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אהבה
 המאוחרות. הלילה בשעות זה היה
 הים מן שנישאו הקרים, דצמבר רוחות

והשי ביתי בתריסי בקול נקשו הצפוני,
 שבהורשה העצים צמרות את מטר, חו

לחלוני. שמנגד
 הערב בשעות לרדת שהחל הגשם

 אורות מלווה שוטף למטר עתה הפך
 רעמים. של קולותיהם ונפץ ברקים

 בהמיית התערב הנוהמת הרוח משק
החוף. סלעי אל שנתנפצו הים, גלי

 העור בכורסת הספרים, בחדר ישבתי
 ספרו כשבידי עלי, החביבה הישנה,

 סדרת מתוך ״בקולר״ גלסוורתי של
 לרגע הפסקתי פורסייט״. לבית ״האגדה
 ברכי. על הספר את והנחתי קריאתי
 גיצים התיזו המבוערת באח העצים

 בחדר, הורגשה החמימות עליז. בקול
שנש הרעם, בקע ואחריו ברק הבריק

הבל שאופניה עמוסה, עגלה כקול מע
חתחתים. בדרך ריצדו משוחים תי

 על שאעלה הזמן שהגיע הרהרתי
 המק־ את אעשן לפני־כן אולם מטתי,
 טבק מלאתיה להיום. האחרונה טורת
האח. באש דקיק בקיסם והצתיה ריחני

 את הפסיק הטלפון של טרטורו קול
 הייתי שבו מהעולם והוציאני הרהורי

 חשבתי. לחולה, אני נקרא בודאי שרוי.
 לקו מעבר השפופרת, את הרימותי

 של קולו זה היה — עבה קול נשמע
 בבית- וחירורג כללי רופא נס, ד״ר

העירוני. החולים
שאל. גדעון״, אתה ״זה
השיבותי. קרה?״ מה ״כן,
 אדם הובא לבית־החולים, מיד ״בוא

 חושבני בריאתו, שנורה הקרה, נטול
גוסס״. שהוא

שאבוא. השיבותי
 מחלוק להפרד הוצרכתי כבד בלב

 בתוך ולהתכנס והנעים החמים הבית
 אותי הטילה בחוץ הסופה היקרים. בגדי
 ירד הגשם הקרות, זרועותיה לתוך
 הצפונית הרוח קיטונות. קיטונות ארצה
הע את לעקור וחישבה בזעם נהמה

 עלה מרובה בעמל המדרכה. שליד צים
 אשר מכוניתי את שהדלקתי עד לי

 הוצאתיה מרובה טרחה ולאחר במוסך,
המלך. לדרך

 לא חיה נפש ריקים. נראו הרחובות
 להם מצאו הכלבים אפילו בהם. נראתה
 הגשם טיפות לבתים. בכניסות מחסה
 הרחוב פנסי של לאורותיהם עבות נראו
הב בחלונות כשכורים. התנועעו אשר
אור. נראה לא תים

בהר עלי עברה החולים לבית הדרך
 למלא החייב הרופא, גורל על הורים

ובדמ !אלו כגון בשעות תפקידו את
 כשהם העיר אזרחי את ראיתי יוני

בתרדמתם. ושקועים בשמיכות עטופים
 את וישמע מהם אחד יתעורר ואם

 את יעטוף בהשתוללותה, הסופה קול
השי בחיק שוב וישקע בשמיכתו ראשו

 לבנין הגעתי וכבר מהרהר עודני נה.
 שקועים היו אגפיו רוב החולים. בית

אורות. נראו במרכזו ורק באפלה
 מכורבלת דמות מכוניתי. עצרתי

לק מתחת יצאה מטריה ובידה במעיל
 1 הדלת את בפני ופתחה השער, מרון
השוער. ראובן זה היה

. *
 שם אסון, למקרי לחדר נכנסתי

 חדר של התורנית האחות ברוז פגשתי
הנתוח.

שאלתי. ״ובכן״,
 ד״ר״, לו חכינו אנו מוכן, ״הכל

 לחדר כבר הוכנס ״המקרה אמרה,
הנתוח״.

