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ק�ו מארי  היפני  הקסם  סוד    י�סה   �רגס  מרי�  הרומנטיקן    ס��אר�פ  �יקאס  ממומביי  החידות  נער    המרמן  אילנה  לבד  האישה 
פרנו עצבות  לך  שלום    מ�לייר  הקמצן    לינ�ר  עירית  ורבורג  גברת    סיכסק  איימן  תשרין    דברת  רן  ברוסיה  חזקים     נד�

פקח    הראבן  גיל  טועים  אנשים    מ�דיאנ�  פטריק  האבודים  הנעורים  של  הקפה  בבית    אסייג  סלין  מכונות  פרקי    סגאן  ס�אז 
  המרמן  אילנה  לבדה  אישה    חרמ�ני  י�סף  אותי  אהבה  היא  שבו  היום    כרמי  שירה  בעולם  גדולה  הכי  האהבה    �יזן   יה�דה 
תעלוליה של ילדה רעה מרי� �רגס י�סה  האיש שרצה לדעת הכל דר�ר משעני  היינו העתיד יעל נאמן  ניקולאס ניקלבי צ’ארלס דיקנס 
 מקור – סדרה לפרוזה ישראלית עכשווית בעריכת דנה א�למרט  ומה יש עוד שרי שביט   דב ושמו פדינגטון מייקל ב�נד  אתם שחיים 

יאיר  בגליל  בית    פאר  מיכל  כך  כל   יפה  ניצן  טל  בעולם  הילדים  כל  את     גרב�ז 
ת�ו עיניים מאחז  של  וידוייו   – קרול   מאס מאן  ניקולאס ניקלבי צ’ארלס דיקנס  פליקס 

אדף  מבצע מנהטן דנה אלעזר-הל�י  אי- תשרין איימן סיכסק  הלב הקבור שמע�ן 
האיש    שרצה לדעת הכל דר�ר משעני  אפקט רוזי הבנה במוסקבה  סימ�ן דה ב�ב�אר 
ניצן גרהם סימסי�ן  הדייר מהקומה השנייה עפי  טל  בעולם  הילדים  כל  את    ג�ר-ארי 
  י�סף חרמ�ני  היום שבו היא אהבה אותי    הכי האהבה    סטראפי  מרג’אן  פרספוליס 
טון מייקל ב�נד  הרומנטיקן מרי� �רגס י�סה םגדולה בעול שירה כרמי  דב ושמו פדינגג

החבוג גברת ורבורג עירית לינ�ר  מסע חיפושים    תשרין איימן סיכסק     אייל חלפ�ן
לילדות  שירים    אילנה רה מברלין ארנסט האפנר  אישה לבדה    �יזלטיר  מאיר  נבונות 

  נולדנו לרוץ כריסט�פר מקד�גל    מבצע המרמן    י�בל בן עמי  הקומדיה התל אביבית 
מרסו, חקירה נגג   ןמנהט דנה אלעזר-הל�י  סיכסק  איימן  תשרין    דא�ד  כאמל  דית 

האיש שרצה לדעת הכל דר�ר משעני  לטפס על ההר, או: איך לכתוב ארנה קזין   פליקס קרול – וידוייו של מאחז עיניים ת�מאס מאן 
 הרומנטיקן מרי� �רגס י�סה היינו העתיד יעל נאמן  חזקים ברוסיה רן דברת  ימיו ולילותיו של הדודה אווה אמנ�ן דנקנר  שייקספיר 
לפני השינה טל ניצן  רגֵעי המזל הקטנים של אמא  מתי� ק��יק  על זה לא מדברים  י�סי קליין  מבצע מנהטן דנה אלעזר-הל�י  מרסו, 

זריז שרי  הכל    ק�נד�  מארי  היפני  סוד הקסם    רוזי גרהם סימסי�ן  פרויקט    סי�ן בסקין  יונה  של  מסעו    כאמל דא�ד נגדית  חקירה 
  גברת ורבורג עירית לינ�ר  תשרין איימן סיכסק  אי-הבנה במוסקבה  סימ�ן דה ב�ב�אר    דב ושמו פדינגטון מייקל ב�נד  שביט

 גיבור דורנו מיכאיל לרמ�נט�ב  תגידו לזאבים שחזרתי הביתה קר�ל רבקה בראנט  אי-הבנה במוסקבה  סימ�ן דה ב�ב�אר  היום שבו 
משחק  כתנת    מ�דיאנ�  פטריק  האבודים  הנעורים  של  הקפה  בבית    מקד�גל  כריסט�פר  לרוץ  נולדנו    חרמ�ני  י�סף  אותי  אהבה   היא 
תמי שני  האיש שרצה לדעת הכל דר�ר משעני  הלב הקבור שמע�ן אדף  ניקולאס ניקלבי צ’ארלס דיקנס  חזקים ברוסיה רן דברת

 למשל�ח כתבי יד:
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עורכים
פרוזה: סיון גל, מיטל כהן, יצחק פוקס, ליה פן, דנה שוופי

שירה: ענבל גפני, אנסטסיה ויסוצקי, הדס סגל

עורכת אחראית: דנה אולמרט

תודתנו נתונה לראשת החוג לספרות, פרופ' איריס מילנר, וכן לפרופ' מיקי גלוזמן ולחן אדלסבורג ממכון 
קיפ באוניברסיטת תל אביב, שתמיכתם הנדיבה סייעה לנו להפיק ולהדפיס את כתב העת. תודה מכל 
הלב גם לבעלי המקצוע שתרמו לנו מזמנם ומכישרונם: המתרגמים שתרגמו את השיר אבנים בכיסים — 
יאסר אבו ערישה )ערבית(, מספן גדאי )אמהרית(, ירדן גרינספן )אנגלית( ונטליה קרוטיקובה )רוסית(; 
ד"ר רן הכהן, שסייע בתרגום לאמהרית; והמעצב הגרפי אסף קדרוני, שעיבד עבורנו את תמונת השער 

ועיצב את הלוגו. 

  ,Data visualization as design, science, art, journalism Martin & Fernanda :שער קדמי
 שער נושא — אמריקה ואני: מיכאל סגן־כהן, בלי כותרת )מחווה לג'ספר ג'ונס(, אקריליק על בד,

51*61 ס"מ; עיזבון האמן

עיצוב גרפי: מיכל סמו קובץ, המשרד לעיצוב גרפי, אוניברסיטת תל אביב
עריכת לשון: ענבל גפני

חפשו אותנו בפייסבוק: לכל הרוחות — כתב העת



פתח דבר
ישיבת המערכת הראשונה שלנו התקיימה חמישה ימים לפני הבחירות בארצות הברית, בבוקרו של יום 
רגיל. עיקר הדיון שלנו נסב על השאלה האם לפרסם בכתב העת יצירות מקוריות בלבד או לתרגם גם 

יצירות נבחרות מהעולם. 

הפגישה השנייה כבר נראתה אחרת לגמרי. ימים אחדים לאחר הבחירות, הרגשנו שאין לנו אפשרות אלא 
להפנות את פנינו החוצה, ולאפשר לכותבות ולכותבים להגיב לרגע ההיסטורי המטריד שכולנו מצאנו 
עצמנו בו. "לכל הרוחות" אינו רק משחק מילים על היותנו חלק מהפקולטה למדעי הרוח; זהו הצירוף 
ההולם את תחושותינו בתקופה האחרונה, ביטוי לרוח אחרת שמגיעה אלינו מאמריקה, מחאה על לשון 

שהולכת ונהפכת ְלמה שאחד מאתנו כינה: "שפת הביבים של טראמפ״.

כך החלטנו על נושא הגיליון: "אמריקה ואני", וזימנו יצירות שמתבוננות ב"חוץ" מבפנים; בוחנות את  
המקום ואת המקומיות על רקע הסדר העולמי החדש; ומציבות שאלות על פרובינציאלית ועל השתייכות 
גלובלית. כמחצית מהכותבות ומהכותבים שהשיבו לקול הקורא נענו לאתגר שהצבנו בפניהם: לתאר 
כיצד "אני" מרגיש ומתנהג ְבִצלה של ארצות הברית של אמריקה — בין שזו דמותה ההיסטורית המוכרת 

או זו החדשה, ההולכת ומשתנה לנגד עינינו.

חלק מהיצירות המופיעות בגיליון הציבו במרכזן את האקטואליה, דוגמת שיר שמוקדש באופן אישי לנשיא 
הנבחר של ארצות הברית דונלד טראמפ. באחרות בחרו הכותבים והכותבות לעסוק בחוויה אינטימית יותר, 
באמריקה כתופעה תרבותית, או בקו המחבר־מפריד בין ישראלים לאמריקנים. אחד השירים מתוך חטיבת 
היצירות בנושא "אמריקה ואני", אבנים בכיסים מאת אורי לוין, דוקטורנטית בחוג לקולנוע, תורגם לכמה 
שפות – אנגלית, רוסית, אמהרית וערבית — כדי לתת ביטוי לשפות המדוברות בארץ בכלל, ובקמפוס 
האוניברסיטה בפרט. רצינו לבטא במגוון שפות את הרעיון בשיר, המדבר על ירושלים )הרב־לאומית, 

הרב־לשונית והשסועה( כמרחב רעיוני, ולא רק פיזי, שמלווה את הדוברת באשר היא.

היצירות בחטיבה הכללית עוסקות בנושאים כמו נשיות מתפרצת )לעתים במקומות בלתי צפויים(, יחסים 
משפחתיים פתלתלים, אינטימיות וביתיות לעומת זרּות וריחוק ואפילו עולמם של בעלי החיים, כראי 

לחיה האנושית.

לכל הרוחות נוסד ונערך בידי סטודנטיות וסטודנט מהחוג לספרות בהנחייתה של ד"ר דנה אולמרט, ונועד 
לשמש במה לכל קהילת האוניברסיטה: סטודנטים וסטודנטיות בהווה ובעבר, מרצות מכל הפקולטות 
ועובדים )אף שלגיליון זה כמעט לא נשלחו יצירות של עובדות, ואנו מקוות מאוד שבגיליונות הבאים 
מעגל הכותבים יתרחב ויפרוץ גבולות(. היינו סקרנים לדעת אילו קולות עולים מהקמפוס ואיזה מכלול 
הם מייצרים. לשמחתנו גילינו הרבה יוצרות ויוצרים מוכשרים, קצתן כותבות ותיקות ומוערכות ורבים 

אחרים שעבורם זהו פרסום ראשון. אנו גאות להיות לכולם ולכולן לבית חם.

שלכן, 

צוות "לכל הרוחות"





תוכן עניינים
7 שיר / אייל שלום 

8 שירים / אפרת אברהמי  

9 שפת ֵאם )סיפור( / אנסטסיה ויסוצקי 

13 שירים / נׁעה שחם 

14 אהבה; אורחים )סיפורים( / תום דרוקר 

20 אריק מסתובב לא קשור )סיפור( / אבי אלון 

23 My Dear Enemy )שיר( / אפרת מישורי 

24 ארתור )סיפור( / דורי בן אלון 

28 שירים / דיתי רונן 

אמריקה ואני

33 אבנים בכיסים )שיר ותרגומים( / אֹורי לוין 

36 חודש אמריקה )סיפור( / יעל יקירביץ  

40 ִזיְרקֹוְניּום )סיפור( / דרור בורשטיין 

42 כנפיים לעולם )שיר( / שמעון רוזנברג 

43 מיסטר פרזידנט )סיפור( / משה פליקס 

47 לּוֶזר )סיפור( / אייל אושרי 

51 אן־קני  )סיפור( / מיטל מרסל משה 

53 מבחר מכתבי ריצ'רד הרדסטון 

56 לדונלד )שיר( / תּולי שזר 
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* / אייל שלום
י ָאִבי  ל ִאּמִ ְלטֹוָנּה ׁשֶ ַחת ׁשִ ּתַ
ר צֹוֶפה ְל                   ִנְקּבַ

ָרֵאל ּו ית־ִיׂשְ ּבֵ
ִמי 

ר ּו        ְיַקּבְ
ִמי 

ֲאִני  ָעה ׁשֶ ל ׁשָ יַעְרֵסל            ּכָ
ר                               ּוְבִעּקָ

ֵעת ָהַאֲחרֹוָנה     ָנסּוע ּבָ
תֹולֹוִגיות לֹוְנדֹון ְו ין ַהָפּ ּבֵ

ֶבְרָנאֹו ׁשֶ
ְרִלין.                          ְלַיד ּבֶ

*
אייל שלום, בן 31, יליד ירושלים, מתגורר בלונדון. למד לתואר ראשון בספרות עברית באוניברסיטת תל 
אביב. זכה בפרס עיריית תל אביב לשירה וספר ביכוריו  "ג'וני נעדר" )הוצאת עם עובד, 2017(, שראה 

אור לאחרונה, זכה בפרס שרת התרבות למשוררים בתחילת דרכם. 



8  לכל הרוחות

שירים / אפרת אברהמי 
ֶדר ֶעֶרב ֵליל ַהּסֵ ּבְ
ָמה ָשׁ ח ֶאת ַהּנְ ֶאּקַ

ְוֶאְקַרע ֶאת ַהּנֹוצֹות. 

ָבר, ָסִבי ֹלא יֹאַמר ָעַלי ָדּ
ֵנינּו.  ָסָבִתי תֹאַמר ַעל ׁשְ

ִלים ִלים ַמְעָגּ ַמְעָגּ ּבְ
ְרׁשֹות ל ָיַדִים ְמַרְשׁ ׁשֶ
ים ַעל מֹוֵתנּו.  ְמַפּצִ

א.  ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֲאֻרּבֹות ְמֻכּסֹות, ַסּבָ
ּלֹא  ַמְחִניִקים ֶאת ֵאּלּו ׁשֶ

ם ְיכֹוִלים ִלְנׁשׂ
ים ִכיֵסי ָהֲאִויר ַהַחּמִ ּבְ

ל ָהֲאָדָמה. ׁשֶ

*

ֲאִני ְמַפֵחד
י ֵאינֹו ּפׂוֵקַח ֵעיַנִים ּפִ ׁשֶ

ל ַאף ֶאָחד.  ׁשֶ

ם, ְנִגיסֹות ַרּכֹות ֲאִני ִמְתַקּדֵ ּבִ
לּום נֹוֵעל ְלָסתֹות ַעל ֹלא ְכּ

ּובֹוֵלַע. 
קּוף.  ָחָצץ ׁשָ אּו ּבֶ ִביִלים ְיֻמּלְ ּשְ ׁשֶ

ַוֲאִני ְמַפֵחד. 
ך, ִים ִנְמׁשָ ֵסרּוק ְמִצּלּתַ ָמע ּכְ ב ִנׁשְ ַהּלֵ

יו.  ּנָ ׁשִ חֹוֵרק ּבְ
ָיַדִים ְיֵבשֹות ְבּ

ֲאִני יֹוֵרד ְלָנָהר ׁשׂוֵצף
ְוֹלא ִנְרָטב. 

 *
אפרת אברהמי, בת 25, סטודנטית לפילוסופיה וספרות באוניברסיטת תל אביב. 



