
סךפךך

הכנריתמות
נצראלי

אלוהיותלויותעיניהםהתאהבות.שלאווירהאצלםשררהמידת
בשוחחםאיש.ככשראשהנדבקוצמודיםביושכםכרכרת..כאלו

חיכהשמרתללאמישפטנאמרלאמילותיהם.התנגנוזר,עםזה
שהיוכעלי-חיים,כשמרתושימושהקטנהוכינוייקילוסותוארי

כאנגליתר"דךלי~ג':כגרמניתלי~ה""זגייךכניעה.ושלרכותשלהבערתכהם
שלירקטנרטרנתוחלומיהאהובהוציפורניוחתלתוליושפניכצרפתיתרי" Wר"

 .שגררהדיבורמלשרןכחלקכשיפעהכאלומיליםרעודיפהפה,ט~פשרן
נרגע Iבית-שחיהוהואמתניוחובקתהיא Iהתחבקוארכידידאחזרכלכתם
 .כשיכרון Iכעורית-שפתייםלהתנשקנהגר .כשדהקלות

והעולםבעצמםעסוקים Iומפונקיםגדוליםילדיםכשניהיוובצאתםכבראם
רעותו.פימוצאאישצפרהםלאהבתם.תפאורהאלאקירם,לואיןכמרסכינם
הרצוןשעלהלפניערדהובאההתהכרסהמחשבות,אפילומראשניצפר

וארשתהצינהכהןאחזהכטרםהרגלייםעלנפרשההצמרשמיכתלשחרחר,
 .הכאבהופיעבטרםהפניםאתכיסתההדאגה

מקושטת Iככריםמרופדתומצועצעת,רכה'אוהבים' .שלכקןחיתהדירתםגם
וכשולחן ·משקיעותככורסותענק,מימדיבעלתכמיטהמרוהטתכג;:בלנים,

להתפרקדלישככ,מישטחיםוהרכהלהלךמקרםמעטהיהוככר.סגלגל
פסלונירעליהןהמדפיםאתניסרמעשי-ידקטנותמפרת-תחריטיה ..ולשכת
פרחיםזרעםסמוקת-לחייםילדהאווזיו,עםים.ארוזרועהצבעוניים,חרסינה

א;~רהתיקרה,מןהשתלשלארגמןכצבעאהילכאלה.כיוצאיםפסלוניםרעוד
עםרמשרייףמשופשףמרבד .כקצותיומשיוגדיליפיצו-ממאשריותראור

ככלפוזרוכרש.לפרטי .קיראלמקירהשתרעכשוליומהרהערכסקרתפיתוחי
המיטה,עלחולצהלספה,מתחתנעל-ביתכרישול.כחינניות,כאי-סדר,מקרם

שהצינעהנשיים,לכרשרפרטיהשידהעלעניבההכיסא,מיסעדעלמכנסיים
שלאפלהתמידחיתהכדירהלמחצה.הפתוחההארוןדלתעללהםיפה

 .קיץכעתותנעימהוקרירות'אינטימיות
מרבדי ·א,·ז'יגהארדיגיכי-אםכפיהכךנקראלאמעולםאךשמרהיהזיגמרנד
ודק-גידרההיהגבה-קרמהואהבתה.כדמיונהוכינויים"שלי"המילהכתוספת

\ 
היושחוררתשערותיומשהר.שנהביכןפיעלואףכהה-בוהקגררןולעורר
רוטטחדרת,בזריותוגזורוגבריודקקטןושפמותמידוסרוקותמשוכרתכפחם,

כשחרר"שלי ;ל;פ~"נערי.חתולי,שרירי,היה,יפה-תוארגברשפתיר.ככר.ע
מלרכשקשרת.וציפורנייםארוכותואצבעותיפותידייםלוהיואותר.כינתה
רכב.ללאונקירתמגוהצותהרכה,משומשותאךהואמרת,כהרת,כחליפותהיה

ועניבתובורקותשחוררתנעליומוזהבים,חפתיםכעלותצחורותכרתכותיו
לטפני,צמרמכדביתחלוקלכשלכד,כהירתםכבית,גררנו.פיקתתחתפרפר
חסרות-עקבים.ל;:;נדנעליוכערלרחבהכחגורהואסוףאחוז

מאי-יותרמנגינותשטרפת'חיתההעולם·.מלחמרתשתישכיןכווינהנפגשו-
הטיילתהכיכרות,כימרתכתי-הקפה,האופרה,ביתהקונצרטים,אולמיפעם.
והיאריפה-תואר,צעירצועניכנרהואצלילים.ורדוףרודףרבקהלמלארכקיץ
כלתיחיתהאהבתםשנים.כחמש-עשרהממנובוגרתיהודיהעשירים,כת

יודעתלאועמוקה,עזjדשכזאתוכתורהדעתעלמתקבלתוכלתימרככת
מיצרים.

