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עללהסיפרכשעמוסכאמבטיהדניאלשלכגריםניכסהאתריךiו הגיבהלאהיא .ככפרהכיתאתכשותפותלקנותשרגאשלהצעתו 1
למחרת, .כטלפוןהסכמתואתנתןככדשהואלהאמדלאועמוס

אתם"אם :הכריזר;כ:;נל;רעלהשככשהנושאז'קלין,אצלכמסיכה
היאאכלמבטה,אתללכודעמוסניסהאקנה!",אניתקנו,לא

כדדכםאחד-כך,דקלה.נרגעאינוהעניןכאילועצמהרשמהממנוהתעלמה
לכפר.לעכורכאמתמתנורןהואאםאותרשאלההכיתה,

 ".כעיניךחןמוצאלא"זה
 .השיבהלעשרת,"צדיךאתהכעיניחןשמוצאמהכל"לא

ויהיהלקנייהמתנגדתשקאתדיןלוואמדשרגאאלהלךהואלאחד-מכןיומיים
אחד.שותףלמצואעליו
שרגא.אמדהשאלה,"זאתלאשותף,כליגםלהסתדריכול"אני

 ".לעירקשורההיא Iכקאתדיןלהתחשב"צדיך
לעיר."קשורים"כולנו
 ".יותרפשוט"אצלך
ככפר?"לעכוראלךאםמאושרתתהיהשהןהחושב"אתה
דבריואתרש.יפפןחששאכללקאתדין,דרמהאינהשהדהלו,לומדרצההוא

נסתייע,לאוכשהדברעצמו,אתלהסבירצררךחשזאתעם .כהדהכזלזול
נשמעהשכקולראלאאני?"מהואני.צייד"אתה:אדונהשתיקהלאחדהפטיר
משרגאזכהשלארצון-טובשלכחיוךלהקהותהניסהוהואלגלוגשלנימה
 .קלכנוד-ראשאלא

שרגאאתאוהבתלאקאתדיןעמוס.חשב-אחדככיורןנוצרתלאסימפטיה
לאשרגאגםאכל .שמראתמתעבתכמרשלך,""החכרארמדתכרוכשמדברת

הריהיהדהואילולכך,סימןנתןלאפעםאףאם-כימיוחדת,חיכהלהרוחש
 .אמד ",השיפוץכעכורותלךלעזור"אבראוחמימות.רוךקורנת
לך."אניחלאתברא,ערד"אתהרגליו.ושיכלסיגריההציתשרגא
 ,, .כיחדלעכורחשכנומזמן"ככר
רדומהגבותיווקשרעיניוצימצםוהואשרגאשלפניועלנפלהז;,זמשרצועת

14 

לעצמוואמרכידידותשרוייםשהםהשניםעלחשבעמוסלכנרת.כעומדהיה
שאיפרתערדישלשרגא .שלוכדדנואיש-אישאכלכיחד,מזדקניםהםשהנה

 "?כקנייהלהשקיעל;כ:;נל;תציע"אולי .אותרשמחזיקמהרזה
גרפורמשךרגליואתהפרידמידהלוואה."להשיגיכולאניאכלאפשרות,"זר

 "!בשבילךגםאלאכשבילי,רקלאקונהאניהביתאתלך,"תדעקדימה.
לא"קאתרין .אמר " 1קשההחלטהלקבלעלי"יהיה .עיניוהשפילעמוס

לשם."הילדאתליתתןלאתשלים.
 "!לזהערדהגענו"לא

זהלרצונה?בניגודבסנטרדירםהעכורהאתדוחהאנימדוע .מוחלטזה"אצלה
לזה."כוחאיןולילריב,אומר

 ,, .קודמתשלךהבריאות"לדעתי,
הארדכנגדאבלהסתתרה,השמשהקודמת.לתנוחתוחזרושרגאענהלאעמוס

פוטוגניים,פניםעליהם.נסרנהחומרהשלוהבעהכהיםפניונראושבחלון
חורשהמצמחאמןשלראשהפה.כצידיגולשיםנוקשיםתלמיםושניצמרקים

עמוסחשב-עצמועםהיהמחמיראילוומאפיר.ההולךמקורזלשעדשל
שאמרנזכר .ביצירתומאשריותרכחייואמןהואאכללהישגים,מגיעהיה-
"ציוריצייד.שלאמוטבבציור,להשקפותיוביטוילתתיכולהואשאםפעם,לו