תשע״ז — 2017  9

שפת ֵאם / אנסטסיה ויסוצקי
מדמדומי חדר השינה מופיעה ילדה קטנה. פניה חיוורות, עיניה תכלת, שיער דליל, בלונדיני, אוזניים 
קטנות, בולטות מעט. היא לבושה שמלת צמר אפורה, מכנסי ְפליז חומים עבים וזוג גרביים לא תואמים, 

על אחד מהם כתם קטן של בוץ. היא דקה מאוד מתחת לכל הבגדים האלה. 
שלושה צעדי מבוגר מפרידים בינינו )שישה צעדים שלה(. אני יורדת על ברכיי, מביטה בה ומחכה 
שתרוץ אליי, אבל משהו אחר תופס את מבטה. אני רואה איך בהדרגה נמשכות אצבעותיה הקטנות אל 
הְמֵגרֹות. הן נפתחות ונסגרות, צמר הגפן ומברשות האיפור הופכים לגיבורים שובי לב ומסתדרים יפה 
בזוגות על השידה; מקלות לניקוי אוזניים נשלפים כולם מקופסת הפלסטיק השקופה, נזרקים בצהלה 
על הרצפה, אוספים את כל הלכלוך ומוחזרים אחד־אחד פנימה, אל תוך המגרות שנסגרות, ואז נפתחות 

שוב — המסע נמשך. 
היא מוצאת כוכב זהב ישן מפלסטיק, אחת העיניים שלו מחוקה וגם חצי מחיוכו. היא מכניסה אצבע 

אל תוך החור שגילתה בו, מרימה את מבטה אל התקרה ושואלת:
״ָאה תישבר?״.

והכוכב נופל. מוטל ליד הקיר, הוא נעשה פתאום לא מעניין. והיא כולה תנועה חופשית, סוף־סוף היא 
משוחררת למסע הקטן שיוביל אותה אליי. היא מרימה את הרגל ומתחילה את הצעד, אך משהו תופס אותה 
שוב. הפעם זה שטיח מקופל בצד — השטיח שלה, שקיפלתי לשניים והצמדתי לקיר כשניקיתי את הרצפה. 

תוך שבריר שנייה הריסים הקטנים מחזיקים בדמעה ענקית, ונשמעת צעקה:
״ככה, ככה?״.

אני עומדת, מנסה להחליט מה לעשות, רצה לשטיח הקטן ופורשת אותו על הרצפה. היא ממשיכה 
לבכות. 

מה הדמעות הללו מבקשות? הרי פתחתי את השטיח. תסכול משתלט עליי, ועולה בי מחשבה בלתי 
נשלטת: ״עוד פעם היא בוכה״. אני שומעת את עצמי אומרת:

״אל תבכי ֵאמּוש, אם את רוצה משהו — פשוט תגידי, פשוט תגידי לי, מה?״.
היא ממשיכה לבכות ואני שואלת את עצמי האם מה שביקשתי ממנה באמת פשוט כל כך. אוצר המילים 
שלה כולל חיֹות, צבעים, רהיטי בית וחמישה פעלים: לישון, ללכת, לאכול, לשתות, להישבר. חוץ מכל 

אלו היא יודעת לומר: כפית, בגד ים, כובע, בלון, ככה, שטיח ושיבולת שועל. 
היא נלחמת יום־יום בתלאות העולם בעזרת אוצר המילים הקטן הזה שברשותה, וכשהיא מפסידה 
היא חוזרת על אותן המילים, רק בקול רם יותר. ואפילו שאני יודעת את כל זה, לפני רגע ביקשתי ממנה 

להסביר לי מה כואב כשמקפלים לה את השטיח ומצמידים אותו לקיר. 
אני כועסת על עצמי. המחשבות לוקחות אותי לרגעים שעמדתי גם אני חסרת אונים מול אדם שהמילים 

מתמסרות לו, והוא שולט בהן ומחבר משפטים כלאחר יד, בלי מאמץ.
אני עושה צעד גדול לקראתה, היא לוקחת שני צעדים קטנים אחורה. שוב מופרדות על ידי אותו המרחק.

היא אינה מביטה בי שוב. היא בוהה בשטיח, בלי לזוז.
״ֵאֵמִלי?״.

היא לא עונה.
אני יוצאת מהחדר, הולכת אל החלון בסלון ומחכה לה, היא לא באה. אני קוראת לה: ״תראי ֵאמּוְשָקה, 

זה חתול".
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״ָאה חתול?״, נשמעת קריאה מהחדר. אני שומעת צעדי ריצה קטנים.
היא מופיעה בסלון עם ג׳ירפה סגולה וגדולה שהיא מנסה להחזיק בשתי ידיה הקטנטנות. הג׳ירפה 

עונדת את השרשרת שלי, זו שאסור לגעת בה. 
על הג׳ירפה שוכבים זברה ישנה, קרועה ומלוכלכת, השמיכה הפרחונית שלה, והכוכב ההוא שיש בו 
חור. היא מתחילה לרוץ עם חבריה אל החלון. הזברה נופלת ראשונה, היא חוזרת אליה ומנסה להרים 
אותה, ואז הג׳ירפה והשמיכה נשמטות. היא מנסה להרים גם אותן, אחרון נופל הכוכב. היא מנסה להרים 
את כולם, אבל בכל פעם שאחד החברים מורם, מישהו אחר נופל. אני מתקרבת אליה, פורשת את השמיכה, 
מקבצת את כולם לתוכה, קושרת ומושיטה לה את הצרור. היא מחבקת אותו בשתי ידיה ורצה בדילוגים 

קטנים אל החלון, משעינה את האף על הזגוגית.
״ָאה חתול?״, היא שואלת.

״החתול הלך״, אני עונה לה, ״אבל למטה גר חתלתול שחור, קטן. זוכרת? את רוצה ללכת להאכיל 
את החתול?״.

״ָאה חתול, לאכול חתול!״, היא קוראת, מחייכת.
״בואי נלך ללבוש מעיל״. אני מושיטה את ידיי להרים אותה, היא רצה לכיוון הדלת.

״אה לאכול חתול!״.
אני מוותרת על המעיל. היא לא אוהבת ללבוש אותו, וגם קשה לדחוף את הידיים הקטנטנות האלה, 
שכבר עטופות בחולצה ובשמלת צמר, אל תוך השרוולים שלו. אולי לא קר כל כך שם בחוץ, אני חושבת 

לעצמי.
אני פותחת את המקרר, לוקחת שתי קציצות בשר מסיר קציצות מלא שאימא שלי הכינה אתמול — 

שאף אחד לא אוכל, כי הבית שלנו טבעוני כבר שנה. 
אנחנו יוצאות, קר יותר ממה שחשבתי. היא רצה לרדת במדרגות לפניי, בצעד זהיר ומתנדנד, מבלי 
להיעזר במעקה. הצרור שלה כבד לה, היא כמעט נופלת אך מצליחה להתייצב. היא מסתכלת לאחור 

לראות אם ראיתי שהיא כבר יודעת לרדת בלי עזרה.      
״וואו, כל הכבוד״, אני אומרת לה בחיוך.

״ָאה חתול?״, היא שואלת.
אנחנו הולכות לחפש את היצור המסכן. השמש עדיין לא שקעה, זה אחד הימים האחרונים של הסתיו. 
היא הולכת לפניי, מביטה למעלה ואת מבטה תופס עלה נושר. היא מצביעה וקוראת בקול: ״ָאה פרפר!״.
אני מתקנת אותה: ״לא פרפר, עלים, את רואה? הם נופלים משם, מהעץ הגבוה למעלה. את רואה איך 

הם נופלים יפה? לאט ובשקט. עלים".
היא לא מביטה אל העץ שאני מראה לה, היא מביטה אליי.

״לא פרפר?״, היא שואלת, ואני כבר רואה את עיניה מתמלאות דמעות. 
״זה עלים... עלים זה סוג של פרפר״, אני עונה לה. ״כן, פרפר. תראי, הוא צהוב, נכון?״.

״ָאה פרפר?״, היא מוודאת שלא טעתה.
״כן, אפשר להגיד... פרפר״.

״אה פרפר!״ היא אומרת בשמחה, ״פרפר!״. 
היא משאירה את הצרור שלה על הרצפה הרטובה ורצה לתפוס את העלים הנושרים. אני מרימה אותו, 
הוא רטוב. היא לא מצליחה, הרוח מעיפה את העלים רחוק מדי. היא מסתכלת עליי. באור הזה שלפני 

השקיעה העיניים שלה כאילו מאבדות מהצבע שלהן. הן כמעט לבנות, שקופות, גדולות. 
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״ָאה חתול?״, היא שואלת.
״נכון, החתול. בואי נמצא אותו, בואי״.

אני נותנת לה את הצרור שלה. אנחנו יורדות מהשביל אל האדמה הלחה, ופונות לכיוון הגן הציבורי 
שמאחורי הבניין. 

היא סוחבת את הצרור על האדמה, ואני — את השקית של הקציצות. עוד שנייה תשקע השמש ויהיה 
קר יותר, והיא בלי מעיל. אני כועסת על עצמי שאפילו לא הלבשתי לה צעיף.

הגן שאנו מגיעות אליו חתוך לאורכו ולרוחבו בשבילים לא מתוכננים, מלאי סדקים. הצמחייה בו 
צפופה, גדרותיו בנויות מלבנים אדומות, ויש בו אפילו גשרון קטן שֵאמּוְשָקה שלי מצליחה לעבור 

בחמישה צעדים, הלוך ושוב.
היא רצה אל המקום שבו גר החתול הקטן. יש שם נעל ספורט ישנה וענקית שהוא מצליח להידחס 
אליה, כמה צעצועים, קופסאות קוטג׳ ריקות — שאריות שתרמו השכנים באזור — ומגבת ירוקה שהשארנו 

בשבילו לפני שבוע, כשהייתה לו מחלת עיניים ונראה היה שהוא לא רואה כלום.
הכול עדיין שם, חוץ מהחתול והמגבת.

״ָאה חתול?״.
היא מסתכלת עליי. אני לא עונה.

״ָאה חתול?״, היא חוזרת, בקול רם יותר, מצפה לתשובה. הכול מסביב שקט מאוד.
אחד השבילים העקומים של הגן מוביל אל גדר הלבנים, נדמה לי שזז משהו מאחורי השיח הגבוה 
שלידה. אנחנו מתקרבות לאט ואני רואה שני ילדים כורעים על הברכיים. אנחנו מתקרבות אליהם עוד 
יותר. השתיקה שלהם נשמעת מוזרה, מדי פעם היא נקטעת בלחישות עצבניות. שניהם שקועים בעיסוקיהם 

ולא שמים לב שאנחנו מגיעות למרחק של שלושה צעדים מהם. 
אני נעמדת על קצות האצבעות ומותחת את הצוואר. אמושקה חושבת שאנחנו משחקות, היא חוזרת 
בתמימות על הפעולות שלי. היא לא יכולה לראות את הילדים מהגובה שלה, היא מרימה את הצרור 

שלה למעלה כדי שגם הג׳ירפה תראה.
אני מנסה להבין מה אני רואה, השיחים מפריעים לי. ילד אחד נראה לי מבוגר יותר, בן עשר בערך. 

הוא לבוש במעיל חום ומסתכל על הילד השני, שנראה צעיר יותר ממנו.
לידם, על האדמה, מונחת מגבת ירוקה, מלאה בבוץ.

״קדימה״, קורא אחד הילדים. ״עכשיו! תובילו את הפושע!״.
המגבת הירוקה נפתחת, וממנה מתגלגל חסר אונים החתלתול הקטן. הוא מתנדנד, רגליו הזעירות 

רועדות והוא נופל. נשמעת יללה מעוררת רחמים. 
״אתה מודה באשמה?״, שואל הילד השני את הגור.

נשמעת יללה נוספת, חלשה, כל גופו רועד.
״ככה זה כל הפושעים״, ממשיך הילד, ״אף פעם לא מודים באשמה״.

הילד במעיל החום נותן לו מכה במקל וקורא אליו: ״ועכשיו? אתה מודה?״.
החתול מיילל שוב, אחד הילדים מרים אותו. אמושקה שומעת את היללה. 

״ָאה חתול, לאכול?״, היא צוהלת משמחה.
שני הילדים מרימים את ראשם ומבחינים בי. שניהם שותקים לרגע, מחליפים מבטים מבוהלים. אחד 

מהם לוקח את החתלתול וזורק אותו עמוק אל תוך השיח, הם בורחים.
החתול מייבב.
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״אה חתול, אה חתול״, צועקת אמושקה. ״לאכול חתול?״. היא מצביעה על שקית הקציצות שאני 
מחזיקה ביד.

אני מניחה את השקית על הרצפה, מנסה להגיע לחתול. אני לא יכולה — צריך להיכנס ממש אל תוך 
השיח. אי אפשר להיכנס לתוכו עם אמושקה, וגם אי אפשר להשאיר אותה כאן לבד, וקר כל כך.

אני מרימה אותה.
״אה חתול?״, היא כמעט בוכה, מפילה את הצרור שלה. 

אני מנסה להרים אותו מהרצפה. זה קשה כשהיא על הידיים שלי, והחתול ממשיך לייבב.
היא מנסה לרדת, אני מחבקת אותה: "לא עכשיו, לא, אמושקה". היא מסתכלת על השיח שהחתול 
מייבב מתוכו. אני מתקפלת ומרימה את הצרור, אמלי לוקחת אותו ממני, הוא נופל שוב, היא בוכה. אני 

מביטה לרגע אל המדרגות המובילות אל הגן.
שם, כמו סירת הצלה שעולה מלב ים, אני רואה את אימא שלי, שמנה מאוד. היא עולה בכבדות צעד־
צעד, מדרגה־מדרגה, עוצרת רגע, מתנשפת, סוחבת איתה שוב את כל שקיות הבשר שהיא קונה אחרי 

העבודה. היא תמיד באה בלי הזמנה, בתירוץ שצריך להכין לאמושקה אוכל אמיתי.
היא רואה אותנו. נשמעת צעקה: 

״אוי אלוהים, מה זה?״, היא שואלת בטון של עומדת להתעלף ורצה לעברנו. ״ככה? ככה? בלי מעיל? 
את משוגעת?!״. 

אוי, כמה קשה לה לשאת את מראה שמלת הצמר הדקה של אמושקה.
״בבושקה!״, קוראת אמלי.

אימא שלי מניחה את שקיות הבשר שלה ולוקחת ממני את הבת שלי, מחבקת אותה. ״ככה הלבישו 
אותך? מה זה?! אני לא מבינה, את לא רואה שקר לה??״.

כולנו שומעות "ְמָיאּו" חלש ואחריו "מיאו" נוסף, חלש יותר.
הן הולכות הביתה.

הצרור הפרחוני של אמלי שוכב לרגליי, ראשה של הג'ירפה מציץ ממנו, היא מביטה בי. אני מוציאה 
אותה ואת כל חבריה למסע, לוקחת את השמיכה הפרחונית איתי.

 אני נכנסת אל תוך השיחים, בקושי מגיעה ליצור המסכן הזה. הוא מייבב ונדחק עוד יותר פנימה, 
מפחד לבטוח בי. אני תופסת בזנבו ומושכת אותו החוצה. הוא מתגלגל לכדור, מנסה להתגונן, נושך לי 

את האצבעות בשיניו הקטנות. זה אפילו לא כואב.
אני עוטפת אותו בשמיכה הפרחונית של אמלי, מצמידה אותו לחזה. מספיקה אצבע אחת בשביל 
ללטף את ראשו. ביד השנייה אני מרימה את הג׳ירפה, הזברה והכוכב, ואחר כך את שקיות הבשר של 

אמא שלי. אני מתחילה לצעוד בזהירות, שאף אחד לא ייפול, ומביאה את כולם הביתה. 

