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אינילאה

השמלה

תכשיטים:שנירקלי.ויהיואפוראלבשאני ...אפורהכלהאהיהאני

שליאחדציציבאף.ירוקומרקוםלעיניים,מתחתשחורותטבעות

ולחריץ,לישבניםפתחלייהיהמאחורכמעט.והשניבחוץ,יהיה

אניאחתרגלעלאבליחפה.אהיהאנימזהחוץלב.שלבגזרה

הקצרהשיערעלאבלשאתאפר,חושבתלאאנימשי.גרבאגרוב

אשיםאניהינומהובתורדובי,שלהאופנייםמצמיגזראסדרשלי

אורכידיאה.אוליובעצם,קוץ.אוליאחזיק.לאאניפרחיםעיתון.

אתחתן.שככהחושבתאני ...זהו

כאן"להיותצריכה"מישהי

להזימזםבמכה,זבוביםשבעהשהרגנשכח,ילדיםמספרההוא,המצוירהחייט

 ...בראש
להימנעמשתדלתהוריה,ביתלידבמספרהמרופטיםבמגזיניםריפופההיא

 .הכרומושלהדפיםבקצותבדיוקאצבעותיהכריותאתמלהדביק
אבלבמגושם,שריפופההעמודיםמביןאותהסינוורונשימה,עוצרותלרגע,כלות

שילחומפלצתייםלממדיםשצמחווסחלביםלבנותאורכידאותלהתעייף.מיהרההעין

נשים,בלעוכאילוחטובה,חשופה,ירךאףולפרקיםזרועות,צווארים,בדמותענפים

מדי,גבעוליתגבעולית,ידעלברישולנענדמזויף,הסתםמןפנינים,צמידשלמות.

שיער.תוספותשלכותרתעליהידקיהלומיםונזר

אתבחשבוןלקחתכשצריךבטח,דוגמה,עללהידלקזהחשובהכימשהו?מצאת

 ...ילדיםמשחקוהכל,התפירהזה,אחרי ...שלךהבעייתיתהגזרה
הראשונה,השנהשלהסיוטאחריגםככהחושביםאותםנראהילדים,משחקבטח

עוצבשהלבין'ששיערהחמישיםכבתלקוחההשיער'מעצבתכלומרלספריתהפריעה

ירוקות.לשונותבדוגמתכעת

התעקשהיום?!כלמתחתניםמה, ...מזהגדוליותרכיףאין ...ככהתגידיאללא,

בחצימקצועית,כלותתופרתהמספרה,במחסןבבקרים,העסיקה,שגםהמעצבת,
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ככה,עכשיו,תישאריאתאפרפר.טיטשעיצבה,הקקטוסיםביןכעת,ושיקעהמשרה,

שלושת·-ידהפרקשעלהלא·אופנתיהאירוסיןשעוןאלמבטצימצמההיא-נגיד

זהאתתיקחיאלכנגדה,המעצבתעיפעפהואת? ...לנוייעלםהלבןשכלשעה?רבעי

 ...הלוויהשזאתלחשובאפשרכבר!תחייכיכבד'כל·כך

מרושתעדין,מחשוףעםעליון,חלקשלדגםאיזהמשהו,מצאהדווקאאתמול

לאאניפעמון.ולאפעמוניתפעמונית.חצאיתהקרסולעדצילצלהשתחתיותחרה,

במשלים,ולהסבירלשובאמשניאותה ...אנילאזאתלנשף,שהולכתלסינדרלהאתחפש

המספרייםאתלהריםשהתכופפהשבעתהמעצבתבאוזניאופייהתכונותאתבציורים,

הצנועההשמלההדף.מןרבעחרשותלשההזדרזההמאולץ,הצחוקבגלללה,שנפלו

תפוחתהקרינולינהשמלתבגללהחוצהממנונבעטתכמעטהתחתונים,בשוליוחיתה

אחד.קצפתיבמחוךבנותיהשתיעלהחורגתהאםאתלהכילשביקשההבד,

החמיצהלהידלק,פעם,לבחורצריךאבללי,איכפתמהלכלובית,תהייאזטוב,

להרפותסוףכלסוףלהמאפשרתבגבה,התרחשהזהשאךהתלישה,אתהמעצבת

שלדירתהאתפקדההצהרייםאחרהמגזין.תחתשבוהמעוךהניירמגזיראגרופהאת

השכונותבאחתמענידתה,בידיעתלאפרטיות,עבודותפעםמדישקיבלההתופרת

כלאומיוחדבדרוצהלאהריאתמבינה,אתבחצי·מחיר'לךיצאזהככההסמוכות.

