
הנדנדה :ח׳ודייד מוחכוד
 הקלים, אופניו על גלוח־ראש עלם לו נע כפות־התמרים בצל החוסה הדמומה בנתיבה

 כקצף קצף חוטי מכוסה שפל־אפיק, ונחל מזה הרוסה חומת־טיט בין כאחוז־תנומה,
 דקל גזעי פזורים שבה אדמה חלקת השתרעה והלאה העשוב הנחל משפת מזה. הסבון
 צפופת־ פוריה, שפלה נשקפה חומת־הטיט מאחרי ואילו פראיים, וחילף שוש ושיחי
 שסלי־קומה, שיחי־בר ופורחים, רכים דשאים עוטים שפניה פלגי־מים, ושסועה דקלים

 שכרי־הדשא בעוד החמה ליקוד הנתיבה נחשפה לפתע ועריסי־גפנים. עצי־רימון
 בצל. שרויים היו עדיין בתוכה העובר הצר והשביל חורשת־הדקלים את הרובדים

 המתגלגלים אופניו רחש את לא אף בת־קול, או קול העלם שמע לא כאחוז־תנומה
 המצויים ופרחי־הבר, ההרדוף ניחוחי באו אפו אל אך הרך; הנתיבה עפר על־פני
 נתקלו שבחומה לפרצות מבעד המקציף. לנחל ומעבר חומת־הטיט מאחרי בשפע
 ובכנפיהן הצפופים, העלים בצל החוסים הסמוקים, בפרחי־הרימון המסונוורות עיניו

 על הגוחנים הענפים את העוטרים ההרדוף פרחי יוני־הבר. של והרוטטוה האפורות
 בכתונת־פסים. כמלאכת־תחרה התמרים, כפות צללי בין במים הצטיירו הנחל פני

 לאמצע עד פשטו אשר עץ־תות, של העבותים ענפיו בצל אופניו את עצר העלם
 ירד אחר השחור. הפרי מן לאכול החל ובתאוה החומה אל רגלו הסמיך הנתיבה,
 הוא הצוננים. הנחל במי הדביקות ידיו את לרחוץ ופנה החומה אל השעינן מאופניו,

 רגליים לפעמי צותת רגע המגולח. ראשו את וריטב כפיו בשקערורית המים מן גמע
 האדמה אל בחומה לפירצה מבעד זה אחר בזה חומקים כלבים שלושה והנה קלות

 ורגיעה רפיון חש והוא דימדומי־השינה אליו שבו האופניים על בעלותו הנמוכה.
 עתה התבונן הכבדים עפעפיו מבין החמימים. הריחות רוחשת בדומיה שמקורם
 פני על החולף החומה על המטפס האופניים ובצל מאופניו הנושרים העפר בגרגרי
 הגה ראשו את האופפת הקהות מתוך הדקלים. עלוות על והמקפץ ומכתשים שוחות

 באש־ ,היבשים החרוב בגלעיני לעשב, מתחת המסתתרים הזערערים, היצורים בחיי
 כל־כך והקלים כל־כך העמומים ובחיים הנחל במי הרוחשים בחיים ענבי־הבוסר, כלות

 היתה שמוסתרת להקת־יונים, התעופפה לפתע האופניים. בכידון התלויה שבמזוודה
 נגמרה חומת־הטיט הבהול. במעופה הנחל לתוך הפילתו וכמעט האילנות, ענפי בין
 ברזל, מוטות על מתוחות דוקרני, תיל שורות שתי ומכאן מכאן גדרו הנתיבה ואת

 על לגררן והחל מאופניו ירד הוא דוקרני. תיל הוא אף העשוי בפשפש המסתיימות
 טפחו ישרות בשורות הנטועים הדקל גזעי בין דהויים. צמחים עטויה צרה נתיבה פני
 לכודות ופיסות־רקיע יבשים עלים בועות, הזרועות ירקרקים מים תעלות גדותיהן על
 ויצא בשלו לא עדיין שאשכלותיה סוכת־גפנים לתוך נכנם אחר התמרים. כפות בין
בקירבת מתנור העולה בלהבה הבחין ושם מהיר־זרם, אך רחב לא נהר גדות אל
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בתאוות־נפש.
קרים". עדיין "המים
אלה". בימים בבוקר לשחות נהג "עלי
מלחמה". ימי אלה הרי הוא. זה היה כאילו כאן אני אמא, יודעת, "את

 שתיקתה על מתהדקות ושפתיה הצמוקים בפניה תועות עיניה את לראות נשתהה
ומתפורר. הוא קורס והנה ישר תציבהו שאך מפוחם, כגזע כמוה המחרידה.

 ומדבר בנהר הרוחץ הוא כאילו בנפשך ודמי בי הסתכלי בעיני. חן מוצא הזה "המקום
להיעדרו". נפשך תעגם בל אליך.
:בקריאתה חלימה עליהן וכיסתה בנהר שכבו חרוכות מלים בעלת־התנור הגתה
ן" גבך על לשחות תוכל אותי. לנדנד "חזור
מאד". קל זה אניה. "כמו
 להישאר כדי למים מתחת ידיו ולהניע ברגליו לבעוט והחל הזרם כנגד ראשו נתן הוא
 צפירות מפריחה חלימה את שמע הוא בתנועותיו. העלה רב קצף פניהם. על צף

 בעלים השובך, מעל המעופפות ביונים הסתכל מפיו מים פולט שהוא ותוך אניה, כשל
 ובנדנדה בזו זו המשתלבות התמרים בכפות הבמבר, עץ של והירוקים הגדולים
 נאחז אחר לבאר, נכנם כאילו וחש העץ של הצל לתחום חדר הוא הילוכה. המאיטה
:לאזנו מגיע חלימה של קולה והנה המים אל הגולשים בענפים

חייל". היה שלי סבא גם יודע, "אתה
ז" סבה על אמרה ״מה :הסבתא של קולה ומיד

חלימה. הודיעה חייל", היה שהוא לו "אמרתי
האורח. אמר הימים", מן ביום חיילים נעשים האנשים ׳כל

 הסיפורים את אוהבת "היא סבתא. את שמע הראשונה", במלחמת־העולם נלחם "הוא
לה". מספר שהוא

חלימה. אמרה מאד", יפים "סיפורים
לחופשה". שיבוא עד "חכי סבתא, אמרה שלך", אבא של "הסיפורים

האורח. אמר חלימה", מופלאים, סיפורים יפים, סיפורים "כן,
חלימה. של קולה נשמע עכשיו", אותי נדנד עומדת. "הנדנדה

רטובים. פניו העץ, מצל יצא הוא
חלימה. שאלה ז" עיניך האדימו "האם

מתרחץ". לכל קורה "זה
מאדימות". לא עיניו אבא נכון. "לא
 את לפת בשובה אך השמש, אל אותה והדף ליריעות־הפשתן מבעד בעכוזה אחז הוא

ז" חלימה מרגישה, את ״איך :הנדנדה תנועת את בכך והפסיק גופה
מאד". טובה דחיפה נתת דווקה ? אותה העמדת ״למה
 ועיניה רגועים היו פניה זרועה, על ראשה להטות שבה והיא השמש אל שולחה שוב

:עצומות
הוא אילם. כמו מדבר. לא הוא אבל זרועו. על אותי מנדנד הוא אבא. את רואה "אני






	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_001.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_054.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_055.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_056.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_103.tif