כרוהביטההתזמורתלכימתסמרךהשולחןאצלישבהיום-יוםתמים,שכרע
כקנה- .וניגןבידרכינוררעיו'כין .הבימהעלעמדהואומכושפת.מרכת-קסם

רחבותכתנועותמשרכהבידרוהקשתראנהאנההגמישגרפונעכרוחסוף

אותררקראתהוהיאשיכרוןשלכרקהיהכעיניה .כרכהוהכינור-ואציליות
כאוזניהן-רניגשולחנהלידוניצבהבימהמןירדהוא .כינורואתרקושמעה

השםעלחזרלאורה""הגברתלו.אמרהלאורה","שמילה.רקניגןואחר-כך
נראתההיאומחקה.לואמרהלאורה",גברתלא"לאורה,השבעה.מילותכעל

זהבתכשיטיעדריהכטעם,מאופרותופניההיטבעשויושערהמגילהצעירה
ויהלומים.

מעטעמהנטלההיא .וממשפחתהמכיתהאתרברחהשבוערתשלושהכעכור
מרינהנסערהם .שעליהתכשיטיהואתידהתחתהיהי.שמצרכסףוסכוםבגדים

תזמורתכחברמכתי-הקפהכאחדקבעדרךניגןהואשםעירו,לבודפשט
היהחסר-הגירןכהלמשפחתה,אהבתהלהסבירטרחהלאאףהיאצוענים.
קוננהתחילההרריה. _דעתעלשיתקבלסינריכלהיהשלאשעשתה,הצעד
אףהאהבים.הרפתקתכתרםאליהםתשובהיחידהשכתםההררים,כלבתקווה
משחלפואולם,לה.יסולחהכלבשרבהכיהבטחהובהםמכתביםאליהשלחו

כקליפתהיהזהכל .נכסיהמכלוהוהדיחבידרה Iלעובדההיהוהניתוקחודשים

זיגמונד.אתכאהבתהכעיניההשום

איפשרשכרוהעיר.כמרכזזעירומטבחאחדחדרכתקטנהדירהשכרוהם

לאהובהנאיםבגדיםלקנותכדימתכשיטיהחלקמכרהלאורהצנוע.קירםלהם
ביתמלאכותלמדהלאמעולםהרינאיתהעשיריםכתבית.רכלירהיטיםומעט
לאאלהכלאולםהכית.עקרתעבודותוכיתרוכככיסהכבישולהצטיינהולא

עצמם.עםועסוקיםבאהבתםהיוסומיםכיכעיניהםנחשבו

הראווהכחלוןוראתהחייםכעלימכרושכהחנותלפנילאורהעברהאחדיום
והביטההראווהחלוןלפניעמדהארוכהשעהכנרי.ציפוריוכרכלרב

אלארתהוהביאהארתהקנתהוהיאלכהאתשכתההציפוריםאחתכציפורים.
נוספהלאהבתםולאורה'זיגמונדשלחייהםשוכחואילךיוםמאותר .ביתה
כרצותיההנכרי.חיתהוחמודהיפהציפורואומנם,הציפור.-חדשהאהבה

רכותשערתכגרונה.נפלאושירורודומקורהועגלגלקטןראשהירוק-צהוב,
והמטבחהקטןהחרך .ושרההכלובשכתרךהזעירההנדנדהעלהציפורעמדה
לשירתולצותתזהאלזרלהיצמדנהגרולאורהזיגמרנדשירה.צלילהמלאר

השםאתשגזרהאפשר,לציפור.לאורהקראהזג~די,כה.ולהביטהציפור
כךרביןכךכין .זכורנהמנבכיאותרשנטלהאפשרמרבדי'זיגמרנ.דשלמכינויו
 .וכאהבהבררךונהגההשםכהנבדק
כהםוכלילותהארוכיםכערכיםהציפור.עםלכדהלאורהחיתהרכותשערת