ותוספות.קישוטיםמיני

ומשתדלתהמקומטת,הדוגמהאתבאי·חשקמכיסהמוציאההסכימה,לא,אנילא,

בכלבלהתחכךאולהתלקקולאהמבולגנת,השיכוןמדירתלהתרשםשלאיכולתהבכל

ליאור'איפהדי'די'פוחדת?אתשב!ארצה,ארצה!לאקי'בפראות.סביבהשנשףהזאב

אותוישמורבגדלני,עכשיו,חייל ...שליהבןשלו,הנשמההואדי,די,ליארדי?איפהאח?

התופרתוגירתההרגיעה ...שבארצה,לאקי,דידי,ליאור?איפהלאקי,נכוןאלוהים,

מנערתלהתיידד. iJוכ~ומבולבלעצובלרגליה,בסמוךלהלחיתחדלשלאהכלבאת

ונמתח.ורפהנמתחהואשגםהמידות,סרטאתכך,אגבעליה,

קרוע·בד,גיהוץקרשהיההעבודהשולחןבמרפסת.חיתההביתיתהמתפרה

שהועמסועשה·זאת·בעצמך,בשיטתמדפיםזוגנתלהקלוף·הצבע,הקירעלומאחוריו,

שאי·נוערספתכנגדוסיכות.ממחטיםשהכסיפוספוגוקיפודימאובקים,חוטיםגלילי

הכלבהיהעליה,שנחוותפירהלתיקוןהבגדיםכלבגללמושביהאתלראותהיהאפשר

דמעותמשירהכלאחר·יד,שםשנפרשהסנפיריתכלולותשמלתעלפרוותואתמבריש

משונה,ברטינהארצההכלבכרעלבסוףהדוב.פרבדוגמתילדיםשטיחעלפייטים

מןמעטעיניה.אתהסיטההיאבדריכות.עיניואתאליהנושאצדו,עלהתהפךואחר

הדוב.פרשלבגופוהרבהבזנבו.בציפורניו.דבקוהפייטים

רחב,קצתואגןצרהמותןבמוח,לךלבלבללרחלתתניאלנשית,סופרשלךהגזרה
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השיער,עםתתעסקשרחל ...ניסיוןליישלי,תשמעידבר,שוםדבר,שוםשצריך!כמו

החירותפעמוןלמראהשלהאי·הנחתאתהתופרתהיסתה ...'בבקשהליתשאירהגוףואת

לחזייתכהשלמההתלוש,הדףשלהאחוריצדועלבחופזהשירטטהזהשאךהבוסטוני

כשתיכנסיחזירהכמולאכוללאלהקפידצריכהרקאתעלייך'יופייהיהזההתחרה.

