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ל~דבע.~חייםשביןבמנוחהשרן-ליחייביםהיונהככשכהילדיםל Jנ]
 .בביתהיולא'יעל'השלההודיםכ·

 ~התגנבתיאני .פחדהלאהיא
הדלת'ת nפתי .בריאותהאדיראתעצרתי .בשקטנעלייםנעלתי

 ..ק,ומותשלושמדרגות. .פראיתדיצה'כךאחדלחרוק.לאדקלנצח.נמשכה
 .ראהקהיאז'ו"'"בוכ .מדובללושעדזקןעבד..כלבגדול.ביתמאחודיבשקטישבנו .

ומלקקמתחנףבא."בונז'ו"-והוא ..אודבךז pמשפח .שלהכלב .אותו .היכרכו .לו
והסתכלההשמוטותבאדניומרטהדק .אותוליטפהלאהיאאבל .שלההיהכאילו.

ליאמדהא~ההבנתי.לאאני ·דלק;.הגדולותהירוקותעיניהדה. wי.iנלבצחוקאלי
~חביאהוא r .ןעכשידואהשאתמהלא·'ה T :רהצביעה ?כלבשלפיפיפעםראית
 ' 'לדאות.רוצהאותו.
רקדנית .באטיותתיה iאדבעעלידדההיא .הביתשמאחוריהדשאעלהרזה.יעל'ה
ןאפעםאליפעם :הזוהרותניה'י·עשלמלוכסןמבט .עשר'אותשע 1בתךטיז.סטדי
שתיעםעליהטיפסהוא .משוגעכמוביבה pוהתרוצץקשהכשם;כונז'יi .הכלב

 1 • .מפכיידיהבשתיראשהאתמחביאה ,ברכיה .עלעמדההיאהקיומיות.כפותיו
מעליהדט~יקהוא .כלפיוהקטןישבנהאתושילחהגבהאתקיעדח .שריטותיו

 .ארוכותדקות

 .כלבשל "פיפודאיתי
שלהישנותכמסעדותכמו .סוכריותהמלאותהזכוכיתלצנצנותמכעדהכלדאיתי

והשר- .סמוקיםצוואריםשעושהספרדי:ין-פירותשםמגי~י~ .הקטנהתל-אניב
אלהתיישבכחןיזהר .הפסנתרבפנים.וחורףנחרץ ,סנגדיהרוויים:ךיוככדלחנות

בן~ילאיל .הישנהישראלארץשבת..שידיה.ןכ.אחותילשירו.התחיל .הפסנתר
ונ-דחפאנשים .מתנדנדיםהשולחנת, .הנועדמתנועתכאלהערכיםזכרתי .קרניים

לאהחכורהוכל "דוב .הסגידהשעתעד ·ככה .ןגחובקיםשם "רקדו .הפסנתראלשם
עםבקבוקלתוךנששארההסכגדיהאתואסףשיכורהיהדוניהכיתה.ללכתצרו
 \ ·.אותוהכשילו\ככוסותשצפוחפירותאכל' .צדהפיה

דולות.גההזכוכיתצנצנות'כפתח
רבצואיתםשכאתיהדבד~םסוכריה.ובוקשההתפנקה~לעזר ~שיכה.החת

פרוע..כשיעד.וגדוליםכבגדיםמכורבלתשםעמדתי .אותםה~יגלאהייןכמקודם.
הכל .פרח""איזה'אמדמישהורעבות.חיותשלמבטיםשלחוידשעלמהשולחן

 . ' ' ' ' .הבכיסףעלהיה
 ' .המעילכתוךתי.והתכווצעיניאתז.'שםסילקתי

טובעיםכולםהנהחשבתי .נדהמתי :דע 'לגםואמדסוכדיח•ליונתןאישאליניגש
היההוא ·.עייפותכל-כךשלוהעינייםאתד~יתי .פרחים /עלוכוויכוחי~הייןכת~ך

 .שלילאבאכמושפםועם.מ;כגגד
 "דמםהפסנתר .נעלמו>התימנים .נעלמווהחכורהדוני

מזיiשיח- ·חלק ..בוכותהיווהמלצריםריקהיההשולחנות.סביב·סדרבאיהכסאות
חזקשמעו .אליוכאתי . yהנובtהיחידהדברהיושלוהעיניים .הישןהמק:וםשלזרד
אחזתי· .מסביבאים'הקפו.הדבריםיתדכמו .זזלאהוא .המגפיים·נקישותא.ת

