
מדירה לדידה סדי ?גנון

ימות החורף עברו בלא טובח. לא נרפאתי מחולי אחל עד
שנהליתי חולי אחר. הרופא נעשה אורח קבוע אצלי. פעמיים
שלוש בשבוע היה בא לבדקני. מישש את חדופק וכתב לי
רפואות. ההליף סממנים בסממנים ועצות בעצות. כל השעות
כולן נעשו צייתניות לרופא .וכל הבית נתמלא דברים
שמתרפאים מהם, וריחם כאחד מששים מםמני המות. גופי
תשש ושפתי נתפצעו. גרוני ניחר ולשוני העלתה קרום וכלי
חדיבור לא נענו לי אלא כדי שיעול. וכבר נתייאשתי ממני.
אבל חרופא לא נתייאש. חיה מוסיף סממנים על סממנים

ומשנה שם מחלתי. בכל זאת שינוי לטובח לא ראינו.
בין כך לכך עברו ימות הקור. החמה תתחילה משכימה בכל
. פנים לאדמת יום ושחתח כל יום ויום. השמים הסבירו
ופרחים, עשבים והאדמה הסבירה פנים לבריות, העלתה ציצים
וקוצים. כבשים נתגלגלו ובאו וכיסו את הארץ ותינוקות
ביצבצו מכל בית ומכל צריף. זוג צפרים בא מן השמים
ובפיהן עלים וקשים, ניתרו מחלוני לאילן ומאילן לחלוני,
צייצו ועשו לחן בית. רוח חדשה נישכח בעולם וחעולם
חתחיל מתרפא והולך. איברי רפו עלי ונעשו קלים ונוחים.
אף חרופא רוח אחרת היתד, עמו. כליו חיו קלים ואף הוא
קל ושמח. בכניסתו היה אומר ובכן אביב בא והיה פותח
חלון ושומט מתוך כך שתים שלוש צלוחיות של רפואות
ואם נשברו נשברו. עדיין היה בודקני כדי לכתוב לי רפואה.
עם שהוא כותב היה כותב שם אשד, ומניחו בבגדו או משימו
בין רצועת שעונו ובין שמאלו. לסוף כמה ימים יעץ לי לשנות
�אביב את מקומי ולהחליף את האויר, כגון לירד לתל

ולהתענג על אוירו של ים.
כשהגיעו ימות "המשך' והוצרכתי לעקור את דירתי
נמלכתי וירדתי לתל אביב. אמרתי לי משנה מקום משנה

מזל. אפשר שיגרום חים ואחזור לבריאותי.
חדר זח ששכרתי לי בתל אביב לא? חיח עשוי לחבריא בו.
צר חיה ונמוך חיח וחלונותיו פונים לרחוב שעוברים ושבים
מצויים שם וחנויות הרבח שם. של מוכרי גזוז ושל
מוכרי גלידח. עוד צרח אחת חיתח שם, זו תחנת אוטובוסים'
שחומיח כל חיום ואינח נחח בלילה. מחמש שעות בבוקר
ועד אחר חצות לילד, אוטובוסים יוצאים ונכנסים ועמחם
כל מיני כלי רכב של מהלכי שתים ומהלכי ארבע. נפסק קול
המונס וננעלו סוכות הגזוז בת קול מפוצצת והולכת מתוך
כתלי חדרי, כיורד, של נהושת שזרקו בה אבן, אף על פי
שהאבן פרשה ממנה כתלי היורה מפוצצים והולכים. פעמים
הרבה נינערתי משנתי לקול שכשוך כוסות וגילגול גלגלים'
כאילו כל מוכרי גזוז שברהוב נתכנסו בתוך כתלי ביתי
ומוזגים כוס לשותים, וכאילו כל האוטובוסים מקרטעים על
קול היתה כאן אלא קול ממש, . גג חדרי. או אפשר לא בת
של אוטובוסים של מנקי הרחובות שעושים את עבודתם בלילה
בשער, שבני אדם ישנים. ולעגין מזיגת כוסות, שכן שחזר
מאםיפח ברז פתח לו כדי לשטוף את ראשו בצוננים ונדמה
לי שכל מוזגי גזוז מוזגים את חכוסות. מתוך כך עברו לילות
שלי בלא שינח ובקריס שלי בלא חלום. וויתרתי על השינה
וביקשתי לשכב כך באו כל מוכרי דגים שבעיר וחכריזו על