גםזההכיצדהשתוממהעודכשהיאתמיהותיה,אתמידותיה,אתלקחתסיימה Iלהריון

כזאת,פשוטהחזייהאמרהאמרה.לחשה.לאוהרי'שאמרה.כלאתהחמיצההתופרת

כן.כזאת,הקרסול.גובהעדבעדינות,מטהמשתפלתחצאיתואמרהחשופה.מדילא

לעצמהלהבטיחכמבקשתבראשה,תפסהומה?פעמים.וכמהכמהכך,עלחזרהוגם

לכלב,אשרוהגעגועיםהסינוףבצבעייוכתםשייתפר,מהכאןייתפרמחשבותיה:את

מבוימת.תמונהלפתע.בההלמהבשחור·לבן,קשה,תמונהאותה?גםיבלעולקינוח

מהיכן?מדמיונה.לאאבל

התופרתשלבחמתהשעמדהואףלחשוב.זמןעודביקשהבמאומה,התחייבהלא

אם Iחתןאוככה,הזמןאתמבזבזתשאתלחתונהתאריךבכלללךישאיתך?זהמה-

באי·רצוןמחזיקה Iהמפתןעלאחריה,לצחקקוהכלבהבןבעלתהחלהמדברים,כבר

רגליו,ביןשהסתבךהצהובהמדידהסרטאתבטירוףלעסזהבעודהמסוגנן,בקולר

הנה ...במדרגותעתידיחזירותנתחלהויתפוסאחריהירוץלאשרקמחזיקהכן·כן,

חוככתהמגזינים,באותםקצתעודלדפדף Iהשיערלמעצבתאחר·הצהרייםהיוםששבה

שפתחואיפהויצר'שלההלבשה·יד·שנייהלמחסןלשובכדאיזאתבכלאםבדעתה

הישועה.להנמצאההיום,עדשתמיד,ואיפהשלה,היסודיבית·הספרמולמקומיסניף

ראשוןלתוארשלישיתשנהבסוףעיניים,תכולסטודנטהחתן,למחרת,אבל

אמרהבזה.מבינההיאתכשיטים,מוכרתבתורשלו.אימאאתהציעבפילוסופיה,

ואחר·כךבנימין,בנחלתותיקה,בחנותמחיר,ברבעמתאים,בדלךלסדרשתוכל

למכנסיים,מכפלותלנושעושהברחוב,אצלנומישהי'איזוישבסדר'יהיההתפירה,

 ...לשאולאפשר

למרותלממש,לנסותלבד,לאלבניכן,לפניונסעה,מהסמינר,חופשיוםלקחההיא

מימנתילאאניהכמעט·כפויה.העצמאותעםשלה,המאופקיםהחלומותאתהכל,

ההפקרמרעיונותהמוםשלה,אבאנהםכזה,בגיללאובטחשלי,ילדלאףלימודים

עושה,כבראתאםאבלללמוד.מבקשתהיאכיהצבא,אחרילו,כשהודיעההאלה,

וחשמלבמיםלהשתמשעודיהיהאי·אפשרהזה,בביתפה,אזרוצה,שאתמהכרגיל,

הוראה,לימודיעלהתפשרההיא ...לעזורוצריךלאומי'מביטוחחינכה,אנילשלם!בלי

מורה,כן'בעצמה.לימודיהאתמימנהממילאמדוע.להביןבלימקצוע,להשיהיה

גםישהמשכורת,משנהלאעבודה.תמידישטוב.זהמורהשלה,אבאנרגעמורה,

צהרייםכלבילדים,ולטפללהתחתןחופשלחופשות,חופשביןהתבלבלחופש,הרבה
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מהסמינר'בחופשותגםהמאוחרות,הערבשעותעדעבדההיא ...המורהבבית,היא

 .הדמיוןמןניזונהובשבתות
בדידותגםהזהלחופשלקרואהיהשאפשרחשבההיאלאלבני,באוטובוס,עכשיו,

שביםהסגורה,הזגוגיתבגבשנלכדוזבוביםשנישלמחולאחריעוקבתנטישה.או

הכלכמהוהתייבש.שםשנמרחמשהושלדביקהציפהאיזומצומצם,במעוףוחוקרים,

לחתן.שנהפךחברחבר.למטהלהשמחכהאחדיוםכשצייצהלרווחהנשמו

שלשוםודבקהששבהאמהבאוזניתמההבזה?!מבינהלאואתתופרת,בעצמךאת

הצפוי,מןמוקדםוליבלבחזרברגליים,השושנותעםהישן·נושן,העסקגםבסירובה.