*
אנסטסיה ויסוצקי נולדה ב־1983 בברית המועצות לשעבר, עלתה ארצה עם אימה בראשית שנות 
התשעים. היא מרצה, סטודנטית לתואר שני בספרות באוניברסיטת תל אביב ואימא לאמלי בת השנתיים.

הסיפור נכתב במסגרת סדנת הכתיבה של ד״ר מיכל בן־נפתלי. 



תשע״ז — 2017  13

שירים / נׁעה שחם

*
יִהּנֹם ְוַגם  יִהּנֹם ְוַגם ְרפּוָאה. ְוָתִמיד ֶזה ּגֵ ם ּגֵ ים ֵהם ּגַ ָחׁשִ ּנְ ים, ֲאַנְחנּו ּגֹוֲחנֹות ְולֹוְמדֹות ׁשֶ ְזָנבֹות ְנָחׁשִ אֹוֲחזֹות ּבִ
ִציַאת ִמְצַרִים ֲאַנְחנּו ַיַחד, לֹוְמדֹות  ב, ִמּיְ ב ֶאל ּגַ יק. ֲאִני הֹוֶלֶכת ִאְתֶכן ּגַ ְזָרח ָהַעּתִ ּמִ ְרפּוָאה, ְוָתִמיד ַיַחד, ֹלא ַרק ּבַ
ְפנּו,  ְפׁשַ ם ׁשִ ֱאֶמת ָהָיה אֹוְרָגאִני, ַוֲאַנְחנּו ָאְמָנם ָקַטְפנּו ֲאָבל ּגַ ָאַכְלנּו ּבֶ ּפּוַח ָהִראׁשֹון ׁשֶ ים. ַהּתַ ל ַהְזַמּנִ ֶאת ּכָ

ם ֶאת ֶזה. יד ּגַ הּו ְלַהּגִ ֶ ְוֶהְחַזְרנּו אֹותֹו, ַמְבִריק ְוָתלּוי ַעל ֵעץ. ַעל ִמּשׁ

ַהְּבזּות יֹוֵצאת ַהחּוָצה
ל ְקִריְסֶטָבה, ַיֲעִני  זּות ׁשֶ ּבְ ק ָלנּו ּבַ ָעָיה ְלִהְתַעּסֵ ֵאין ָלֶהן ּבְ נּו, ׁשֶ ּלָ ֹזאת ֲאַנְחנּו רֹוצֹות ְלהֹודֹות ַלּקֹוְסֶמִטיָקִאּיֹות ׁשֶ ּבָ
ין ָהַרְגַלִים  ן נֹוָלד ּבֵ קֹות ָלֶהן, ְוֹראׁשָ ֲאַנְחנּו ְמַפּשְׂ ּגּוף. ֶזה ֹלא ְטִריְוָיאִלי ׁשֶ ִרים ָלנּו ּבַ ְצַטּבְ ים ַהּמִ ְקִתּיִ ּלַ ֳחָמִרים ּדַ ּבֶ
ַעם  תֹוכֹו ְוגֹוְרִמים ְלִאיְנֶפְקְצָיה )ּפַ ְכָלִאים ּבְ ּנִ נּו ְזִקיִקים ׁשֶ ה ּבָ ים עֹוׂשָ ִעּתִ ּלְ ְקֶרה ׁשֶ ל ַהּמִ ד ׁשֶ ַטח ֹלא ַהּיָ נּו, ְוֶזה ּבֶ ּלָ ׁשֶ

ְדָמה ְלָאָשְך(. ּנִ ְך ָחָזק ַעד ׁשֶ ל ּכָ ַאַחת ֶזה ָיָצא ּכָ

*
נעה שחם היא בוגרת החוג ללשון עברית ולפילוסופיה יהודית ולימודי תעודה בעריכת לשון באוניברסיטת 
תל אביב. זכתה בפרס למשוררים בתחילת דרכם מטעם משרד התרבות ב־2015 ובמקום השני בתחרות 
"שירה יהודית נשית" של מרכז הרצוג ועמותת ע.נ.ת לשנת 2016. בינואר 2017 ראה אור ספרה "גאומטריה 
מקודשת", ספר אמן שיצרה בשיתוף אמנית פלסטית. שיריה מתפרסמים בעיתונות ובכתבי עת ובימים 

אלו היא מכנסת את ספר שיריה השני, שעתיד לראות אור השנה. 



14  לכל הרוחות

סיפורים / תום דרוקר

אהבה
האמת היא שבכלל לא רציתי לספר על כל המות הזה. רציתי לספר על משהו אחר. רציתי להגיד שאנשים — 
יש להם מה להגיד על כל דבר, והרבה פעמים כשאני אומרת שקוראים לי תום, הם שואלים: "מה זה, כמו 
סוף?", ואני מוחה: "לא, כמו תמימות". ואז הם שואלים: "נו, ואת באמת תמימה?". לפעמים אני מגלה 
להם ולפעמים לא, שהאמת היא שזאת השאלה של החיים שלי. הייתי מפרטת על זה קצת יותר, אבל אני 

מפחדת ששוב אמצא את עצמי מספרת על אימא שלי.
כשהייתי קטנה היה לי אקווריום, והייתה בו משפחה של דגי זהב. אימא אף פעם לא הסכימה להכניס 
הביתה אף חיה אחרת, וזו הפעם היחידה שאזכיר אותה בסיפור הזה. הסתפקתי בדגים וקראתי להם "משפחת 
פיש". היו להם גם שמות פרטיים, אבל הם היו דומים מדי וכנראה רק היה נדמה לי שאני יודעת לומר 
בעקביות מי הוא מי. אומרים שהדגה ָהֵאם אוכלת את הילדים שלה, אבל במשפחה שלי זה אף פעם לא 
קרה. רק יותר מאוחר הבנתי שזה בגלל שהם לא היו משפחה אמיתית. הם היו מקבץ אקראי של דגים 
שבמקרה הועלו יחד ברשת של המוכר בחנות. הם הפכו למשפחה רק כי אני החלטתי. בכל אופן, הם מתו 
באופן טבעי, מוות ועוד מוות, צפו הפוכים על פני המים אחד אחרי השני, עד שרק יוסי נותר. חשבתי 
שגם הוא ימות תוך זמן קצר כמו השאר, אבל יוסי המשיך לחיות. בגלל שהמשפחה שלו מתה השתדלתי 
לבקר את האקווריום לעתים קרובות, אבל מיום ליום הוא נראה לי יותר ויותר בודד מבעד לזכוכית. 
ריחמתי עליו כל כך, עד שחשבתי שעדיף לו למות. יש דברים יותר גרועים ממוות. אבל אהבתי אותו, 
והלב שלי לא היה מסוגל להרוג אותו, אז פשוט הפסקתי להאכיל אותו. חשבתי שככה זה בטוח ייגמר 
צ'יק־צ'ק, אבל יוסי נצמד לחיים כמו עלוקה. אחרי כמה ימים התחלתי להתחרט וחשבתי שאולי טעיתי 
לגביו. רציתי שהוא יחיה יותר מכל דבר אחר. התכוונתי להאכיל אותו, אבל אז חשבתי שאולי מאוחר 
מדי. אולי הוא שרד כבר יותר מדי ימים בלי אוכל, אולי הגוף שלו נפגע פגיעות בלתי הפיכות בגלל 
חרפת הרעב. אולי הרעב הטיל בו מומים וכאבים קשים מנשוא. לא ידעתי אם החיים שלו יהיו שווים את 
זה. רציתי לעזור ולא היה לי מושג לומר איך הוא פחות יסבול — אם אתן לו אוכל עכשיו או אם אמשיך 

לא להאכיל אותו. יוסי מת לפני שהספקתי להחליט. 

***

היא שונאת דגים. לפעמים היא גם אימא שלי, אבל תמיד היא שונאת דגים. הריח שלהם מזכיר לה את 
המטבח המסריח של אימא שלה בימי שישי בצהריים. כל כך דוחה שהייתה כולאת את עצמה בחדר, 
מסרבת לאכול ולא מוכנה לצאת לפני שהחשיך, ובתנאי שכל חלונות הבית היו פתוחים במשך כל היום. 
אימא שלי החליטה שהיא בחיים לא תהיה עקרת בית קטנה כמו אימא שלה, ושהבית שהיא תקים לא 
יהיה כל כך קר. הדגים צבעו בניחוח עז את כל מה שהילדות שלי מעולם לא הייתה, את כל מה שלמדנו 
לתעב כדי להישאר משפחה. אני לא מתחילה לספר שום דבר על אימא שלי, אני רק רוצה לספר על היום 

שבו למדתי מה זאת אהבה.
זה קרה כשהאצבעות שלי שוב החלו להידחס בתוך הנעליים ולא הייתה ברירה, היה צריך לקנות 
חדשות. נעליים קנינו תמיד ב"גבי — הנעלה". גבי היה חייב לסבא שלי כסף והרשה לאימא לקחת לי 
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נעליים כמעט בחינם. החנות הפצפונת שלו הייתה דחוסה בשוק בין שתי חנויות דגים. תמיד היינו 
עוברות אותן יד ביד, שומרות זו על זו מפני הריח שחודר אל תוך הגוף בכוח, פולש אל ההוויה הכי 
פרטית ומתקיף אותה. לגבי היו עיניים טובות וטעם איום בנעליים. היה צריך לפשפש אצלו ממש טוב, 
להסתכל על הזוגות שוב ושוב מכל מיני זוויות כדי לתת לעיניים להתרגל ולגרום להן לחשוב שאולי 

בעצם זה לא נורא כל כך. 
"מה עם אלה", אימא אמרה בטון הסובל שלה שרצה כבר להסתלק משם. הזדרזתי להביט, כדי שהיא 
תוכל כבר לחזור לנשום. אימא הצביעה על נעליים ירוקות עם פפיון ורוד עליהן. הראיתי אותן לבת הים 
הקטנה והיא עיוותה את הפרצוף שלה בביטול מוחלט. השפלתי מבט והנדתי בראשי לשלילה. אימא 

נאנחה והתיישבה אבל קמה מיד, כאילו שהכיסא הגעיל אותה.
אמרתי לבת הים שחייבים כבר לבחור משהו וללכת. היא הסתכלה שוב ושוב על כל החנות ואמרה 
שהיא מצטערת, אבל שום דבר כאן לא מוצא חן בעיניה. חשבתי שזה מזל שאנחנו מדברות בינינו בשפת 
האילמֹות ושאף אחד לא שמע. לא יכולנו לדבר אחרת, היא כבר נתנה למכשפה הרעה את הקול שלה. 

הסתכלתי לה עמוק בעיניים ושאלתי אם היא בטוחה. היא הנהנה. היא ידעה מה המשמעות של זה. 
"נו, מה את בוחרת?"' קולה של אימא הוטח בי. הסתכלתי על בת הים והיא הטעינה אותי באומץ.

"שום דבר", עניתי בשקט. דממה השתררה בחנות. גבי הפסיק לסדר את הקופסאות.
"מה אמרת?", אימא נעצה בי את מילותיה. נאחזתי בבת הים חזק מדי. כמעט מעכתי אותה בתוך היד 
שלי, אבל היא הייתה חזקה בשבילי. היא לא התלוננה ולא עשתה שום קול של כאב. לאט־לאט הרמתי 
את העיניים מהרצפה ונשאתי אותן אל אלה של אימא שלי. היא התבלבלה בתוך הכעס שלה, וחיפשה 

ישועה בעיניו הטובות של גבי. הוא נראה חסר אונים. לא רציתי להעליב אותו, אבל לא הייתה ברירה.
"נו, קדימה. תנעלי את הנעליים שלך", היא אמרה באכזבה נוקשה, ֵמֵגנה בידה על האף שלה מפני 
הדגים שגרמתי לה להריח לשווא. חלצתי מהר את נעלי הלכה השחורות עם הסמיילי התכלת, היחידות 
שהסכמתי למדוד, ונדחסתי שוב לתוך הנעליים הישנות שהכירו את הרגליים שלי כל כך טוב. בת הים 
ישבה לידי ועודדה אותי. אימא הרימה את התיק שלה על כתפה, וצעדה הלוך וחזור לאורך החנות הצרה 

כמו חיית טרף כלואה.
"תקחי אותם", גבי אמר וארז בשבילה את הירוקות עם הפפיון הוורוד. "אולי בכל זאת הילדה תסכים 
ללבוש. חינם, עליי, מה אכפת לך". אימא אמרה שהיא לא רוצה לקחת סתם. הם התווכחו ביניהם קצת, 
אפילו ששניהם ידעו שבסופו של דבר היא תיקח. הוא שם בשקית גם סוכרייה בשבילי וניסה לחייך. 
האוויר עמד קפוא בזמן שקשרתי את השרוכים. רק התנשמויות קטנות וֲאֵשמות רעדו בו, והביאו איתן 

משב של ריח דגים.
סוף־סוף סיימתי. אימא שעטה משם החוצה, חלפה בסלידה גלויה וקולנית על פני חנות הדגים בלי 
לתת לי יד וצעדה במהירות לאורך השוק. היא החזיקה את השקית הגדולה עם הנעליים המכוערות 
והסוכרייה. השתרכתי מאחוריה. ניסיתי לפלס דרך בין המעברים הצפופים והאנשים שכל רגע נעצרו 
לבדוק סחורה וחסמו לי את הגב השותק והמתרחק שלה. היא לא האטה ורק הביטה לאחור מדי פעם 
וסימנה לי להזדרז. השקית הייתה שחורה מאוד והעיניים שלי הצליחו להיאחז בה בתוך הצבעוניות של 
השוק. לא ידעתי מה יקרה עכשיו. אף פעם לא העליתי על דעתי לא לבחור שום נעליים אצל גבי. ידעתי 
שעשיתי משהו נורא. כל ההוויה שלי התנקזה אל השקית. התרכזתי בלא לאבד אותה, והתחלתי לחשוב 
שאולי הנעליים שבתוכה לא גרועות כל כך. הרגליים שלי מיהרו, אבל הראש מיהר יותר. הוא הסתרבל 
בין צעקות של מוכרים ובין פחד, בין הגב הנעלם והמגיח של אימא ובין יותר מדי ירקות, פירות ובגדים, 
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ופילס דרכו אל המסקנה שעשיתי טעות. ידעתי שכשאשיג אותה, אגיד לה מיד סליחה. קיוויתי שבת הים 
תבין אותי, ופתאום נעצרתי מבוהלת.

"אימא!", זעקתי אליה. 
היא הסתובבה מיד והביטה בי חסרת סבלנות. רצתי אליה, מתנשפת. 

"אני — ֶאה...", גמגמתי במבט מושפל, "שכחתי את בת הים אצל גבי". ניסיתי להסתכל לה בעיניים, 
שתראה שהן מצטערות, אבל לא יכולתי לשאת את המבט שלה. השפתיים שלה התכווצו כמו שתמיד 
קורה להן כשהיא כועסת. בשתיקה מופגנת היא הסתובבה והחלה לצעוד בחזרה. שוב נגררתי אחריה 
והשתדלתי למהר. בת הים בטח הייתה אומרת לי עכשיו שלא עשיתי שום דבר רע, שקורה ששוכחים. 

אבל היא לא הייתה איתי ולא יכולתי להיות בטוחה. אימא נעצרה במרחק בטוח מחנות הדגים.
"רוצי תביאי את זה, אני לא עוברת שם שוב".