סחורתם ובאר, חחמד, וליחטח את חדרי כגיחנם.
מחמת חוסר שינה לא נחניתי אפילו ממח שמוכן לו לאדם
בתל אביב. טילטלתי עצמי אצל הים ופשטתי מקצת בגדי
הייתי עיף מן היגיעה ולא הייתי יכול לפשוט שאר בגדי.
חלצתי נעל אחת לא חייתי יכול לחלוץ שניה. פעמים היו
גלי הים יוצאים לקראתי, אם לחזמינני לרחוץ או אס
לחרחיקני ממנו. לסוף הייתי חוזר לחדרי עייף משיצאתי

משם. ץ
וכבר חיו חברי מתרים בי, אמרו עקור דירתך שאם לאו
סופך רע. כיד הדמיון וכיד הלשון ציירו כל חסכנות שעלולות
לבוא על אדם בדירד, כגון זו. יש שדיברו עמי בנחת ויש
שדיברו עמי קשות ויש שסיפרו לי דברים רעים שאירעו
אותם. כל כמה שנשתייר בי כח כדי לחשוב מחשבות חשבתי
שהאמת עמהם וצריך אני לצאת מדירה זו. אבל לא כל
מחשבה מביאה לידי מעשה. ובכן ישבתי במקום שישבתי

עד שבאה צרח חדשה.
צרה וו מהיי תינוק חיח לו לבעל חבית, שכל מיני מיחושים
נתלכדו בגופו החלוש. עד שלא באתי לדור כאן היה דר
אצל זקנתו, משבאתי לדור כאן נטלתו אמו לביתה. אם
מפני געגועים שהיו לה על בנה, או אם מפני שקיבלה שכר
הדרי ופירנםה את התינוק. איני יודע אם טוב היה לו אצל
זקנתו יותר, אבל יודע אני שאצל אמו לא היד, טוב לו. אמו
עסקנית היתה והיתד, מטפלת בצרכי ציבור ולא הספיקה
לה שעתה לטפל בבנה. היתד, מוציאתו כל יום שהרית להוץ
ונותנת בידו עגבנית או כעך ומנשקת לו על פיו ואומרת
לו את שיעשה ואת שלא יעשה והולכת לה, ואביו אף הוא
היה עסוק קצת בהיפוש פרנסה ולא היה פנוי כל צרכו. היה
התינוק רבוץ לו על אסקופת חבית ומלחך עפר או קולף
סיד מן הקיר ואוכל. וכי לא נתנה לו אמו מזונותיו? אלא
דרכו של אדם לבקש מה שאין לו ואין דרכו להסתפק במה
שיש לו. כל אימת שהייתי עובר עליו היה פושט את
זרועותיו הצנומות ונתלה בי ולא חיח מניח ממני עד שנטלתיו
על זרועותיי וניענעתיו אילך ואילך. מה ראה לימשך אחרי,
והלוא אני לא נמשכתי אחריו. נוהג אני עם התינוקות כדרי
שאני נוהג עם הוריהם. אם אני אוהבם אני מתקרב אצלם
ואם איני אוהבם אני מתרחק מהם. שקרים הרבה בדו הבריות
מלבן ואין אני מנוקד, מהם, אבל בדבר זה יכולני להשתבח'

לגבי תינוקות איני משקר.
כל זה לענין יום. קשה הימנו לילה. משעה שמשכיבים את
התינוק על מטתו ועד שעה שמקימים אותו הריהו גועה
ובובה ואינן; מפםי£ אלא לגניחה. אינו. בוכה ואינו גונת משה

זה ביותר, שנדמה כאילו אסף את נפשו הם ושלום. אומר

אני לי עמוד והקם את אביו ואמו. איני מספיק לעמוד עד

שנשמע קולה של בכייה או של גניהה. כשאר כל אדם איני

אוהב לא בכיות ולא גניחות, אבל כאן חביבות עלי בכיותיו
וגניהותיו של תינוק מכל כלי שיר שבעולם, שאני יודע

. . . שחוא חי. 