מאמץ.לעשותמהטלוויזיה,לקוםממנהמונע

בתחתוניכהרגלו,הספהעלמורחשלה,אבאאמרשלך,הזקוניםבתהיאזאת,בכל

לאמעולםכאילוכאן,גרהלאשניםכברשהיאלחשובהיהאפשרגופייה.וללאשק

 ...בבדאותהירמושלאאבלאלגרה,כוחות,לנונשארולאשכברנכוןחיתה.
והשמלההנדוניהאתגםכלה,בשמלותדברשוםמבינהלאטריקו,לבנים,תופרת

 ...החייטסמואל,שלאשתואצלאזעשינואורה,של
עמו.סבבתחתוניוהרופףהמיןאיבראבלראש,חצירקהפנהשלהאבאמי?

 ...שנפטררומנו,מביתבסנטר,הגומהעםנו,החייט,סמואל

בסרטהבטןרקדניתשלהשקופיםשדבליהאתללוותוהמשיךאביה,אמראח,

הערבי.

עודהפועלים,בנקלידבאלבני,עליה,סיפרהאורהשפעםהזאת,החנותטוב,

אחד,מצדהזאת.העצמיתהכלולותהפקתולכללהמהכימזלה,אתניסתהקיימת?

שבת,בארוחתבהתחלה,כשאמרהההזנחה.חותםאחרמצדהמסורת,שלהחנקטבעת

אחותהמכותנה,פשוטה,לבנה,הודית,בשמלהלהינשאמעדיפהחיתהבכללשהיא

מהדג.נחנקוכמעטובעלה

עניין.שלקצהשלווהזיןשלהאבאוהראושבו-באמת?אורה,עםתלךשלאלמה

התלהבההגב,מאחוריאתומשחקתבאוויר'המקלאתהעיפהאיךראיתראית?!יא,

מלפניהקטןכיסאעלפשוטותהעורוסדוקותהפורחותרגליהמהרקדנית,שלהאימא

כבד·משקל.מהגוניעץשלקביםכשני

יוםאותה?לוקחתלאאורהלמהאח? ...הישבןעללהמסתכלטוב,יותראני ...הממ

 ...העבודהאחרישמה,קפיצהאיזהאיתהשתיתןאחד'
עודמהחסכונות.להשנשארהכסףאתוספרהבחדרה,הסתגרהשם.חיתהלאכבר

ובדוכןהבוקר'בשעותדועךבעיתוןכפקידהעבודהשנותחמשלתארכדיצנועהמלה

מיניכלבצדובמהלכם,הלימודיםלפניהצהריים,אחריבדיזנגוף,חולצותלהדפסת

התאריךלהנמחקלרגעהחתונה.אתאיכשהו,ולקיים,להתקייםכדיאחרות,עבודות
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אוהשבעהבסוף?הוחלטתאריךאיזהעלהזיכרון?עםלהקודהמהבאמת,מהראש.

הפרישהבזהירותהזבובים?את Iבספרההוא,המצוידהחייטחיסלמהועםהשמונה?

ככה,סלט.פעםעודלעצמהלחתוךוניגשהולנסיעה,לבדלהיספיקכישחשבהכמה

 ...שמלהלהתחסוךפחות,שתאכלככל
אחדידקיהיהזהכסף,נותןאניאםבארנק.הבליטהאתומיששהשבהבאוטובוס

