת,קבראתעזיבתהעםשנה,מריעצמועלחזרשהדברומכיווןהצטללו.ועיניה

הדוקטורשלה.לרופאהמשונההתופעהעלוסיפרהמבוכתה,עלאחתפעםהתגברה

להילחץ,מהאיןמוכת·יגון,שכולה,אםשלטיפוסינפשיצערלגמרי.טבעישזהאמר

ארוךזוגיסופשבועבקרובלכשיזמיןקלה,בהנחהלזכותיוכלאםבעדינותביררואחר

מע.כשיוכברכיאםארז,אתביטחון,ליתרשתשאל,ואמרהבמתק,חייכהאיריסבמלון.

סגור.הענייןאתלראותהדוקטוריכול

מטעם"