עלשלומהחזהכשפךרותחנוזל .שלוהחזהעלהראשאתשמתישלו.כחולצה
 .הש-פתיים .השיעדאת .השכיחהלחיאתשמתיזיiדו:}ש.כלועלשלי.הקדההלחי
 1 ·ואחד-כךהידיים.ודק .למטהלאט.·לאטוצנחתי . T,T1לא.הוזז .לחי;גהשיעד. .הלחי

 . .כחולצתואחזועודהצפונייםודק 1האצבעות,דק
 . .הסינריםאתהורידוהמלצריות
 .מהקולביםהמעיליםאתהורידוהאנשים

 .מתחילהלילה .החגיגהאתלהמשיךשהולכיםואמד·הבקבוק'עםהנתדנדדוני
 ' .הכיתהרציתי '

 .ה'יעל-קטנה.כל-כךהיתהיא :י.חשבתאכל. ..אחרתהד:;גדיםפניאתלדאותרציתי
אותי 'שהזמינה iואישחיתה,לאישההיחידהההוכחה 'היה 4 ,אשהבליטההישכן

אחדיזהעללחשובמרעישהיה'וזה .לכןקודםככרזהאת.עשתההלאראד.ת,ל
'רפת.-.:מהמודהשקיבלנואדוםפסטלצבע~מרתדאי.ואמדהצחקה ·יעל'השנים.
רען-ולבנים.שקטיםכל-כךעומדים . pלדאותנבהלתי .ילדיםעודסביבהיראום

אדוםשלרסיסיםרסיסיםפניאלוהתפרץוכמסתחרהפסטלוצבע 'קרועות.ניחם.
היושאלהאףכמקומהאשמההייתירכות.פעמיםכשבילה.הסמקתימאזמותז. '

 ,_ .י riאו.תופסים .מאחודיהשקטיםהילדיםהיותמיד .שליהפרטיותההצגות
יודעתאתאמדהואהוא.מילדעתי nדציככדלמחרת.אותילקזית ·באכשהוא
משחקתוולדימדינהאת'דאושלושכתכשהייתי .ככיד .וולדילמדינהיומהשאת

חנהאמדוהודישלהחברים .השטןבזואחותי .החטאיםשבעתבסרטים.רומנים
אמר.הוא 'משליכפולותיו hJשכהארבעים.בסביבותגבר .הקiככהוולדימדינה
 1 ' .אחרתמיש-ה~והייתי .שלושכתכשהייתיליiוןדאוככהואמדתי .היפהמדינה
 .אותה'לאכולשליאבאאתמכריחהסבוןשל·מקצףעשויהגלידה,מוכרתהייתי
 '·הרבה. .אותווהצחקתימהשפם.שאדירת.האתלוומנקהמשמחהצווחתכךאחד
ענייניtכבדק .הסגיד;:דשעתאל 'שובאותיהביאהואהמסעדה.בעלהיההוא

י_שנשקטה.מוזיקה .לשולחנותמעלזהגביעלזהמוכחים.היו.הכסאותאחרונים.
האחרון".הטנגו:'מהסרטקטעאותואתאיתררקדתי ~הדיצפותאתמנקיםפועלים

': 
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 .לפועליםסביב ..חשולחנותן;בלרצפה.קרוב,~ד~פותידי .מתכי'ועלכרוכותדגלי
 .לנחיריים 'לפכימ.זודם.הדם : riקולומשמיעה .,המשוחזרתלקופההישן 1התנור'כין

 . " . .לשפתיים
היאעדין,צדפתיבמ;כטא •ושעד.עודכהת .קטנה .כחושך _שם 'עמדההיאיצאנו.