אחזור לענין. תינוק זה כרוך היח אחרי. אפשר משום שאביו
ואמו לא טיפלו עמו והיה הוא מתאווה לחברת בני אדם, או
אפשר נמשך לבו אחרי משום שהייתי מנענעו. בין כך ובין
כך לא חיה מניחני לעבור על אסקופת חבית אלא אם כן
הייתי נוטלו על זרועותי. נטלתיו על זרעותי חיח פושט את
אצבעותיו בעיני ומחייך. כל חיום לא נראח שחוק על פיו
חוץ משעה זו שנועץ צפרניו בעיני. פעמים חרבח חיו אביו
ואמו גוערים בו ואומרים לו בובי אסור, בובי אסור. .אבל
מתוך געדתם ניכר שחם שמחים על חכמתו. אני שלא חיתד,
בי משמחתם של אביו ואמו חייתי תוהה, תינוק זח זבובים
ויתושים עומדים על פצעיו מתרשל חרא לחבריחם, נזדמנו

לו שתי עיני מיד נעשד, זריז.

התחלתי אף אני נוחג בחכמה. בשחייתי צריך לצאת בדקתי
תחילח אם בובי בחוץ. היה בהוץ הייתי שוהה בחדרי. ומאהר
שחדרי אינו עשוי לישב בו לסוף יצאתי על כרחי. כיון
שיצאתי בא התינוק וטיפס עלי וכפל את חיבתו ולא חיח
מנית ממני עד שנטלתי אותו וניענעתיו. ודרך נענועיו היה
נועץ את אצבעותיו בעיני ומחייך. העמדתיו על הקרקע היה
קורא אויט אויט, דויט דויט, כלומר עוד עוד, דוד דוד. מי
עשח חרוז זה, הוא או הגננת? מכל מקום האותיות חטפלות
של גננת הן. מותר האדם מן הבהמה הוא הדיבור, אבל כל
מה שעשה הקדוש ברוך הוא צריך תיקון ובאות הגננות
ומתקנות. ומאחר שהיה מבקש עוד חייתי חוזר ונוטלו על
זרועותי ומנענע!/ ודרך נענועיו חיח נועץ צפרניו בעיני
וקורא בובי בובי, כלומר בבואה שלו נראתח לו מתוך עיני

וחיח מבקש ליטלה משם.

רואח אדם שיסורים באים עליו מפשפש במעשיו. אם חוא
ענוותן וצנוע תולח קלקלתו במעשיו, אינו ענוותן ואינו
צנוע תולח באחרים. אם בעל מעשים הוא חריחו משתדל
להסיר צרתו על ידי מעשת ואם בעל מחשבות חוא ממתין
עד שתכלה צרתו מאליה. ופעמים שהיא הולכת או שצרה
אחרת באח ומשכיחה את הראשונה. אני שלא הגעתי למעלת
צנועים ולא לזריזותם של אנשי מעשה יושב חייתי ומחרחר
למה עושים אסקופה לבתים. אלמלא היא לא היה התינוק רובץ

שם ואני איני נתקל בו.

למעלה מן העני! הזכרתי את חברי ומחמת היבתם *אזכיר
אותם שניה. בראשונה היו מתרים בי. משנתקיימה נבואתם
התחילו מדברים עמי כמו שמדברים עם החולה ואומרים
תהילת צרכיו של אדם דירה, כל שכן מי שבא להתרפא.
מאהר שקשה היה לי לשנות מן האבםניא שלי ביקשתי
לפטור עצמי במאמר הגמרא לעולם אל ישנה אדם מן
האכםניא שלו. הרדים שבהברי השתדלו לפרש לי שלא
דיברו חכמים בדירח כגון זו, ושאינם חרדים אמרו על כרהה
של חגמרא נשכיר לך חדר אהר. אבל הדיבור קל מן העשייה
ואין צריך לומר מן הידידות. מכיון שכן נשארתי במקום

שישבתי.