 רכס והחובש בגדי, את פשטתי
 את שנטלתי אחר חלוקי, כפתורי את
וה הגומי כפפות לתוך והכנסתים ידי

 פניתי ואפי, פי על הושמה מסכה
הנתוח. לחדר

״המקרה״, שכב הצר הדרגש על

גושולו£

במבחן
 שרירי, גוף בעל גבוה, ׳28 כבן בחור

מקור שחורה בלורית פארה ראשו את
 עטרו העצומות עיניו ואת קמעה זלת

 פניו חתרון ;ושחורות עבות גבות
ממעל. הזרקור לאור שבעתיים הובלט

 ושני שושנה מ., ד״ר נכחו בחדר
 הסיכויים הפצע, את בחנתי החובשים.

 הרבה לו אבד כנראה קלושים. לי נראו
 בלאו גם במוחי, מחשבה חלפה דם,
 את לקחתי סיכויו. היו רבים לא הכי
 את לבדוק בכדי הפצוע של ידו פרק

 — רצון השביעתני לא הבדיקה הדופק.
מאד. ואיטי חלש היה והדופק

הנוכ יתר כשאחרי מהחדר יצאתי
נ. לד״ר פניתי בחוץ חים.

 מה אפסיים, סכויים הנתוח ״להצלחת
?״ דעתך

השיב. ברירה״, ״אין
 את מצאנו הנתוח לחדר כשחזרנו

חיים. רוח ללא הבחור
 אגב שאלתי, החולים לבית הביאו מי
הקפה. מספל לוגמי

השוטרים, אחד נענה מצאתיו״, ״אני
 במסדרונות מסתובבים ראיתים אשר

 לפני קרה ״הדבר המשיך. הוא ביה״זז.
 בסביבות הרגיל סיורי בשעת שעתים

 הספסלים אחד ועל לגן, נכנסתי הגן.
הג וטיפות רטובים, כשבגדיו מצאתיו

 בכיסו פניו. על בפלגים יורדות שם
 תום שם ער נהיגה רשיון מצאתי

 אקדוח החזיק האחת בידו סטויארט.
 מעוך פתק־מברק מצאתי השניה ובידו

 עתה ידידי תום — : לשונה היה וזה
 נסעה שבו ״אוגניה״, האניה כי נתברר,

מש ניצולים על נודע לא טבעה. רות
ארי.״ בצערך. תתף

התאבדו סיבת היתה שזו ספק אין
 לקחה לא אז שעד שושנה, פסקה תו,

בשיחה. חלק
 והניע נ. ד״ר הוסיף יתכן, יתכן,

העבה. בסנטרו
נפ הקט•, ספל את שסיימתי לאחר

מהנוכחים. רדתי
 הראשונים הלילות באחד זה היה

 < החורף של בעיצומו פברואר, של
 במעטה הכל את וכיסה ירד כבד שלג
לבן.

 בכורסת שלי, הספרים בחדר ישבתי
כש הבוערת, האח מול הישנה, העור
 ״יקיצה״, גלסוורתי של ספרו בידי

 מקטורתי ובפי ״בקולר״ של המשכו
הקצרה.

 הטלפון, של טרטורו נשמע בחדר
 השפור־ את והרימותי הספר את הנחתי
 של קולו לאזני הגיע לקו מעבר פרת.
 עמו בשיחתי נזכרתי לפתע נ. ד״ר
 אותו התאבד עת בלילה חדשיים לפני

 הובא האם שאלתי, משים ובלי בחור.
הת מקרה השיב, כן, ״מקרה״. שוב

 זו תשובתו בחורה. הפעם — אבדות
 הקודמת. למחשבתי המשך כעין היתה

השיבותי. אבוא, מיד
בית־החו־ בנין ליד מכוניתי עצרתי

כש השוער, בראובן הבחינו ועיני לים
ופו השער י לקמרון מתחת יוצא הוא
 למקרי לחדר עליתי הדלת. את לפני תח

אסון.
 כבת נערה שכבה המטות. אחת על

 1 נעימים פנים ובעלת גוף חטובת ,22
מס חוורות. ופניה עצומות היו עיניה
כשהת ושושנה. נ. ד״ר גחנו ביבה

 החדר שבפינת השגחתי, יותר קרבתי
השו של לפניו דמו שפניו שוטר ישב
 מלמלתי מענין, חדשיים. שמלפני טר

