
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

מאז... זרם דם כמוז
לץ י. ס.

)ציפורים( פייגעלעך
 הלכתי "זהר", בקולנוע בכרטיס סרטים שני הרי
רום, ושוקולד קרם עוגת לאכול רוזה דודתי אל

דהויה. מבונבוניירה תמיד מוציאה שהיא
"מישקלה", בחוזקה, בלחיי לי צבטה "מישקה",

מהלחלוחית בזריזות מתחמק ואני אותי. לנשק ניסתה
 שבחדר השיח*. אל עיני את שלחתי שבשפתיה, הדביקה
 אחר־כך השוקולד, את שתוציא עד המתנתי הכניסה,
במהירות. להסתלק ביקשתי

נעלבים. פנים העמידה דודתי
 ואני אמרה, שלו", רוזה דודה את אוהב לא ילד לד, "לך,

 אל אותי לאסוף לה להניח אלא ברירה אז לי נותרה לא
לכאב. עד אותי ולחבק זרועותיה

 בתמיהה אני לפעמים כבן. אני דודל ולבעלה רוזה לדודתי
 "שש...", בבהלה אותי משתיקים ז ילדים בלא הם איד שואל

 במלחמה אי־שם, יודע, אני אבל בו. מדברים שאין דבר זה
להם. היו לא אחרים ילדיהם, שני נטרפו

 על לי לספר רוצה אליה, קרוב לשבת לי הורתה כך אחר
 על תמונתם את לי הראתה וסבתי, סבי שמתו, הוריה

מצווארה. סר שאינו ישן מדליון
 סבא ותראה בוא המדליון. משם עוד מישקה, "מליטא

 :עניין בלי לשמוע לצידה, לשבח חייב אני כך שלד״, וסבתא
 כך, כל גאה לבן, שפם עם יהודי מנדל, סבא "מישקלה,

 לפעמים". לי קורא שלד סבא משם השמיים, אל הלד
 לענות. לא לשחוק, מאחור לי מסמן דורל דודי

 יורע שאיני משהו בדודתי, לעתים בה יש מוזר משהו
 שערה הבוהות, עיניה פניה, שעל הרחוק המבט לפענח.
 מהרהר. אני דעתה, את משבשים בוודאי הזכרונוח הפרוע.
 גדול לפלאקט מעל התורכיה הזמרת "זהר", בקולנוע ממול,

 דודתי את לנחם מנסה ואני פנימה, להיכנס בחיוך מזמינה
 שבחזה. הנחפזות הנשימות את להרגיע רוזה,

 של המאפיה אל דודי עם והלכתי לבסוף ממנה נפרדתי
 דודי עובד בחצר, גדול, בחדר צ׳לנוב רחוב בסוף שם, סגל.

 דודל" "דוד פניו. על עובר לפעמים אני הלילה. בשעות
 חם, בייגאלע לי נותן הוא מציק כשהרעב פנימה. צועק

לחיך. תאווה
 "רוזה, אחותה אח לראות תסור שאמי ביקש שנפרדנו לפני

חוזר". "הכל אמר בסדר" לא
* * *

 משהו רוזה. דודתי אל ולבוא הכל, להניח לי קראה אמי
 הרבה הדחיפות את חשתי בטלפון. לומר שאי־אסשר קרה

 אומר דודי קול צועקים. קולות שמעתי מאחור שבקולה.
ניט!" רוזלד. ניט! "רוזלה ביידיש
 סלמה. שברחוב הגג עליית אל באוטובוס לבוא מיהרתי
האופ מחנות נואשות. צעקות שומע אני !״ טאטע !"טאטע

 למעלה להביט האנשים יוצאים הבולגרי סלומון של ניים
 בדילוג עולה פניהם, על לעבור נחפז אני המרפסת. אל

 הנכד זה הנכד, "זה מסביר סלומון את שומע במדרגות,
 שבפניה הבהלה רבה. בהקלה פני את מקבלת אמי שלה".
לאטה. נרגעת
 אתה "אולי פנימה אותי מכניסה לעשות" מה יודעת "איני
 נער צבעונית; חרסינה־מלמלה בובת אליהז" לדבר 'תוכל

 רדיו על עומדת שנים במשך שד,יתד. בובה ונערה, רועים
 לכל רסיסים הארץ, על מנופצת עכשיו החדר, בפינת ישן

 מובנים. לא דברים אומרת הכבד הפוטל על ודודתי עבר.
לצד פשוטות ידיה ערגה. בהרבה פייגאלאך", "פייגאלאך,