אשח אחת שלא נתווכהה עמי ולא השתדלה להוציא את
הגמרא מידי פשוטה טרהה בשבילי ומצאה לי הדר נאה
במקום נאה ובאויר נאה. ומשמצאה את החדר לא הניחה

� שהלכתי עמה לראותו. ממני עז

בדרך סיפרח לי, אותו בעל חבית אין דרכו להשכיר חדרים,
אלא בת יש לו ויצתח לקבוצת ונשתייר חדרח ריק וחםכים
אביה להשכירו. ולענין שכר דירה אינו מבקש יותר משאני
משלם בדירתי. וכן אמר לה לא הכסף הוא העיקר אלא
הדייר, אדם שמבקש מנוחה הריני פותח לפניו את ביתי

ברצון.

בין כרמים ופרדסים מבצבצת גבעה מוקפת מארבע רוחותיה
באילנות נאים. ועל הגבעה עומד לו בית קטן. עולים לשם
במדריגות שמגדלות דשאים. וגדר של עצי פרי מקיפה את
הבית שמיצלים עליו ועל הדשאים. נכנסים להצר שבדיבה
עומדת שם ומיני דגים קטנים אופזים וקופזים בתוכה.
משראיתי את הבית ואת החצר שמחתי שמחה גדולה' שכל
כך יש לאדם בארץ ישראל. אבל קורטוב של עצבות נפל
לתוך שמחתי, מפני שפיקפקתי שכאן במקום זד, מוכן חדר

בשבילי.
יצתה בעלת הבית וקיבלה אותנו בשמחת ונתנה עיניה בי
לטובה והכניםח אותנו לתוך חדר נאה שלא ניכר בו הומו
של יום, ויצאה להביא לנו מים קרים לשתות. עד שחזרה ובאה
נכ;ס בעל הבית, זקן כבן ששים בעל קומה ודל בשד, שראשו
מוטח קצת לצד שמאלו ועיניו חכחולות מלאות עצב, אבל
תיבת הבריות האירה מהן. נתן לי שלום ורמז שנשתה מן
המים שהביאה אשתו. לאחר ששתינו עמד והראה לי את

החדר שבאתי לשכור.
חדר מרובע ונאה נפתה לפני פתאום. כליו פשוטי כלי עץ,
אבל כל כלי חעיד על עצמו שאינו מיותר. כיוצא בחם אותו
ציור שבכותל, שעשתה הבת, ציור של נערה שנשתיירה
יחידה בשדה ומביטה בחמה השוקעת. ואף על פי שהחמה
בשקיעתה מביאה לידי עצבות, ברם זו הביאה לידי מנוחה
מתוקה. כיוצא בה חרוח שבאה מן החוץ, כיוצא בה כל

התדר.
לאהר ששכרתי את החדר זימננו בעל הבית לגנו לשתות
כוס טח. רוח נשבה מן האילנות ומן הים והמיחם העלה הבל
נמנוחע ?ולוט גשלוה שרתה על השולחן ועל יושביו, בשעת

ישיבתנו סיפרה לנו בעלת הבית על בתה שהניהה כל טוב
והלכה לקבוצה. לא להתאונן סיפרה, אלא כאם שהביב עליה
לדבר על בתה. בעל הבית ישב ושתק. אבל מתוך שהיה מביט

�בחיבה נדמה ששיתף עצמו בשיהתנו. בנו 

מששתיתי כוס ושתי כוסות שאלתי את בעל הבית היאך הגיע
לכאן. נענה בעל הבית ואמר הגעתי לכאן כדרך שהגיעו רוב
אנשי ארץ ישראל לכאן. אלא יש עולה כשהוא איש, והוא
שמה בארץ והארץ שפחה בו, ויש עולה כשהוא זקן, הוא
שמה בארץ ואץ הארץ שמהה בו. אני לא זכיתי לעלות
בנערותי אלא עליתי בזקנתי, אף על פי שנתתי דעתי על
הארץ קודם שהגעתי לידי זקנה. כיצד, סוהר תבואה הייתי,
פעם אחת נכנסתי לתוך שדה והלכתי אחר הקוצרים וזכרתי
את ארץ ישראל, שישראל יושבים על אדמתם וחורשים