 גחנתי התאבדות. מקרה שוב. לעצמי,
 גיליתי לבדקה. והחילותי הנערה ליד

 — להתאבדות נסיון הרעלה. סימני
 עיני את הפניתי קבעתי. הרעלה, ע״י

 השוטר, של בעיניו ונתקלתי אחורה
 מחשבותי, את האחרון קרא וכאילו

מצאתיה הרופא ״אדוני :ואמר פתח
מצאתי שבו ספסל, אותו ועל גן באותו

 רות. ושמד, חדשיים. לפני הבזזור את •
השיבותי. ״ברור״,

התכ מצבע עיניה את פקחה הנערה
 חרש מלמלו החוורות ושפתיה לת

תום...״. ״תום...
הח רות לורידי שהזרקתי הזריקה

 לבי בתוך אולם השפעתה, מגלה לה'
 היות תמות, מות הנערה כי ידעתי,
התאב למטרת השתמשה שבו והרעל
 והרסנית. חזקה היא השפעתו דותה
״תום״. בקול אמרה לפתע

 היינו ״אנו לה, אמרתי את״ ״יודעת
 ובמבטי האחרונה״, בשעתו תום עם

 כך אמרתי בחדר. הנוכחים את סקרתי
 ועל תום על ולספר לדבר לאלצה כדי

 הוספתי, אחר ן התאבדותם פרשת
 החלה והיא ?״ זאת עשיתם ״מדוע

:בספורה
 בכיתה כשלמדתי שנים, 4 לפני

 הכרתיו. האוניברסיטה של הראשונה
 בלבד, שטחית היכרותנו היתד, 'תחילה
 והעמיקה הלכה הימים במרוצת אולם

 גליתי הימים באחד לידידות. והפכה
וב שירים לעיתים אני כותבת כי לו,

 הראשון שירי כי הודיענו, יום אותו
 קמעא בי הסתכל הוא לדפוס. נתקבל

אני גם את, ״יודעת :ואמר חייך
 ידידותנו נתהדקה יום ובאותו כותב.
 לספר החילונו ששנינו לאחר ביותר

 שיחותינו 1 הרגשותינו על לרעהו איש
 — כלליים רגשות על נסבו אמנם

 יצירותיהם, לגבי והאמן הסופר רגשות
 כי שנינו׳ הרגשנו מעמד באותו אך

 ;גרידא ידידות מגדר חרגו יחסינו
 איש התאהבנו שלו את עשה הזמן

ברעהו.
וכ במקצת התרומם הזהוב ראשה

 אמרה היא בעבר. להזכר ניסתה אילו
 היו נפלאים מה — :התפעלות מתוך
 השמים — ונושאיו הטבע על שיריו

 הנעה החטה הקיץ, פרחי התכולים,
 של וסרוצו שבסתיו השלכת ברוח,
 ואחר המצילים... עצי־החורשה בין הנהר

 יצאנו קיץ. ביום זה היה — המשיכה,
לנ הגענו ובטיולנו לעיר מחוץ יחדיו

 שחוף, עץ גזע על התיישבנו ! הר
 הגיעה תקופה באותה ברק. ופגוע

 מילים השחתנו שלא לשלב אהבתנו
 באז־ צלצל הדן והמלים היות עליה׳

 היינו רגילים ואז ריק, כצליל נינו
רעהו. בעיני איש להסתכל רק

 לפתע שונים. נושאים על שוחחנו
 מבטו את בי ונעץ בדבורו הפסיק
 אמש באתי את, יודעת — ואמר,

 ויתכן במקצת, מפחידה מסקנה לידי
 כמסקנה אפילו אחרים בעיני שתראה
 זו שמסקנה אני יודע אולם אווילית.

 אלא רגעית, מחשבה של כתוצאה אינה
 צלילות ומתוך מעמיקה מחשבה מתוך

 שיקרה שבמקרה היא המסקנה הדעת,
 אוכל לא בינינו שיפריד שהוא מה לך

 זה דבר אם אפילו בלעדיך, לחיות
 — ואמרתי, בו, הסתכלתי בחי-. יעלה

 אני שגם דומני ההיפך שיהיה במקרה
 חתמנו דברינו יאת ן כמוך אעשה

התכ שמי היו לדברינו עדים בנשיקה.
השדה. ופרחי לת

במהי וירד עלה וחזה הפסיקה היא
 המשיכה, מספר דקות לאחר ! רות

 סקרנותי למרות להשתיקה, ניסיתי אולם
 למרות לעייפה, רציתי לא המרובה
 הדופק ן ספורות ששעותיה שידעתי

 היה עז כנראה אולם קלושות, הלם
ספורה. את לגמור רצונה
או אלה, בימים להתחתן חשבנו —

 שאמי, מברק קבלתי חודש לפני לם
 דודתי אצל זמן פרק באותו שביקרה

 והספינה אליה נסעתי חלתה• במאנילה,
 מצוות מלחים ושני אני בדרך, טבעה

 להתקשר כשניסיתי ואז נצלנו, הספינה
 לתום מאוחר. כבר היה תום עם

 אמר אשר את ועשה שטבעתי נודע
לעשות.