עםתסתדריהכל,נעליים,מספרה,שמלה,לבית.חשמלדברילקנותבשבילהחתונה,

ושינןראשואתהשפילהחתן .הקשרמיסודעללדברכשהחלושלהאבאהתנה Iלבדזה

האלמנהאמומימנהוממילא Iסמסטרסוףבחינתלוחיתהלמחרתשאת.ביתדייםאת

לחסוך?הצלחתכמה ...משהואומדתלאאתלמההדידה.אתאפילוהכל.את

אסתדר.אני

בדברייםשלהטיעוןהיהמהרגע,באותובדיוק,זכרולאהחתן.אמדמצטער,אני

אתאבללך,עוזרהייתייכולתי,אילוהיפות.בפניוקינןהמתחוהאידיאות.הרשמים

 ...כבדבעצמישאנייודעת
עירומה.אבואלאתדאג,אלאסתדר.אניזה.אתגםלממןלךמדשהלאאני

יותרעודורכןקדימה,ורכןהחתן,לחשמקווה,אניכן,בשבילי,ד·כ,ך nאאבלחבל,

החזירות.תקופתתיכוןאשדעדבינתיים,הצדים,מותניהאתונישקנמוך,

שחודאחדמשושלחופשי.לצאתלזבוביםוהניחההאוטובוסזגוגיתאתבכוחפתחה

המפויחברחובוחיפשהידדהלספר?יוכלמימה?שלמזכרתלמזכרת.נותרומעוקל

לחתןפיצוץומתנותביתכליוחציהמהמזרח,ייבואמקסימים,בדיםשחציההחנותאת

סדי·טעםטווסיםמעוטרשיששלענקכדבטלפון.אחותהאותהשהדריכהכמוולכלה,

אותה,קידםעיפוששלריחהראווה.בחלוןומשיברוקד ,שיפוןשלדהויותלשונותחרץ

הסחורה.אתשמיששואנשיםמדיויותר

סהדינה,סהדינה,שצדיך,מילכם,תעזורפה,סהדינה,בסחורה,לגעתלאלגעת,לא

ושפתייםברונזהפניבעלקשישאיראניעצמועלחזרהאשה,רוצהמהתדאילכי

יםמביןאי·שם,סהדינה,פעתהבאבא,טובבאבא,טובהקופה.מאחודישישבדקות,

השולחנות.שעלהבדיםגלילי

ומאודגלימה,אוצבעוני,בסאדיארוזהאחת,גברתאבלאצבע,לשלוחהעזהלא

הםהרשמיםהתכוונו?אליההרוצה?האשההיאבחגיגיות.אליהניגשהכבדמבושמת,

מוכללים,רשמיםשלזיכרונותדקהןהאידיאותואילוהחושים,שלישירותהתנסויות

מספראניסתםלאהתמוגג,חי,מהאין·סיפוד.הרגעית,מהשכחההחתןאתאזחילצה

בחיבוקועמוקנבלעהוהיא ...קטנהפילוסופיתמה?סופגת,אתהכלהלימודים!עללך

מדוע,אוהסיפור?שלבאינושנמחקיםכאלהישמדועשאלהולאפחות,כבדהלחוץ

'קטנה'?מדוע
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שלבתו·המבוגרת·יותר·בטחעכשיוסילסלהלעזור?אפשרז'אנין,אנימאור,נעים

לאחרהבא,וברגעבחזרה,משהומילמלהמתקתק.פרסיבניגוןשמהאתהחנות,בעל

ונלפףשנכרךזהב,מרוקםעבה,שנהבאריגלמששהורשתהכברמשהו,עודשמילמלה

כדיהכברההמשילפקעתמתחתגולמיותמשושיםאצבעותשלחהעתהכחבל.סביבה

מכלמכספה,נפרדהמהרצון,נשדדהכאילוהבא,ברגעאבלמלמטה.הבדאתלשנוא

הנויבכליגםשתציץלהצעהבבחילהמסרבתמשם,והתעופפהבדיוק,שהספיקכספה,

המערה.שלהאחרשבצדה

אתדחהשלהשהמוחהתמונהושובההוא,החייטשודדים,ארבעים?אוזבוביםשבעה

בדירתושקבעו,כמולהשחיכההחברלביתחזרהבדרך ...מאיזהמסרט.כן,משמעותה.

