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ִמיָכֵאלֵ :איֶזה יִֹפיֲ ,אַנְחנ ְלַבד ְִ ,לי ַהְָלִדיֶ .אְפ ָ ר ָלנַח,
ָל ֶ ֶבת ְֵבית ָקֶפה ִ,ל ְ "!ת ַמ ֶהָ ,ל ִ יר...
הלנהֶ :אְפ ָ רֲ ,אָבל לֹא ְַ$דאי.
ִמיָכֵאלַ :מה ְַ$דאי ַלֲע&!ת ְֵתל ָאִביב?
ָאָנהַ :מה ַה ְָעָיה? ְַ$דאי ָלֶלֶכת ַל)ֵזא!(,
ְַ$דאי ִלְרא!ת ֶסֶרטַ$ְ ,דאי ָלֶלֶכת
ַל ֵ"ַאְטר!(ַ$ְ ,דאי ָל ט ְִסיָרה ְָנָהר ַהְַרק!(...
ִמיָכֵאלֶ :זה חֶֹפ ? ָאִתי ָלנַח ְולֹא ָלרִ ,מ ָ)ק! ַל ָ)ק!.
הלנה :ס! /ס!ָ /אנ ְלֵתל ָאִביב ְואתה ר!ֶצה ַרק ָלנַח,
ֶאְפ ָ ר ַלְחֹזר ַה ְַיָתה.
ֶַ  ָ 0אְפ ָ רָ,ל ָ)ה ִלְנסַֹע ַל ֵ"ל ָאִביב?
ָאָנה3ָ :יַ ,מְס ִ2יקָ ,צִריְַ 1לְח ֹב ַמה ַלֲע&!ת.
ֵי ָלנ ַרק ס! ָ /בַע ֶאָחד.
בוריסֵ :י ִלי ַרְעי!(ִ .מיָכֵאל ַוֲאִני ְיכ!ִלי
ָלֶלֶכת ל ֵ"ַאְטר!( א! ל)ֵזא!( ,א! ִל ְ&ַפת ַהָ ,ו...
ָאָנהְ... :וִלְרא!ת ַחר!ת ָיפ!ת.
ֲהָלָנהֶ :את ַוֲאִני ְיכ!ל!ת ָלֶלֶכת ִלְרא!ת ֲח4נ!ת ָיפ!ת
ְוִלְקנ!ת ַמ ָ"ָנה ְליִרי.
ִמיָכֵאל :ס! /ס!ֲ /אַנְחנ ְלַבד ְ,וַא ְ" ח! ֶ ֶבת ַרק ַעל ירי.

הלנהֲ :אַנְחנ ה!ְלכ!תְ ,לִהְתָרא!ת ָ$א( ְ ָ ָעה 300
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סו /שבוע בתל אביב חלק ב'
הלנהֵ :איז! 4חְלָצה ָיָפהַ .א ְ" ר!ָאה?
ַ)ָ $ה ִהיא ע!ָלה?
ָאָנהַ :ה4חְלָצה ע!ָלה :ִ ;ַ ֶ 100י.
הלנהֵ :איז! ֲחנת ְיָקָרה.
ָאָנהָ ($ֵ :אנ ִלְרא!ת ,לֹא ָאנ ִלְקנ!ת.
הלנהֲ :אָבל ֹזאת 4חְלָצה ָיָפה ְמא!ד...
ָאָנהְַ 0ַ :א ְ !3ד ֶאְפ ָ ר ִלְקנ!ת 4חְלָצה ָֹ$זאת ,
ֲאָבל לֹא ְִמִחיר ֶָ$זה.
לֹא ָצִריְִ 1לְקנ!ת 4חְלצ!ת ְֵתל ָאִביב.
ֶאְפ ָ ר ָל ֶ ֶבת ְֵבית ָקֶפה ִלְרא!ת ֲאָנ ִ י ָיִפי ְבָגִדי ָיִפי.
הלנהַ :רְעי!( ט!בֵ ,איֹפה ֵי ֵית ָקֶפה ט!ב ְֵתל ָאִביב?
ָאָנהַ :על ָיד ֵ"ַאְטר!( "ַה ִיָמה".
הלנהַ"ֵ :אְטר!( "ַה ִיָמה"?