ענהלאושרגאלוהשיב "'תירוץרק"זה .שרגאענה " 1לחרדוהשקפותלחרד
לוונחרץגדוליםכדיםעללצייררוצההואעתה .נפשרעומקעדנפגעונראה
"יש ?מכשלדןיצילוגדוליםכדיםהאם .גבוההותקרהגדולהאטלייהמרחב,

 .אמדפשוט,"לאזהמתנגשות,עדיפויותויששרנותעדיפויות
עכשיוהילדאתלקחתתרכללאכךביןהריכרגע.עומדתאינההשאלה"אבל
 ".לכפר

הבריאותאבלקודמת,שלישהבריאותאומדאתה .הזמןכלעומדת"השאלה
לינותניםחולה,ממניעושיםחולה,לאאני .אחריםבדבריםקשורהשלי

 "!הכלזה Iבעיהישלי .כרירהמחוסרלקחתנאלץואניתרופות
מה?""אז

 .זרועותיועמוספשט "?מה"אז
בצלילות-אכןאםתההוהואלשרגאנעםשלאפניוובהבעתבקולרמשהרהיה
 ,, .לפתרוןניתנתבעיה"כל .מצברעםעמוסמשליםכזאתדעת

פניו.עלמאולץוחיוךעמוסנאנחכן,""תיאררטית
 .הטלוויזיהלמקלטהסמוךהשולחןאלרקםהארוכותדגליואתאסףשרגא

 .תכולתהאתוהציגשקית-ניילוןבידר,,נשאריל',.ךהב'הרק.לקניתימה"תראה
 ,, .הרצאתיפראנקאלפיים"כמעט

 "?"מכחולים
אתרכיבהלמקומההשקיתאתהטיל "!כזהיוקר .צבעוקצת"מכחולים
קצרצחוקהפיק " 1כידמכחולהחזקתישלאשניםהרבה"כבר .הסיגריה
לשיהוק.שדמה

 ,, !בעיהתהיהלך"עכשיו
הוסיףמשהר,"לך"אספרמהורהר.שרגאמלמלקלה,"לאבעיהכן."כן,

להתחילצדיךאניאכלנעים,לאזהכטבע.לצייררוצה"אניבהתעוררות-פתע,
דמות?"ציירתילאשניםכמהיודעאתהלמכחול.מחדשלהתרגלכמשהו,

 .להתלוצץעמוסניסהכאופנה,"שרבוהפיגורטיבינגמר"המופשט
 .חיפושזה .אחדמשהרזהבשבילי ?אופנהשלענייןזהשציודחושב"אתה
וזהנייר.גזרישלי.העבודהכליהיוומספרייםדבק .הדבקתיהאחרונותבשנים
אני .בשבילילאתיאוריות .מביןאניכךלטבע, Iלמקורחוזראניאז .נגמר
מצייד."לאאנימרגיש,לאכשאנימרגיש.שאנימהמצייד
זרועותיואת .מעטשפרפהוקומתוויציבותמפושקותברגלייםעמדהוא

מתכוננותכמרפרושותוהכבדותהגדולותידירוכפותגופראלהצמיד
- ?סלעיםלנפץהעשויותאלועבותכאצבעותהרגישותמנייןלהתאבקות.

יצירתו.עלהמעידכרדבראין .עמוסהדהר
מהפךוהחלהשטיחעלחיתהשמתגוללתמכונית-צעצועאלידועמוסהושיט
ארבעאחריכדיכאוןשרוישהיהאפריקאיל 9כ;כנזכר .בפיזור-נפשארתה
ציפורתלז,נדאםהאינסטינקט,לפיפועלחיה,כמר"אמןכפאריס.שהרתשנות
זכרלאאבללשרגא,זאתלספרחשבהוא ".יותרתעוףלאגיארגדפיהנודדת

לקהאוהאינסטינקטלפילפסלחזראםבגודלו,עלהרמההפסלשלשמראת
אתהניחוהואלדבררצונוחלףכךכתרךתיאוריה.שלמדאחריכשיתוק
שלבמצבהיההעליוןגרפופלגשכלבאופןלאחורעצמורמשךלצידוהצעצוע
 .והרכההרחבההספהעלשכיכה
שרגא.שאל "?משהושה"תשת