החלוםמקדימה.הנפתחתמדי'ההדוקההחדשה,חזייתהבתוךמזיעהצעדה.-השכורה

בחנותהמוכרתשוםבריחליחששהלעתיד,חתןשלובטחמותק,גבר,כלשלהרטוב

למיבינינו,רואה?שליק·שלאק,קל,זהכמהתראימגוריה.בשכונתהזעירההלבנים

עלי'תסמכילזה,נולדההזאתהחזייהאזכן'ואםהכלולות,בלילמשהולעשותכוחיש

תאוילוןמאחוריאלהמשלקלקות,אצבעותיהעלהלבנים,מוכרתעצמהדחפהכבר

במבצע.הצבע,מאותושתיים,להודחפהשלה,המדידה

עםהמרשרשת,בחזייתהומיוזעת,סמוקהיותר'מאוחרשעהחצימולוכשישבה

ולהראותלהוציאככה,רקהעזה,מסחרית,חותמתשדיה,ביןבשבילשהטביע,הסוגר

הבד.אתלו

זההשנהבי.המפלעלריפופואצבעותיופשוטה?שקיתוכזאתכסף,הרבהכל·כך

 ...אתלאכל·כך ...לא?מבוגר,נורא

חזייתה.מעלהצנומותכתפיהאתוכינסהנעטף,בהלשקיתהיקרהאריגאתהחזירה

אחת.במכהזבוביםשבעהזבובים,שבעה

חייגכברקירקגור,אתאחד,בשלוקהיום,בבחינהושאב,י~ם,אתשבלעאחריהחתן,

לדאוג,מהשאיןכךעלכסף,עלדיברוראשה,מעלקבעומדאגה.קצתמקומטלאמו,

קלאק,חזייתה.פלאאתלפתעגילועיניושתיאיךפתאוםכשהבחינהברשותה,שיש

שליק·שלאק,חדש?זהכאן'לנוישמהתראוהיי'לעריסתה.השפופרתלחזורמיהרה

ולאאסתטילאאתי,לא ...שליק·שלאקפעם,ועודורכס,ונישק,צחק,הזה,הפטנטיפה

שבעה,זבובים,שבעההעקירה.אודותהדניההוגהשלטיעוניואתשללהבכלל,דתי

ידיו.ביןהצטנףהמצומרריםשדיהזוגאחד,חסרלא

פעמיםאינספורנדקרווידיהלראשה,מעלעדבחדרהעסוקהחיתההבאהבוקרכל

סימנה,ששירטטה,שעותאמה.שלהתפירהבקופסתשמצאההחלודההענקיםממחט

העזה.לאמדדה.ולאושוב.שוב.ותפרהפרמהכךואחרותפרה.חיברהמדדה,גזרה,

ורצה,אמש,ירדהבוהמקוםלפניתחנה·שתייםיורדתלאוטובוס,מיהרהבצהריים
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אללאחרהיהאסורסרט?איזהאבלהתקדמה.קצת ,נכוןשבסרט!ההיאכמו ...כמו

שעוןשלעצומותבספרותבראשה.לפתעחיכההתאריךגםחמותה.מעטעודחמותה.

הבא!הבא.בשבועהשעון.התאריך.מעצמו.מתקדםמגדל.בראשחוצות

שמלהלהלשכורמסוגלתאינהלעתידשהכלהאהבהלאאותה.אהבהלאחמותה

לאאפילועמה,יחדמשהוויחפשיילדאולה,שיתפורמישאיןולאידוע,אופנהמבית

כותבת·שמותבת,מבלבל,שהבןמהאומוכשרת,היאאםמהאזחברה.לפחותחברה,

כדינדרשוהמדרחוב,בתוךעצמםאתשאיבדורחובותשלושההכל!אחרת,הכלאצלה

הפרחים,התפריט,הרב,האולם,בחירתשלביכלעלהרומנטי,החיזורסיפוראתלספר

 ...הזרהתכשיטים,האיפור,השמלה,המוזיקה,

השלטאשרמתיקהדברישלמנומנמתחנותלידהחמות·לעתידהצטווחהד.ר!לךאין

שאתנכון,מתעלפת.אניעלי,צוחקתאתלא!דלתה.גבעלעקום,נתלהאשוב''תכף

החנותפתחנוכחבזוזושלההאנפהרגליאתמתקלתהחמות,ברעדהעלי?צוחקת

סוכריותטופי,סוכריותסוגים,מינימכלגדלים,מינימכלצבעוניותסוכריותהנעולה.

