
תכלית / ייי־י־
 עבדה היא למדי. ונאה צעירה נערה היתד. היא
 ממנה מרוצים היו ובעליה ״כל־בו״ בחנות כמוכרת

 ולא בקיץ קיבה הרעלת מעולם קיבלה לא מאד;
 ומאירת חרוצה דייקנית, בחורף. בנזלת מעולם לקתה
פנים.

 עליז יפה, בחור במשרד. לבלר בחור, לה היה
 חכם הוא שאין עליו אמרו הבריות חיים. ומלא

 ואהוב כרימון בדיחות מלא היה הוא אך ביותר,
לשגעון. עד אותו אהבה היא עליה: וביחוד בחברה

 לרקוד ידעה לא שהיא ומאחר מחולות, אהב הוא
 למסיבות הולכים היו קרובות לעתים אותה. לימד

 היה ולה אקורדיון על לנגן היטיב הוא ולנשפים.
 באידיליה שטפו החיים — בקיצור למדי. ערב קול
— עד מאד מאושרים היו והם

הדבר: לו שנמאס לה, הודיע אחד בהיר שביום
 אוהב ״ולכן התפלסף, בודים״, תוכן מחפש ״אני

 תכלית. בלי רב, זמן מסתובבים אנו שינויים. אני
ולכן...״ אין. לך גם כסף. אין לי

בלעדיך?״ אעשה מה יקירי, ״אבל, בכתה. היא
המ לפניך. החיים נורא. זה ״אין בשלו: והוא

בחור...״ תמצאי לבלות, לרקוד, שיכי
 אבל בלילות, מרה ובכתה אומללה היתד, היא

 כך אחר ללקוחות. פנים ומאירה עובדת היתר, בימים
 לנשפים הולכת היתד, זה ובמקום בלילה לבכות חדלה

 אבל נחמד, בחור באמת פגשה האלה הנשפים ובאחד
כלל. רקד לא הוא

 לומד חפשי; סטודנט ״זהו לה: לחשה חברתה
 חכם הוא שאין עליו, אומרים נולד. בו היום מן

חשוב״. וזה כרימון תורה מלא אבל גדול,
 התחילו ואיך אליו התוודעה כיצד זכרה לא היא

 יפה היה לא הוא עובדה. היתד, זאת אבל יסד׳ לטייל
 לו היו מענינים״ ״פנים אבל שלה, כלבלר תואר

 הוא שלה. הרציני״ ״הבחור על בה קינאו וחברותיה
 אותו והעריצה והתרבות החכמה כסמל לד, נראה

 לה גילה חדשים, אופקים לפניה פתח הוא כאליל.
 הספריות כל את לה והראה הספרים אוצרות את

 ובימים הפנאי בשעות לקרוא התחילה היא בעיר.
 וכותבת קוראת בספריה, יושבת היתד, למד שהוא

 חיוך ויעלה רצון שישבע כדי עבה במחברת רשימות
 — עד וענין תורה מלאי היו החיים שפתיו. על

לא מפליג שהוא לה, הודיע אחד עבות שביום
להת אדם של ״דרכו לה, הסביר זו״, ״בארץ מריקה.

 בסים, לך אין חברה, לך אין אופק, לך אין נוון.
לך...״ אין

״,בלעדיך? אעשה מה יקית, ״אבל, בכתה: היא
ת או! : בקלות השיב הוא  כה מתקדמת את ה

 תהיי כי בטוחני, בקריאתך. המשיכי בלמודיך. יפה
 תמצאי ואז מאד, אינטליגנטית בחורה הימים באחד

אושרך!״ את
 המשיכה היא זר,רם. את החיים איבדו ושוב

 היתר, הבל״, דברי הם ״הספרים בספריות. לבקר
 הזמן את הורגים הם ״אבל לעצמה. ואומרת חוזרת
נפלא״. באופן

 בספריה הרהיטים אחד כאל אליה התרגל הספרן
לפרקים. שיחה אתה קושר והיה

 פעם לד, אמר סמינריסטית״, או מות־״ ודאי ״את
 אני ״לא, אמרה: היא אך בעיניה, חן מצא והדבר

 בספרים״. מתעניינת ככה סתם
עושה?״ את ״ומה

 איכפת היה לא פתאום אך לשקר, חפצה היא
לה.