ָאָנהַ"ֵ ,($ֵ :אְטר!( "ַה ִיָמה"ַ.ה ֵ"ַאְטר!( ַה ְ4:א ִ)י .
ַעל ָיד ֵ"ַאְטר!("ַה ִיָמה" ֵי ֵית ָקֶפה ט!ב.
הלנהְִ :לי בוריס? ְִלי ִמיָכֵאל?
ָאָנהֵ :ה ָנִחי ַעְכ ָ ו ִ ְ&ַפת ַהָ ָ ,נִחי ְור!ִאי ַחר!ת ָיפ!ת..
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ִמיָכֵאלֶ :זה ִַית ָ0ב! ַ? ְוָחָד ְ ,וֶזה ִַית ָי ָ (.
בוריסֶ ,($ֵ :את ַה ָ ִ"י ָהֵא ֶ:ה ָנ ֲַ$א ֶ ר ֶהְחִליט ִלְבנ!ת
ֶאת ֵ"ל ָאִביבֶ .זה ָהָיה ב.1909A
ִמיָכֵאלֵ&ְ :דר!ת ר!ְט ִ יְלד הא ָהְרח!ב ָהִרא !( ְֵתל ָאִביב?
בוריסֵ&ְ :דר!ת ר!ְט ִ יְלדְ ,רח!ב ֶהְרְצלְ ,רח!ב ֶאָחד ָהָע ,
ֵה ָהְרח!ב!ת ָהִרא !ִני ֶ ל ֵ"ל ָאִביב.
ֹזאת ִ0יְמַנְסָיה ֶהְרְצִלָה ,הגמנסיה ָהִעְבִרית ָהִרא !ָנה,
ֵית ָהִעיִרָהַ ,א ָ"ה ר!ֶאה ִַית ָי ָ ( ְֵתל ָאִביב
ְוֶזה...
ִמיָכֵאלְ :לָא( ַא ָ"ה ה!ֵלְ?1
בוריסֹ :זאת ַהְפ ָ"ָעה!
ִמיָכֵאלֵ :איֹפה ֲאַנְחנ?
בוריסִַ ַ :ית ַהֶCה ִהְכִריז ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִי ְ&ָרֵאלֶ ,זה ָהָיה
ְי! ִ ִי ,ה' ְִאָר תש'ח ְַ 14מאי .1948
..................................
ִמיָכֵאלֲ ($ֵ :אִני ָ ַמְע ִ"י ַעל ֵ( גוריו(ֲ ,אִני ִמְתַרְֵ 0מא!ד.
ָ ל!.
הלנהְ :לָא( ֲהַלְכ ֶ"?

בוריסָ:הַלְכנ ִלְרא!ת ֶאת ַה ִַית ֶ ! ֵ( גוריו( ִהְכִריז
ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִי ְ&ָרֵאל ְ .וַא ֶ"(?
הלנהְַ :בָ; ָ ה.
ִמיָכֵאלָ:הַלְכנ ְַ 0לַטֵל ְִרח!ב ֵ( ְיהָדהְִ ,רח!ב דיזנגו./
הלנהְ (ֵ :יהָדה ,דיזנגוִ ,/מי ֵה?
מדִ ,לְקֹרא
ָאָנהַ :א ְ" לֹא י!ַדַעת? ְַ$דאי ִלְל ֹ
ְוָלַדַעת ַעל ָהֲאָנ ִ י ָהֵא ֶ:ה.
בוריסֵ :י ָלנ ע!ד ְקָצת ְזַמ(.
ְַ$דאי ָלֶלֶכת ְלַבֵ;ר ַ ִַית ֶ ל ביאליק?
ָאָנה :ביאליקַ ...ה ְ) !ֵררַ Aחִי ַנְחָמ( ביאליקַ .ה ִַית ֶ ל ביאליק,
ְִרח!ב ביאליק.
ִמיָכֵאלָ :ל ָ)ה ָלרֶ ?,אְפ ָ ר ְַ 0קָצת ָלנַח ְוַאַחר ַָ 1ְ$לְחֹזר ַלָ.
אנהֱֶ :אֶמת ִמיָכֵאל ֲ ,אַנְחנ לֹא ַמְס ִ2יק ָיפ!ת ִ ְ ִביְלָ?...1