רצתי לבד אל תוך הגועל. סתמתי את האף כשעברתי את הדגים, וקיוויתי שאימא מסתכלת. המוכר 
המשופם והשמן בדיוק גרף החוצה מים מלוכלכים וכמעט השפריץ עליי שאריות של דגים מתים. 
ניצלתי בקושי. נכנסתי אל גבי, ומשיתי משם את בת הים שנותרה לבדה על הכיסא. חיבקתי אותה חזק. 
גבי רצה שאני אחכה רגע כדי שהוא ייתן לי עוד סוכרייה, אבל אמרתי לא תודה, שאני חייבת להזדרז. 
יצאתי ורצתי בחזרה אל אימא. ביד אחת סתמתי את האף, בשנייה החזקתי את בת הים. ניסיתי לעקוף 
איזו גברת אחת שבדיוק קנתה שקית של קרפיונים והשתדלתי לא לגעת בה, כי אימא הסתכלה, אבל היה 
צפוף ורטוב וכמעט החלקתי. ברגע האחרון הצלחתי להתייצב, אבל כף היד נפתחה לי ובת הים נשמטה 
ונפלה אל תוך השלולית של מי הדגים המתים, בין חתיכות סנפירים כרותים. קפאתי. הבטתי בה המומה. 
הגועל התחיל להיספג בה. השיער שלה הצטמצם מרטיבות. הישרתי מבט אבוד אל אימא. היא נראתה 
מזועזעת. הבטתי שוב למטה וראיתי את בת הים הולכת וטובעת. לא היה לה קול כדי לצעוק, וכאב לי 
שכבר לא יכולתי להציל אותה. אין סיכוי שאימא הייתה מרשה לה להיכנס הביתה. כל הדגים המתים 
שמסביבה הסריחו עוד יותר. הם כמו צרחו את האילמּות של החיים שלהם דרך הריח של המוות שלהם. 
באותו רגע הרגשתי שמתרחש בי משהו נשגב. לא הסכמתי לדמעות לצאת. נפרדתי מבת הים בשפת 
האילמות והשארתי אותה על רצפת חנות הדגים. צעדתי אל אימא בגאון, ובכל צעד גדלתי עוד קצת אל 

תוך אהבה. העיניים שלה נצצו אליי.
"את בטוחה?", היא שאלה והקול שלה רעד מהתרגשות.

הנהנתי ואמרתי: "גם ככה בובות זה לקטנות".
אימא ליטפה לי את הראש. הגבות שלי היו מכווצות ושמרו על הדמעות בפנים. לאהוב זה לא להראות 
למישהו שאתה עצוב על מה שוויתרת בשבילו. אימא הושיטה לי את היד החמה שלה וידעתי שמותר 
לי להישאר הבת שלה. חצינו את השוק יד ביד, אבל מרוב שגדלתי באותם רגעים, לא הצלחתי לצעוד 

הרבה בתוך הנעליים הישנות.
"אימא חכי", עצרתי אותה. הורדתי את הנעליים הלוחצות, לקחתי ממנה את השקית השחורה, נעלתי 
נעליים ירוקות עם פפיון ורוד ומצצתי את הסוכרייה של גבי. אימא אף פעם לא שמחה בי כמו שהיא 

שמחה בי בדרך הזאת שעשינו מהשוק הביתה.
כמו שאמרתי קודם, אני לא מספרת עליה. הסיפור הזה הוא על המורה שלי למשחק. סיפרתי את כל 

זה רק כי רציתי שיהיה ברור למה אני מתכוונת כשאני אומרת שאהבתי אותו. 
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אורחים
באו אלינו אורחים בשבת. כמו בכל פעם כשבאו אורחים, כל אחד מבני המשפחה של המארחת נרתם 
לאירוע, קיפל את ַהֵישּות שלו לכווצ'וץ' הכי קטן שהוא יכול והחזיק אותה במקום חשוך ונסתר בתוך 

הגוף שבו היא לא הפריעה לו לעזור ולערוך את השולחן.
"יש לי הרגשה משונה בבטן", העזתי להגיד לאחר זמן רב של התאפקות, שבו השתרכתי אחרי אימא 
במטבח. היא הייתה עסוקה בעוגה ופניה היו מופנים אל הַשִיש, ורק אחרי כמה רגעים קלטה שדיברתי 
אליה. "אוי", פלטה כלאחר יד וביקשה שאוציא מהמקרר את ציפוי השוקולד. נאנחתי וידעתי שהיא כבר 
מוכנה לאורחים, ושהבטן שלי תצטרך לחכות לאחר כך. הוצאתי את הסט הלבן המיוחד, וחיכיתי שאימא 
תשטוף ידיים מכל הבישולים ותוריד לי מהארון העליון את המפה שתכסה את הכתם השרוף שבמרכז 
השולחן. כשפרסתי אותה, היא נעצה מבט בחזה שלי שרכן אל השולחן, ושאלה אם זה מה שאני מתכוונת 
ללבוש כשהאורחים יגיעו. מיד הכתפיים שלי התכופפו ובלעו פנימה את הציצים שהתחילו לגדול לי 
ואת הגאווה שלי בהם. "לא", אמרתי בשקט. סיימתי לערוך את השולחן והלכתי לחדר להחליף בגדים. 
לפני שפשטתי את הגופייה הדקה, הסתכלתי החוצה מהחלון ווידאתי שהתריסים של הבן של השכנים 
מוגפים. כבר בדקתי את זה המון פעמים, ידעתי שאם אני עומדת בדיוק מול המראה, הוא היחיד שיכול 
להציץ לי. המחשבה על מה היה קורה אם הוא היה פותח פתאום את התריסים אחרי שכבר התפשטתי 
תמיד העבירה בי צמרמורת קרה, אבל אף פעם לא גרמה לי לסגור את החלון. לפני שהחלפתי לחולצה 
הרחבה, בדקתי אם הם גדלו. מיששתי אותם והסתכלתי על ההשתקפות שלהם מכל הכיוונים. נדהמתי 
מהקו האנכי שהם יוצרים ביניהם כשאני מקרבת אותם, כמו של נשים אמיתיות מהסרטים, ותוך כדי 

התפללתי שהבן של השכנים לא יפתח את החלון. 
רעש של אורחים מן הסלון פרץ אל תוך המראה שלי. התלבשתי מהר וכעסתי על עצמי שהתעכבתי. 
שנאתי להיכנס לסלון אחרי שהאורחים כבר הגיעו. ידעתי שכל העיניים יופנו אליי. אימא תיאלץ להפסיק 
לרגע את הדיבור שלה, האורחים יצטרכו לטרוח ולקום רק בשביל להגיד לי שלום. כל זה כדי שאוכל 
להימלט כבר אל המקום שלי שבקצה הספה, להיטמע אל חוסר הקיום הזמני שבתוך המולת המבוגרים 

הזאת ולחכות שתיגמר. זאת הייתה הפרעה מיותרת לכל הצדדים, אבל לא הייתה ברירה. 
"איך היא גדלה", אמרו כמה דודים וחייכו אל אימא. היא הנהנה אליהם בגאווה וסיפרה שקיבלתי 
ריקוד סולו במופע סוף שנה. הם התפעלו מאוד. היא הביטה בי בפעם הראשונה ואמרה: "אולי תראי 
להם את הסולו אחרי האוכל, אם הם ירצו". "בטח, בטח", אמרו כל האורחים. שוב כל העיניים הציצו בי 
והצמידו אותי עוד יותר אחורה אל משענת הספה. הכתפיים התכופפו פנימה והישות המקופלת שבתוכי 
התחילה לבעוט לי בלב, אבודה ותועה. הקול החזק של אימא שלי התחיל לדבר על משהו אחר והסיט 

ממני את אימת העיניים. יכולתי לשוב ולהיעלם אל תוך הספה.
התחושה המשונה בבטן לא חלפה גם כשהתיישבו אל השולחן. אימא הצעידה את המנות הצבעוניות 
שלה אחת־אחת, והן זכו לתשואות מתרשמות. כשהן עברו מאחד לשני, רובן פסחו עליי. מדי פעם אימא 
נזכרה ושמה לי בצלחת, מהר ובלי לשאול אותי, כי זה עיכב את העברת המנות לאורחים והפריע לה 
לספר על האוכל, על כמה שדווקא הכינה הכול בקלי־קלות. אבל ידעתי שהיא מתנהגת אליי ככה רק 
בגלל האורחים, כי כשאנחנו לבד ואני לא אומרת לה שטעים, היא נעלבת נורא. חיכיתי בשקט ובסבלנות 

שהאורחים ילכו ונוכל כבר לחזור להיות משפחה.
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אף אחד לא שם לב כשנעלמתי לשירותים. התחושה המשונה בבטן לא כל כך נתנה לי לאכול. סגרתי 
את הדלת, ועם מכונת הכביסה המרעישה שבפנים הדפתי את ההמולה משולחן האוכל שבחוץ. המראה 
עצרה אותי בדרך אל האסלה. נפניתי אליה וסקרתי את תווי הפנים שלי. נגעתי קצת בקור השטוח שלהם 
עד שהבטן הזכירה לי בשביל מה נכנסתי לכאן. הורדתי את המכנסיים והתחתונים וצנחתי מבוהלת על 
האסלה. לרגע פחדתי שנפצעתי, אבל הבנתי מהר שזה בטח מחזור, שזה נקרא שהתלכלכתי. הישות 
המקופלת שלי זעקה אל אימא, אבל שום קול לא יצא. הכרחתי את הגרון שלי לקרוא לה, אבל מכונת 
הכביסה בלעה את ה"אימא" שלי אל תוך הרעש שלה וערבלה אותה במעגל הצבעוני של הבגדים. מהצד 

השני של המסדרון חדרו פנימה קולות צחוק וסכינים של האורחים וידעתי שאין לי סיכוי.
ישבתי וחיכיתי. חישבתי שהם בטח יסיימו לאכול עוד חצי שעה ויעברו לסלון לקינוח ושתייה חמה. 
הכנתי את עצמי לשעה וחצי של המתנה, שבסופן אוכל סוף־סוף להראות לאימא והיא תתרגש איתי 
ותסביר לי מה עושים. הבגדים שבמכונת הכביסה סערו בהתרגשות וליוו אותי בדקות הראשונות של 
הפיכתי לאישה. הם כמו התנקו לכבודי והבטיחו לפצות על הלכלוך שעשיתי בתחתונים. אפילו הישות 
המקופלת שלי התרווחה לה בחזרה בכל הגוף, אל תוך איפוק אסוף. ישבתי על האסלה בגב זקוף וסנטר 
מורם, וחיכיתי בסבלנות של אישה. נשאתי בעול ההמתנה בלי לקטר, גם כשנראה לי שעבר כבר יותר 

מדי זמן ושהאורחים לא מתכוונים ללכת אף פעם.
פתאום נפתחה הדלת, והכניסה איתה בבת־אחת קולות רועמים של מבוגרים ואת דֹוד בני המופתע. 
הגוף שלי התכווץ כולו למרות ההלם הקפוא. הברכיים נצמדו וניסו להסתיר את התחתונים המוכתמים. 
"סליחה", דוד בני אמר ועיניו נעוצות בי, נשלחות עוד ועוד למטה לאורך גופי ומשתהות בין הרגליים 
שלי רגע אחד יותר מדי לפני שצעד אחורה וסגר את הדלת. הקולות מהסלון שוב נשמעו כמו הדהוד 
רחוק, ויכולתי לשמוע את הנשימות שלי מתבלבלות. הטינופת שלמטה בערה ורציתי כבר לנקות אותה 
מעליי. זה קרה בטעות, חזרתי ואמרתי לעצמי. אבל הדמעות נשטפו החוצה בלי שבכלל התכוונתי. רציתי 
להיעלם בתוך מכונת הכביסה, שתערבב אותי ותקרצף ממני הכול, אבל היא בדיוק נאנחה באנחה גדולה 
אחרונה של ויתור והשתתקה. הקולות מהסלון גברו. יכולתי לשמוע את אימא צוחקת ממש חזק ואת דוד 

בני מצטרף אליה. 
"תום? הכול בסדר?", הקול של אבא שלי נשמע קרוב מדי מעבר לדלת. "כן", מיהרתי לענות וראיתי 
את הראש שלו דרך הוויטרינה המטושטשת השקופה. הוא אף פעם לא עשה בכוונה, הם פשוט היו בדיוק 
באותו גובה. לא יכולתי ממש לראות את העיניים שלו, אבל ידעתי שהוא יכול לראות שאני יושבת על 
האסלה. רציתי שיסתלק כבר. "אימא מוסרת שתשתדלי להזדרז. האורחים צריכים להיכנס". הרגל שלי 
דפקה בעצבנות על הרצפה עד שהראש שלו נעלם מהוויטרינה. לא הייתה ברירה, ניגבתי את כל הדם 

הזה ויצאתי.
חזרתי לסלון, לפינה שלי בספה. הם היו עסוקים ולא נראה שמישהו קלט שחזרתי, או שנעלמתי 
מלכתחילה. ראיתי בזווית העין את דוד בני נהנה ממנה שנייה של עוגה, אבל לא העזתי להסתכל עליו. 
על השולחן היו צלחות קטנות וריקות שעליהן שאריות של שוקולד. לא הצלחתי ממש להקשיב, כי הכול 

געש בתוכי, אבל יכולתי לשמוע שהם מדברים על ילדים. 
"תום?", הקול של אימא שלי ניער אותי מהקצה השני של הסלון, ופתאום קלטתי שזאת הפעם השלישית 
שהיא קוראת בשם שלי. הסתכלתי עליה. "יאללה, תראי להם את הסולו", היא אמרה נלהבת. כולם הסתכלו 
עליי ועודדו אותי. גם בני. הוא חייך חיוך ענק מלא שיניים וסתימות וקרץ לי. אימא קמה, הפעילה את 
הדיסק עם השיר של הריקוד ופינתה כמה כיסאות הצדה כדי שתהיה לי במה. נאנחתי אנחה גדולה של 
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ויתור, אנחה של אישה, וקמתי. החיוכים עקבו אחריי אל הבמה המאולתרת, אך מהר נמחקו והפכו לעיניים 
נדהמות וכולן ננעצו במקום שלי שבקצה הספה. שקט מוחלט השתרר לנוכח זעקת הכתם האדום הבוהק 
שטינף את הריפוד הבהיר. הכול קפא. רק צלילי השיר של הסולו שלי נשמעו כשהאורחים הנבוכים קמו, 
מלמלו שגם ככה מאוחר וגיששו את דרכם החוצה, הרחק מהלחיים של אימא שלי, שבאותו רגע היו הדבר 

היחיד בעולם שהיה אדום יותר מהכתם שלי. 
הסתכלתי עליה אבודה. אימא השתיקה את השיר ובשפתיים קמוצות שלחה אותי לחכות בשירותים. 
אחרי שאחרון האורחים הלך, היא ניסתה בכל כוחה להוריד את הכתם מהספה, והצליחה רק להבהיר 
אותו. "מה הם יחשבו עכשיו?!", צעקה כשהוציאה מהארון העליון של המפות בד קטיפה גדול ופרסה 
אותו שם. אחר כך היא התפרצה לשירותים ובתנועות גסות הראתה לי מה לעשות עם הלכלוך. אמנם 
נבהלתי מזה שהיא כעסה והרגשתי נורא כי כולם ראו לי את הגועל, אבל בעיקר שמחתי שזה סילק את 

האורחים ושהיא חזרה להיות אימא שלי. 