 .הכרעלראשובהשעינועמוסהשיב"אחד-כך,"
ולאהיוםעובדתהדהלקניות."ארד .חזררגעוכעכורלמטבחפנהשרגא
הערב."עדתחזור

 ".הולךאני"גם
 ".תיכףחוזראני ?בוער"מה
הדלת.עדשרגאאתבמבטומלווהכשהואבלינועמוסחשב-בוערלא

שולחן-אלחיתהרכונה .זמןעודישמהגןדניאלשלשרבוועדבביתקאתרין
ישוב.רמתיהולךהואלאןאותרשאלהולאהביתאתכשעזבשלההכתיבה

שערהאתללטףמאחוראליהוניגשמהמקלחתיצאהואלפני-כןקלהשעה
הוסיפהידו .לנשקהעליהכשרכןלואמרהטוב,"מדיח"אתההרך.הערמוני

ידעאבלאתה,לשכבברהתעוררוחשקשדיהואתהארוךצוארהאתללטף
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יסתייםוהכלהחשקישכךממקומהארתהלעקורשיצליחרעדתמאןשהיא
במפח-נפש.

לארקאתרין .שלובדרכובשירגם .כךעלמרמזשרגא .ברירהתהיהלאנראה 1..
ותמצאמהפרעהתשתחררהיאהרושם.אתלעשרתשרוצהכפיאומללהתהיה
 ?ארתהלהצדיקשלאאפשררכי .הקרבןרגשיאתבתרנהלכלכלנוספתסיבה
הסתבכוהדבריםאחר-כך .בילדרצתההיאולאבנישואיםרצתההיאלא

ומבקשלידהשרועוהואבספרקראהבלילות .כהרביניהםניצבהוהשתיקה
והואהשפלתו,אתחוגגכמרלפעמיםברננעץהיההקרמבטהרקלרצותה,

בלאחלפווהלילות .עבודתושבחדרהספהאלונמלטיאושרברשתנלכדהיה
הוא .בהלאהאשם.בהלאלא,פנים.והזעיףהלךוצר,הלךוהעולםשינה,
ראהכאשרברתעתעהנואלתגאווהלסלידתה.הראויוהואלכךהביאהאשר
ציגתהבשיררירן-נפש.גבהעלושרכבתבאיטירתמתפשטתלראשונהארתה

שאגרת-הפיקהוכניעתהדמואתהקדיחהעומדיםכמיםסביבההשפוכה

 .ונואשתסתומהתמיהההאצורהצחגרפהעלשהחליקומגרונו,ניצחון
עלחשבפעםלאאבל ,שלוחת-הרסןלהסתערותוגירוימצאבאדישותה
שמהאתהרגהשהיהוישמסחרר,תארהריחהמדיףהתוססגרפהרעלפלרראנס

במרחביהןלהטביעואומרתכמרעיניהאתפוקחתרקאתריןבהיסח-הדעת
האינסופיים.הכחולים

במלואעומדיםעדייןלההיואשרהנערהפנימהלב.לעקוראיןפלרראנסאת
ההמולהבתרךופוליטיקהספררתעללדבריומקשיבהוהיאעיניולנגדיפעתם

המתלקחתוסקרנותהאליוארתההשיאו 68מאיגליהסטודנטים.אסיפתשל
אזרוכאשרביניהם.המפרידותהשניםסףעלתיעצרשלאתקורתברהפיחה

"מאהב :עליזיםצחוקקרקוריהפריחהצפונותיו,אתרגילהבנפשועוז
שהסתתרהבהשכנהפריצותאיזו .מירחםכחתולעליווקפצהקראה "'רומנטי
לחיבוק.לנשיקה,למגע,המזמיןכלשהו,התמיםהנערי,החןלמעטהמתחת
חסרת-הברשה,לחירותההיהמשתאהותמידעמהנפשראתידעלאהוא

סרהלאהדאגהאבל .סוףלהםשאיןלמישחקיםלהתמסרותהליוזמותיה,
ארתהורצהלהקינא ,בחברתםנהניתושהיארביםשמחזריהשידעלפיממנו,
הפלגמאטיתההופעהבעלהאמריקאיהבמאישהופיעעדבלב.דלעצמו
מצאבקאתריןאבלמנשוא,קשהחיתהתבוסתוומעולמה.ממנוארתהוהפקיע