וזורעים וקוצרים. מכאן ואילך לא זזה ארץ ישראל מנגד עיני
ואמרתי הלואי ואזכה לראות את הארץ. לא להשתקע בד,
נתכוונתי, אלא לראותה בלבד. אותן השנים טרוד הייתי בעסקי
ולא חספיקח לי שעתי לעלות. דתיתי את נסיעתי משנה לשנה

עד שבאח המלהמה וםגרח עלינו את חדרך.

מששקטח הארץ ונתפנו הדרכים עמדתי ומכרתי כל מה שהיה
לי בהוצה לארץ ועליתי לארץ ישראל, ולא כדי לראותה בלבד,
אלא על מנת לחשתקע בח, שבאותם הימים נעשתה ארץ
ישיבתי כגיהנם לישראל ולא היתד, להם תקומה לשונאיהם

של ישראל.

שדח לא לקתתי לי, שכבר עברו רוב שנותי ולא הייתי ראוי

לעבוד את חאדמה. ולעבוד על ידי אחרים לא רציתי משום
דברים שבלב, שלא לחתפרנם מיגיעתם של אתרים ואפילו

הקרקע היא שלי. נמלכתי ליקח לי בתים ולחתפרנם משכר
דירה. לא הספקתי ליכנם לעסק זה עד שהנתתי ידי ממנו. מה
טעם, אותו לילה שהגעתי לארץ ישראל נדדה שנתי. עמדתי
ויצאתי לחוץ וישבתי לפני פתה מלוני. השמים עמדו בטהרתם
וחכוכבים חעלו אורח ומנוחת השקט ובטת שרתה למעלה,
אבל למטח על חארץ לא מנוחח ולא שקט. אוטובוסים רצו
מבוהלים ובני אדם נתגעשו ונתרעשו ובחורים ובחורות נגררו
וחלכו עייפים ושרו וכל מיני כלי שיר צרחו מכל בית ומכל
חלון. חתבוננתי על כל םביבותי ולא ידעתי אם לכעוס אס
לרחם, שחרי אפשר שאף חם מבקשים לישון, אלא שדירותיחס
אינן עשויות לשם מנוחה, כשם שפלוני אינו עשוי לשם
מנוחח, אלא שאני זקן חריני יושב לי על חםפסל, ואילו חס
שהם צעירים מתגעשים ומתרעשים. לסוף כמד, שעות נשתתק
קול המונה של עיר. אמרתי אלך ואשכב. עם כשאני מבקש
לעמוד שמעתי קול מיוגע. פניתי אילך ואילך ולא ראיתי אדם.
נדמח לי כאילו חוא יוצא מתוך חאדמח. נזכרתי בבלועי קרח.
ברם בלועי קרה אומרים שירה, ואילו קול זה של צער וארירח.
חזרתי ונםתכלתי וראיתי אור יוצא מבין רגלי וידעתי שיש שם
מרתף שבני אדם דרים שט. אמרתי אפשר עיר של ישראל
בארץ ישראל שנבנתח על ידי גדולי ישראל כדי לתת לחן
לישראלי חן וחשיבות בארץ ישראל בני אדם דרים במרתף?
קמתי והלכתי לי, כדי שלא לגזול מחם את חאויר. כל אותו
לילח לא באתי לידי תנומה מחמת היתושים ומחמת חמחשבות
חרעות. לבסוף באתי לידי דעת שאסור לי ליקח בתים בתוך
העיר, שאין אדם יודע סופם, שהרי אף בעל הבית הלז עלה
לארץ מחמת ה?בה ולבסוף עשח מח שעשח. חתחלתי מסייר
בסביבותיה של תעיר ומצאתי גבעח זו. ועדיין לא לקחתיה עד
שהתבוננתי בשכנים תהילה. וכשידעתי שאינם מכלל אותם
שמחתכים את אדמתנו *זיתים לעשות ממנח סחורה עמדתי
ובניתי לי בית לדור בו אני ואשתי ובתי ושתלתי לי גן נאה
כדי לפייס את האדמה, ואף היא נתפייסה לי ונותנת לנו פירות