כמוהביתה.אסעואנאיךגילי, .התנערד;צה,היאמה .לי"וג''"גיל'י" ..לוקראה
והיאהלכנואנחנואליה.גסהיה'הוא .מוכיתקחיאז .גילי ,כבדנסעולםחכ .כולם
 .אחרינוהלכההיא' .כדגללכיאזאמדהוא .גיליכסף.ליאיןאחרינו.הלכה
והיאד iiמהלכנואצלי.תעבודלאכבדהיאמחדאמדהוא .כסףלהאיןלואמדתי
' ' •להנשארה ' 1 • • 1 ' 1 1 

 ' 1 .היפהמדינהאתתכירו ·אמד;הואכך'אחד

חיתהשלהאמא .ביםג:מפלהיה'היעלל w .אבא .לשחקלצאתאסורים~בצהד
משלמשחקיםוךהליעל'ה';בצהרייםלעשותמהאמדולאה'ליעלכעלמת.'

 .עצמה

כשיעדשלווהחתיכההיפהביס·אלשם.ישבווהםמדינה,מאדנעיםאמדוהם
עםוכמוךמכוערצבאאיששםוישב' ·.ב;;ז;ומגפימדי-מודגש 'וסו.מקפלטינה

 'חיילים'ל ·הלךשלהשהמפק:דאיךאמדההזמן .שכללשעבד'המבצעיםפקידiו ,_
מתוכםמתאייד .והמבטקרועותי~ששהעיניים .רגעהיה .זהלהם.קדלאאםלדאות

 .מקשיםבאוויר'מרצדיםם;והאדמים'הרבהבתוךשקועיםאנשיםכה .נשוםהא'כין
והנערהולות. bכששנותיהםגבריםושלושהעשרים h.בנונערותשלוש :כל-כך
 .אליוגיששiויבר, 'לשבתהכיסאאת ·דאיתילאהמבטא.בעלתהעודכהתההיא
האישאתגםת'וזונובאדיםשלאדוםבאודוסחפההשתנתההתאורהכלאחתבבת
 ' 1 ••שלי

ואמדקצת"להזiמזמזנלך"בואי :שלולrזתיכהאמדאלביס .סלודניגןהפסנתרן
והמבט;במועט",להסתפקלמה:' : ,אמדה ·'הויעליבש".עללהתאמן"הולכים :לנו

 .כאילומתמכר ,'הריקודיםמבימתמשם, ,אותודאתה.,והיא fופדוגסהיהשלה
 '( . .ביחשקהוא-,הדךלחיבוק
אםשלוהחייליםאת.לשאולבאהאוגדהשמפקדההואהאימוןעלסיפרההזןיילת

הולכתהיאוזנאזליבה.אתשכההוא .שמיכותעודצריכיםהםאולי .להםקדלא
והולכיםמכולt;בנפדד'ם .ראשוניםק~יםהם,כךאחד .אדומיםלכאדיםאיתר

העינייםשלההוא,המלוכסןהמבטליהיה 1משלהם. bאדו~יבאודותלהיטרף
-שאניוידעתיבגברים..כךואקןךבכלביםשלחהשהיאהמבטזה .'היעלשלהיפות
 'שלווהחיילתוהילדים 'תו wאאתשכח .אותייבק,וחהשתכרהמפקד .יותר'נחשקת
אמדתי. ,חדשות- .המכנסייםעלשאלהוא .שאתיהאיזdשלהעינייםאתודאיתי

המחנייםאתמבליטים .גופיאתים pהוד.הו;ככמהאה'דשי .סיבובועשיתיוקמתי'
 ~אבכאילווהרגשתיאמדתי'לא.עודאתה '":'""" .סיבובתעשיאמדואלביס 'הצדות.

הדג-י,ציפדנ .דגליאתומגליםגולשים,המשיכחלוקהקפלים .דיוןאפימיטתעל
 .לעישוןארוכהפומיתאוסגולע.נב •פי _אלמושיטהואניאדוt;כ'לקמשוחותליים-

 ' f • •ו.סיפומתוךקטע·ה.חיזהוגם

כתובשכיםשבעבכית).לבדה'(יעל .לארבעשחיםכיןבמנוחהאחדצהדייס
עירום .נאו.הלואבינויעקב,חיכהלזכרעו,לרחל.יעקבחיכהשכיםשבע .בתודה
 .מלהבחיןידיווכהוהאהבהלודהתההשניםשנעשלבחושך ...כתשוקתוובוער
 .תאווחבאשאיתרוכשדפההזהבחושךבאה 'מאד.iומימה ·ולאה,
 .לצחוקסיבהמצאלאדאונן .שדהשלכצחוקיעל'ה'צווחהאותו"סידרה"היא