עיניו. לתוך והציצה אמרה בחנות״, מוכרת ״אני
 חבל כמה • ! כמוך אינטליגנטית ״בחורה : נרתע הוא

 מציע הייתי הנפש! את יותר שמרימה עבודה לך שאין
 מתאימה ודאי היית את בילדים. טיפול של עבודה לך

מאד״. לכך
 ברצינות כך על חשב הוא אבל צחקה, היא
 יש הרי תרצה, שאם לה, הודיע מספר ימים וכעבור

ה... טוב, השכר נהדרת, הגברת ילדים, שני משרה: לה
הבחו מחליפים ״הנה עבודתה. את החליפה והיא

 רשימה כבר לו יש שלי הלבלר בחורותיהם! את רים
 אני אחליף לא ולמד, מאז... שש של או חמש של
משרתי?״ את

 לתפקידה. מאד התאימה היא טעה: לא והספרן
 הצעיר והשכן אותה כבדה גברתה אהבוה, הילדים
וחיוכים. מבטים בה זורק התחיל שממול

הת וכיצד אליו, התוודעה כיצד זכרה לא היא
 אמרה הבית ובעלת מאד נחמד היה הוא לטייל. חילו
 להפליא מוסיקלי הוא אך ביותר, חכם הוא שאין לה,

כלים. בכמה ומנגן
מו שומעת ואינך מנגנת שאינך חבל ״כמה

 שלא לקונצרטים אותר, הוליך הוא לה. אמר סיקה״,
טובה כתלמידה הקשיבה אבל כלום, בהם הבינה
 מוות. עד אותו אהבה והיא מוסיקה אהב שהוא מפני
בפסנתר בכנור, לתרגוליו שעות להקשיב יכלה היא

 אם כי דעתה, היתה למוסיקה לא אבל — ובחליל
תנועותיו. על עליו,

 אותך ללמד אני יכול לנגן? תלמדי לא ״מדוע
מאד״. מאד הכנור לך יתאים דעתי לפי משהו...

 משעממים היו התרגילים פלאים. עשתה והיא
 המזלג כחריקת עליה שנואה היתד, הכנור וחריקת

 זוהר לראותו מאושרת היתד, היא אך הצלחת, על־
 לעשות הבטיח הוא רצון. משביעת ונוהר מהצלחתו

 פלאים בתכניות החיים שטפו וכה וירטואוז. ממנה
- עד

 לרגלי שעשה אביו הופיע אחד בהיר שביום
 בין הצטמצם עולמות המבטיח והבחור בחו״ל מסחרו

נזוף. לילד זהיר, רגע
 אמר בנגינה״, לפגורי גורמת שאת בטוח ״אבי

 אבל אותי, מעודדת רק שאת יודע כמוני ״מי לה.
 הוא משרתך... ואת... קדומות דעות בעל הוא אבי

מיד״. העיר את לעזוב ממני דורש
בלעדיך?״ אעשה מה יקירי, אבל, בכתה: היא
לנגן... המשיכי תעשי? ״מה ביגון: ענה הוא

 שתהיי בטוחני גבוהה. די לדרגא הגעת כבר את
בלעדי...״ גם וירטואוז
 אבל שבעתים. מרה ונפשה מאד, מרים היו החיים

 המיתרים גבי על הקשה שהעבודה משום ניגנה, היא
יגונה. את השכיחה
 צעיר ואדם חדרה בדלת דפיקה שמעה אחד יום

נכנס.
 שבא הרופא ״הריני אמר. עצמי״, את מציג ״אני

 השעה שבין מגבירתי, לבקש רציתי בשכנות. לגור
 תואילי עליה, יקשה לא אם בבוקר, 12 השעה לבין 9

הפצינטים״.״ כי רם׳ בקול לתרגל לא נא
אני״. מבינה אני, מבינה ״הו,

 באופן מנגנת הגברת קומפלימנטים, בלי ״אבל,
הלב...״ את המושר באופן נפלא,

 הוא השניה. בפעם הופיע ,מתי זכרה לא היא
במר לבקר אותה והזמין לפניו לנגן ממנה ביקש
 רצון ושבע בעצמו בטוח נחמד, אדם היה הוא פאתו,

 אמרה חדריו את מנקה שהיתר, הבית בעלת בעבודתו.
 במקצועו מאד בקי אבל ביותר, חכם הוא שאין לה,
 כך על לדבר מרבה היה הוא מעט. לא משנה וזה