 שאלה וראיתי לרגע נעצמו עיניה
 המשיכה היא האחרונים, חייה רגעי הם

 האחרונה בקשתי — כוחה, בשארית
 ליד קבר לי כרו אנא, :היא מכם
 נפרדה אלה ובמלים תום. של קברו

שבחדר. מהנוכחים

!וגו&יז לא ח1
העזה הדורש מקצוע
 באחד התפרסמה מספר ימים לפני
 רומנטית שיטה על הודעה העתונים

הלי באחד התנפלה בחורה גניבה. של
 ונשיקות חיבוקים ותוך רופא על לות

שט שהכיל ארנקו, את הימנו ״סילקה״
כסף. רות

 אירופה, מארצות מאחת שחזר מכר
 ידועה שהה שבה ארץ באותה כי מספר
שהבחו אלא עוד ולא למדי. זו שיטה

 בפעם. פעם מדי עשות מגדילות רות
:דלקמן המעשה את הביא לדוגמא

 באחד נטפלה ויפה אלגנטית בחורה
 בעיר העשירים מבני אחד אל הלילות

 במהירות עמו התידדה ידועה. אירופית
 היא כי לו גילתה שם לביתה. והביאתו

 ימים. לחודש נסע בעלה וכי נשואה
 וכו׳ וכו' בו התאהבה כי הוסיפה, היא
 שהיטיבו לאחר נושן. הישן הסיפור —

 לבשה היא בעיר. לבלות יצאו לבם
סמו השאילה היא ולו נהדרת פרווה
 בילוי לאחר בעלה. של נהדר קינג
 והסמוקינג לביתו הבחור הלך נהדר

עמו. — שהשאיל
היום למחרת : דבר של קיצורו

בג האשימוהו שוטרים, בביתו הופיעו
הס המשטרה לתחנת והזמינוהו ניבה,
 לבית הכניסתו הנערה כי התברר, מוכה.

 ״השאילה״ הפרווה׳ את גנבה שלה, לא
המסמ את והשאירה הסמוקינג את לו

בית. באותו כתובתו) (עם שלו כים
 לו שנשארו הדולר 200 את כן.
עמה. לקחה

וסרטים ביזנס
 עסק אנשי הם הקולנוע בתי בעלי
 לידי הגיעו לכן בלע״ז). — (ביזנסמן
 שיהיה צריך סרט של שמו כי החלטה׳
 מתרגמים הם לזאת אי ומושך. פיקנטי

 עבריים לשמות הלועזיים השמות את
ביותר. שגורים

— הירוק״ הדולפין ״רחוב למשל,
 של ל״גורלה נהפך ומקורי, נחמד שם

 שימשוך לו מובטח זה שם אשד,״,
 ל״במאבק שונה סירס* ״מילדרד קהל.

ניחו המעורר פיקנטי שם — הגורל״
 התפלאתי האלה השינויים לאור שים.

 שינוי. כל בלי ״המלט״ הסרט כשהופיע
 ל״אהבתה למשל, לשנותו, היה אפשר

אופליה״. של הנואשת
 מודעת העתונים באחד ראיתי : אגב
: בחיפה המוצג לסרט פרסומת

 הסרט השבוע מוצג זה ״.״בקולנוע
י ת מ ר ד ק ה ת ר מ  שני בהשתתפות ה

ם י א ק י מ ו ק . ה ״* . ם י ז י העל

אשף

 תבקש ברגר פוטו מאת
להשתמש כמצלמה איך
 פלטות, פילמים, חלקים, מצלמה, בקנותך

 25 של נסיוני לרשותך עומד וכו׳, נייר
 במקצוע. ראשון מסחר בית בתור שנים.

 קניה, מכירה, הגדלות, העתקות, פיתוח,
 קטנים. פילמים של מיוחד פיתוח החלפה.
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