 שאחזה העווית את לי מראה עליה. מצביעה אמי דים.
 רטובים, פניה שהתקשה. גופה ואת דודתי של בפניה פתאום
מים. נוטפים
 מבועת, בחדר מסתובב דודל, דודי אומר זינען" פון "ארופ

 זינען". פון "ארום להירגע יכול אינו בכיסיו, ידיו
 צעקותיה. את לצנן מים, קערת עליה שפכו שבאתי לפני רגע

 "הציפורים, אותי. הכירה לא בידה. לאחוז דודתי אל ניגשתי
 אחר. בעולם היתד. כאילו לומר, חזרה הציפורים"

 אמא הצידה. אותי ודחף שחור תיק עם זר איש בא כד אחר
 החוצה. יצאתי בא". הרופא החוצה, צא "מישקה, אמרה
 ראיתי הדלת. על נשענתי בי שאחזה הסחרחורת בגלל
בבשרה. מחט נועץ אותו
 בארון "קן דודל דודי אמר במרפסת" ציפורים של "קן

 מן כינים כינים, מגרד. הגוף כל קם, אני בבוקר התריס.
 הבינו." כאילו אליהן, ומדברת עומדת והיא הציפורים,

 "צעקה ולהירגע לעשן שטוח אל-על סיגריה, הוציא דודי
 חיות". הציפורים באות, הציפורים שבקולנוע, האנשים אל

 אל "דיברה הוסיף, קלה מחשבה ואחרי לרגע הפסיק דודי
 הביאו אמרה, הציפורים, בחיים. היו כאילו אמה, ואל אביה

הבא". מהעולם מהם, חיים דרישת לה
מבוהלים. ופניו דודל דודי סיפר כך

 קמח שעוד ד,גופיה את בגדיו. את להחליף הלד כך אחר
 להסיע דודתי, עם ויצא במהירות, הסיר עליה, לבן אפייה
 בעת רכס בחולצתו הכפתורים את החולים. בית אל אותה
 שעה עוד שומעים שם נותרנו ואמי ואני במדרגות. שירד

לציפורים. קוראת רוזה דודתי את ארוכה
* * *

 ירוקים. פרדסים בתוך ישן בבית בשפלה, במוסד דודתי
 אמרה דודל", מעט, "לנוח בביתנו לגור אמי, לקחה דודי את
 לשתוק. מרבה טוב, איש לה. להודות כיצד ידע לא והוא לו,
 של הקטנה בדירה בדאגה. מדבר לפעמים דודתי על רק

 אספה ונערתו הרועה את סדר. מעט אמי נתנה דודתי
 האשפה. פח אל מחייכים אותם השליכה מד,ריצפה,

 הסגור הבית אל הספר בית אחרי לפעמים הלכתי אני גם
 פעם אמי. כמצוות לאוורר, הכבדים. התריסים את לפתוח
 אנשים ראיתי הערב בשעות הקטנה. המרפסת אל הצצתי
 האוטובוסים מעטות. ניאון מנורות בין ברחוב, הולכים
כבד, עשן הרבה המולת־כרך, ברעש. חולפים הכבדים

הדר יוסי
 קן כנפים. משק שמעתי החלוד המעקה ליד שם, מחניק.

אפורות. יוני-בר של
 ישבה אמי המוסד. בחצר הספסל על ישבתי יומיים אחרי

 פניה אל דיברתי השני. בצידה ואני דודתי של לצידה
 מהן. יצאו החיים כל שכמעט עיניה אל הקפואים,

 רציתי במרפסת". "עדיין לה אמרתי דודה" "הציפורים,
 פייגעלעד", פייגעלעך, "ציפורים, רוחה. את מעט לעודד
 כבד. לערפל מבעד דברי את שמעה כאילו בלחש, אמרה

 קמה כך ואחר נראה בלחי בפרח להביט רגע התכופפה
 חדרו/ אל מאיתנו הלכה הרחוקות, בעיניה רבה. בליאות

תמהים. אותנו השאירה
 ז בהן לעשות מה היונים, — שאלתי אמי את

אמרה. לזרוק", "צריך
 בקולה שהיו הגעגועים בגלל אולי בהן. נגעתי לא אני אבל
 היונים את בעיניה. שניצת הקל האור בגלל אולי דודתי, של

הירהרתי. תמיד, להשליך אפשר האפורות
 חיוך. רוזה דודתי פני על מצאתי כך אחר שבאו בימים

 שאלה. ז" שלומן מה מישקלה, "הציפורים, לבואי. המתינה
 חייכתי, רעה. בשורה לשמוע ציפתה כאילו מעט, חרדה

בראשי. אליה הינעחי
 צמר סוודר לדודתי, למסור בידי נתנה אמי בסדר" "בסדר,

 בחבילה הכל חולצות. ושתי לבנים גדולים. כפתורים סגול,
בחבל. היטב קשורה

 אבל שהבאתי. הסוודר על מצביע אמרתי מתקרב", "החורף
 האלה, בימים לדעת. רוצה ז" "הציפורים שוב שאלה דודתי
 ברחוב ושם חמות לניקבות אותן מרחיק הקור לי, אמרה
 שבקולה הדאגה קשות. רוחות תבואנה מעט עוד סלמה,
רבה. היתד.