 ..הביתשעודיעל.לענותהתאמץדקהוא.iרין. i:ה·ל~הוא .כירוקזהרושלההעיניים
 ' .לותעזורוהיאיtנ t-חלימואחרישיבואלו,אמדההיא
ראובן .לראובןלעגנותמידגבה.מאחודיוהחביאהמידוהמחברת 'אתמשכה .היא

 .בכבדותמרצדיםאיבריומזיע. .לסךזסיסבהתרוצץוהוא .בןלו wיבבטןהשמן
 'אוזווהרקידההחדר'פינוזiכלאלתחמקה'הומהירה ,רזה .שלולמחברתהתחנן

עמדהואז-אחריהוכרוךוכה i:ושמכמן .רחובהצגתשלמאולפתחיהכמו ,
 ' /. . .לו.וקראה .שקטה
איךיודעאתה ·אמדהה;ויעלל.וישהושיטהחבדת'המעלהתחברושלהםהידיים

תוךאלהלשוןאתתוציאטוב.לילה _נשיקתלךשנותנתאמךכמולא'?מתנשקים
ושמהידואת.ולקחהטיפש"/' :ואמדההסתכלההיאלה.ציית'הוא .שלי;ךפה
 • 1 • • • ' .שדיהניצניעלאותה

שכרוךשמןילדוהואהכלדואהךךת.;;ןבהי.והעינייםהשפםעםשהאישוידעתי
נחנקוהוא .דוחת.באנילכסאות.ביב.מס .הכתיבהשולחןודי nמאהספה.עלאחדי

 ... .שדהאניכיישלהצחוקשלהרעיליםבאדים
היושלנוהעיניים .שלובתוךקדהחיתהשלי i-הי .השולחןלידלבד·כשאדנו
 .אצליתעבודלאככדהיאהזאת.הזולה.ההתנהגות :אמדוהואמאדבהירות
לחזורלהם.שוע~כשיםשלחלומותהרכהקדא-תילהתאיי~.שובהתחילוהירכים

'שיעוד~ :'בכיתה.אמדנו .אנוד.הכלועכשיותמיםהיהה-כלאזכאילו 'הילדות. .אל
ראובןמהעל jiבדיוידעלאו.אחאףמיסתודי.·היהוזהיעל.'ה".שלהאהבה
והמודהיעל'ה". ,שלהאהבה"שיעודלו:צעקנובהפסקות.אחריורדפכן .מדבר
ילדותו,למחוז ;לרגעולולשוב,שואףהמשודדביאליק.שידתאתבכיתהלימדה
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אוחזים:ם·שניי
מוקד,גבריאל

1 

בעתמקביליםויכוחיםכמהספרותית.הבעיתונותנו(תגלעואחךוכה [2] ז<;
היוצרשלסמכותו'הביקורת,שלסמכותהשענייכםאחת,ובעונה .

בסוגיותיהקים (:tה~ולהיותשוכרתמדעיות.ךיסציפליכות.שלוס.מכותך
-,,שלאופי-מהדה jעקיבלואלהשפולמוסיםמכיורךה'צידה.של

ב,טיאתהסכסאציוכיהמאבקמראה~שטשיצירותחוקרילביןיוצריםביןקרב
 'שהשתתפוהסרפדיםשלאדישותםמאדבלטהמקרס,מכללדיון.שהועלוהשאלות
הופיעו ,למשלכך.מושגים.שלבדודותיחום·הבהרהכלפיאותו)(ויזמובוויכוח
עדךשוםליצירהאיךאםאולםהסובייקטיביות.בזכותכמצדדיםרים i;ו.:ייiילפתע

 .בדו:- gל~טיבה.אתולהביןלדירךביותרהמוסמך7נייהשאלהגםנעשיתאובייקטיבי,
מ~להתנצחדבטעםאיךלמשהו.אובייקtכיביע i:וטטיבך'איאםהדישאלה