שכתר.אתעדייןהואנשכםהארוכות,:בכרקרוכשערתבכית-הקפהזיגמרנדניגן

דלתאתלפתוחנהגהלאורהלאלפה.כידהשעלהעדרכיםימיםיצאולא
אףהיאידה.כףעלהתישכהואחרכחדרסביב-סביבהתעופפהוזגבריהכלוב
לאורה,שלכתפהעלהציפורנחתהלעתיםלה.שהושיטהכזרערניםניקרה
אלחזרהאףהיאנעים.בדיגדרגלאורהשלצרארהאתרדיגדגהנוצותיהניערה
צימצמהלאורה .כיניהןלשוחחאףהחלוולאורהמנדה .מרצונההכלוב

,,-שירהקצרים.שירהכמשפטיענתהומנדיקלותשריקותושרקהכשפתיה
מולה,לאורהופניככלובהנדנדהעלמנדיארוכות,ה.דקרלעתיםנמשכהזאת
 .לסורגיםמעברקרוב

להנוסףאדרבא,לזיגמרנד,מאהבתההפחיתהלאלציפורלאורה.שלאהבתה
הציפור.כנפשנקשרהזיגמרנדשלנפשרגםיותר.עמוקחדשמימו

קטןוביתנדנדותצמדזעיר,:סולםצעצועיםמינילהגילףהזריזותכאצבעותיו
כגילוףככפר,כילדותונ-זכרהואזאתמלאכהעקבמרובעים.אשנביםעם

ימיםאותםעלסיפרהוא .דובדבןמענפירועיםומקלותכקני-סוףחליליות
אגדות.לסיפורימקשיבשילדכמרלוהקשיבהוהיאללאררהרחוקים
היהואףכשפעניתןהציפורשלמזרנהומצוחצח,נקיהוחזקעצמוהכלוב
כיום.אחדותפעמיםהוחלפוהזעירהכקערההמיםרכים.לימיםמלאי

שללשררתהלרוכשוהיהשניתןאביזר,כלצבעוניים.כסרטיםקושטוהסורגים
 .לאורהידיעלנרכז Iהציפור

זרשערה .זיגמרנדשלכפאתושיכהשלראשונה-שערהנתגלתהאחדיום
הפתילמןיפה ·"איןכנשיקות.וכוסתהלאורהשלאוהבתכאצבעלוטפה
עלכשרהעלתהעצמההיא .לואמרה "'שלךהער.רבכשערותהזההצחור
צרארהעלסנטרה.כתחתיתגדלהקטנהרפימהיותרככדיםנעשואבריהגרפה,
לחשהאותי,"תאהבלאמעט"ערדהראשונים.הקמטיםהופיעופיהובזוית
הלכוהשיבהשערותהוסיפה. 11אמרת,אותי,תאהבלא"ראםכעצב.כאוזניו
לאורה,אתלאהובחדללאזיגמרנדאולם,האפיר.שערהואףכצדעיווהתרבו

ראשיתמאז .ככינורוכאוזניהלנגןהחלאףהוא .ארתהכאהבתוהגדילאףהוא
נהגלאאףזיגמונדלביתם.מחוץרקנגינתואתלאורהשמעהכרינה,היכרותם
כהכוונתצררךהיהואםלהתאמןנהגלאכללדבר,שללאמיתרכבית,להתאמן
לנגןידעלאכללהואההרפעה.לפניזאתעשהחבריו,עםוכתיאוםמיתרים

ההופעהלפניבכית-הקפה,פעם,וכאצבעותיו.כדמוהיוהמנגינותתורים,לפי
לידשכה.החיהגיעו,טרםהתזמורתחכרישיתרומאחרלאורהאותרכיקרה

מפתיעה.כקלותהקלידיםעלרצוה_ראצכערתילנגןהחלההיאהפסנתר.
לפתעמקומר.אלסמורעומדו,עלניצבזיגמרנדונוגה.ערבהנשמעההמנגינה
 .לעולםזהמעשיהעלחזרהולאיכסהמהאתהצניחה Iן Jלנלאורהחדלה
רך,הואהאורהיוםשל-זהבחלקאחר-הצהריים.כשעתכאוזניהלנגןנהגהוא