*
תום דרוקר, בת 31, תסריטאית וסטודנטית בשנה ג' במגמת כתיבה יוצרת בחוג לספרות באוניברסיטת 
תל אביב . סרטה הקצר MIND THE GAP זכה במקום הראשון בתחרות לסרטים קצרים והוקרן בפסטיבל 
חיפה ובפסטיבלים נוספים ברחבי העולם. תמיד כותבת קודם כל על דף ואז מעבירה למחשב. ִנגמלת 

מלעיסת קצה העט עד השמדה מוחלטת. 
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אריק מסתובב לא קשור / אבי אלון
אני כלב מניאק.

זה נשמע לכם מוזר כי אתם בטח רגילים שהכלב הוא החבר הכי טוב של האדם וכל זה, אבל אני לא כזה.
יש מצב שזה בגלל כל מה שעבר עליי כשהייתי גור.

את הסרטים שאכלתי אני לא מאחל לאף אחד.
נולדתי בשכונה ד' בבאר שבע.

בהמלטה יצאו איתי עוד שישה גורים. אימא שלי הייתה השרמוטה של השכונה.
אין כלב חולה שלא עבר עליה. הבריאים סיננו אותה.

כשהייתי בן שבועיים, כולי רועד ומפוחד, מצאה אותנו סטודנטית שלמדה באוניברסיטה.
היא אספה אותנו בארגז וישבה על הדשא של הפקולטה למדעי החברה.

היא הייתה שווה רצח אז כל הזמן באו סטודנטים שכאילו מתעניינים בנו.
איזה מניאק אחד, שהיה חם עליה במיוחד, אמר לה שהוא מוכן לקחת את הכלב הכי מכוער שיש לה 

כי משאר הגורים יהיה לה קל להיפטר. איזה נקניק.
הוא חייך אליה, היא חייכה בחזרה, הוא לקח את הטלפון שלה ואותי והלך.

כשהגענו אליו הביתה, השתנתי לו על השטיח. בכוונה.
בניתי על זה שאני גור ואני צריך התניה וכל זה, אבל המניאק הוריד לי כזאת סטירה שהתבאסתי על 

היום שהמליטו אותי.
בערב, כשהוא חזר מהלימודים, הוא הדליק סיגריה והרים לה טלפון.

הוא סיפר לה שהוא דואג לי ונותן לי אוכל.
כינים! זה מה שהוא נותן לי.

היא אמרה לו שהיא סיפרה לחבר שהיא גרה איתו איזה בחור מקסים היא הכירה היום.
הייתם צריכים לראות איזה שאכטה ענקית של באסה הוא דפק.

"חבר שלך, אה?", אני שומע אותו אומר בטלפון בקול רועד.
אני, מרוב שהייתי מבסוט שהיא עשתה לו קטע, השתנתי לו שוב על השטיח. הפעם בלי כוונה. הוא 

תפס אותי מהצוואר, שם אותי בחוץ ואמר, "זה בית וזה הבחוץ, אנחנו משתינים בחוץ". 
שישתין הוא בחוץ ושיגיד לאימא שלו "זה בית וזה הבחוץ".

הוא התקשר לחבר שלו, איזה סטלן אחד שלומד משפטים, וביקש ממנו שיבוא ויביא משהו לעשן כי 
הוא באנרגיות קשות.

החבר הגיע. רזה עם שיער ארוך. היה לי דיבור מרגיז כזה שיש לסטלנים שחזרו מהודו.
הוא הפתיע כשעשה לי נעים בבטן סוף־סוף.

הוא אמר שאני חמוד ושאני אחלה דרך להתחיל עם כוסיות ושבתל אביב הקטע הזה רץ חזק.
היה חורף אז הם עישנו בחלון סגור.

אני לא יודע בדיוק מה הם עישנו אבל זה לא עשה לי משהו מיוחד.
אתם מכירים את הבנות האלה שטוענות שהן לא צריכות חומרים מיוחדים בשביל שמחת חיים? הן 
מעשנות פעם ראשונה ואומרות שהן לא מבינות מה הקטע ושזה סתם עשה להם כאב ראש ולרצות לישון?

ככה הרגשתי. מה שכן, זאת הפעם הראשונה שלא הייתי מודאג ממה יהיה מחר.
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למחרת בערב המניאק הוציא אותי לסיבוב בשכונה.
היא ניסה להתחיל עם כוסיות ואני ניסיתי לעשות צרכים. שנינו לא הצלחנו.

איך שהגענו הביתה השתנתי לו שוב על השטיח.
אני לא יודע אם זה היה בכוונה או לא, אבל תהיו בטוחים שזה שבר אותו.

היא הוציא אותי החוצה לשכונה, צעק עליי שאני כלב רע — ואין דבר מעליב יותר מלהגיד לכלב 
שהוא רע — ועלה הביתה.

עבר עליי לילה זוועה. קולות מפחידים, יללות, שועלים, נרקומנים וכלבים משוטטים.
בבוקר קלטתי אותו בדרך לאוניברסיטה.

הוא התעלם ממני למרות שאני שם כסף שהוא ראה אותי.
ואז, כשכולי בסרטים של מה עכשיו, ראיתי חבורה של כלבים מתקרבת אליי.

הם הסתובבו סביבי והריחו אותי.
הם נראו לי דווקא בסדר אז שאלתי אותם אם אפשר להצטרף.

הם אמרו לי שאין להם בעיה ושבשביל זה הם כלבים.
העברתי איתם שנתיים יפות, שנראו לי כמו ארבע עשרה שנה.

שולי, הכלבה היחידה בחבורה, הייתה זקנה מאוד אבל קולטים עליה שפעם היא הייתה אטרקציה.
עמי הוא כלב שמרוב שהוא מעורב הוא גזעי.

ומתן.
מתן אוהב רק זכרים ויש מצב שבגלל זה הוא חולה בכלבת.

הם חבורה מאוד פתוחה, היחידה שקיבלה את מתן למרות המחלה.
היה לנו טוב יחד. דיברנו על הכול.

אכלנו יחד, צחקנו יחד, בכינו יחד והלכנו לישון יחד.
הרגענו את מתן בכל פעם שהוא היה מתחרפן ואומר שהוא רואה כרישים.

בוקר אחד הגיע הרגע שחששנו ממנו יותר מכול — שולי לא קמה.
היינו קרועים.

עמי אמר ששולי הייתה הדבק של החבורה והחליט שהוא רוצה לחפש את עצמו בשכונה ג'.
נשארנו רק אני, מתן והכלבת של מתן.

ישבנו והרצנו חוויות מהשנתיים האחרונות. המשבר קירב אותנו.
הוא סיפר לי שבכל פעם שהוא מבואס, הוא מודה לאלוהים שהוא לא בצער בעלי חיים, ושהוא מרגיש 

שבגדול הוא די הגשים את עצמו.
הוא גם אמר שהוא השלים מזמן עם המחלה ושהוא אף פעם לא שואל למה זה מגיע לו.

הבטחתי לו שאני לו עוזב אותו, לא משנה מה יקרה.
משנה מאוד מה יקרה.

כמה ימים אחרי ששולי מתה, אני ומתן ירדנו על שאריות של שאריות, כי את השאריות מחסלים 
העניים והנרקומנים של באר שבע, ופתאום אני קולט בזווית העין פנים מוכרות. מאוד מוכרות.

זה היה המניאק.
ומי הולכת לידו? הסטודנטית השווה שמצאה אותי.

מתן, ששמע עליו סיפורים, הציע לי לא להתייחס, אבל המניאק התייחס.
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הם התקרבו אלינו ואז הוא הביא יציאה שאני בחיים לא אשכח: "הנה אתה, אריק, כמה זמן אני מחפש 
אותך...".

מתברר שהיא המציאה את הסיפור של החבר, כי לא בא לה לצאת עם חנון ממדעי המחשב, אבל אחרי 
שהוא רדף אחריה איזה שנה הוא הצליח להשיג אותה.

אני לא יודע איזה סיפור הוא מכר לה אבל כנראה היא אכלה את זה.
בקיצור, מצאתי לי בית.

בית חם בטוח שזה לא, אבל פֹוֵשר — יש מצב.
היא התייחסה אליי יפה יחסית, ואני והוא היינו די אדישים אחד לשני.

אני מדי פעם הייתי משתין לו על הקלסרים של מדעי המחשב, והוא היה מעליב אותי שאני כלב רע. 
לבעוט בי הוא ידע שלא כדאי.

שמעתי אותה איזה פעם מספרת לו שאף אחד מהאחים שלי לא שרד, אז הוא שיחק אותה מתחשב 
ואמר שחשוב מאוד שנשמור עליי ונסרס אותי.

יום אחד, כשהוציאו אותי לסיבוב, פגשתי את מתן.
הוא היה כבר גמור.

סיפרתי לו על הבית הפושר שמצאתי ועל זה שסירסו אותי אז הוא אמר שזה לטובתי.
שאלתי אותו מה עם הסרטים והוא אמר שהוא כבר לא מפחד מהכרישים, אבל מדי פעם הוא רואה 

דגי טונה ענקיים.
אמרתי לו שלום והיה לי עצוב.

אני לא יודע אם זה מה שרציתי בחיים, יכול להיות שציירתי לי תמונה אחרת בראש.
אני רק יודע דבר אחד.

שאם אני אחפור יותר מדי במי אני, האם הגשמתי את עצמי, מה אני עושה בעולם הזה ולמה יצאתי 
כלב, זה סתם ידכא אותי.

הרי בגדול אני לא בצער בעלי חיים, אני לא צריך ללמוד אף פעם — חוץ מלהשתין בחוץ, וגם את זה 
קלטתי די מהר — ואני בטח לא צריך לעבוד.

מדי פעם הם מעשנים, ואם זה בחורף אז גם אני תופס איתם ראש, 
כך שכל מה שנשאר לי לעשות זה לזרום עם החיים, לסגור בעולם הזה ארבע עשרה שנות כלב — אגב, 

אני לא יודע למה ננעלו על המספר הזה דווקא — ולעבור הלאה.

*
אבי אלון הוא סטודנט לתואר שני בספרות באוניברסיטת תל אביב, ובו זמנית לומד לדוקטורט במתמטיקה 
בבר אילן. לא הצליח להכריע בין אהבתו למתמטיקה ולספרות, לכן החליט שגם וגם זו גם אפשרות. 

כותב רק כשהסיפור נובע מתוכו ודורש ביטוי על דף.
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My Dear Enemy / אפרת מישורי

He isn't here,            my dear enemy,
                and neither there.                     
I looked around,       my dear enemy,
                and everywhere.                                       
I called him loud,     my dear enemy,
                and didn't care.                                           
He couldn't hear,      my dear enemy,
                and neither share.                                     
The hate was near,   my dear enemy,
             and hearts were bare. 
He isn't dear,            my dear enemy,
                He wouldn't dare.                                    

*
אפרת מישורי היא משוררת וד"ר לספרות, פרסמה עד כה שבעה ספרי שירה. זוכת פרס אקו"ם לשנת 
2017 על ספרה בכתובים "אישה נשואה ושירים בודדים". משנת 2014 התרחבה העשייה שלה גם לתחום 
הקולנוע. "מות המחברת" הוא סרטה הראשון באורך מלא. בשנת 2016 ייסדה את "אש קטנה 77" — סדרה 
לשירת נשים בעריכתה, וכן את עמותת "קינוקלאן" לעשייה נשית באמנות ובתרבות. מעבירה סדנה 

בתכנית לכתיבה יוצרת באוניברסיטת תל אביב. 
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ארתור / דורי בן אלון
בשעות הקטנות של הלילה אולם הצ'ק־אין שקט במיוחד. התורים הארוכים מתנהלים בדממה. 

אל האולם השקט צועדת אשה קטנה ומבוגרת, בעלת משקפיים עגולים דקים ותרמיל גב זעיר. שיערה 
האפור והחלק שזור לצמה ארוכה, שבבסיסה נעוצה סיכת שיער גדולה ומקושטת. היא צועדת כמה צעדים 
פנימה וקופאת. היא מביטה לאחור, דלתות הזכוכית הנקיות מחזירות לה את דמותה הזקופה. היא עוצמת 
את עיניה בבלבול, מרכינה את ראשה ומיישרת את משקפיה. היא משתהה עוד מעט כשמבטה כלפי מטה 

ואז מזדקפת וצועדת לעבר התור.
האנשים סביבה מחזיקים תיקים גדולים ומזוודות, והיא נראית קטנה מאוד לעומתם. לפניה בתור עומד 
בחור צעיר שתיק מטיילים ענקי על גבו, ובצפיפות הרבה צמתה מסתבכת ברוכסן התיק הענק. היא מנסה 
להתיר את הקשר במשך כמה שניות ללא הצלחה. כשהתור מתקדם הבחור צועד קדימה ואחריו צועדת 
גם היא בעל כורחה. הוא מבחין בה ונחלץ לעזור לה בהתרת הקשר. הוא משתדל להיות עדין אך בכל 
זאת הגומייה שלה נקרעת, קצה צמתה נפרם ושערות אחדות נתלשות ממנה. נשמע קול של כרוז והבחור 
הצעיר מזדקף וממהר קדימה בתור אל הפקידה. האישה נותרת לעמוד. היא מלטפת את שיערה הפרום 
ומנסה לשזור אותו חזרה לצמה. כשמגיע תורה היא מתקרבת בצעדים קטנים ואטיים לעבר דיילת הקרקע, 

שנראית עייפה ומשועממת. האישה נעמדת מול הדלפק ומניחה עליו את ידיה בעדינות. 
עוד לפני שהדיילת מספיקה לפנות אליה, האישה לוחשת לה:

"אני צריכה את עזרתך".
הדיילת, צעירה בהירת עור ששיערה מתוח לפקעת הדוקה, מרימה את מבטה. היא פותחת את פיה 

כדי לענות אך לא מספיקה.
"אני חייבת לעלות על טיסה. כל טיסה. אבל עכשיו. יש לי כאן כסף, אני צריכה שתעלי אותי לטיסה 

הראשונה שיש לך".
האישה מוציאה מתיקה הקטן חבילת סוכריות עגולה ושטוחה ומניחה אותה על הדלפק. 

"את חייבת לעזור לי".
"מה שמך בבקשה, גבירתי?".

"אביגיל ארבל".
"תראי, אביגיל, אני בטוחה שיש לך סיבה טובה, אבל את מבינה שאין לי איך לעזור לך—"

"אני בטוחה שיש לך איך לעזור לי, אין איזה מקום שהתפנה, כרטיס שהתבטל..."
הדיילת מאבדת את סבלנותה: "תשמעי, גברת, יש פה תור ארוך, אנשים מחכים לעלות לטיסה שלהם, 

את מוזמנת ללכת לקנות כרטיס, פה זה לא עמדה לקניית כרטיסי טיסה, אני מצטערת".
כשהיא מבחינה שאביגיל לא מתכוונת להתפנות היא מוסיפה: "עכשיו בבקשה תפני את העמדה, 

אחרת אני איאלץ לקרוא לאבטחה".
רעד עובר בכתפיה של אביגיל והיא עונה: "לא, לא אבטחה, לא צריך אבטחה, אני לא עשיתי בלגן, 

אני רק רציתי—"
אביגיל תופסת ביד אחת את מצחה, עוצמת את עיניה בכאב ונשענת בעזרת היד השנייה על הדלפק. 