הפגועה.גאוותואתהזיןהצוננתובהשלמתהנחמתואת
לאשניםששמקץששבהרפלרראנסבמציאות,אחיזהערדלוואיןחלףזהכל

מתעסקת,"לאאנינשואיםגברים"עם .לפני-כןשהכירנערהלאותהדמתה
ומערפלתבאבריוזוחלתנוראהליאותחשוהואנלבבתבבת-צחוקלואמרה

הזכררנרתרקלעצמו.ואמרחזר-במציאותחסר-אחיזהזהכלכן,דעתו.את
 .ועצלארוךבפיהוקפיהםופועריםמתרדמתםמתנערים

האורמפניעיניואתועצםלמרגלותיוהמונחהמעילאתעליומשךהוא
בתרךבהתמדהשחתרוחרישידקזמזוםהגיע;כךבתרך .ן'החלרשלהמסנוור
הואערד ?המקרראולי ?האשעלמיםשרגאהשאירהאםהדממה.מעבה
וחוסר-אוניםריחוקשללהלוך-נפשנקלעזה,מוזרזמזוםשלמקוררעלתוהה
אדמהעלמוטלעצמומצאלבסוףבאיטירת.צונחשהואעליוהיהרדומה
בצינורות-ההשקיהלידוזרמוהמיםהיוקדת.מהשמשפניוומליטתחוחה

ברנרסןרוויעפרוריחהאבטיחים,במיקשתהסברתהממטרותאלהחשופים
 .הבלתי-נלאההמיםכזמזוםומתמשךבהירחלוםלסףאותרומביאדמדומים

בר,מתבצרתהרגשהאבלהתחיל,טרםארפס-חלףכמרוהחלוםקררהלאדבר
מהעולםחלקוהופךבאדמהדביקות-נצחדבקשהואכאחת,ורוגעתמעיקה
בחייםיצפהה'מעת .ללא-שיוראותרוקולטלתוכוהחודראותר'המקיףהדומם
ישןכצלילהזורםענוגשיר-תוגהוכלברזרשאננהבדממהשרריכשהוא

רתחתהמדבריהנוףבתרךוקפאשנעצרישןחזירןהילדות.שלמחליל-הקסם
עתה,אליושבוהנהפניו,עלוחלפובמקומרהניחרהרוהימיםשמי-התכלת,

טשטושעדגדולבאורט:תליהיערעצימסבךלפתעהנחלץמרהיבכמראה
ואיןצערכלבראיןוהואודוממת.אפלהחסרת-צררה,דמותובתוכוהצללים,
הנופלכאורודומםיציבהכלכיכלל,רגשואיןיאושואיןציפיהאיןשמחה,

ולאפניהעלצורתואתצרהשכברהתחוחהוכאדמהשם.המוטלתגופתועל
ערד.זעה

שברמהחזירןלהינתקאבהלאהואונכנס,בחשאיהדלתאתפתחכששרגא
ביןהתלוירבצוממקרםברמתבונןשהואבנפשומדמהוהחלשרריהיה

בדלתנשמעונקישותכיבלב.דקלהשעהאלאנמשךלאזהמצבאבלהזמנים,
את.בפרקחררצפת-העץאתהכבדיםבצעדיומחריקכשהואלפתוחאץושרגא
למישורה.עמהויוצאארתהדוחהושרגאבפתחעומדתג'רדיאתראהעיניו,
 .מרפקועלוהתרומםהמעילאתמעליוהסירהוא

בשרבו.שרגאשאלארתך?""העירה
לעתיםליקררהלאזהרצופות.שעתייםישנתי"בלילהמתמתח.והחלקםהוא

קרובות."

שרגא.הצטחקרחוקות,"לעתיםקררהזה"לי
היורטוביםדרש""להבנייןשלהעגולהגגנעפי .החלוןאלפסעעמוס

היהיכולבהירים,ענניםהמכוסיםהשמייםבלבהרחבלהם,מעברומבהיקים.
הסורגיםרקמתבתרךבאיטירתהזוחלתאייפל""מגדלבמעליתלהבחין

ישיבתושנותכלמשךאחתפעםאלאעלהלאשלמגדלחשבהואהצפופים.
שרגא.אתשאל "?אייפללמגדלהילדיםאתפעם"לקחתבפאריס.