המרסיקהיללות .כידווכינורוחלוק-ביתלכרש .דמדומיםטרםשלור·א
לאמביטותועיניוהכליאללחוצהלחיו .הכינורחזהאתקרעוכמוהצוענית

-נודעים.·לאמעמקיםתוךאלהבכי,תוךאלהמנגינה,תוךאלאלאאליה
 .עליהןשעוןוראשהאליהמשוכותוברכיההכורסהכתרךישבהלאורה ,

 ' .כנגנוחושיםבשיכרוןשרויהיהזיגמונד
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הנגינהבעתהצ~פרר.קולנדםלאורהשלבאוזניהלנגןזיגמרנדהחלברביום
משרםולהתעופף,לצאתיכלהכיאףומאובנת.קפואהבכלובעמדההיא

לדובבוניסרהמנגינהכשפסקהגםמקרמה'עלנשארהחיתה, .פתוחהשהדלת
לכףמנוחמצאהולאלמקרםממקרםקיפצההיאבאילמה.כשארהלשיר,ארתה

שהוכחו.כפיבמקומםנשארורהזרערניםיאברכה riאתגםאיבדהט.אט-ארגלה.·
הכל;בבתחתיתשכובההציפוראתלאורהמצאהיתה.הבבשרבהאחד,יום

בהחיתהלאכבראךידה,בכף_ארתהלקחההיאהתקרה.כלפיהדקותורגליה
ושקט.אדרךבכיבכתההיאדמעותיה.להזילוהתחילהבההביטהחיים.רוח

 .ארתהוחבקלידהישבהואברכה.מצאהלילה,בשעתהביתהזיגמרכדכשחזר
 .C •נוחמהלאהיאאךבחרם

מןהמנגינותחדלו ".לאורהבאוזניבכינורולכגןזיגמרכדחדלואילךזמןמאותר
לאלמשהוציפיההציפיה,נתווספההתוגהאלהתוגה.חיתה .ובמקומןהבית

 .הריקנות.באההציפיה,רמשכתאגזבהמרחשי.לאמוגדר,
עלוהניחההרחובאללארההאח'יצהבית,אתזיגמרכדעזבברהיוםשלבלילו

 . .הריק.הכלובאתהמדרכה
שערותיה .כעצמהלטפלחדלהלאורה .כההזיקה.עליקפצהבין-לילה ,,נא

פעםמדיבלכתה.דשדשהטרת pמררבנעלייםמרושל.ולכרשההיומוזנחות
 .ואחריהםהחרסינהפסליהיובתרדראשוניםת..הבימחפציחפץמכרה

מכליחלקמכרהאחר-כך ..הדירהקישוטיושארהאגרטליםהשטיחים,
אולםאצלה,שנשארובחפציו.נגעהלאתחילההבגדים.ומןהמטבח

בשוויון-נפשעליהם.גםחסהלאלמוכרם,שיכלההדבריםמשהתמעטו
דבריתמררתנמ;,ררהדבריםרובארכל.דבריתמררתארכסףמעטעבורמסרתם

 1במלחמההיהנתרןהעןלם ..משקןתוצרתעםהעירהשבארלאיכרותמזרן'

 'במזרן'קיצובהיהובעירבמחסורוהארץ
ברבית-הקפהבקרבתעברהפעםהבית.אתעזב .מאזראתהלאזיגמרכדאת

חברילאר.אםלגשתאםמהססת.המידרכהעלעמדה.ארוכהשעהניגן.
ר·לעבארתהמשךנעלם-כוח .יותררת hמאר'-בשעהלבראהיועתידיםהתזמורת
-במקרםהתבוננהתזמרדת,'וזבימת'אתראתהלזג,ג~תמעברבהתקר:;נה,הפתח.

היאבכניסה.הריצפח_אתטיאטאהמלצריםעוזהמקומר.היה.שםה,_הבימ ·בצד .
 .הרכותהקבצניותשאחתכחושכווגירשהארתההכירלאהואאךאותרהכירה

 .נדבה'לכקשנאהכעירששרטטו
ניכורשלקשתוביקשצרעני·נערהדירהאלבאלכתר,אחרכחודשאחרת,פע~
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