אצל אשה כערכו ,היה נכס טבעי מלא קסם אצל תמר
כהן .נאמנותה היתד ,מוחלטת ויראת החטא שלה הוסיפה
לה לוויית חן .מעולם לא הטריחה עליו ברכילות משפחתית
או אחרת משלה ,ומתוך נימוסים טובים לא שאלה אותו
דבר על חייו .שיחותיהם הסתכמו בפטפוטי אוהבים ,וההנאה
שגרמו לו דיבורי ההבל הללו היתד .עצומה .מעשה האהבה
היה תמיד מרגש בעיקר בשל נשיותה התמימה שלי תמר
כהן שהטילה עליו את תפקיד האביר המעודן .עליו ,אשר
זה שנים שהוא נוטל נשים ומניחן והן נוטלות אותו ומניחות,
מגעים קצרים ומרפרפים כגון דפדוף בשבועון לעומת קריאת
ספר.
ערב אחד מצא אותה יושבת בחדרם ,לבושה חולצתה
הכחולה וחצאיתה הכהה ,ומראיה קודר .כשחיבק אותה
נתלתה על צווארו ונלחצה אליו .הוא החזיק אותה בזרו 

המרכזית
«ו דיבתה
יכה אותו
ני רידתה
גל שפתיו.
הים יסלח

עותיו תמה.
— "הם רוצים לחתן אותי .שידכו אותי ",אמרה אל תוך
כתפו .עיניו• חשכו .הוא צחק כדי לעודד אותה ואת עצמו

ואמר:
— "שטויות ,נחביא אותך .נעביר אותך למקום אחר.
לעיר אחרת .הם לא יוכלו לחתן אותך בכוח".
היא ניתקה מעליו והתבוננה בו.
— "אסור לעשות דבר כזד -הם ההורים שלי .אני לא יכולה
לברוח .מה יהיה איתי ?״
— "אני אדאג לך ,יהיה בסדר ",השיב מוכנית בעוד

דעון רווה
:יתו לתמר
<ל את שם
 rשכונתה
:ילה אותו.
"י שלושה

1ין ,מודאג,
יה אשר לא

מחשבותיו דוהרות כמטורפות.
— "לא תמיד תדאג לי .יום אחד תלך .יש לך אשה וילדים.
יש לך בית .כל אחד צריך שיהיה לו בית ".בקולה שמע
שכבר חזרה על הדברים האלה פעמים רבות באזני רוחה
כדי לשכנע את עצמה ,והוא ידע שהצדק איתה.
— "עם מי הם רוצים לחתן אותך?" הוא ניסה לשוות
לקולו גוון ענייני אבל ליבו נמוג בקרבו.
— "עם חבר של אח שלי .שלמה .בן שלושים .אני מכירה
אותו ,ככה ,נחמד .ישב פעם ,אבל עכשיו הוא בסדר מסודר.

■אתה אותו.
ים ונעליים
זיו ובקושי
שה .יושבי
■ כהן .היא
מיד ראתה
 ,התרגשות.
:תפה ,ורצה

בשוק".
— "אז אתה רוצה להתחתן איתו ",חיפה על דאבת ליבו
בנקמה קטנה ,מרושעת ,״אז למה את מצוברחת ?״
— ״אני לא רוצה! אני לא רוצה !״ אמרה מתאפקת מבכי.
"אבל אתה נשוי ,אתה תלך .ואז מה יהיה איתי? אני
צודקת .נכון ? מה זה שווה האהבה שלי ? אם אתה נשוי ?

י ליד חלונו

:דעון רווד-
וכיוון שכל
■ב היו כאין
נאלץ גדעון
■לשכור חדר
•ה של תמר

אחד מבוגר כמוך

;ריקה מאדם
:מחיר זעום,

הקטן ולש פירודי־לחם וצר מהם צורות מגושמות .חיות,
נחשים וגלמי־אדם .זוכר את אצבעותיו השחומות והעדינות
של אביו ,שהיה מתקין לו צעצועי־חינם אלה בילדותו.
אחר כך קם ,מוריד הכל מן השולחן ושוטף את הכלים ,את
השיש ,את ריצפת המיטבח ,ומשליך את יצירותיו הילדותיות
לפה ־הזבל ,משום שאינן הולמות אדם בגילו ,אפילו הוא
רווק ואין איש רואה אותו והוא העוזרת של עצמו.
וזו ,שמה מלי .מלי בזיאדה ,לא היססה לגלות לו .והוא