מהמטבח.שרגאשלתשובתובאה "?למה"כן,

 1982יוני·אוגוסט

עציםהנטועהלמטההגינהברחבתיבשיםעליםגרפהמגפייםנעולהאשה
ששערןעגולהקרחתובעלכרסתןאישבההתבונןממנה,במרחק-מה .בודדים

ומוצקהרטובההאדמה .ממקטרתוויונקבלתי-גמורפסל-עץאלהיה
לעבודשנוכלחושב"אני .ומצולביםדקיםתלמיםבהנתנוהמגרפהומלתעות
בסנטוריוםפיזית.עבודהזולישנחרץ"מה .מהחלוןבפנותואמרביחד,"
 11 •בחוץהייתיהיוםוכלבגינהעבדתי

 11 •הזמןכלשאניאומרמהזה"הרי

משפיעותלאכךשביןת_התרופואתלהפסיקעלילהשפיעמנסה"הפסיכולוג
עםשהפסקתילךי riסיפ"רנחנק.אניכאןמהעיר.לצאתצריךאניאבלעלי.

מגוחך."זהבקבוצהומדיטציההתעמלותלעשותבשבילי,לאזה ?היוגה
זה."מהיודעלא"אני

אדיקותבאיזואותולראותצריךוהייתלשםבקביעותהולךסורל"אבזרה
הודי.נזירכמועצומות,עינייםעםעמוקהבבהייהושוקעהתנועותאתמבצע

שהודפסהשלוישנהתמונהפעםליהראה"הואבבת-צחוק,הוסיףאגב."
קצריםבמכנסייםמקל,כמורזהמשם.גורשכאשרבמצרים,העתוניםבאחד

 "!גאנדיזה :אמרוהתמונהאתראוכשהאנשים .לעיניוומשקפייםובסנדלים

 .השולחןעלהעומדתמהחפיסהסיגריהונטלמהקהקצחוקהפליטהוא
 .שרגאאמרי"אותוראיתילאשנהעשרים"אולי
 :והוסיףהסיגריהאתעמוסהדליקרחוקות."לעתיםאותוראיתיאני"גם

 11 •לעזרתונרתמהשלוהחבורהוכלסרטיםלעסקינכנס"עכשיו

צריךיומיים-שלושהשתוךואמראותוהמעסיקהענייןאללשובביקששרגא
הרכישה.הסכםעללחתוםיהיהשאפשרכדיראשוןלתשלוםהכסףאתלגייס

עמוס.השיבלקאתרין,"תספראלאבלרוצה,אתהאםהלוואהלךאשיג"·
 "?להלספרהולךאותירואה"אתה
שלה."בכסףזההריביחד,קוניםהיינואםכסף.איןלימצטער,מאד"אני

הוארוצהשאנימה"כלקלות,אותווטלטלבזרועושרגאאחז 11"עמוס.
הביתאתאמכורברירהליתהיהלאאםבעיה,לאזהכסףהחלטה.שתקבל
 "!החלטהלקבללדעתפשוטצריך ?אותוכשקניתיכסףליהיה .בלונדון

שאפשראמראחר-כך .ממנוידומשךושרגאבהסכמהראשוהרכיןעמוס

והרקובהישןהמספואערמותפינויאחריהבא,בשבועכברבעבודהלהתחיל
 .בבנייןשלםאגףהממלאות

 ".גשיראתאתנו"ניקח

אליו."סבלנותאין"ליידיו.שתישרגאהניף "!אתילאאתך,יעבוד"אם
צירוף.ז'קליןשלבסטודיושרגאעםהעבודהעלבשירשלבדבריונזכרעמוס

ידייםשתיעםלאדםבמיוחדלעבו.דקללאשרגאעםובלתי-אפשרי.משונה
בריבבוהושעזוישנגדוטענותהיולאחריםגםאבל .גשירכמושמאליות

עמולהיכנסהתוכניתאתו.לעבודלוהזדמןטרםעצמוהוארק .גדול
שנעבודהזמן"הגיעהתממשה.לאונגרותצביעהעבודותלביצועלשותפות

אמר.ביחד,"