גופּה נראה חלש. היא ממלמלת כמה מילים ואז קורסת למרגלות הדלפק.
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הדיילת מזעיקה עזרה, ואנשים מתקהלים סביב אביגיל השכובה על הרצפה. צוות רפואי מגיע ומעלה 
אותה למיטה מתקפלת על גלגלים. גופה הקטן מיטלטל על מיטת המתכת כשהצוות הרפואי מגלגל אותה 

אל מחוץ לאולם הצ'ק־אין.
אביגיל פוקחת את עיניה בזהירות. ֵמָעֶליה רכון פרמדיק שמנתב את המיטה אל עבר היציאה ולצד רגליה 
חובשת צעירה, שְמַתְקשרת באמצעות מכשיר קשר עם נהג האמבולנס שממתין בחוץ. אביגיל מנצלת את 
החילוף שהם עורכים ביניהם כדי להביט הצדה ולסקור את סביבתה. הם לא מבחינים שהתעוררה, וכשהם 

מגיעים לסיבוב היא קופצת מהמיטה בחדות ופותחת בריצה לעבר יציאת החירום הקרובה.
היא דוחפת בשתי ידיים את ידית יציאת החירום, ויורדת במורד המדרגות לקומה הנמוכה ביותר. 
המדרגות מובילות למסדרון לבן. היא ממשיכה בריצה ופונה ימינה למסדרון נוסף. היא עוברת בין 
מסדרונות ארוכים שמובילים למסדרונות ארוכים אחרים ובאף אחד מהם אין דלת לחדר או ליציאה. 
במסדרונות אור ֵנאון חזק ומסנוור. הצליל היחיד שנשמע הוא הד נקישות רגליה ברצפה. תוך כדי ריצה 
הצמה שלה מתנופפת ולאט־לאט נפרמת עוד ועוד. בפנייה ממסדרון אחד למסדרון אחר היא הודפת 
דלת ברזל לבנה וכבדה עם חלון זכוכית קטן, ונתקלת בשני עובדי רשות שדות התעופה. האחד שחום 
ובעל שפם אפור עבות והשני צנום, קירח וכפוף. הם לבושים בסרבלים ומעשנים במסדרון. הם נבהלים 
לראות אותה ומכבים במהירות את הסיגריות. הם מביטים בה ואחרי רגע מתעשתים ופונים אליה תוך 

שהם חוסמים את המסדרון בגופם. אביגיל ממששת את קצה צמתה שנפרמה מהריצה. 
"שלום גבירתי".

אביגיל קפואה במקומה.
"אפשר לעזור לך ִגברת? הלכת לאיבוד?".

איזה הלכה לאיבוד, לכאן לא מגיעים במקרה, הא ִגברת?", הגבר הצנום צוחק צחוק ארוך ומשתעל 
שיעול קצר בסופו.

"מה היא שותקת זאתי גם כן. מה יש ִגברת, הלכת לחפש הרפתקאות?".
"איזה הרפתקאות, שני זקנים מתחבאים במסדרון ומעשנים כמו ילדים בתיכון. אם זאת הרפתקה 

בשבילך אני לא מקנא".
"אני מחפשת שירותים".

"פה? פה לא תמצאי שירותים גבירתי, את יכולה לחזור חזרה".
"אני חייבת לעבור".

"טוב זה נהיה משונה, העניין הזה פה, מה יש לך שם בצד השני שכל כך דחוף לך לעבור פה?".
אביגיל מנסה להביט אל מעבר לכתפי הגברים ורואה פתח יציאה.

"אני צריכה אוויר, אני עומדת להתעלף".
טוב תתן לִגברת לעבור, מה אתה עושה עניין. בואי, בואי מותק, נוציא אותך לשאוף אוויר". הקירח 

הצנום מוביל את אביגיל אל פתח היציאה מהמסדרון.
ֶֹדה חתול ענק, קראנו לו  ּשָ "את רואה את הסימנים פה על הדלת? זה ארתור עשה. פעם הסתובב פה ּבַ
ארתור. הוא היה ענק ושמן והוא היה מסתובב לנו במסדרונות, כל פעם היו מספרים שראו אותו במקום 

ַמְנ־מניאק הזה, היה עושה מה שבא לו פה, כמו מלך". אחר. הוא ידע לפתוח דלתות ַהׁשְ
הם יוצאים אל רחבת החנייה של המטוסים הגדולים. אביגיל מתבוננת סביבה בעצבנות, הגבר משליך 

את בדל הסיגריה וממשיך בסיפור.
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"עובדיה היה בטוח שזאת חתולה", הוא מצביע בקצה הסיגריה לעבר הגבר המשופם. "הוא אמר שהיא 
בהיריון, ושאוי ואבוי אם יהיו לנו פה עוד חתולים עכשיו, שצריך לסלק אותו לפני שזה יקרה. אבל לא 
היה צריך. הארתור הזה, יום אחד הוא נעלם. לא יודע מה, פה, שם. נעלם. לא ראו אותו יותר. שתדעי 
לך שאני בכלל חושב שהוא היה חתול מרגל, אני לא סמכתי על החתול הזה, בחיים לא נתתי לו להיכנס 

לבניין. אבל הוא נראה תמים, את יודעת, חתול, מה כבר הוא יעשה, יאכל את השמנת?".
הוא מגחך. עובדיה מגיח מהמסדרון וצועק לעברו: "זכריה, חלאס עם הגברת שם, היינו אמורים לחזור 

לפני 20 דקות".
"טוב, טוב". כשזכריה מתחיל לפסוע לכיוון המסדרון, אביגיל קוראת לעברו:

"תגיד, זה לא בעייתי שהוא נכנס ככה, בכזאת קלות?".
הוא צוחק: "וואללה, אשכרה מרגל סובייטי, לא סתם קוראים לו ארתור".

הוא קורץ לה, מסתובב והולך.
כשהשניים נכנסים חזרה למסדרון היא מתפנה להביט סביבה. מבטה סוקר את המטוסים הגדולים 
העומדים סביבה והיא פונה אל אחד מהם בריצה. היא עולה במדרגות ומנסה לפתוח את הדלת, אך זו 
נעולה היטב. היא יורדת במדרגות וממשיכה בריצה אל המטוס הבא. בדרך היא מנתקת מבסיס צמתה 
את הסיכה הגדולה. לחלק המקושט מחובר נרתיק מאורך שסביבו נשזרה הצמה. היא שולפת מתוכו סכין 
קטנה, וצמתה נפרמת כעת משני הקצוות. כשהיא מגיעה אל דלת המטוס הבא היא מנסה לנפץ אותה 
בעזרת הסכין הקטנה. דלת המטוס לא נפגעת אך מופעלת אזעקה, שמלווה באורות אדומים־צהובים. 

היא מעיפה את הסכין אל מעבר למעקה המדרגות ויורדת בהן בריצה. 
היא מתכופפת להרים את הסכין ואז עוצרת ומתנשפת, משעינה את כפות ידיה על ברכיה כשגבה 
כפוף. פניה אדומות ממאמץ והיא עוצמת את עיניה ומעוותת את פניה בכאב. צמתה הפרומה נופלת לפני 

כתפה וכמעט מגיעה לרצפה. 
נשמעת כריזה רמה ולא מובנת. אביגיל מתרוממת, מסתכלת סביבה, מתחילה לרוץ לעבר מטוס גדול 
מימינּה, מתעייפת ונעצרת להסתכל שוב סביבה. היא מתחילה לרוץ לכיוון מטוס אחר, אך לאחר כמה 

צעדים עייפים נעצרת וקורסת על ברכיה. השערות שנפרמו מצמתה נדבקות לפניה הרטובות מזיעה.
היא זוחלת על ארבע עד למכולה גדולה שעומדת כמה מטרים ממנה. היא מסתתרת מאחוריה ומשעינה 
עליה את גבה. קשה לה לנשום, היא משתעלת, ָחָזּה עולה ויורד. ראשה שעון לאחור, עיניה עצומות, פסים 
של רוק תלויים בין שפתיה הפשוקות ברפיון. נשמע קול סירנות ועל פניה מטיילים אורות מהבהבים 
של ניידות. היא פוקחת את עיניה כשחתול גדול מלקק את פניה הרטובות. היא מתרוממת ורואה סביבה 

עשרות גורים. היא מלטפת את החתול, והגורים מתקרבים ומטפסים עליה. 
היא מתחילה לצחוק.

"היי ארתור, נעים להכיר. אלה פה שלך? חמודים".
אחד הגורים מטפס על אביגיל ומשחק בשיערה הפזור, שמקיף אותה כמו הילה כסופה.

"אז לא הלכת לשום מקום. הם היו בטוחים שברחת, החבר'ה פה בשדה".
אביגיל ממשיכה ללטף את החתולים, הם שורטים אותה, מלקקים אותה והיא צוחקת ומשתעשעת 

איתם. "לא נעלמת לשום מקום, רק הורדת פרופיל, בשביל הקטנטנים פה". 
אחד הגורים מנסה לטפס על כתפה של אביגיל ומחליק ושורט את צווארה.

"היי, זהירות, שובב!".
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אביגיל מתיישרת ומקפלת את רגליה תחת ישבנה בגמישות מפליאה. היא שולחת יד לכיסה, מוציאה 
ממנו גומייה ומתחילה לשזור את הצמה מחדש.

"את יודעת, ארתור, זה לא יחזיק הרבה, את תראי. כרגע את רוצה להגן עליהם, אז את מסתתרת, אני 
מבינה. אבל את מרגל סובייטי, לא תוכלי לחיות מתחת למנוע לנצח".

רעש הסירנות מתגבר, ושיירת ניידות ביטחון של רשות שדות התעופה מכתרת את אביגיל. מהניידות 
יוצאים אנשי ביטחון לבושים אפודים זוהרים ובידיהם פנסים. נשמע קול במגאפון:

"חשוד, לא לזוז, אתה מוקף". 
אנשי הביטחון מקיפים את המכולה ומאירים בפנסים גדולים על אביגיל הישובה בנינוחות על הרצפה, 
כשלידה יושבת חתולה זקופה ויפה וסביבה מפוזרים המוני גורי חתולים. הפנסים מאירים על אביגיל 

והחתולים מכל הצדדים. אביגיל פורצת בצחוק, אנשי הביטחון שותקים המומים.
מישהו שואל בקשר אם החשוד נמצא. בתחילה יש שתיקה, לאחריה אומר מפקד הכוח:

"לא, חשוד לא מצאנו, רק זקנה עם חתולים". 
הוא משתהה רגע ומוסיף: "בואי, סבתא, ניקח אותך הביתה". 

אביגיל מתרוממת והולכת עם אנשי הביטחון אל הניידת. היא נכנסת לרכב ואחריה מטפסים פנימה 
חתולה גדולה וזקופה ועשרות גורים קטנים, בזה אחר זה, תור ארוך שמתנהל בדממה. אביגיל מרימה 

את ידה לעבר ראשה, ומכניסה את הסכין הקטנה אל תוך הצמה החדשה ששזרה. 

*
דורי בן אלון, בת 23 מתל אביב, היא סטודנטית בשנה ב' לתואר ראשון בתכנית המצטיינים במדעי הרוח 
ובאמנויות של אוניברסיטת תל אביב. לומדת כעת באוניברסיטה החופשית בברלין במסגרת חילופי 

סטודנטים.
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שירים / דיתי רונן

ִמי ֶׁשּנֹוַלד ְלתֹוְך 
ְׂשַפת ֵאם

ַפת ֵאם ּנֹוַלד ְלתֹוְך ׂשְ ִמי ׁשֶ
תֹוְלדֹוָתיו. נֹוַלד ָחבּוק ּבְ

ָנתֹו ָיׁשּובּו ֵאָליו ִסּפּוֵרי ֲאבֹוָתיו. ׁשְ ּבִ
קּומֹו, ַחר, ּבְ ִעם ׁשַ

ְיֵהא ֲחַלב ִאּמֹו ַעל ְלׁשֹונֹו.
ַפת ֵאם ּנֹוַלד ְלתֹוְך ׂשְ ִמי ׁשֶ

נֹוַלד ָחָכם.
ַיְנקּותֹו ִעְרְסָלה אֹותֹו ָסָבתֹו, ּבְ

יָה ָיַנק סֹודֹות ַקְדמֹוִנים ִמּפִ
ּתֹוַרת ָהָעם.

ַפת ֵאם ּנֹוַלד ְלתֹוְך ׂשְ ִמי ׁשֶ
יר. נֹוַלד ָעׁשִ

ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ָרְוָתה ְלׁשֹונֹו
ּטּוִיים ְוִניִבים  ּבִ

ים. ל ִמּלִ יקֹות ׁשֶ לֹות ַעּתִ ׁשֹוׁשָ
ְך ְלֶבַטח ל ָיָמיו ְיַהּלֵ ּכָ

יב ּומּוָגן ָזקּוף ְוַיּצִ
ָפָתיו ּוְלׁשֹונֹו  ׂשְ

ָכל ְצָעָדיו. ְיַלוּוהּו ּבְ

ְלֹלא  ֶׁשּנֹוְלָדה  ִמי 
ְׂשַפת ֵאם

ַפת ֵאם ּנֹוְלָדה ְלֹלא ׂשְ ִמי ׁשֶ
נֹוְלָדה ְיתֹוָמה.

ַפת ֵאם ּנֹוְלָדה ְלֹלא ׂשְ ִמי ׁשֶ
נֹוְלָדה ֲעקּוָרה.

ַפת ֵאם ּנֹוְלָדה ְלֹלא ׂשְ ִמי ׁשֶ
ה. נֹוְלָדה ְנטּוׁשָ

ַפת ֵאם ּנֹוְלָדה ְלֹלא ׂשְ ִמי ׁשֶ
נֹוְלָדה ְקטּוָעה.

ל ָיֶמיָה ׂש ּכָ ַחּפֵ יָה ּתְ ָרׁשֶ ֶאת ׁשָ
ָעֵבי ַיֲערֹוֶתיָה. ֲאִויר, ּבְ ּבָ

ֶבק ְלׁשֹוָנּה ׂש ֶאת ּדֶ ַחּפֵ ְלעֹוָלם ּתְ
ְלַאחֹות ֶאת ִקְרֵעי ֲעָבָרּה.