1צורך עריכת
8הוץ לתחום
םוזרה להיע־
שכפתה על
 rעד כי לא
ן את צחוקו.
־מית עששית
י .היא בחרה
כתומה ,שתי
טרות פרחים
יא את כספו
יניים נדהמות
ורו ומסכן את
מולחן חדישה

יושב מולה על כוס קפה ליד שולחן מורמאיקה נאה במיטבה
זר לשניהם ,וההתרגשות מעבירה בו גלים של חום ,כאילו
כשני קושרים בצוהרי־יום.
"מיטבה נחמד ".אמר.
"כל הדירה יפה ".ענתה" .אבל זה לא המקצוע שלי ,לעבוד
במשק־בית ,אני פקידה .רק שזה לא משתלם ,אתה יודע.

ואתה ?״
"כמו המקצוע שלך .פקיד ".ירד לרמתה וחש עצמו כהרון־
אל־ראשיד מסתיר־פנים במיטבה.
"לא ראיתי אצלך אישה בדירה ".אמרה.
"רווק".
"כמה שאתה מבוגר ".הוסיפה לתומה.
חיימסון חש צביטה בליבו .מה יש? עשיתי עליך .רושם
מרושל ,דוחה? מצד שני ,מיהי בכלל ,שתשפטני?

ם ,ועשתה בו
ה קונה טיפין
זב" עם סלים
; כזאת תמלא

 .כל כד קקוף
יותר מאהבת
■יות זו מאהבה.
השינוי לשבח.

״ואת ?״
"נשואה ".צחקה ,כמזלזלת.
אישה נשואה .עתה היה כולו פקעת נרגשת .היתד ,אמנם
איה ,אשתו של רמי ,אשר בעומדה קרוב היתד .דוחפת אליו
|תמיד משום־מה ,את הציצים שלה .היו להם שני ילדים.

 Iוכשעמדה סמוך אליו יום אחד ,מחככת את ערוותה בירכו,
כד ,נדהם לנוכח העזתה ,עד 'שהיה בטוח שהוא טועה והיא

| אינה מרגישה בדבר כלל ,ובוש מפני עצמו פן תכיר בו את
ועקבות התרגשותו .מנהג היה לה לנשק אותו כל פעם

השיב בחיוך
!:וגרי המחשבה

שבא לבקרם .ותמיד היתד ,נשיקתה שוהה רגע קט נוסף
על לחיו ,כאילו מגע הידידות בלבד אינו מספק אותה .לא

תמר כהן .אף
ה נתקף קנאה

:מכוניתו מחה
בה והוא כמעט
! המרבים דעת
י בה כלל .שנה
זיה מסיע אותה
לה עד שתשלים
י פולחן .מעולם

ת לה עדי־פרסי,
’מה .היא סרבה
:ות לה מתנות

בחדרם השכור
!דחה תמר כהן,
ארוכות ,נעליים
לו שחלף מבלי

ואני

— "את
ואגואיסט".
— ״מה זה — המילה הזאת ?״ לחשה בין דמעותיו
— "אגואיסט .אחד שחושב רק על עצמו .אבל לא יותר.
חבל שאני לא יכול לגרום לך אושר אבל ברור לי שאינני
רוצה לגרום לך סבל .תמיד תישארי אצלי בלב ,גם כשלא
ניפגש יותר .תמיד תהיי קיימת בשבילי ,כמו מתנה .בלי
קינאה ובלי ציפיה לתמורה .האדם הוא חיה מיסתגלת ,את
תישארי אצלי בפנים .אני חבר■ שלך .תמיד אהיה חבר שלך.
אף אחד לא יכול לומר לי מה להרגיש".
— "נשמה יתרה "...מילמלה תמר עזן" ,ידעתי שיש לך
צודקת,

את

יודעת.

את

צודקת

ניבזה

נשמה יתרה".
— "כמובן אם תרצי ",מוכרח היה לשבור את מיקסם
הרגע" ,נוכל לשמור על החדר הזה ולהמשיך להיפגש גם
אחרי — "
— "לא ,לא ,אסור! אסור אפילו לחשוב ",נחרדה" .צריך
לשרוף הכל! הכל!" אמרה בלשונה הציורית והתכרבלה
בזרועותיו ,דקיקה ,כולה גפיים צנומות .רעד עבר בשיפולי
בטנו ,רעד של חרדה .לרגע אמר לחזור בו מאצילות הנפש,

אותה במצב של אי החלטה עוד — מי יודע עד מתי .הוא
הידק את זרועותיו סביבה
— ״מתי זה יהיה ,החתונה ?״
— "בעוד חודש חדשיים ,משהו כזה".