המדיצינה. בשטח מרובה התענינות גילתה והיא
 אמר בחולים״. מטפלים כיצד קצת ללמוד ״עליך

 רח־ אחות בתור חיל עושה שהיית לי, ״נראה לה.
 תלמדי ;אסיסטנטית בתור אותך מקבל הייתי מניה.
מה... דבר

 לה גרמו החולים חיל. ועשתה למדה והיא
 היה הוא אבל תיעוב, בה עוררו והפצעים סחרחורת

לר מאושרת היתה והיא מתקדמת לראותה מאושר
 — עד וענין עבודה מלאי היו החיים מאושר. אותו

 מכתב שמצאה בסוד, לה סיפרה הבית שבעלת
 והיא עליה נפל לבה ארוסתו... מאת מטתו, על כתוח

 צריך ״אמנם : צחק הוא לה. ששיקר בפניו הטיחה
 מי אך ארוסה, אי־שם לי שיש לך לספר הייתי
דעתו...״ על העלה

בלעדיך?״ אעשה מה יקירי, ״אבל בכתה: היא
 הייתי לפניך... החיים דבר. ״אין אותה: ניחם הוא

 מובטחני אחות. בתור ולהשתלם להמשיך לך מייעץ
חיל״. שתעשי

ללמוד. החליטה היא אבל מאד, ריקים היו החיים
 הזה הארור המקצוע את שנאה היא ענין; מתוך לא

 סוף לי לרכוש עלי ״אבל המתועבים. האדם ונגעי
מקצוע״. סוף

 את ממנה השכיח הלמוד כי בשקידה, למדה והיא
 החולים בבית שלה הפרקטיקה מימי באחד אכזבותיה.

מכוניתו :בגבס חבוש ששכב צעיר אל רתוודעה
והוא מטורפת מנסיעה כתוצאה התהפכה הפרטית

שלח והוא למסירות בו טיפלה היא ורגל. יד שבר
החו בבית לבקרה בא כשד,חלים, הערצה. מבטי בה

זמנם את לבלות החלו ואח״כ בביתה ואח״כ לים׳
בנעימים.
גדול״, חכם ״איננו מאד. עד נחמד בחור היה הוא

 לו יש עליז, בחור הוא ״אבל דעה. ידידותיה הביעו
 ממשהו...״ יותר וזה — פרטית מכונית לו יש כסף,

 הוא לרקוד. הלכו הם אתו. וטיילה טיילה היא
 אתו. לבלות היה נעים אבל כך, כל לרקוד היטיב לא
 החליטה והיא — רשמים והחליפו בספרים קראו הם

 לה נראה והוא בקונצרטים ביקרו הם שטחי. שהוא
 כשהיה רק העריץ הכנור את בהבנתו: כמתרברב

אותו. ״סימפטה״ והיא נחמד היד, הוא אבל בידה,
לביתה, אותה כשליווה כוכבים, זרוע אחד בערב

אהבה: רווי בקול לה אמר
 לחיות תוכלי נשואין... לך אני מציע ״יקירתי,

 אני הקשה. חייך מעמל ולנוח אושר חיי בביתי
מאד״. מאד אותך אוהב

בעושר, לחיות אוכל ״נכון, בראשה: נענעה היא
 אמצא לא — עצמנו לבין ביננו אבל כסף, לך יש
אך...״ אתך, לבלות מאד נעים רב. ענין בך

 עולה שאת אני ״יודע שפלה: ברוח ענה הוא
 הרבה, קראת משכילה, את בחינות. בהרבה עלי
 את זה ומלבד חפשי, מקצוע לך יש מנגנת, את

עליזה...״ רוקדת, שרה׳ בחברה: נהדרת
כך, ״אם לו, אמרה יפה״, זאת מבין ״אתה

 בהקדם״. שנפרד מוטב
יאוש. אחוז היה הוא

?״ בלעדיך אעשה מה יקירתי, ״אבל,
 עליך לפניך. החיים ״כל בכתפיה: משכה היא

 תמצא ודאי מה. דבר להשיג לעבוד, הרבה׳ ללמוד
______אשרך■״״ את אחד יום

שימות ת ר טנו  ק
ה ר בי ה ה מ ל דו הג

)8 מעמוד (המשך
הח המכונה את נראה צביקה, בוא

דשה
ששע נערה המכונה. את המשמשת

 החושדים כאלה ישנם זהובות. רותיה
שפ עכ״ס שלא, ואפשר בצביעתן. בה

ושע חטוב גווה ונאות. צבועות תיה
הזהוב. הדגן מגון (כאמור) רותיה
 באנו מבטים. לגלגל חדל אתה. הי
(האמ המכונה... בפעולת לחזות לכאן