וירקות ופרהים.
הוסיפה בעלת הבית ואמרה דרכם של בני אדם אם יש להם
מעות נוסעים בכל שנה להוצה לארץ למקום של אויר נאה
כדי לתקן את גופם ולהעלות מרפא. לשם זח מניחים את
בתיהם ומהלכים כמה ימים ברכבות ובספינות. הגיעו למקום
אויר נאה מוצאים להם דירה דחוקה שאינה נאה ואין בה אויר.
אבל בעלי עשה את דירתנו במקום נאה שאוירו נאה ואין אנו
צריכים לייגע בדרכים, והרי אנו יושבים כאן בביתנו זה

וניהניס מכל מה שזיכנו המקום.
קודם שהלכתי הוצאתי לירה וביקשתי ליתן לבעל הבית. אמר
לי מח זח? אמרתי לו מעות קדימח. ניענע בידו ואמר אם חדרי
יפה בעיניך הרי תבוא, ואם לא תבוא, היכן אבקש אותר

לחחזיר לך מעותיך.
שמהתי שגילגל לי המקום דירה זו ובעל בית זה וחודיתי לבת

לווייתי שהביאתני לכאן.
הכלל, ההדר וכן בעליו וכן המקום יפים היו בעיני ושכר הדירה
לא עלח על שכד חדרי ששילמתי לאביו של תינוק. שמתתי
על המנוחה שצפויה לי באותו בית ועל השינה המתוקה
ביום יכול � שמוכנת לי שם. מי שלא ראה שינה בלילה ומנוחה 

לשער את שמחתי על אותו הדר.

נוח לו לאדם לחגדיל לו כנפים ולעוף מדירח לדידד, מלומר
לו לבעל ביתו הריני יוצא מדירתך, שיש בזח משוס חלבנת
פנים, כאילו גנאי לך לדור עמו בבית אחד, חוץ ממה שאתה

גורם לו הפסד ממון שמפסיד על ידך שכר דירח.
מתוך שהרהרתי על עקירת חדירח חםחתי דעתי מרעש
האוטובוסים ומשזאן חרחוב. ומתוך שחםחתי דעתי מהם פעמים
שבאתי לידי תנומה וישנתי. ומתוך שישנתי ישן לבי מן
הצרות. אמרתי לעצמי יש בני אדם כגון שוכני מרתפים שהיו
שמחים בחדר כשלי ולא חיח כדאי לבקש לי דירח אחרת.
אלא מאחר ששכרתי לי חדר אחר כדאי הוא לעבור לשם, אלא

מאחר שלא עקדתי את דירתי אולי אין צורך לעקרה.
עם שאני יוצא ואיני יוצא התחלתי חושש בעיני. נכנסתי אצל
רופא. כתב לי מיני טיפין ומזהירני שלא אגע באצבע בעינים

שלא אהלה יותר.
כשאני לעצמי יכולני להזהר. אבל אותו תינוק כיון שרואה

אותי מיד נתלה בי ונותן אצבעותיו בתוך עיני. לא די
שאצבעותיו מלוכלכות לקוי הוא בעיניו. ומד, מועיל הרופא

שמזהיר את המוזהר ואינו מזהיר את שאינו מוזהר.

אבל מן השמים סייעו אותי. נתגלגל הדבר שהוצרכתי ליםע
למקום אהד. מכיון שכן אין השש של הלבנת פניו של בעל
הבית, שהרי הוא יודע שאני יוצא מן העיר. פירשתי ממנו

ומאשתו בחיבה ואף הם פירשו ממני בחיבח. ומחמת חיבתם

נתנו את התינוק על זרועותי. ובשעת פטירתי אמרו לי אם

תחזור לתל אביב ביתנו פתוה לפניך. ניענעתי להם בראשי

ובירכתי בלבי ברוך שפטרני מכם. מכאן ואילך לא תזכו לדאות

אותי בצל קורתכם.