 דודה הקיוסק, "בשביל אמי כדבר לירות עשר לה השארתי
 פתאום. אחרי רצה והיא השער אל הלכתי אמרתי. רוזה"

 קטנה, שקית בידי מסרה אותי, עצרה מישקלה", "מישקלה
 בלחש אמרה לציפורים" "לתת אצבעותי את עליה סגרה

הב אשכח. שלא התחננה לחיי, את ליטפה ימותו" "שלא
טחתי.

 גרגרים לחם, פירורי הנייר, שקית בתוך מצאתי באוטובוס
דק. עד שנכתשו קטנים

 עליה, והגרגרים המושטת ידי את הציפורים אל כשקירבתי
 כך אחר הריצפה. על הפירורים את השארתי בבהלה. ברחו

 הפירורים אל בקיר ממחילות הולך נמלים של עדר מצאתי
שם. שהתפזרו

* * *
להשליך. העזתי לא הציפורים את

 אמי מואר. חדר אל רוזה דודתי שבה מספר שבועות אחרי
 קריסטל אגרטל בתוך רבים פרחים השולחן על העמידה

 הלך דודל בשמחה. צבע, בהמון פניה את כך לקבל יקר,
 המתנו אמי עם ואני ספיישל בטכסי מהמוסד אותה להביא

שתבוא. עד לה
 "מישקה", בטלפון מספר ימים אחרי לי אמרה "מישקה"
 צער". להן לגרום אסור לבוא. לך קוראות הציפורים

האפו הציפורים אל מדברת במרפסת, עומדת אותה מצאתי
 הכל מבינות "הן אלי חייכה והיא היה, לא דודל רות.

 אותי לקחה רוזה לי". אמרו כך אותך. אוהבות הן מישקה,
 לי רמזה פיה, על אצבע שמה בהחבא. אותן לראות בידה

 קרובות עומדות הקן, בתוך מכונפות היונים שתי לשתוק.
 לחשים. להן לוחשת ודודתי רעותה אל אחת
 הביטה לי, אמרה מישקלה", סימנים, לי הביאו משם, "הן

מבין. אני אם לראות בי
 רגילות. יוני־בר סתם, הציפורים לדודתי, לומר ניסיתי

 בה. מהתל אני אם לראות חוקר במבט רגע בי הביטה והיא
 בצחוק פרצה פתאום ילדים. דרך לי אמרה צוחק", "מישקה

אל פיה את קירבה כך אחר באמת". מתכוון "אינו גדול

 אבקש מה
 של מהמלאכים

קאתרינה סאנטה
בני אלברט

ההר. מן תרד ברודי לאמנות שהדוקטור חיכו כל
בה נגררה והדוקטור יחסית, קלה היתד. ד,עליה I I לה יחכה מה שידעה למרות כולם, עם בצוותא 

 ולא "סאנטה-קאתרינה" עד להגיע אולם, בחזרתה. י "
ז "הר־משה" אל לעלות
 השני ובצדה סאמט גברת בזרועות נתמכה האחד בצדה

 של שיווי-משקלה על לשמור המאמץ מרצ׳נסקי. על־ידי
 בבוקר שהחלה בשיחה זאת, עם ולהמשיך, ברודי דוקטור

אותם. התיש —
נתפסו המדריך. להסברי דקות מספר הקשיבו ההר בפיסגת

 הילדים נשמות לי, אמרה לאיש, אספר שלא ללחוש, אוזני
 ללחוש אליה, מהן לדבר הציפורים, אל בלילה לפעמים באות

 ביקשה הדלת, אל אותי הובילה כך אחר אמרה. כך באוזנה.
עמי. לדבר להמשיך יכולה אינה שאלך,
 בידו, הכבד העור תיק דודי, דודל פתאום אלינו בא בלילה

 מגופו. עולה הלחם וריח לבן בקמח מוכתמים פניו
 לרחוב יחד לנסוע אמי עם אותי ולקח משנתי אותי העיר