 .בכיורכליםשוטףוהחללמטבחשחזרשרגאענהמאוחר,"לאפעם"אף
אתהגישהחלטה.לקבלאזידעאכן,עמוס.נאנחכך,"והיה"הלוואי

שאיפתואתלהגשיםכדיכלכלייועץשימששבהליצואמהחברההתפטרותו
לפניישראלאתשעזבמאזשנדחתהשאיפהפוליטית.לפעילותלהתמסר
התפטרותו,אחריתיכף .מומשהלאשרגאעםהשותפותאבלהיובל.מחצית
ארצותעלעבודות-מחקרשביצעהמארכסיסטייםכלכלניםקבוצתאתהתחבר

הוצאתמאמרים.חיבורועיבודו,חומראיסוףביןחלףוהזמןמתפתחות,
זהומכללמצולותעמהאותוגרפהשהמערבולתעדונסיעות,כנסיםכתבי-עת,

נאנחאומר,"שאתהכמווהיה"הלוואיחסונות-מרפא.צלקותאלאנותרלא
שוב.

 .אליווגבושרגאאמרי"לצפצץלדעת"צריך
מעמידסתםאולכשלרבותיו,שווה-נפשהואכלום .נרגזמבטבושלחעמוס
שאתהלילספררוצה"אתה ?כזאתבהרגשהלחיותאפשראיךאבל ?פנים

אדיש?"באמת

 ".המלהלאזאת"אדיש
 "?המלהמה"אז

המלהאתכמחפשראשואתומטלטלמהמהםוהחלהברזאתסגרשרגא
לשוםתוליךשלאבשיחהלמשוךהרצוןאתלפתעאיבדעמוסאבלהנכונה,

ובידההדוורעםעתהדיברהיבשיםעליםשגרפההאשה .החלוןאלוחזרדבר
 .שכמיהמונחתהבלתי-גמורפסל-העץועלנעלםל 9ה;כ ;מכתביםחבילת
והביתהילאןלוהיהשלאאלאללכת,מעדיףוהיהבועמדהמדכדכתתחושה

לאולעולםמקוםבכלזר-לעצמואמר-זר .זאתבשעהלשובאבהלא
צרכיואתמספקמשלו.מושגיםעל-פיחיאבלטוב,ידידשרגאבהבנה.אזכה
שפת-הים,עלילדכמוהציור.גםלדידו,מישחקהכלמשחק.מהחיים.ונהנה
קונהאחרים.בדבריםמשחקפועל.לאוכשהאינסטינקטהאינסטינקט,לפי
גולהשלפניםמעמידאולידידים.לעזורמתרוצץתבשילים.מתקיןבית,

האדםלאשרגאלא,הכשלון.עלנלעגפיצויתשומת-לב.לרכוש .פוליטי
עולםעםונלחםנאומיםנושאלזינוק,דרוך !קישוטדוןלא.גשירגםשיבין.
הולכיםומתרופפים,הולכיםוהקשריםבבעיותיהם,טרודיםהאחרים !ומלואו

ממקוםלהשקיףהאשליה,בחוטילמתוחמפתהעדייןהסקרנותרקומתנתקים.
מהלקיצו.הגיעבושחלקךמתנכרעולםעלמופרכת,מעמדת-יחידמופרש.
 ?כושלתהצגהעלהחזרה ?ההתמדהתועיל
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 ".לצלצלרוצה"אני .בוומתבונןידיואתמנגבשרגאאת'מצאמהחלוןבפנותו
 .שרגאאמרקפה,"מכינהכבר"ג'ודי

היהואמורבמזרח-התיכוןמסיורשחזררולאןלאמילוצלצללטלפוןניגשהוא
העתונאינמצאלאשעהאותהבל ..i~ ,בישראלפגישותיועלפרטיםלולמסור

שישובבמקרהשרגאשלהטלפוןמספרואתשמואתמסרוהואבמערכת
הצהריים.עדרולאן
 "?בא"אתה :ואמרהשיחהלסיוםחיכהשרגא

צלצול."עוד"אעשה
שם."לךמחכהאני"אז

לבסוף .לצלצלמיאלעודלוישאםוחשבהטלפוןלידעמוסנשארבצאתו,
בהיוותרהמנתקתשהיאכיווןמענה,שיקבלתקווהכלבליאשתואלצלצל
והחלקםאחר-כךכפותיו,ביןוראשוהרהוריםתפוסרגעעודישבלבדה.
שגמלהעדאזלוחיתהכזאתהרגשהלקרות.צריךמשהובחדר..מפסיע