מה.אזהבטיח,אזהחנות.בעלהבטיחאשוב,תיכףתיכף, ...דבשפירות,מנטה,שוש,

נותןועודשמבקשים,מהמצלםמקצועי'מנוסה, ,אחדטובצלםהבטיחשלהאחגם

כשחזרהאתמול,האחרון,וברגעבמחיר;כלולהאחתוהגדלהאלבומים,זוגבמתנה

לירחבקשרזהירדיבורומיןהחזייה,שלהקדמיבחיבורשבורפלסטיקסוגרעםהביתה

במכהאבללו.שצרלומראחיההתקשר-ברירהאיןכילילות,שניבטבריה,דבש

מכלמשהובעצםהלנשארלארגע,אבלשומעת.שהיאמהכן,הבנק.אותוגילחאחת

החסכונות?

ברצונהשלאהבטחת!אתההצלם,אתרקלהביא,צריכההייתיאניהצלםאתאבל

התיישבה.ביטחוןוליתרהאחת,ההיא,התמונהעלבמוחהפתאוםירדהאפלהייללה.

בליוהחזירמחסכונותיה,לא·פעםשלווהמיאמרוהכל,הקטנהאחותיאתמצטער,

שהמשכנתאלעשותמהכשביל,דלגנוביכוללאאניאבללאט·לאט·לאט,ריבית,שום

נביאריקות,בידייםלאולםנבואלאתדאגי,אלהמצב.זהזהו,לנו?!אושרהסוףסוף

כולהנו,דידירה!מקבלתההתחלהעלבכלל?!משתוללתאתמהרגע,אבלזר,איזה

 ...חתונה

הפסיקולאהצרותהזאתהחתונהמאזטוב,טוב,מאוים.צרחני.נבגד.התערב.אביה

חייבתתהיההיאבינתייםזה!אתרקאבלהחסר,אתישליםהואהראש,עללוליפול

יום, ...החתןבשבילה,הכליבלעשובהואהחתונה,אחריכיהוא.גםכן,ובעלה.היאלו.

כן,יותר.עודשלהאבאאתמרתיחהבהקלה.בכל.נזכרה.פתאוםט! wמ~ ... ,קירקגור

בקולנועהגאון,בוסרןנכון,בוסרן,שלמהסרטיצאובמושט.והחתןהיאצפושבועלפני

אתלחצותביקשובתל·אביב.הירקוןלרחובקצת,מתנדנדיםידיים,מחזיקיםפאריז'
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עכשיועדוהדיזה?כלהסתלקלאןלזוז.מסוגליםלאשעה.במקום.שעהועמדוהכביש,

שבעהאיךלשאולכמוהלאוזהלגמדי.בפנים.היאזה,כלאתכששכחהגםבסרט.היא

לאפעםאףמושט?שםרצתהמהבעצם,ומושט.היא.אחת?מכהאחת.בכלהזבובים

זה?בגללאוליבדוד.היה

שיחזורמעתהלהיותשהצטווההזדעלהמעליבה,הזאת,הדידהעלמוותרתחיתה

בחוםאחה, ...לילךודודבצבעטריים,ננסייםודדיםתריסרהאם,המלכהזדשלהיסטורי

איךיודעתהיאדקהדיכן,ותזמין,לבן·יהודהדקיקותאנפהדגליתשדךבעצמההזה,

הפרחיםחנותשלפחותמזל Iלסמוךהזה,בישהעסקבכל Iאפשרעצמהעלדקנד~ה,זה

להםנשארהבקושיבקושי;התקיימההבדים,שלהוותיקה,זאת,כיחיה,עודההיא

הזרה,הלקוחהאתחיבקהשלהםההימחקותנכלמים.פרצופיםפצועים,מדפיםסחורה,

הלכהכךשנדחו,ככלממושט?ברחוכולםלמהנעורים.חסדלהםזכרהלאוהחמות

המסנוור.מהחסדעיניההסיטהבדים.סיפוריזבובים?ממתי?הורג?וחייטוהתאיינה.