 מתנודד הולך, שיכור רק הזו. בשעה מת כמעט רחוב סלמה,
 מתחת נופל כמעט הכביש, את לחצות בצעקות רוצה

נחפזת. מכונית של לגלגליה
החשוכות. במדריגות לפגי עלה דודי

 היא להיכנס. לי נותנת "אינה לי, אמר הדלת", את "סגרה
הציפורים". עם

 דפקנו הצליח. לא שבידו, במפתח הדלת את לפתוח ניסה
 ממלמלת. רוזה אח שמענו לה מעבר הכבדה. הדלת על

המדר בחדר שהתגודדו הסקרנים בשכנים נבוך הביט דודי
 בכתפיו, משך משנתם. אותם העירו העזות הדפיקות גות.
 הסגורה. הדלת על הצביע מתנצל, אליהם חייך

אמר. בפנים" "אשתי
פה". "מישקה קורא, אני רוזה", "דודה

 קולה את שומע אני רוציםז" הם מה רוצים? הם "מה
 רוצים אנשים באו, אנשים פייגעלעך, הציפורים. אל מדברת

אותנו". לגרש
 מציריה, אותה קרענו הדלת, את פתחנו קשה בחבטה כך אחר

 עומדת רוזה דודתי את מצאנו דודל. ודודי אני פנימה נפלנו
 פתוח. גופה שעל החלוק החדר, באמצע עירומה כמעט
 בתוך עפות מבוהלות, והיונים היונים. קן את בידיה אוחזת
 נקרעים אבריהן בתקרה, מתנגשות בקירות, נחבטות החדר,
 אליהן מדברת דודתי החשוף. הקיר על נמרח מפצעיהן והדם

 שהיא הקן אל ולשוב לבוא להן קוראת מבינות, הן כאילו
 ליונים. אומרת היא מקומן, שם ביתה, מחזיקה
 מבוהלת. עמדה, פד. פעורת אותנו. ראתה פתאום

 לאיטי. אליה קרבתי צעקה. לבוא". לא לבוא! "לא
 דיבר דודל דודי גם ליבה. אל לדבר ניסיתי אמרתי, "דודה"

 אמר, החלונות את לפתוח צריך התחנן. כמעט בלחש, עימד.
ימותו. אחרת היונים, את להוציא

 היא אף לנו, סיפרה כך אחר אמרה. !״ בציפורים לגעת ״לא
 היא הציפורים. עם לעוף פתאום אליה באות הנשמות ציפור.

 עמנו המתיקה כאילו בלחש, אמרה כך מרחפת. עפה, איתן
סוד.

 להרגיע ניסינו בשניה. אחזה אמי האחת, בידה אותה אחזתי
 מטאטא, להביא הלד דודל, ודודי מפיה. שבקעו הצעקות את

 הבית. מן אותן לגרש בחדר, אשר היונים שתי אחרי לרדוף
 הקן את גם הפח. תוך אל זרקנו לבסוף, אותן הוצאנו מתות
 השכבנו כך אחר היונים. עם יחד אותו להשליך מידיה לקחנו
 לשבת נשאר דודל דודי להרגיעה. ניסינו נרגשת. אותה

 כבר צעקה, לא כבר להינחם. מאנה היא אבל עימד. ולדבר
 סגרה כדור כמו המיטה, בפינת הצטנפה אותנו. חירפה לא
 כאילו שיכלה, כמה עד מדודל מתרחקת מבוהלת, עצמה את
אותו. הכירה לא

 אותה. יהרוג שלא ביקשה התחננה, לא" "לא,
 את מעט לסגור שינה, עליה להפיל הצליח שבא הרופא רק

עיניה.

* * *
 דודתי. אל לבוא ממיטתי, שוב אותי קרעו בבוקר
 הקולנוע, מול חיים. רוח בלי מוטלת ברחוב אותה מצאו

הגדולה. למכונית שהמתינו הזבל פחי בין
 חמקה הגזוזטרא, אל פתאום יצאה — לנו, סיפר דודל דודי
 ביקשה צעקה, פייגעלעך" "פייגעלעך, עין להרף מידו
• לעוף

 אותם. כבש לעיניהם שנשקף הנוף להתרגשות.
 ודמותה כמעט. זהה גובה בעלי היו ומרצ׳נסקי בדודי דוקטור
 בגיחוך־מד,. מעליהם, בלטה סאמט גברת של הארוכה

 של כוחותיו תשו הקבוצה, אל הצטרפו סוף־סוף כאשר
 תחתיו, כרע ושם סלע צוק מאחורי הסתתר הוא מרצ׳נסקי.