שמונה ימים הייתי בדרך. הרבה טדהתי והרבה חטריחוני.
ומאהר שידעתי שבין היום למהר אכנס לדירה נאה ומדווהת
קבלתי עלי כל טרהה וטרחה באהבה וצפיתי ליום שאהזור

לתל אביב.

הרבה טרחתי והרבח הטריהוני. אבל אף שמהות הרבה שמהתי.

עברתי את הארץ וראיתי שניתוםפו לנו כמה כפרים. מקום
שהצמית שמיר ושית היה כגן אלקיס. וכארץ כן יושביה ששים

בעבודתם ושמחים בבנין ארצם ובניהם ובנותיהם הקטנים
בריאים ונקיים וטהורים. ידיהם אינן מלוכלכות ועיניהם אינן
לקויות. תענוג הוא לאדם ליטול תינוק על זרועותיו. אינו נועץ
אצבעותיו בעיניך, וכשהוא נוגע בך כאילו רוה טהרה עברה

על פניך.

בקבוצת אחת הכרתי את בתו של בעל הבית ההדש. אילו לא
עברו עלי רוב שנותי ואילו לא שכרתי לי דירה אצל הודיה
של ריבח אפשר שהייתי משתייר באותה קבוצה. נפטרתי ממנה

כאדם שנפטר מחברו והוא שמח שיחזור ויראה אותו.

חזרתי לתל אביב ושמחתי שמחה גדולה. שמחד, כזו לא שמחתי
זח כמח שנים. וכבר ראיתי את עצמי כאילו אני יושב בחדר
נאד, ובאויר נאד, בין כלים נאים ובין בני אדם נאים ואני
יוצא ונכנס ואין כל תינוק נועץ אצבעותיו בעיני. למעלה מזח
השינה. שינה שאין כל אוטובוסים ומוכרי גזוז ובכיות וגניהות
מבטילים אותה אפילו שעה אהת. בינינו לבין עצמנו, זה שנים
הרבה רואה אני את תכלית האדם בשינה, וכל מי שבקי
בשינה ויודע לישון השוב בעיני כאילו נמסר בידו מפתה של
היים ויודע על שום מה אדם נברא ועל שום מה אדם הי. גלל
כן קל להבין כמח שמחתי שאני נכנם לדוד לדירה, שצפוי

לי לישון בה.

יודע אם אותו בית עדיין קיים. ואס הוא קיים אם לא
*
אעי

עשוהו לשכאות ותנויות וסוכות גזוז כדרך כל הבתים שבתל
אביב. באותם הימים אותו בית מיותד בבתים ונאה בבתים.

כשהגיעה הרכבת לתל אביב התחיל לבי מפזז. הרי אני נכנם
לעיר ונכנס לחדרי, ומשתטח על המטה וישן שינח טובה. עדיין
חצפין הקדוש ברוך חוא בעולמו קצת נחת רוח לבריותיו, זו

שינה עם מנוהה.
הרכבת עמדה. קראתי לסבל. בא ונטל את מטלטלי. מאהר
שלבי חיח רווח שאלתי אותו דרך חיבח חיכן הוא דר ואט
יש לו דירה נאה, כאדם שדעתו יפה ופנוי לשאול בשלום חברו.
ואף אני סיפרתי לו על עסקי דירתי. מענין לענין סיפרנו על
תחילתה של תל אביב שהיתה שכונה נאה. נתאנה הסבל ואמר
לשלוה כזו שהיתר, כאן בראשונה לא נזכה עד לביאת

המשיח.