ניילוןשקיתכשטילטלהחזרה,בדדךגםהסוכריותמוכרצחקאשוב,תיכףאשוב,תכף

ולהתראות',שלוםשלום,'אופנתבירכהשבאמתאחרונה,אולילמזכרתריקה,מהודרת,

עםכבדשתסתדרלהמשקדתחמותה,שלהמנתרותהאנפהדגליאתלהדביקומיהרה

שהיאבדודהדיבטח,טובה,כן,זולה,תופרתתמצאוגםחבל,כימאלבני,היקרהבד

כל·כךשלהאימאאמד!מיפתאום?!מהתעזור'כןשלהאימאודווקאזמן'שאיןיודעת

בשקיקים,סוכריותמשקל,לפיסוכריותסוכריות. ...כולםבחיי,הזאת,בחתונהשמחה

סגורהחיתהעודהמבטיחההחנותהולדת,ולימילחתונותלמסיבות,סוכריותבצנצנות,

כולם.שמחו.כולםאבלומסוגדת,

פעמיים,נישאהאחותהמפוארת,בחתונהבשכונה,יפיםהכיבאולמותנישאאחיה

אהובה.שלצווארועלחישוקכמוהוטלההיא .בהשתתפותואוהאבבמימוןוהכול

לזהאיןעלייך,מסתכלהואאיךתדאימדיחים,כסף,להםישלעייפה.מוגדלתמכוללת.

אלהראשונהבפעםהגיעכשהחתןקצרים,מכנסייםלבשוסוף·כל·סוףהאב,אמדמחיר,

הלא·מתוכננת.האחרונה,הבתאתמידםלקחתהמשפחה,אתההודים,אתלהכירביתם,

עודזהגםבחינם?אוהמלאבמחיררגע,במחיר.כלולההיאולהתראות.שלוםשלום,

מאמיןהואמהאתהזיכרון,חכי.מושט,חכימרעב.קידקדהבטנהנעלם.בחזקתהיה

משכחה.גםעשויההיאהשכחה.אתמצלק?אומצלם?כשהואמצלםשהוא

אמדהואאבלהנדהמות.פניואתמלטפתאותו,הזהירהאצלי,להכירמהכל·כךאין

אחראייםאחרוניםתפריםתפדהשלמחרתככהאיתה.איתם.לאאיתה,מתחתןשהוא

ושקטההנחושות,החרוצות,ידיהמעשההקודח,דימיונהמעשהכלולותיה,בשמלת

שבאדונה.המראהאלעמהניגשהמתמיד

לעצמה,שהטליאההחלבייםהספונג'הסמרטוטיבשמלתהביטהתעז.לאלא,
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להשנותרובגרושיםובגרושים,יחסר'שלאחבילות,שלושר' sמהס~בחבילהשלוש

תיראהוכןההוא,הטיפשיההוא,העתיקהצואתתפרהפרשהפעםואמרהמהחסכונות,

כלולותיה.בשמלתלבושהעת,בטרםלעיניו

כן.ככה.

כן.-זאת.

יקרה?-מה

מכתחלאחדאחדאחת.במכהזבוביםשבעהקירקגור.התפלסףאמונה,שלקפיצה

כהחגה,אותם,ומנתהשבהואחרהמשפחה.מןשלאגםלהםמוסיפהבראשה.אותם

מעט.אותהמורידההחצאית.אתמיישרתהעליון.החלקאתמתקינההמראה.מולוכה,

מנתה.בתענוגהאחרון,אלשובוממנוהראשון,אלהאחרוןמןשבעה!הבד.מןמתגרדת

יומיים.הכל.בסךיומייםעודומחדש.בבכי.

שאבדה,ענקיםומחטוחוטיםגסיםבדיםגזירימיניהסתורהמיטתהעלנשכבה

עדייםנזרהיהמשלהפתחאתצווארהסביבמהדקתהניילון.שקיתאתראשהעלושמה

כמההטוב,נסיכיאהובי'שלוםאשוב.לאלא,חתמה.סגרה.חזקמידתה.מכפיקטן

ממנהגםההינומה!כן'ההינומה.הנה,להתראות.ולאשלום,שלוםתכעס,אללי'צר

ולאזכרהעכשיו,עד ...המלאה ...השקיתהנה, ...הינומהגםחיתהדרושהוהלאשכחה.

זכרה.
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