 כאב מאוד. לו כאבה הברך אותו. רואה אינו שאיש שמח
 כעבור אותו. והביס גבר הפעם אך מהטרידו, חדל שלא ישן,

 חפוזים בצעדים בהעדרו. סאמט גברת הרגישה אחדות דקות
אליו. התקרבה

חברך?" "שוב
"כן".

 רעהו. על איש מעט ללמוד להם אפשרו הטיול ימי חמשת
 מנהל ההעפלה. מימי מזכרת למרצ׳נסקי היה בברך הכאב

 סוציולוגיה, ללמוד התחיל אמנם במקצועו. היה חשבונות
 המשך על ויתר הראשון בנו הולדת לאחר אך שנתיים,

 שקועה סאמט גברת עצמה מצאה דבריו לאור הלימודים.
 וראתה הים רטיבות את חשה החוף, ליד ארוכים לילות

 של והכחולות העליזות הצעירות, העיניים את בבהירות
 לה. זר היה אתמול שעד החמישים, בן הגבר

בנימיני!" לדוקטור "אקרא



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

אינדיווידואליסט. עדיין היה לא הבודד, הראשון, אדם
לץ י. ס.

 של מהמלאכים אבקש מה
קאתרינה סאנטה ?

 צריך ...הקפה שתיית את לגמור להם הניחי ממך, ״בבקשה
 ...״רעננותה על לשמור בנימיני לגברת לאפשר

 בבאר־שבע הרופאים. זוג את חיבבו לא הטיול מראשית כבר
 כמה קיבוצניקים, כתריסר לזה. זה המטיילים התוודעו
 סטודנטים. ושלושה־ארבעה עקרות־בית פקידים, רופאים,

 כי חשה היא ספרים. בהוצאת כמגיהה עבדה סאמט גברת
 הקיבוצניקים גם להתקרב. יכולה אינה הרופאים לקבוצת

 הספסלים אחד על איפוא ישבה עצמו. בפני סגור עולם היו
 אחד עם משוחחת והחלה הטיולית של האחרונים

 פתאום החליטה חטטניות, נעשו השאלות כאשר הסטודנטים.
 או היסוס כל וללא לשקר, הארבעים, בת סאמט, הגברת

 ילדים. לשני אם היא — התרגשות
 הזקנה, הבתולה היא, נעים. וגם מגוחך קל, היה זה בתחילה

 בהם הרבים בטיולים ילדים. לשני כאם עצמה את מציגה
 קטעי דווקא עליה נמאסו כך, כל אהבה ושאותם השתתפה

 צעירים עם שיחות בתחילה, נעימות שהיו האלה, השיחות
 או קליל, לפלירט מהרה עד שהפכו נשואים, גברים ועם

 תרשה לא ומדוע בעלבון. פעם לא שנסתיים טורדני, לחיזור
 ז נשואה ואשה אם, בתור אחת פעם להופיע לעצמה

 קטנוני?" כה להיות יכול כזה בן־אדם איך רופאה. היא "הלא
סאמט. גברת מתרעמת —

 אלה". קטנים אנשים של הסמל הוא קפה המלא "התרמוס
 התרמוס את מחדש למלא בבוקר עליו צוותה איך "ראית
 זאת, ובכל לכולם... קפה מספיק היה כשלא גם בקפה,
לו." אקדא

 לא..." לא, פנים בשום לאח, "לא
 הוא, הפרטי! בשמה מרצ׳נסקי לה קרא הראשונה בפעם

 רק אותה לעניין החל בתחילה, שתקן שהיה הרחובותי,
 בעדינות מעיר שהוא הבחינה כאשר לנסיעה, השני ביום

 הבהיקה הלבנות שיניו ושורת ;ושם פה אותו מתקן למדריך,
 נראתה הירח לאור הטיולית. של האחורי בספסל בלילה,
 שפעו הקמטים חרושות בפניו שהיתר., מכפי נמוכה דמותו
 שניהם אל הצטרפה לתעלה, שהגיעו אחרי וכוח. בטחון

 והיתד. גלמודה, לכן קודם ישנה אשר ברודי, דוקטור
 נסוגה. ומיד הרופאים, לקבוצת פעם מדי מצטרפת

 מפנייתו נרגשת סאמט, גברת שאלה — ז״ עבר ״הכאב
בשמה. אליה
 לסריס רק ...בחיים עובר הכל קצת, כשאנוח יעבור, ״הכל

 הסרבים." שאומרים כמו זקן, יצמח לא
 ונינוח, יציב היה גופה אליהם. התקרבה ברודי דוקטור
 נכה. שהיא להבחין היה אפשר אי־ ראשון ובמבט

הברך?" "'שוב
 למרצ׳נסקי ברודי דוקטור של פנייתה ;נדהמה סאמט גברת
 — חדה היתד. מרצ׳נסקי של תשובתו כשלה. בדיוק היתד.