בתוך שאנו מדברים וחולכים הגענו אצל חבית חחדש. הגבעה
חירוקח התנשאה בהדר אילנותיה ופרחים נאים נתנו ריחם
מכל רוחותיה. הסבל עמד פתאום והביט. ניכר היה שפימיו לא

היה כאן במקום זה.
דמומים עלינו במדריגות הדשא. רות נישבה מן הגן ועמה כל
ריתות טובים. צפוריות טסו למעלה ולמטה מהן שוטטו הדגים

בבריכה ועשו קניגיא עם צלליהן של ציפודיות.
יצא בעל הבית וקיבלני בסבר פנים יפות ואמר לסבל העלה

את המטלטלין. 'ן
נפל בי לבי פתאום והבטתי על אסקופת הבית. נקיח וצחה
כראי עמדה האסקופה וצללי פרחים השתעשעו עליה. אבל
אותו תינוק לא ישב שם ולא קפץ עלי ולא נתלה בי ולא פשט
את ידיו כנגדי. דמומים נעו צללי הפרהים על האסקופה וכל

תינוק לא היה שם.
הסבל עמד והביט אלי. כלום ציפה שאומר לו הבא את

המטלטלין למקום אחר?
יצתה בעלת הבית וניענעה לי ראשה בחיבה ואמרה חדרו

מוכן ועומד.
חרכנתי ראשי לפניה וכן לפני בעלה ואמרתי מה שאמרתי.
או אפשר לא אמרתי כלום, וחזרתי לאהורי. נגדר הסבל אחרי

ומטלטלי על כתפו.
הלכתי לי עד שהגעתי אצל אכסניא ראשונה. ברם זכור אותו
סבל לטוב ששתק ולא הבטיל אותי מהרהורי. כלום הרהר
על השלוה העתידה לימות המשיח, או לבו הגיד לו שאין

להסריח על אדם שחוזר למקום שברח משם.

על אסקופת הבית שכב התינוק מלוכלך בפצעים. ריסי עיניו
מעורים היו אלו באלו ומין לפלוף ידקדק חיפה עליהם. תמה
אני אם ניתן לעינים אלו לראות כלום. אבל הוא דאני. ומשדאני
פשט את אצבעותיו הקלושות וקרא דויט דויט, כלומר דוד
דוד, קולו חיה צרוד כקול ילק הבית שנתרופפו כנפיו. נטלתיו
על זרועותי וניענעתיו מעלה מטה, צפון דרום. חיבק את צוארי
ודבק בי בכל בהו. קל מאפדוה היה, אבל המימות יתירה יצאה

מגופו. נראה הדבר שהקדחת הקדיחתו.
זמן מרובה אתזתיו על זרועותי והוא טפף בשתי דגליו על
כרסי מתוך שמחה שאץ לה פה. פעמיים שלוש הצצתי בו,
כדי להזכירו שבבואה שלו נתונה בתוך עיני. אבל הוא לא פשט
את ידיו בעיני, שבשמונה יפים אלו שפירשתי פפנו נםתתפו

עיניו מהמת בכייה ולא ראה בבואה שלו.
(הסוף מעבד לדף)



                   

                         

                                                            
                           

(סוף מעמוד 9)

יצא בעל הבית ואמר מר חזר אצלנו? והביט בעצמו דרך
חשיבות. חזרתי והיבקתי את התינוק ולא אמרתי ולא כלום.
לסוף העמדתיו על הקרקע ושילמתי לסבל שכר סרחתו. פשט
התינוק את ידיו כנגדי ואמר דויט דויט. חזרתי ונסלתיו על

זדועותי. נתן ראשו על צוארי ונתנמנם וישן.

נכנסתי לבית וחנחתיו על מטתו כששפתיו מרחשות דויט

דויט, אויט אויט, כלומר דוד דוד, עוד עוד.

בין כך לכך באה אמו של תינוק. חניחה את תיקח וםילםלה

את שפתיה ואמרח אם כן חזר מר אצלנו. אילו היינו יודעים

שיבוא חיינו מסדרים קצת ז*ת חחדר. ניענעתי לה ראשי
ועליתי לחדרי. מחמת רוב האבק לא נראתה שם האשפה.

פשטתי את בגדי ונשטחתי על מטתי. חאוטובוםים נתגלגלו

וניסרו לפני חלוני ומוכרי חגזוז מזגו וצווחו. אבל כל הקולות

הללו נתרופפו וחלכו, חוץ מבת קולו של תינוק שה'תה

מחליקה את אזני. ואף אני עשיתי אזני כאפרכסת כדי שאשמע

עוד.

מדירה לדירה
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