אובייקטי-תכונותחצות".שלל"ש:יירהאזןאr:כלמשל.אליו,לגשתבייתר.;:ןמוסמך'
דעת;,·גםשיקריא;אמיתיבאורחח/קביעולגביהןבוע'ולקעליהןלדוןשניתךביות
אומירוןדןשללדעתודומה i:פסבדו-דעה,בגדדרקתהיה .ןךיצירהעליזהרשל
אחר.פלוניכל
מוצקהוהערכהתיאורקרקעאיןביצירה,אובייקטיביותתכונותשלהנחהבלי
 .תכונות'כהישאם-ואילוקורא.אוחוקריוצר, :אליהלהתייחסשמנסהלמי

עקרוניבאורחחסוזנה 'הבנתך :לטעוןהיוצריוכללאשובכאלו,אובייקטיביות
בהחלטייתכן~מכםיצירה.לכללצירפתיך.ארשיצרתיךלימאשדפרטכולם.בפכי
שלביותרiךמביךוכר')המאזין(הצךפה.הקוראאוהחוקרגםהואצד.iריושבכמצב

וזו-בפרמובהקבקיאהר~משורד 'כללא .במיוחדרווחמצ:;גזהאיןאבל .יצירתו
בכלהבכהבעלהואחברתית.דינמיקה1ותאריטיב,המפדחאיקוךכלל-אדיה.

המשתמעותוהאחדותהאקולוגיותהכלכליות,ודיות. 6ההיסהאימפליקציות
אמכם.יצירתו.שלהאסוציאטיביהמרחבאתלפענחמסוגליוצרכללאמיצירתו.

גםבוודאיהר~ואיציה,·איכטעםמודעות ·היוצרמצרף.שבהםהמקריםבאווזםכ
יוצר:יצירה 'שלהקידבהאיןהמקריםבדובאךיצירתו,שלביותרהטובהחוקר

y אובייקטיבייהיהלאבוודאישהיוצרעודמהעדיפה.עמדת-הבכהליוצרמעכיקה
יצירתו.מיגבלותעלשמדוברככלבמיוחד

.1 
'1 

/ 

* ( 1 . ' • 

תלמי-השלסדר-יומםעלושובשובמוצגתזושאלה- .הסופר?"התכוון"למה
התכוון"למהפחות.בולטתזושאלהשבתחומךאמנויותישהקוראים.שלאווים

 .ליצירהאיי ..מקוםמכלמקובלת,פחותהרבהשאלה .למשלתהיה,המלחין?" ,
צפרךלושהמפתחפיעכוחאלגוריות.חי'דותבפיענוחתלוייםטעמה:או ..שחשיבותה

עלשעומדמהכיאומר,,הי;תיכלליבאופךהסופר.שלהאבודות 1בא;גרותילמשל
ו'דבירביוגראפיות'אראלגוריותתעלומותפיענוחאיכנובמלאכiר-הפרשכוiו .הפרק

עולה.ויימת ?tובקטגוריהכיצדהבכהאלאכתחומו),חשיבותכמובן.ל'ו,שנודעת
הכרחךהופעתאת 'לfדביןכיצדלדעתמעונייניםאנואחרת.קטגוריה·עםאחדכקנה

בראשלשמועולא ,'קיוסףשלמאבקוכלרקעעלקאפקאשלב"המשפט"
 .הזאת.יהדמותשלביוגראפייםפיעכוחיםעלובראשונה

ההסברוגם:מילולימדיוםעלובר iמשךרא;סיפרושל··שכמקרהשמכיורךאמכםנכרך

בשיפוט
י.

 .שמו'כדעצמוהסופדשלפרשניתסמכותיותרכקבלנוטיםאנו .מילוליהואעליהם'
מתחוללתאיכנה·הפרשנותשםלמשלבציוד,למצ~(בניגוד .כאמן-המלהלכו

(שתיבעיכיכו·ודב-הגותחשובהואשהיו~רככללכך.נוסףהיצירה).~מדיום
אכל .פרשנירך-סמכותימקגםבולדאותאנוכוט,יםכןתמיד),'זהותשאיכןתכונות.

לכלשותפת.המהארכייקטיב~ותקרקעאתלטשטשצריכותאיכן·הללוההערותכל
יצירתו.של'מהימן.מתאר ·או 'פרשןלהיותהיוצר,גםיוכללא~כלעדיהפרש~ות

* 
ישותי~ופיאידהבשאלהכללתלוי.איננולהבאוגם-עתהעדו-דירגכל

מיכנההיא .שמא.אולשוני,מיכנהמלכתחילההיותהלמשל. :ליצירהנודע
 .כין-סובייקטיביכבמוש~כיצירהעוסקיםשאנו 'מכיוון ..וכר'ביסודווי ?fדימנטאלי.