לאפלוראנסאבל .עלפון-חושיםאחוזבחצות-לילהלרחובויצאהחלטתו
צריךהייתי"מהאותו.שאלהלי?"אמרתלא"למהממנה.רוצהמההבינה
 "?שצילצלתזוכרלא"אתה ,, .זוכרלא"אני "?צילצלתלמה"אז "?לךלומר

בית-החוליםבחצרשנשבההקרהוהרוחלוכשסיפרהבעיניהעמדודמעות
הערפלמתוךולמקוטעיםבאיטיותנשלףאחר-כך'באהזיכרון .אותוהרעידה
יודעלאאישאחד.לאףסיפרתי"לא "?לקאתרין"סיפרת .עליוהרובץהכבד

 .ושתקההסמיקהוהיאיודעים."הרופאים"אבל ,, .לילהאותואלישצילצלת
בוהקאלבוההכשהואלעצמואמר- !יקרהכךלא .שוביקרהלאזהלא,

 .השמים

היא .הסמוךלסטודיוכשפנהג'ודילואמרהאותך,"שהערתימצטערת"אני
 .בידוקפהוספלבפישוט-רגליםכורסהעלהיהשרועושרגאהכןאצלעמדה
 .בסבר-פניםהשיב ,,ישנתי,"לא
 .אמרהקפה,"לך"אמזוגוהמכחול.ה~לטהאתמידההניחההיא
ועינייםבולטותלחייםעצמותבעלתאשהשלתמונת-דיוקןעמדההכןעל

היהלאהתמונהרקעלא-ברור.בדבר-מההפתעהבמיןהמתבוננותגדולות
אשהאותהשלקטןצילוםגילהכךבתוך .לבןעדייןהתחתוןוחלקהגמור
ג'ודיאתשאל "?מעתיקה"את .הכןשמאחוריהשולחןעלספראלשעון

 .הקפהאתלושהגישה
 "?בעיניךחםמוצאת .שליאמאשלתמונה"זו
 "?מציירתהיא"גם
אני .בצעירותהפסנתרניתחיתההיא ?כזאתנראית"היא .צחקה "?למה"לא.

לאאבאלאמנות.האהבהאתובי,באחותיבנו,שנטעההיאהרבה.להחייבת
צחקה.ושוב ".כללבזההבין

וגםדברעליהיודעלאשהואעמוסחשבג'ודי,שלהמנומשיםבפניהבהביטו
אומר"ומהשלו.לסטודיואותהוהכניסאותההכירשרגאכיצדזוכראינו

שרגא.לעברנפנההמורה?"
אותו.""תשאל

אותוופוטרעיניואתשמצמצםהדק-המגחך'חיוכונסתמןשרגאפניעל .
 .מתשובה

 "?לפחותלךעוזר"הוא
כאן,כשהואטובמרגישהאנילומר,איךבדיוק.לא"אבלמיד.השיבה ",ןכ"

שמחהאניחשוב.וזהטובהאווירהמשרההואמשהו.אומרלפעמיםמסתכל,
 ".אתולעבוד
משרהענקורוגעת.עצלהבתנוחההכורסהעלהשרועבידידוהסתכלעמוס

 .והערצהחיבהלוהמעניקותצעירותנשיםמוקףשהכירומאז .טובהאווירה
 .'ודיגאמרה "'יודעיםשלאאושיודעיםאוילומדיםלאשציוראומר"הוא
יודעת.""ואת

 .דברשוםזהאבלבניו-יורק,בית-ספראמנם"גמרתי .בכתפהמשכההיא
הכל."זהטכניקה,לומדים

הואגםהנה .ולמכחוללצבעלשוברצונועלשרגאשלבדבריוהרהרהוא
עלוחושבדיוקנאותמציירתבהמתבונןג'ודי,שלמנוכחותהתועלתמפיק

 .הזינוקנקודתאלהמקור,אלהטבע,אללשובאבק.המעליםשלוהדיוקנאות
מהקפהלגםהואדמיונו.אתמפרנסתעדייןלהצלחהוהתקווהלויששאיפות
 ;שרגאשלתמונות-קולאז'שתיתלויותהקירותעל .סכיניועיניווהשיט
 "?שלך"אלו .הקיראלופניהןאחדותתמונותשעונותהשולחן,לידבפינה,