!״. ״כן
 מרצ׳נסקי סירב הפעם וגם בנימיני, את הזכירו שוב

בהחלטיות.
 השעה מחצית לאחר להר. המייגעת מהעליה נחו המטיילים

המנזר. אל לשוב היו צריכים
 פנתה — בפניך?״ שהצגתי הבעייה את פתרת ״האם

 סאמט. הגברת אל ברודי דוקטור
 מטרידה ברודי דוקטור לשאלה. התאימו לא והזמן המקום

הפלאסטית". האמנות של "הפסיכולוגיה בבעיות אותם

 לוי דן

חניטה
 יוסף. בחלום טדקים אלפי הוא האור
 משכבו מוקש על :?לה ;מים שלשה לפני

 הך?ךים, ?רקי אל ןלרךת להעמיק
העפר כמקלול שבא והאור

 ךג?יו: באלקי נוזף
 לשישים, קנח יוסף יו?ף
 שנבלע ומי שבולע למי

 צך.?ים, הגבעולים הם, כתמים העלים
נמלא. תמר אל וחוזר נח אקר.

* * *

• עורי פתחי ?ל כבת גךגירים
 השופטים. חילות מעלי גבהו

 ךעי1ל שיך,;ה קחול את ךאיתי
הכחל ה;ם את
כוכבים. שמרי עם האבק סופות את

* * *

 קכסף. אבד ריצה בקהלת קך,
 יךענו ?חול, חופרים

 בב?ן ?מק הילדים רק'

 שדוד. ספיןה אוצר כיקם ימלאו
 ת;3ק מן לפתע נתקה ש אמא

 בשמים עיניק חוקר ?נם תלקה
כוןבים. רחקנו כי?ד

י* * *

 ;פהפיות יונים הד.
 מתוחים משמ;ם נוסלויז ב?רת??

 בעגולים סגורים קדושים ראשי כןפים, דבוקי מלאכים
 רוק? משתקוה אני פוסעות שהן ד,יןן

צלובות. איקונות

 מבוגרים מאנשים המורכבת שלה, הכיתה על הרבה דיברה
 וזאת לאמנות. להתמסר לנסות ימיהם בערוב שהחליטו

 בציור ביטוי למצוא כיצד — השניים בפני שהציגה הבעייה
 תיתן סאמט, גברת האמנם ? נולדו שלא ילדים על לכאב
 זאת, נסו נא הגבר? מרצ׳נסקי, ממר יותר חזק ביטוי

!שניכם
 — נובלות חמניות ראשי שני מרצ׳נסקי צייר במקום בו

 הביטוי את להמחיש כדי במלים, הוסיף — ״נרצחים״
 חשבה: היא קו. אפילו שרטטה לא סאמט גברת הציורי.

 ? ללעג אותי לשים ורוצה בשקר הבחינה בדודי ד״ר אולי
והחלה — ? מרצ׳נסקי בגלל בי, מקנאה פשוט היא אולי, או,

 שלד- ילדיה כעל אחותה ילדי על בהתלהבות לספר
 מהשקרים נרגשת נפחדת, עין, עצמה לא הלילה כל משך

 ישבה בהם קפה בתי־ עשרות לתהיה קמו לפניה שבדתה.
 על-ידי לה שהוצעו מועמדים עם בפגישות קפואה,

 גברים שיבה, ראשי קרחים, ראשים סוכנויות־השידוכק.
 עם — ״עיראקים״ ״פולנים״, ״יוונים״, וגבוהים, נמוכים

 לתת בדודי דוקטור אותה ביקשה אילו נפגשה? לא מי
 בית־קפה, מציירת היתד. אלה, לפגישות־נפל ציורי ביטוי
חלקלקות. וידיים קרחים ראשים הרבה

 שתי לעבר דצו וכולם צווחה. נשמעה הטיולית מכיוון

ההר. למרגלות שנראו דמויות
 שמא פחדה הנסיעה זמן כל — !התעלפה הסטודנטים חנה

 לגלג הבוכארי חיים הרוג. חייל של ראשו יתגלה בחול
 היה בהופעתו משהו — מלחמה!״ היא ״מלחמה עליה:
 על מתאונן הקבוצה, אחרי משתרך היה ומסורבל. דוחה