ל). נם
 הפלא מעשי בין נטושה כשהר,תחרות

 הפלאים יצירת ובין המודרניזציה פרי
 כלום הראשון, אבינו של מצלעו הלקוחה

!... ? תוצאותיה תשור לא
. סטודנטים ד.

לשם. הולך איני לא,
 בוא. לך׳ כ׳פת מה

? למה
? ולסטודנטים לי מה
? מפחד ת׳ה
 לעשות מה לי אין אבל מפחד. לא

שם.

? למשל עושים׳ הם חושב ת׳ה מה
 פסיכולוגיה, פילוסופיה, ? יודע אני

חימיה. פיסיקה׳
הה. הה, הה, צחוק,

 ש׳רה שם נהיה ? מה יודע ודה
? טוב נלך. בעיניך חן מ׳צא לא רגעים.

טוב.
מקו שקירותיו אחד חדר המקום:

 שב־ הרדיו ובתמונות. בפגיונות שטים
ספ : הכוננית על איומות, מצרצר סנה
(פחד). כרס.... עבי רים

סטודנ 2ו־ סטודנטים 4 :החברה
 שתיה פולחן מביימים שניים טיות.

 ספור לאין כוסיות קרבם אל ומערים
קוניאק. של

 (או באלט רוקדת אחת סטודנטית
 (הה סורגת שניה באלט) של דודו בן

 (ארוך סטודנט אחד הנצחית), הסריגה
 שהיה בימים מעלילותיו מספר כתורן)

תחבורה. ה... בחיל פלוגה מפקד
רווחה. אנחת

?... חשבת ומד, נו,
 יצרי, את מגרד, מחולו ...סליחה

לרקוד? להזמינך אפשר
 עם מדבר אינני סליחה. ...(למחרת)

סטודנ במחיצת.״ שרוי אני שכמותך.
טים.

קרתא נטורי ישוב... ד.
אחת) במערכה (מחזה
הצטל שבת׳ ערב :והזמן המקום

 המלך צ׳נסלור׳ יפו, — הרחובות בות
ג׳ורג׳.

 נטורי 2ו־ מגבעתי חיל :המשתתפים
קרתא.

סיגריה. מצית החייל
 מחנה מכיוון באים קרתא נטורי

יהודה.
לו. תגיד א.
לו. תגיד אתה ב.
אתם. נורא האלו׳ החיילים א.
מכות. להרביץ עלול הוא ב.
ממכויס. מפחד אינני ? מפויס א.
לו. תגיד אז ב.
לו. שאגיד בודאי א.
 על ולמדם להלחם מצתים אנו ב.

אמונתנו.
בהחלט. א.
אים. זוג גיי, ב.
זוגן. אים תסט דו אפשר א.
מכות. יתן ואם ב.
מפחד. אתה הה, א.
מפחד. אינני ב.

יחד. ניגש א.
יחד. נגש כן׳ ב.
? לנו ישמע לא ואם א.

לו. נרביץ ב.
לו. נרביץ הה, א.

שוין. קים נו׳ ב.
קים, איך קים, אין־ יו׳ ׳1י א.

לו. נרביץ אז ב.
לו. -ביץ נר- א.

הנבזה. מחלל השבס את ב.
לו. נרביץ א.

לו. נרביץ ב.
 לו. נרביץ בוא, :יחד שניהם
 אליהם׳ וקרב ממקומו נפסע החייל
בפיו. הסיגריה

 בית כאן יש ,איפה זיידה היי
פתוח. קפה

״ירדן״ למעלה, שם יחדיו. שניהם
פתוח.

ענני מפריח זיידה, תודה חייל:
ומסתלק. עשן

נו. א.

נו. ב.
אי. אי׳ אי, א.
אי. אי׳ אי, ב.

אי. אי, אי׳ יחדיו. שניהם
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