— ״ועד אז ?״

— ״לא,״ התחננה על נפשה ,״אתך אני לא אצליח —״
— "בסדר ,בסדר ,לא אמרתי כלום ",הרגיע אותה" .בואי.
נעשה מדורה ,נשרוף את הכל !״

היא בחנה אותו בעיניה לראות אם כוונתו רצינית .כדי
להוכיח לה שאמנם כן הוא ,קם וניגש לארון ובצהלה משונה
החל להוציא מתוכו את פרטי לבושה .היא כרעה על המיטה
והתבוננה בעיניים קמות• אל אביזרי אושרה האלגנטיים
מושלכים ארצה .כאשר נערמה ערימה נאה וצבעונית במרכז
החדר ,סילק את הרהיטים המעטים לצדדים ,פתח את החלון
והגיש את להבת מציתו אל הערימה .רק אז נוכחה
תמר כהן שאמנם הקיץ הקץ .הבגדים ניצתו כהרף עין.
היא כרעה בעיניים קמות .החדר נתמלא עשן .לפתע
זינקה ממקומה ושלחה ידה אל תוך האש ,גדעון נחרד
אליה — ידה הושבה מכוסה פיח ובתוכה פיסת בד ,שולי
התחרה העבים של כתונת שווייצרית רקומה שהביא לה
ממסע לחו״ל .עמדו שניהם מתבוננים בפרחי התחרה הח 
רוכים ,אחר כך נטל גדעון רווה את הבד מידה ושב
והשליכו אל תוך האש.
אמת היו הדברים שאמר לה .היא נשארה בליבו כמו
מתנה .הרבה פעמים עוד פקדה את חלומותיו ואת הרהוריו.
לחתונתה שיגר לה על ידי שליח אל המסעדה בה עבדה ,את
צמיד הזהב העתיק ,השי הראשון שקנה לה ואשר בזמנו
דחתה בשל רום ערכו .הוא שמר אותו במגירת שולחנו,
צמיד המתאר ידיים שלובות ומשובץ באבני אחלמה .עין
המתכת כהתה מרוב שנים ועין לא מומחית לא היתד.
מעריכה אותו כערכו .תמר כהן ענדה את הצמיד בלב רועד
וסיפרה לכל שקנתה אותו מסוחר בשווה פרוטה .זה היה
השקר השני בחייה .השליח שב למשרד כפי שנתבקש וסיפר
לגדעון רווה שבקבלה את השי מילמלה משהו כגון:

"נשמה יתרה ...נשמה יתרה ,זה מה שהיא אמרה ,לא
הבנתי בדיוק ",וגדעון רווה שילחו מעל פניו בצרוף דמי
שתיה מופלגים •

רוני סומק

שיך
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דין

הנה הזמן $ןקךמת עדן ,נ?ךר בשלג ?מו כ?־ ב
’ מןחלזת
.................................ז
בחשך רך

בלילה שכוכב נוגע בכוכב,
ובסופות ה^ר רואים שוקרי הגן

איך באורות דולקים ,על פסי הרחב של ך3ל אמריקה
עו?רים את מהירות הקול עשרות אופנועים י■

הוא עלול להרקיד את השולחן בברכיו.

כריות קטיפה
 1שעות צעד
מרוצה.