 ".מציירתכשאניבהןלהסתכליכולהלאאני ."כן
 .ובערביתבצרפתיתספריםולצידו:;נשירשלהמזרוןמגוללהחלוןאצל

 "?לךמפריעלא"ובשיר
 ,, .משונהאדם"בשיר
 "?שלךהציוראתאוהב"הוא
אתכמבקשתבשרגאוהביטהצחקההיא ,, .אותורואהלאשבכללחושבת"אני

 .עדותו

רואהלאבשיר .בזרועותיוברכיווחיבקהמגוללהמזרוןעלהתיישבעמוס
לפעולהדרכיםפורצותהשאיפותבטוב.חשהמרוצה,היאאבלשותק,ושרגא

והלאה,מהםשההצלחהיודעיםאםוגםגדוליהפיתוי .מסתגליםולכשלרכות
'וכיפעולהזוגםטובה.אווירהולהשרותשוויון-נפשלהפגיןהברירהתיוותר

 • .בשתיקהוהתעטףמהקפהלגםהוא ?תיקראשםמה

בא"יהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

וחינוךלתרבותהמרכז

ענפהפעילותומפתחיוזםולחינוךלתרבותהמרכז
וההשכלה,החינוךהתרבות,לטיפוחהמיועדתומסועפת
ההסתדרות.חבריבקרבההסברהופעולותהאמנות

11 
ולהעמקתםהפעיליםשלהשכלתםלהרחבתהפעילות
 :מיוחדיםספרבתיבשורתמתרכזת

 .הירדןעמקד"נכנרתיאהלוייי •
רחיארן .זעיישההסתדרותלפעיליםהספרבית •

תייא. , 5נהרדעא

חיפה.שפרינצק,קריתלפעיליםספרבית •
 .באר-שבע , 7העצמאותרחיולביי"שדותבית •
 .בית-דגןהחקלאיהפועלבית •
ירושלים.שטראוס,רחיהפועלים,מועצתבית •

הכלליתההשכלהלהרחבתמוקדשתמיוחדתלבתשומת
מאורגניםזובמסגרת .ההסתדרותחברישלוהאמנותית

ללומדיכנסיםחוגים,להשכלה,מכוניםלימוד,חוגי
תזמורות,מקהלות,הלשון,להנחלתקורסיםתנייך,
 .הארץולידיעתלטיוליםוחוגיםעםלריקודיחוגים

11 
תרבותמפעלי
 :הבאיםבתחומיםשירותביצועשלזרועמהווים

מישלב
הואמקצועית.והשתלמותכלליתלהשכלהישראלימכון

ובחיפה,א"בתבוקרביייסבכתב,להשכלהמכון :מקיים
מבוגריםלומדים .וירושליםחיפהבתייאערבביייס
 .שוניםמקצועייםקורסיםישלבממקייםכן .ונוער

הקולנועמחלקת
במחלקהלהשיגניתןועלילתייםתעודתייםסרטים

למועצותתעודהסרטיא. 11ת 12שינקיןרחילקולנוע,
לתרבותהמרכזבביתההשאלהבמרכז :הפועלים
תייא. , 93ארלוזורוברחיולחינוך,

"ספרי"

גדולות.בהנחותוצעצועיםמקצועייםספריםלרכושניתן

למוסיקהוו/והספרית
מוסיקהספרישלמגווןמציעה

מנדולינה,גיטרה,אקורדיון,לסולפגי,לימודספרי •
 .ופסנתרחליליתאורגן'

לבתי-שיווניתולמוע,דלחגמלחיניםשלקבצים •
 .בציבורלשירהשוניםשירוניםוכןולגני-ילדים,ספר

 .והוראתההמוסיקהבנושאשוניםספרים •
 .מיוחדתהנחה-ומוסדותפעיליםלמורים,
בעיימוחינוךתרבותמפעלי :לפנותנאבהזמנות
ביייס(בנין 53וייצמןרחילמוסיקה,הספריה

תל-אביבמישלייב),
 . 03-219181-3טלפון

 34 1מס , 77עתון 16