ַפת ֵאם ּנֹוְלָדה ְלֹלא ׂשְ ִמי ׁשֶ
סּוָעה. ָפָתּה ׁשְ ׂשְ

ל ְגּדַ קֹום ּבֹו ּתִ ַפת ַהּמָ ם ׂשְ ּגַ
ַצע ָנכּוָתּה. יַע ֶאת ּפֶ ְרּגִ ֹלא ּתַ
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ְוֹלא
ה ת ַמְלּכָ ת ֶמֶלְך ְוֹלא ּבַ ְוֹלא. ֹלא ּבַ

ִרים. ִליִטים ְמַהּגְ ת ּפְ י ִאם ּבַ ּכִ
ַלֲהַקת ִצּפֹוִרים. ִצּפֹור ַאַחת חֹוֶלֶפת ּבְ

ְתנּוַעת ָהֲעָנִנים ִמְתּבֹוֶנֶנת ּבִ
ים ֶאת צּוָרָתם ּנִ ְמׁשַ

ם. ה ַיַחד ִאּתָ ּנָ ּתַ ּוִמׁשְ
ה ה ּוִמְתַאּדָ מֹוָתם ִמְתַהּוָ ּכְ

ֶרת מֹוָתם אֹוֶגֶרת ְוִנּגֶ ּכְ
מֹוָתם נֹוֶלֶדת ְוִנְפֶזֶרת. ּכְ

ֶאת ֶיַדע ַהּדֹורֹות
תֹוְך ֶיַדע ַהּגּוף ֶנת ּבְ ֲאִני ְמַאְרּגֶ

אֹוֶרֶזת ִלְלִמיָדה
ה ּטָ ַחת ַלּמִ ּוְמִניָחה ִמּתַ

ָאה. ִדיָדה ַהּבָ ּנְ ּמּוׁש ּבַ ְלׁשִ

*
דיתי רונן היא משוררת ועורכת שירה, עוסקת במדיניות תרבות, תיאטרון וניהול אמנויות. בעלת דוקטורט 
מהחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. פרסמה שישה ספרי שירה, ארבעה בישראל ושניים בצרפת, 
וגם מסות ומאמרים בתחומי עיסוקה. על שירתה זכתה בשלושה פרסים בין־לאומיים, ובהם פרס טרה 
פואטיקה )אוקראינה, 2014(. ספר שיריה האחרון "שיבת הבית ונדודיו" )הקיבוץ המאוחד 6102( זכה 

בפרס קוגל לספרות יפה.





אמריקה ואני
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ֲאָבִנים ַּבִּכיִסים / אֹורי ֵלוין
ְניּו יֹוְרק ְרחֹוב ָרָחב, ּבִ ִבּ

ב ֶסת ִלי ַעל ַהּגַ ְירּוָשַלִים ְמַטּפֶ
פֹוְרט לֹוֶעֶגת ְלַנֲעֵלי ַהְסּ

ָצָרה ֶשת ֵמַהֲחָצִאית ַהּקְ ּוִמְתַרּגֶ

ָהאֹורֹות ִנְדָלִקים ׁשֶ ְקֵצה ַהאְרֶלם, ּכְ ּבִ
ׁשֹון ֶבת ִלי ַעל ַהּלָ ֶ ַלִים ִמְתַיּשׁ ְירּוׁשָ

ֶצב יָדה ֶאת ַהּקֶ ַמְכּבִ
ל אֹוִתיֹות ֹלא נֹוֶתֶנת ְלַעּגֵ

ַאְטַלְנִטי ִליִדיַעת ָהרֹוֲחצׂות ּבָ
ִהיא מֹוִדיָעה

ה ֶאְרַחק ָמּ ה ּכַ ּנֶ ּלֹא ְמׁשַ ֹשֶ
ֶפת חֹוָמה ֲאִני ֻמֶקּ

*
אורי לוין, דוקטורנטית ומרצה בחוג לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב. 
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حجارةٌ في الجيوب/ 
اوري لوين

في شارٍع عريٍض، في نيويورك
تتسلُق القدُس على ظهري

تسخُر من حذائي الرياضيِّ
وتنفَِعُل من التنّورِة القصيرة

 
على حافِّة "هارلِم"، حين تشتعُل األضواء

تجلُس القدُس على لساني
ُمثقِلةً الوتيرة

ل تُعطي مجاًل لتدوير الحروف
 

لمعلومات الُمْستَِحّماِت في األطلسّي
تُعلُِن

ليَس مهًما كم أبُعد
أنا محاطةٌ بِسور 

*
תרגום: יאסר אבו ערישה. סטודנט בשנה ג' לתואר 
ראשון בניהול ומדע המדינה באוניברסיטת תל 
אביב. חובב שפות, מורה לערבית מדוברת ובעל 

בלוג בעברית באתר "שיחה מקומית".

КАМНИ В 
КАРМАНАХ
На широкой улице Нью-Иорка
Иерусалим преследует меня
ухмыляется не добро-кроссовкам 
И короткой юбке

В Гарлеме городе конце
Где зажигаются огни ночные
Насмешливо Иерусалим мне
На язык садится - утяжеляя ритм
Он не дает мне закруглить слова

Сообщая всем в Атлантике плывущим
Не важно как
насколько далека
Всегда окружена Стеною я

*
גן,  מרמת   56 בת  קרוטיקובה.  נטליה  תרגום: 

מתרגמת שירה ופרוזה. 
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Stones in my Pockets 
Ori Levin
On a wide New York Street
Jerusalem sneaks up on me
Mocking the sneakers
Fussing over the short skirt

On the outskirts of Harlem, when the lights 
come on
Jerusalem settles on my tongue
Weighing down the beat
Laying flat the rounding letters

Calling all ladies bathing in the Atlantic
It announces
That no matter how far I venture out
I am surrounded by a wall

*
תרגום: ירדן גרינספן. סופרת ומתרגמת המתגוררת 
בברוקלין, ניו יורק. בעלת בתואר שני בכתיבה יוצרת 
ותרגום מאוניברסיטת קולומביה, בוגרת תואר 
ראשון בספרות ואמנויות באוניברסיטת תל אביב. 

በኪስ ያለ ድንጋይ  
(ኦሪ ሌቪን)

በኒዮርክ ከተማ በሰፊው ጎዳና

እየሩሳለም  ከጀርባዬ ሆና

በአጭሩ ቀሚሴ እየተደነቀች

በስፖርት ጫማዬ እያሾፈች

በሃርለም ጎዳና ሲበሩ መብራቶች

ሁሌ እየሩሳለም ባፌ ትመጣለች 

ቃላት ይጠፉኛል ዜማው ይከብደኛል

ያሻኝን ብናገር እንዴት ደስ ይለኛል

ባትላንቲክ ውቅያኖስ ለሚዝናኑ ሴቶች ሁሉ 

 እየሩሳሌም እንዲህ  አለች  አሉ

የፈለገውን  ያህል ከናንተ ብርቅም 

በግንብ ተከብቤአለሁ እኔም 

*
תרגום: מספן גדאי. מתרגם לאמהרית במשך יותר 
מעשר שנים. עבד כעורך בטלוויזיה האתיופית 

ועובד כמורה לאמהרית בתיכון. 



36  לכל הרוחות

חודש אמריקה / יעל יקירביץ 
דורון הציע לו היום רילוקיישן. הוא מספר על כך ואני רואה כיצד עיניו מתרחבות, פיו מתרחב, אפילו 
נחיריו מתרחבים. במקלחת הוא שר סן פרנסיסקו על המים, מתנגב בסלון, איבריו הארוכים מקפצים 
ָלטֹות. אני מכורבלת בשטיח. אני מסויגת. מרוב שאני תמיד מסויגת אני לא רוצה  ומתיזים טיפות על ַהּבָ
לומר דבר, ושותקת. הוא יודע משמעות שתיקתי ונעצב. בכל זאת הוא מנסה: דמייני לך מרחבים אין־
סופיים של טבע, מרחבים של תרבות, מרחבים של קניות, מרחבים של מרחבים. היית ילד, אני אומרת, 

הכול נראה גדול יותר בעיניים של ילד. בדיוק, הוא אומר, את לא רוצה את זה לילד שלנו? 
בשופרסל של ילדותי בשנות התשעים התקיים פעם בשנה "שבוע אמריקה", מקושט כולו בדגלונים 
כחול־אדום־לבן וכוכבים מפוליגל, מדפיו מלאים בעוגות קפואות של שרה־לי, דובוני גומי ואבקת שוקו 

של הרשי. אמריקה הייתה אז נשיקות של שוקולד. אני מציעה טיול של חודש אחד. 
אני מצטלמת כך שיראו לי את האוזניים ואת הכלבה אנחנו נותנים לאחותי. מעציבה אותי הקלות 
שבה ניתן היום לעזוב בית. על כן אני בוחרת לנחות בסיאטל, שגם בה השמש שוקעת מערבה לים. אני 

אומרת לו, אני בן אדם של בית. 
סיאטל מתגלה כקרה ורטובה, רחובותיה תלולים וישרים והים בה אוקיינוס מרוחק. במלון קירות החדר 
מצופים טפט סגול, תקרתו נמוכה והחלון פונה אל מגרש החנייה. אח שמרצדת בפלזמה ענקית שתלויה 
על הקיר מזכירה לי כל מה שאני שונאת באמריקה. אני מתאמצת, אבל בכל זאת אנחנו לא שוכבים שם 

אפילו פעם אחת ועוזבים אחרי יומיים. 
אנחנו שוכרים רכב וכמעט נהרגים עקב חוקי תנועה זרים שלא ידענו על קיומם. לצדו של כביש מהיר 
אני בוכה והוא משתבלל אל תוך עצמו. אני מביטה בידיו הרחבות פרוסות ברפיון על ההגה ומאבדת 
מעצורים, צועקת דברים רעים מאוד על כסף וקפיטליזם ואמריקה המחורבנת שלו. הוא מפתיע וצועק 
חזרה: מה כל כך טוב בארץ המחורבנת שלך. כל היום את מדברת על כיבוש ועוני וכמה אין תקווה, אז 

מה את כל כך רוצה שנישאר שם בכל החרא הזה. 
לאחר כל זאת אנחנו נוסעים בשתיקה זמן רב. גשם דק וקבוע ממסך את הנוף, המגבים נעים בקצב 
אחיד, הרדיו משמיע קאנטרי בכל התחנות. משאיות ענק מחליקות על פנינו באלגנטיות שקטה כמו היו 

ברווזונים על פני אגם בפארק. אני נרגעת. אני חושבת — ככה אני, קודם כל בגוף ורק אז בנפש. 
בפארקים הלאומיים אין קליטה סלולרית והעצים עצומים, בני אלפי שנים. אנחנו הולכים ביניהם 
כיצירי מיתולוגיה ננסיים. אני מחבקת עץ, נצמדת לקליפתו הטחובה, ריחו עז ורטוב. אני חושבת, זה 
הריח של שחר ההיסטוריה. אני אומרת, מה דעתך על שחר? וחושבת עוד, שחר כמו אור ראשון בבוקר, 
זך ופשוט, אבל גם טומן בתוכו הבטחה כמוסה לעתיד שיבוא. הוא מעביר לי קליפת עץ אדומה ֶשחרקי 
אדמה חרצו בה מסילות זעירות ומפותלות ואומר; שחר? אולי, אבל מה אם זו בת? אני מחייכת, כי 

לראשונה אני מדמיינת אותו ואותה ביחד.
אני מפתחת חיבה עזה למרחבים וכמעט כל הזמן אני נוהגת. אף אחד לא צופר אף פעם ונדמה שהם 
מחייכים תמיד. אני מאבדת חלקים נרחבים מהמרירות שתמיד חשבתי שהיא חלק אינהרטי ממי שאני. 
כשאני נוהגת אני חשה שאני חלק מאותם אמריקאים שמצליחים לחיות בהווה ולהתקדם מהר כמו החיים 
עצמם, אנשים שבוחרים את דרכם והאופק הוא מקום מוחשי עבורם, יעד הניתן למימוש. זו הרגשה 

מופשטת ומופלאה מאין כמותה. 
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בקליפורניה אנחנו פוגשים זוג מחויך שמתאר כל חוויה, מקום ואדם יוצאי דופן בתור "ֶלג'יט!". עושה 
רושם שהעולם שלהם מורכב מאין־סוף דברים יוצאי דופן: ראיתם את המיקום של האוהל שלנו? איטס 

ֶלג'יט! אתם חייבים לנסות את העוגייה הזאת, ֶלג'יט! תראו את הציפור הזאת, טוטלי ֶלג'יט! 
אנחנו מטיילים איתם יום שלם וההתלהבות שלהם מידבקת, אני מרגישה שגם העולם שלנו נעשה 
מלהיב יותר, ֶלג'יט יותר. אבל בערב הבחור מכין לנו תבשיל צדפות בזמן שהבחורה קולעת את שיערה 
הזהוב בשתי צמות בדמות הנסיכה ליאה, ואני חושבת שהם מוגזמים וחסרי מודעות עצמית אפילו ביחס 
לאמריקאים וייתכן שאני לא סובלת אותם, כאילו היו שתי נשיקות שוקולד דביקות מדי. אני שואלת למי 
הם הולכים להצביע בבחירות והנסיכה ליאה מגלגלת צחוק דקיק ומשונה ואומרת שטראמפ הוא בדיחה 
גרועה, אף אחד לא לוקח אותו ברצינות, אין מצב שמישהו יצביע לו. משום מה זה משנה את דעתי 
לגמרי ואני אוהבת אותם כל כך עד שאני מספרת להם שאני בהיריון. הנסיכה מקפצת באושר והבחור 
אומר שלוש פעמים רצוף ֶלג'יט! ֶלג'יט! ֶלג'יט! התגובה שלהם מרגשת אותי עד דמעות ומעבר לזרועותיה 

המחבקות של הנסיכה ליאה אני רואה את מבטו המופתע; עוד לא סיפרנו לאף אחד. 
אנחנו עוצרים לבקר את דודה שלו, שחיה בעיירה פרברית באורגון. הדודה אומרת שאנשים באים 
לעיירה הזו בשביל להזדקן ולמות. היא בת שמונים. אנחנו יוצאים לאכול המבורגרים ומדברים בעיקר 
על פוליטיקה, היא מאוד מודאגת שטראמפ ייבחר. אני אומרת שאין לה מה לדאוג; טראמפ הוא בדיחה 
גרועה, אף אחד לא לוקח אותו ברצינות, אין מצב שמישהו יצביע לו. היא מחייכת אליי בחמלה. המלצרית 
פוצחת בשירת יום הולדת שמח לך ומדליקה זיקוק על עֵרָמה ענקית של גלידה בסירופ שוקולד שהיא 

מניחה לפני ילדה שחורה עם רווחים בשיניים. אנחנו שרים איתם ומוחאים כפיים. 
ריינג'רית חצי אינדיאנית מסמנת לנו בטוש זוהר מסלולים על מפה של הפארק הלאומי יוסמיטי. 
מאחוריה השמש השוקעת נוגעת בהרי הגרניט העצומים שמקיפים את העמק, במורדות קבוצת איילים 
פוסעת באין מפריע. אני נושמת לאט אוויר צלול ובהיר. בלילה אנחנו קונים מארז של עצים למדורה 

בשבעה דולר וצולים על שיפודים בננות ומרשמלו צבעוני. 
אני מתעוררת מוקדם ומביטה בו ישן זמן מה. עם אור ראשון אני יוצאת מהאוהל. הקור עז, קרני 
השמש מובחנות אחת־אחת דרך ערפל לח שמשייט בינות העצים. בשירותים אני בוהה זמן רב בכתם דם 
קטנטן ויבש שנח במרכז התחתונים שלי, אליפטי, חום מתכתי, בהיר יותר בשוליו וכהה יותר באמצע. 
אני משפשפת אותו בציפורן האגודל אבל הוא מסרב להיעלם. אני כנראה בוהה בכתם זמן רב עד שהוא 
בא לחפש אותי. אני אומרת לו שזה כנראה שום דבר. הוא מתעקש שניסע לבית חולים, אני מתעקשת, 

זה כנראה שום דבר. 
אני נרדמת ומתעוררת חליפות. הוא שומע מוזיקה, אצבעותיו מתופפות על ההגה שלא לפי הקצב. 
אני בוהה מהחלון אל הרי הבזלת של יוסמיטי מתרחקים באופק. הוא מלטף לי את השיער. אני רוצה 
שלעולם לא נגיע, שלעולם לא יוריד את ידו מראשי, שהרי הבזלת ישארו בחלון, מוארים באור שחר 