 .מגולםשהוא_כפילהיתtכסחייבאולי.כה,הקייםכי·סוכייקטי--:-הדימוייחצויגם
דניםאנומכטאלית,הקה t=ההיא hהאמתיהיצירהאם .גםלמשל).(הלשוניכמושא.

בסיסעל )'·ונוסימוניםמיקצכ.שפה,לו(שישאובייקטיביכמדיוםגכילומה
פרטיאסתיטי""מושאלע~מרלכוכןאחדכלשוביוכלהאונייקטי?יתהיצ"'רה

ר:;נמיקירם-זאתלעשותיוכלהיוצרגםאינגדדן).שלידוענוסחט.לכקו p א,(שלו
ירח'היצלאקטכיותרהקרובשל;האסתיטי"ה"מושאיהיהתמיד),לא(אךדניס

האובייק-היס,,עלהקודמות·הנחותינואתלכטלמסוגלזהכלאיןאבל .המקורי
 .השיפוט c'ש·טיביי.

* .\, -

איננייחד.גםתן.והערבהיצירותתיאורבוכוללהנני"שיפוט",באומדיאגב, '
ועל-פיולחוקד~ם.יוצריםביןבפולמוסיםהואאףהסתמןאשדהקות_א, ,מקבל

איננההאחרונהשדו~רם'משיצירות,שלחשיבותןבהערכתעוסקאיננוהמחקר' .
 .גומהלהערכהתיאורכידביייגבולם.ר nלתניתןאםגםאובייקטיבימימצא.בגדר
וחידושיםפנימיתדינמיקהכ"כעלאודעכנה"מטאפודיקהב"בעלפסוקיםדיןיהיה

הסובייקטיביהצדלבידהאובייקטיביהצדבין 'חוצההדהל 1הגכאיןכתיאור"?),
דוןמאהיותרמוכשרקרן 7פדודא .הואי 1 .:'טולסטכמומשפטכן.לאשאם;ווקא.
בגדרלהיותצריכיםהיווטוש,"של ; i-תלזביהוא"אמידכמוט, pמשוכןמגד,"
 :לשנייםהיצידרזגמחקראתלחלקאולי.פשד'אגרידא.סובייקטיביותסכמות

ביסודותוהשניכלכד,.תיאור.ביסודותיעסוקהמחקרמןאחדשחלק. 'באורח'
בספרות,יקד.נעמדובר~םאו,משניהם.תלמד 'בשטחוהביקורת::;נלבד,·ההערכה

תסתעפנה . :ונו'.בכלל'ומהסמיוטיקההכלליתמהאסתיטיקהכיח.להכיויותרסניו
ללמודצריכההרווחתביקורת-הספרותאשרטקסטיםשלוסמיוטיקהאסתטיקה

 ..י'צירותבתיאורדקעוסקשהואמשוםכאובייקטיביחקרהזגראיותאבל .מהן .
גרגרתשהיאמשוםקבילהאיננהמובהק.סובייקטיביענייןכבדהיאשהערכתן '

(אם-כיממשיים.מצבי-דב:ויםמבטאת'יצירותהערכתגםבהם iאשדמצבי-דברים

 1 ·.להתררכח") 1איוריחטעם"עלבאמrרל,עתים.

עללהגןבואנו.באגדותשתי :לפחותנגדבתוקףלעמודעל;כוכיאיפוא,נראה,
ל'שהבלעגית .סמכותובדבר הד\:.'הא )'א :יצירותעל-אודותהשיפוטאובייקטיביות

 • .הנלהבת.וה::זערכההצונןהחקרכדברהז\גדהכ) ;היוצר

..... 
ן

 ;הפוךלהיוולדצריכה·חיתהאולייעל'ה.זונהחיתההיאבדגש.··המודהאמדה
 ' 1אבודה. ,ילודתיות'לההשכיםרעםויודעתמאדבשלה