 אביזרי בגלל במדבר. נתקלקלה שקיבתו וטוען שלשול
 לאה אותו כינו שלו, הסיירים ואוהל הרבים, הטיול

הבוכארי". "הנסיך בשם ומרצ׳נסקי
 הוסיף חול, אותה מילא כפפה, השיג "הנסיך" — ומתברר

 עליהם והצביע בהולות למחצה טמן שניהם ואת צלחת, עליה
 וקסדה יד הנה להפתעתו: אותם כמגלה הסטודנטית, חנה בפני

 גברת מעמד. החזיקה לא הבחורה — !הרוג מצרי חייל של
 ברור, לא משהו מלמל הבוכארי" "הנסיך בה. טפלה בנימיני
 של הזועף מבטם למול המקרר־הנייד, בתיקון והתעסק

 לריב ניסה מגבעת־חיים, הקיבוצניק זד. הג׳ינג׳י, המטיילים.
 לסיני הטיול אשר כהן, דוקטור בעדו עצר אך להכותו, עמו,
 דוקטור תואר קבלת לרגל לעצמו שהגיש מתנה היה

לזואולוגיה.
בפרוזדו ונרגשים. עצבנים היו הם למנזר. נכנסו המטיילים

 היתד. כריסטופורוס האב של רוחו רענן. שקט עמד רים
 המטיילים. בין השוררת במתיחות חש ולא עליו, טובה

הודיע: דלה באנגלית
 מלאכים קאתרינה סאנטה שולחת המסורת לפי "רבותי!

 התגשמות מהם לבקש יכול אחד כל למנזר. מעל לרחף
בלבד..." אחת משאלה אך כלשהי, משאלה

 להדרים. התפזרה הקבוצה בקול. צחק "הנסיך"
 פיסת ראתה הקטן לחלון מבעד במיטה. נינוחה שכבה לאה

 הקדושה אך נראה, לא הקדוש ההר מכוכבים. נקיה שמים
 די.די.טי, שריח זה, לחדר אפילו וחדרה פינה, כל אפפה

בו. עמד

קאתרינה?" סנטה של מהמלאכים אבקש "מה

 מבקשת? היתד. היא מה ובמלאכים. בשטן האמינה אמה
 הקפה בתי־ לעזאזל שיילכו אחד! דבר רק לבקש מותר

 הייתי הקרחים. הראשים כל את תחתם ויקברו הארורים,
 מרצ׳נסקי. אריה אריה! עם מרצ׳נסקי! עם תמיד להיות רוצה

 לאיתנה לשוב יכולה אינה הסטודנטית. חנה נאנחה לאה ליד
"הנסיך". של ה״קונץ" אחרי

 ראתה נים, ולא נים ועתה, גוויד- בחייה ראתה טרם לאה
 והיא במדבר. מושלכות גוויות אלפי בבהירות, רוחה, בעיני
 ? הוא בן־אדם מין איזה צוחק. ״הנסיך״ הם. מי יודעת אינה
 מהמלאכים ביקשה בהקיץ או בחלומה אם ידעה לא והיא

 תיש לתיש, "הנסיך" את להפוך קאתרינה סאנטה של
• במדבר. תזזית אחוז ידהר ימיו אחרית שעד פראי

אברך. לי. יותם" "פרקי על

 מאוד, פרוזאי פרוזאיקן מאוד, פובליציסטי פובליציסטן הוא

 רגבים להפוך לחשוף, נוספת סמויה נקודה מחפשת תמיד מחרשתו

באנתו השירה. דרך על זאת מלעשות גם נרתע הוא ואין נוספים

 פשוט יותם, של שמו יופיע לא הדשה עברית שירה של לוגיה

 יותם של הדרך פרקי את קרא לא אשר העורך אבחנת אי בגלל

 תיפתה הפרק, את יקרא כן העורך אם כי הספר. את המסיימים

 השירה פרקי ממיטב — עיינות״ ב״ארץ לשירה האנתולוגיה

 אשר ומהנדס המים דרכי :הוא הנושא גם אם החדשה. העברית
 של במפתחות שירה כמה סמוי. כפתור על אשפים בתנועת לוחץ

 העין של למקומה אחת קושיה שואל שהלב "עד המהנדס.

הפובלי זוהי הדרך". של למקומה קושיות הרבה העין שואלת

 ולא אין כי — הדרך של למקומה השואלת יותם של ציסטיקה

 תשאל לא אם לשמה, ראויה עברית פובליציסטיקה לנו תהיה

 כל סלל ומי אלה כל מחה מי :נדע לא אם הדרך, של למקומה

 בצדי האילנות את נטע ומי השדה, תלמי את פתח מי אלה.