כן היה .תמר
ה בקצה העיר.
" תמהה אשתו
ה ולילדיו ולכל

אז עכשיו אני עוד צעירה ועוד רוצים אותי .מה יהיה עוד
כמה שנים ? אתה תהיה איתי ? תגיד! אתה תהיה ?״
לא היה מענה בפיו .היא היתד ,נבונה מכדי להרהר אפילו
באפשרות של נישואין עימו .הימה עלתה בו על חוסר
האונים ועל כך שהצדק איתה ,ועל ועל — הוא אחז בה
ובא אליה ,בכוח ,מבקש להכאיב לה ,להטביע בה חותם
לנצח .עד אותה שעה היתד ,דרכו עמה מעודנת הן בשל
שבריריותה והן בשל איזו אבירות שהטילה עליו אישיותה.
היא לא דיברה על כך אבל הוא ידע שהיא רוחשת לו
הערצה עמוקה על התנהגותו והדבר נעם לו .זו הפעם,
לראשונה ,נמלטה זעקת כאב מפיה.
— "די! די!" אבל הוא לא יחוס עליה ,לא יחוס.
היא בכתה בשקט .הוא ניצח ,אבל חש עליבות נפש שאין
דוגמתה ושיפלות רוח גמורה .גבורה .באמת גבורה .גבריות.
הוא בוש בעצמו ותהה על עצמו .בשוב השלווה אל גופו
גמר בנפשו לפצות אותה על ידי שיפרד ממנה כיאות,
פרידה יפה ,פרידה בלי צלקות .יגמול לה על יפי נפשה,
ישאיר לה זכר עצמו המעורר כבוד בעיניה ,משהו שיתאים
לדימוי שלו בדמיונה .את אהבתה קיבל אבל חמלתה היתד,
עלולה לשים אותה לאל .את צרתו ישא בעצמו.

להקשות עליה .הוא ידע שאם יעמוד על שלו יוכל לגרור

ן
I

ומנערת רגע בידה את הציצים הצחים שלה ,ששטים בחולצה

רפוייה ,וצוחקת .ואפריים מסמיק ומגמגם ,נבוך —
"מה שלא אגיד ...זה יעליב ...אם כן ...ואם לא"...
"אז תגיד ,אל תתבייש!"
ורמי אף הוא צוחק בהרגשת בעלות עליה ,ממלא את
הכורסה הגדולה בהכרת ערך עצמו ,ואפריים אינו יודע אם
הוא נהנה או חרד למשמע דבריה.
וכשקם עתה עמדה מולו אותה מלי חייכנית ,שבעלה "אינו
מבין אותה" ,והיא "אוהבת לפגוש אנשים" ,והם פסעו
במיטבה והשקיפו החוצה לעבר דירתו של חיימסון .כה
קרובים .מכוניות צפרו .כלבים נבחו .ואי שם המשיכו לחבוט
שטיחים .אך חיימסון לא שמע דבר ולא ידע במה להתחיל,
הוא סיפר לה כי לפני לילות אחדים העירו אותו משנתו
אנחות חזקות של אישה בהתקף־לב ,ממש גוססת .מיהר
ואם בכלל .מבטה של מלי היה רך ,ועיניה בגובה כתפיו.
לקום ,שמא תידרש עזרה ,וניגש לתריס חדרו ,המוגף־
למחצה ,ומה ראה? — אור מועט ,אדמדם ,בחדר־השינה
של הדירה בה הם עומדים עתה ,הגניחות נרגעו עד מהרה,
גבר ואישה ערומים לגמרי קמים והולכים לחדר האמבטיה.
מים קולחים .וכל השאר.
מלי הקשיבה ,רועדת מעט ,וצחקה" :אני מקווה שלא

ישמעו אותי עוד מעט"...
באותו רגע החליט .וכשהיתה חבוקה בזרועותיו ,בריח זיעה
וקרם־ידיים ושמנוניות רבה ,שחומה ,של אברים מתפקעים,

אירע להם אף פעם להתנשק כך כשנמצאו ביחידות .אף
הוא היה מושך נשיקותיו מעט ,בעליזות .מופגנת ,כמבקש
למצות רגע של חשק ממגע מותר ,של ידידות .הוא לא
היה מסוגל לראות עצמו שוכב עב אשת ידידו הקרוב .אך
מאוחר בערב ,כשהיה חוזר מהם לבד אל ביתו ,פקדו אותו

הגיעו עד פתח חדר־השינה; ושם ניצבה מיטה זוגית נמוכה,
בכיסוי של פרחי־זהב ,ומנורת הלילה שאהילה אדום,

דמיונות פרועים .היה רואה את איה הבשרנית ,הצחקנית,
באר ,במפתיע לבדה אל דירתו ,באמתלה כלשהי .הם חוזרים

וטאפטים בהירים שדוגמאותיהם זהובות אף הן; וחיימסון
ראה לעצמו מבחן עליון להגיע ,לפחות עד למיטה ,מבלי

על נשיקות הידידות בפתח ,אך אינם נפרדים ,ואת מקום
הצחוק תופסת איזו דממה מתלהטת ,שמשנה הכל .הוא
מגלגל את איה על מיטתו ,פורע בגדיה ומנשק כל שטח
ושטח בממלכה שלה ,הכול קימורים והפתעות ,מקומות
שרמי לא ביקר בהם זה עידן ועידנים .ואיה נאנחת ,מטורפת
עונג ופניה סמוקות" ,אפריים ,אפריים ,אתה גבר לא־
נורמאלי .גלגל אותי עוד ,עוד ,רק אתה יודע לעשות כך —״
לשונה של איה חופשית כל כך ,ולא פעם ,בשבתו אצלם,

שההתרגשות תסגיר אותו —
ולפתע היה מאוחר .מאוחר מדי.
הוא צנח על הרצפה ,יושב־למחצה ,מחזיק ידיו על בטנו
ומקפל רגליו הארוכות וכולו מושפל וקרוב לבכי.