בבת .ן-מתחכאומאייםאואומדשהואשמעתיורמאן'אתךמשחקלאאנימרינה.
 ••- \ • 1 ' 'התפרק.הכל·אחת

 .כולן"מקטנה·נדאזיהאלי .אלילהקר~:זובכיתהכ~לם .אליא;רהחיתהולי'הליעל
גרההיא .הגדולאחיה·של-בגדיםתiניילבש,ח.והיאמקוצץהיה .הבהירשערה
עיניחנבהלת.אליהתד;ס.עלקט\בשלהודופקתבאההייתיואניפרטיבב~ת

- ..שקטשיהיהלדבר.מעידה\לאבאלם.נפערותהחומות
אףהיא :חשבתיואניהמנוחה.שעתבסיוםבארבע.בדיוק .גיעח 9חיתהיעל'ה
אליהאליאתומזמינההצחוק.עםלהבאה.חיתההיא ,אחד.אףכה.צדילאפעם

אמרה,לבסוףביעל'ה.הסתכלהבי.הסתכלההיאבפערות.'אלישלעיניההביתה.
ולאהצהרייםבשעrךה.מרעישלאהיאכי'ה.יעלעםשאנישמחיםשליההודםי

להפריע.באה
 .משהולךך 4להגרוצהאפי .אלי .

תגידי.נו,

דיחוי.סוכלאיכרשלנו·הכוליםאוסףשסידוראמדנו,לי,.ארגע.תלךשיעל'ה ...:...
 1 ; •אמדנו.לא

 •והיא .וף_ riד 'כמובדיוקזהוי"'דיחסובל~'איכר .אליהיאטפשהאיזולעצמיאמרתי
איזו .דיחויסובלאיכראומדrרתמיישליאמאהבולים.אתלסדר'להשדחוףאמרה
מלים.מבינהלאאפילואתלי.א_לך.אנימלים.יודעתלאטיפשהילדה
לאאמא .קפחשותהאמא .הביתהחדרתיאני 'ממול.לרחובהלכו'הויעלאלי

 1981ינאור-פברואר

ניגשת .אזאפילוממנהפוחדתאני .עמוקהבשינהשקועה '"היאהיית.איפהשואלת
כשינהאמאיוצאת.אניאמא .בכתףלות.בקאותiדמטלטלiודשות.ממנהלבקש

צדיךמסכימה,'אבל .בעצבנותמזהמתנערתאמא'?ללכתיכולהאניאמא.עמוקה.
 .עמוקהבשינהדברים_אותהלבקש

 ?שחזרתה,קד .מה
ליעל'ה.הלכהי.אל-
 .ההודרםאחר-כךאחריה,רודפתאתלהסתדר.יודעתלא ?האהשאירו,ואותך-

 1 • , • •אותךצריכהלאהיאסוף j::ן •עליךים_כועסשלה

עליהחשכתי .באלישמחתייכרכלאבלרע.דברעשיתי,כא''ילומתיבישת.אני
 . .התפרקהכיסאחתבכת .הספדכבית 'שכפרדנו .מרגע
ל.עשותכיל-בשבצהרייםמתגנבתאניכאילו ·שלי.האישבפכימאדאשמהוהייתי

-דע.דברשוםעש'תילאעלי?כועסת:אתאמאכ~ון.לאגסים.וכיחיםיעל'העם
תסריטים.לכתובתפסיקימתיסוכריה.ליוכתןהרעהדאבאמדכךכלעצובהאת

מתיםלךאמרו ;והחלומות :מהחלומותלהםשזכוריםם 4קטכמiוזvיםעושיםאנשים
 ·. . . / 'ראשונים.
אמדהואכלילה.באחתמסתיימתהעבודהחדשה.גווברת'ליובאהולמחרת

אמדהר~ה~רכדים,לצוותהסעותישכעיניו.והעגלגלהקטן 'גופה 'אתוהפשיט.
אתלהוכדר 'הסביר,הר~מאחוד,ההלבשהחדריי;ןיד.כמושדיהעלניגרוועי(יו'
מצנצנותסוכריהלקח 'הוא-שלה.החשוףהמותןקואלחדדווא~בעותיוהסינר

אתלהמרחכךאחדאצבעותיו.שתיבפהלהושםשבפתחהשקופותהדברני~
 •באדוtכ.השפתיים
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