 הלב תבונת וחוזרת המבט מצטלל הדרך ידיעת עם הדרכים.

 לאור מקומה את ומפנה העברית בפובליציסטיקה הראוי למקומה

־ ישראל. מדינת של הגנוז האור הוא הרי האדמה,

 טביעותיד, א( :הטוב למאמר השותפים שלושת את חובק יותם

 במיקצבים הלב דפיקות ג( השכל, של עירנותו ב( העין, של

 בשמיו וענן לאורך נפתחת "הדרך אלה שלושה עם ויורדים. עולים

 וכדבר מצפים כן, אורח". עובר לך, עוד מצפים בגשמיו, ואילן

• ללכת ותוסיף — תקום והרוח :השיר

ת״א( עירית שע״י ויצירה" "יוצר מפגשי במסגרת דברים :)מתוך

זמני( )שם אבינו יעקב
-------־> 16

 הרחובות, שמות על לשמור אחת כל הוסיפו הן מטרופוליגית,
אפשרי. בלבול להסיר בדי בראשן נתבו קטן סימן ורק

 אישים שמות הנצחת כי להתרשם, עלול שהקורא כפי סבור, אינני
 לספר ראוי אולי כאן זה. כהוא בעיני חשוב רחובות קירות על

האח נסיעתו לפני גליקסברג. חיים הצייר בספרו שרשם דברים
 קופילוב. מר של במספרה להסתפר בא לוינה ביאליק של רונה

 ביאליק". "זהו :לעוזי אלישע אמר הספר. ילדי ישבו במספרה
 רחוב". זה "ביאליק — לבכור הקטן אומר — תקשקש״ ״אל —

 ביאליק רחוב, "ביאליק — ואמר פניו נגיבת בשעת ביאליק נאנח
 יעצם ליגס ביאליק דאויקער דער אז ניט דענקט קיינער אוו שיר
 זה ביאליק כי דעתו על מעלה איש )איז וונדז געהאקטע אין

ויצא. עכשיו( אותו מייסרים קשים יסורים
 יתר ככל הזו, ההנצחה ודרך הרחובות, שמות בעיני השובים לא

 ענין הוא לעיתים ושם יד להשאיר בני־אדם של נסיונותיהם
 המושלכים הישנים הכלים על לי צר ורק בעיני, ועצוב נלעג
 תרבות ששמה חמקמקת צפור אותה ועל חוצות בראש הפץ בבלי

______________________________• עמקם המושלכת

חול של חיזהא
 שערותיה את תיקנה ידה, את לחבוש גמרה בטינה

 פנתה אומר ובאין מעילה, את כיפתרה בינתיים, שהתייבשו
 אץ מקפאונו, מתנער נלין, ואילו החדר. מן לה ונעלמה

 תוך חדר־המדרגות, לאורך האשד. אחרי פצועה כחיה
 החדר, אל שב לערך דקות חמש שמקץ אלא ;צעדים הלמות־

 שלו, הצריף את לנטוש אואיל כי בי והפציר כולו, נסער
 ולא סתם לעת־לילח. בדירתו להשאירני ממנו נבצר שכן

 בימים אותך אמצא עוד "אני לי: זרק בצאתו אך פירש.
 החוצה. ורץ בדיזק?..." גר אתה איפה הקרובים.

 את אעביר היכן ידעתי ולא עמד, בעיצומו עוד שהלילה אף
* הקלת־מה השתי — הנץ־החמה עד הזמן שארית

עקד
חדש

:ברזל הלל
 ופתיחות. סגירות החדש: השיר

 המתהווה. העברת השירה של אמנותיים באמצעים עיון
 בני ישראלים משוררים מאת דגמי־יצירה של רחב התך

שונות. משמרות

*

משוררים 4
 רצבי שלום פרחי, רחל סגל, בנימין ביטון, ארז

 השירה מצעירי יוצרים ארבעה מאת קטנה אנתולוגיה
שבהם. המעניינים ומן העברית

החשובות. הספרים בחנויות להשיב

בע״כן ספרים הרצאת -

ת״א ,612003 טלפון — 49 נחמני רחוב
 ספרותית• וביקורת מחקר מדע.
 הישוב• ימי דברי

 השואה• נושא על ספרים
 מחזות• — יפה ספרות
 פרוזה• — יפה ספרות
 שירח. — יפה ספרות

ונוער• לילדים ספורים

4 4