היא חוקרת אותו ,באוזני רמי —
"תגיד אפריים ,אני מגרה אותך ,בא לך עלי ?״

אך היא לא הביט־ .מה אירע לו .אולי חשבה שהוא סולד
ממיטתם של בעלי־הבית ,ומבקש לשכב עימד .על הרצפה.
מיד כרעה לצידו ,מרקידה חולצתה ,וברכיה נטועות במרבד

העבה ,ועד מהרה היתד .מפורקדת לצידו ,ערומה ,שחומה,
וערוותה גלוחה ,ואמרה:
״יא ,זה אף פעם לא קרה לי עם אחו־ מבוגר כמוך !״

אך דבר לא קרה .חיימסון התפשט בביישנות .הם התגפפו
זמן־מד .על המרבד ,לרגלי המיטה .חיימסון התרומם ונחת,
התרומם ונחת ,וככל שניסה לאמץ כוחותיו כן היה גופו
מיותר ומדולדל ,ומנורת־הלילה בעלת האהיל האדום כמו
מלגלגת עליו .עת קצרה היטיב לה למלי באצבעותיו וסחט

מפיה קריאות חמדה בודדות ,וסומק עז ,שהעניק גוון ייני
לפניה הכהות .אך עד מהרה התייאשה .לא צלחו מעשיו
בידו .והוא התפלא שאינה מתרעמת עליו ,אלא חוזרת
ואומרת —
"אני צרה שמה ,מה לעשות ,זה אצלי לא בסדר .גם הבעל
שלי לא תמיד מצליח .אפילו שבא עלי בכוח .אני ככה

בנוייה ,צר".
שעה ארוכה שיחק בשדיה הכבדים ,הכהים ,אשר היניקו
ילד ,לדבריה .״לא מפריע לך שהם גדולים מדי ?״ חששה.
"לא ,לא ,להיפך ,אני אוהב גדולים .הם נפלאים ".טמן
מפוייס את פניו בתוך החמיצות והרוך ,מנסה להחיות את
הפיטמות הסגולות ,שרבצו על הררי אימהות מתפרצים,
שגוונם שוקולד־חלב .וכל אותה עת נבח הכלב בחוץ ,כאילו
ריחם עלה באפו.
הם התלבשו .הפגישה המוזרה ,הכישלון הכפול ,רק חישמלו
אותו והעניקו לו מישנה כוח .בטרם נפרדו חיבק ונשק לה
כאילו כל ימיו רק לה חיכה .הוא שיער שגם היא הרגישה
כך .עיניה הבריקו כאשר נפרדו .חיימסון נולד מחדש .לבדו
בדירה ,רקד .הנואף הגדול .ההרפתקן .המשכיב הלאומי.
למחרת בערב ביקר אצל איה ורמי .מצב־ רוחו היה מרומם.
הוא הירבה לדבר ,התפאר ברמזים בחיי רווקותו .הרגיש
מתחים חשמליים שקורנים ממנו על סביבותיו .איה התבונ 
נה בו בהערצה .היא ניראתה מרוטה ,חיוורת ולבושה
ברישול .נשיקתה היתד ,נכנעת ,צוננת וחשדנית .אולי גילתה
שיש לה מתחרה בליבו .הדברנות שלה הציגה את מיניותה
באור מגוחך .כאילו הוא נשוי לה מזה שנים רבות וכבר

מאס בה.
"שמע ",אמר רמי" ,אם אתה טרנר כזה ,אז יש לי בשבילך
בחורה עלא־כיפב —״
"תפסיק ",אמרה איה" .מירד ,תחרבן לו את כל החיים".
אפריים טבל קולרבי ,טבל גזר ,טבל כרובית חיה ברוטב
לבניה וחרדל ,וחייך ,ושתק #

בנאלי ומעושה
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