חלבי, שהכביש יוסיף להימתח עד קצה יבשת אמריקה.
בבית החולים בעיר ְפֶרְזנֹו, קליפורניה, אני צריכה לסמן בטופס הקבלה למיון אם אני "היספנית" או 
"אחרת". אנחנו מחכים. מולנו יושבת בחורה היספנית מכורבלת עד צוואר בשמיכה ורודה פרוותית, 
היא רועדת בחוזקה וכל כמה דקות נאנחת בכאב. פקידה היספנית קוראת לנו לחלון הקבלה, יש בעיה 
עם הביטוח שלי, כנראה לא אוכל לעשות בדיקת אולטרסאונד. אני אומרת שמקסימום נשלם. הפקידה 

מהנהנת, אולטרסאונד ובדיקת דם יעלו 6,000 דולר. 
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בין בדיקה לבדיקה אנחנו יושבים מול הבחורה בשמיכה הוורודה. היא ישנה רוב הזמן ורועדת גם 
בשנתה. הכול לוקח שעות. הוא נמתח על הכיסא לכל אורכו ואני מניחה את ראשי על כתפו. הוא מעביר 

את ידו אל הירך שלי ונושק לי מעל האוזן. 
בשעות אחר הצהריים נכנס גבר, היד שלו שמוטה ומלאה בדם. הוא מספר לפקיד הקבלה שירו בו, 
מסמן שהוא היספני ומתיישב ליד הבחורה הוורודה שמביטה בו באדישות. הפקיד מדליק טלוויזיה ללא 

סאונד שנמצאת ממש מעלינו ושני ההיספנים מרימים את מבטם אל המסך. 
לפנות ערב אחות שחורה מכניסה אותנו לחדר בדיקות. הרופא תכף יבוא לדבר איתכם, היא מסיטה 
בשקט פרגוד לבן. על הקיר תלוי טלפון ולידו רשימה. אני מתקרבת ומקריאה לו מהרשימה. במקרה של 
פצצה יש לכרוז קוד לבן. במקרה של אלימות כלפי איש צוות יש לכרוז קוד כחול. במקרה של ניסיון 
התאבדות יש לכרוז קוד ירוק. במקרה של שריפה יש לכרוז קוד אדום. במקרה של חטיפת ילד יש לכרוז 
קוד ורוד. הפרגוד נפתח בתנועה חדה ונכנס רופא צעיר, מעיין בדפים לרגע, ענייני. אין דופק ונראה 
שהוא הפסיק כבר לפני שבועיים, כלומר מאז הוא לא התפתח בכלל והוא בגודל שמונה מילימטר וחצי. 
הפלה בשלב כזה היא לא דבר נדיר. שק ההיריון אמור לצאת לבד, אבל אם הוא לא ֵיֵצא תחזרי לבית 

חולים. הוא ישיר כל כך שלרגע זה נראה לי ממש בסדר, אבל אז אני מבינה. 
הבכי שלי נטול שליטה. 

בדרך החוצה אני רואה את ההיספנית הוורודה וההיספני הירוי צוחקים מול הטלוויזיה. 
אנחנו לא יכולים לנסוע רחוק מדי מבית החולים למקרה שנצטרך לחזור. הוא מדבר עם מוטל בטלפון 
ואני לוחשת, תוודא שיש אמבטיה בחדר. קירות החדר בטפט ירוק, תקרתו נמוכה והחלון פונה אל מגרש 

החנייה. אני נרדמת מיד. 
באמצע הלילה אני מתעוררת מכאב חד שמקרין מהבטן אל כל הגוף. 

אני קמה ברגליים צמודות וממלאת את האמבטיה, נשכבת בה והמים כבר אדומים מדם. אני משקעת את 
דֹוק של עמימות.  גופי בהם ומרגישה איזו הקלה רגעית. אדים סמיכים ממלאים את החדר, מכסים הכול ְבּ
אני נושמת לאט ומביטה בירכיי הלבנבנות, בבטן שטרם צמחה, בציצים שתפחו וכבר קמלו, שכובים 
תשושים לצדי הגוף. איברים כל כך חיוורים וגושיים ומכוערים. בכאב מפתיע הרחם שלי מתכווץ, נדחס 
אל תוך עצמו, שואב את הירכיים והבטן והציצים, הכול יחד. אני מתקפלת אל תוך תוכו. אני שואפת 
ונושפת. אני מוותרת. אני נמסה עם הכאב והעייפות פנימה ולמטה. האדים באים והולכים ממני ואליי. 

המים עוטפים ומכסים אותי כמו שמיכה עבה, אני עטופה ומוגנת, אני כולי רחם.
עובר זמן. הוא נכנס לחדר ואני רואה את עצמי דרכו. הוא לא נראה מבועת כמו שהייתי מצפה. אני 
מביטה על החדר, הכול מלא דם — האסלה, הרצפה, המגבות. כמה טיפות זולגות ְלִאַטן על המראה. אני 
נבוכה, אני מבקשת ממנו לצאת, הוא מהנהן ויוצא. אני צועקת שיבוא כל כמה דקות לראות שלא התעלפתי 
בתוך המים. זה מנער אותי חזרה למציאות ואני מרימה קריש דם גדול ובוחנת אותו. הקריש מתמוסס 
בין ידיי להמון קרישים קטנים שצונחים למים. הכול כל כך פיזי שאני ממש מתאמצת כדי לחשוב עליו 
כעל מישהו או מישהי שאולי היה או הייתה לרגע. חיים שהתקיימו להרף עין. חלומות של שמונה וחצי 

מילימטר שהתפכחו, ראשוניים כל כך שאין לדעת אם בכלל נחלמו אי פעם. 
הוא נכנס כל זמן לא מוגדר, אני בערפילים של אדים וכאב, נוכחת ואיננה. הוא שר לי שירים ששרנו 
באוטו. הוא מנגב טיפות דם מהרצפה. הוא מביא לי כוס מים. אחר כך הוא שואל אם אני רעבה, אני 

אומרת שלא אבל שילך להביא לעצמו משהו והוא הולך. 
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אני קמה בקושי ומתיישבת על השירותים, מרוקנת את המים האדומים מהאמבטיה וממלאה אותה 
שוב. קרישי דם קטנים נותרו במים הטריים ואני מתבוננת בתנועתם השקטה כשהם צפים על קרום המים. 
בכאב חד אני מתקפלת על האסלה ומרגישה איך בבת אחת הכול יוצא החוצה, מתרוקן ונגמר. שק ההיריון 
מונח דומם באסלה ואני שולה אותו בידי. אני מניעה אותו לכאן ולכאן, מחפשת זכר לילד בן שמונה וחצי 

מילימטר. לשווא. אחר כך אני מורידה אותו באסלה.
כשהוא חוזר אני צפה במים בדממה מוחלטת, ריקה, אין־סופית. הוא מביא לי מיץ תפוזים ואני אומרת 
לו, הוא יצא, הורדתי אותו באסלה. הוא שואל, למה לא שמרת אותו, רציתי לראות. אני בוכה וחושבת 
למה לא שמרתי בעצם. הוא מתפשט ונכנס איתי לאמבטיה למרות שהכול עדיין מלא בדם, ואני חושבת 

שזה הרגע הכי יפה שיכול להיות במצב הדברים הנוכחי. 

*
יעל יקירביץ, ילידת 1985. עוסקת בקולנוע דוקומנטרי ועלילתי, בוגרת בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש 
סם שפיגל בירושלים בהצטיינות. מסיימת השנה תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת 

תל אביב.
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ִזיְרקֹוְניּום/ דרור בורשטיין
מתוך "יסודות"

לפני עשרים שנה הוא היה שחקן ראשי בכמה וכמה סרטי פעולה נחותים. הוא היה מרביץ ויורה. לפעמים 
הרביץ וירה בשחקנים מן המזרח הרחוק ולפעמים בְלָבנים. לפעמים ירה בשחורים חסרי עכבות ולפעמים 
במוסלמים חורשי רע. לפעמים ירה ביהודים תאבי בצע שהסתופפו בלימוזינה לספור שטרות גדולים, 
ולפעמים בנשים יפות במעלית של בית מלון נוצץ שהסתירו בנרתיקן אקדח מצופה כסף. אחרי שלושים 
או חמישים סרטים כבר לא הבחין ביניהם. הוא היה בא לכמה ימי צילומים, הבמאי היה ממלמל כמה 
מילים על עלילת הסרט, הוא היה מרביץ להם ואז יורה בהם. ברוב סרטיו אף לא טרח לצפות. אביו, מבית 
האבות במיאמי, היה מתקשר מעת לעת, כששידרו בטלוויזיה סרט שלו. אבל הוא הבין שאביו מתבלבל, 
ומשבח אותו על סרטים של צ'אק נוריס או סטיבן סיָגל. הוא גילה זאת כשאביו תמה מדוע גידל קוקו 

קטן ומדוע צבע את שיערו לשחור. 
אחר כך נעלם פתאום. אמרו שראו אותו נוהג אוטובוסים בעיר וּוסטר במסצ'וסטס, הקצו לו לבקשתו 
קו קר, צדדי. היו ימים, בעיקר בחורף הקשה, שהיה מוביל אוטובוס ריק הלוך וחזור אל מתחם המסחר 
שברחוב לינקולן. ויום אחד חתך מהמסלול, נסע עם האוטובוס הריק שלו ממסצ'וסטס לאלסקה. הנסיעה 
ארכה עשרים שעות, היה לו קצת מזון ואלת בייסבול להגנה עצמית שלקח מֶסט של איזה סרט, אמרו לו 
שהגנה עצמית מותרת על פי חוקת ארצות הברית. הוא פשוט נסע מערבה וכשהבחין באגם גדול, שחשב 
בטעות לאוקיינוס השקט, חתך צפונה. כמה שנים הוא גר באוטובוס, שהוא החנה באיזה יער, הוא צד 
שם וליקט. שלג ירד בחורפים, אם כי פחות מהצפוי, וכישוריו מהסרטים עמדו לו בתנאי השטח הקשים. 

לאט־לאט האוטובוס כוסה צמחים מטפסים. עץ הבקיע את דרכו מבעד לחלון האחורי.
כיום הוא עובד בשביל ערוץ הקניות של תחנת טלוויזיה בדטרויט. הוא צריך למכור סכינים וקוצֵצי 
מזון עשויים זירקֹוניּום. לצדו מלהקים כוכבנית פלייבוי לשעבר, שיערה המנופח צבוע בלונד פלטינה. 
תפקידה להתלהב מביצועי המכשיר במחוות מוגזמות. הבמאי אינו יודע ׂשובעה. "עוד, עוד", הוא אומר 
לה. "תדמייני שזהו אדוננו המושיע בכבודו ובעצמו. את משווקת חוויה דתית". מטפטפים נוזל לעיניה 
ה, חלוד מעט, ובתוכו חצי בצל,  והן דומעות ומבריקות. היא מניחה על השולחן קוצץ פלדה רגיל, נרּפֶ
ובכמה מכות מאומצות וחלושות מנָסה לשווא להפוך אותו לשבבים קטנים. אך הבצל מקשה עורפו 

ומסרב ללהב הפלדה.
תפקידו שלו הוא להישאר רגוע, סמכותי. הוא משלב את זרועותיו החזקות ומסתכל בה נכשלת. 
הבמאי אומר לו לדמיין שהוא עומד מול הכנופיה החמושה ההיא מ"דם, יזע וקליעים" המפורסם שלו. 
ַחק את הקֶלֶטת. בבית האבות במיאמי  תמיד זוכרים לו את "דם, יזע וקליעים". גם אביו הקליט את זה, ׁשָ

היהודים צופים בזה מדי כמה חודשים.
בעוד היא מתלהבת, עליו להישאר קשוח ושתקן. אחרי שהיא קוצצת בעמל חצֵאי בצלים, לקראת 
שיא הסרטון, מגיע תורו. נותנים לו תפוח אדמה גדול, מוצק. היא מקלפת לו. המצלמה מציצה אז אל 
מחׂשופה. הוא שם אותו מתחת ללהב הזירקוניּום, מישיר מבט למצלמה ובידו החזקה, יד שחנקה עשרות, 
אם לא מאות ֵזדים, מנחית אחת. הכוכבנית אוספת את החתיכות ומטגנת צ'יפס. היא לא יכולה לעצור 
בעד דמעותיה. הם כבר מכרו מאתיים אלף קוצצים. גם לצבא. קריין נשמע ברקע, כביכול מדען, והוא 

דובר גבוהה־גבוהה בשבח הזירקוניּום. 
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הוא לא ידע שיש כזה יסוד. הוא לא בטוח אם זו המצאה או לא. כן, יום יבוא והוא יבדוק. כן, יום 
יבוא והוא יפתח לרווחה את הטבלה המחזורית. מחר זה יום ההולדת הארבעים שלו. הוא לא יחגוג, אמר 
לה. מדי פעם הוא שולח קצת כלים לכל מיני קרובים. אביו נותן לו רשימה והוא שולח למקומות כמו 

תל אביב, ניו ג'רזי, איסטנבול. הוא לא מכיר אותנו. אבל אנחנו קוצצים בסכיניו. 
הוא עושה ַחִיל. אחרי סרטים רבים כל כך שאיש לא צפה בהם, מזהים אותו ברחובות דטרויט. אפילו 
פעם צעקו לו, "ְקצֹוץ אותו, גבר", כמו שאומרת לו הכוכבנית בתשדיר. והוא ִאְקֵדַח כף־יד ובחיוך ירה בהם 
אחד־אחד בראש. את ההצעות להשתתף בתפקידי אורח בכמה סרטי פעולה חדשים הוא דוחה בעקביות. 
הוא ָקץ ברצח ובאלימות. הוא לא רוצה לשחות יותר בדם חּפים מלאכותי, הוא לא רוצה יותר לשרוף 
בתי קרטון על יושביהם בלהביור, הוא לא רוצה יותר לזרוק רימון לתוך מקלט, הוא לא רוצה יותר לירות 
עם טיל־כתף בהליקופטר שנושא פצועים מייבבים. מספיק. הוא מניח את שפופרת הטלפון, מותיר בעבר 
השני עוד מפיק מאוכזב. והוא ניגש אל המטבח. כמה פעמים כבר חשב לומר לה משהו, לכוכבנית, אולי 
תבוא אליו הביתה, הרי יש אצלו מיטב כֵלי הבישול. והוא ייקח אותה לאוטובוס שלו שפעם עץ שבר את 
חלונו האחורי. הוא יתניע את האוטובוס הישן והם ייסעו עד לאירופה, יגיעו עד פריז. הוא באמת יאהב 
אותה. הוא באמת רוצה לגעת לה בגוף. כמעט מאתיים קוצצים אסף כבר. וסירים. וסכינים חדות. הכול 
אצלי זירקוניום, הוא רוצה לומר לה. לא שום דבר אחר. והוא מביט בירקות העגולים והטריים, והוא 

מכניס אגרוף למקרר.

*
דרור בורשטיין פרסם בשנה שעברה את ספר השירה "אלה כרגע חיי" )אבן חושן( ואת הרומן "טיט" 
)כתר(. תרגם מבחר משירת ההייקו של המשורר האמריקאי גארי הותם )"יותר חלונות מבית", ירח חסר(. 
מלמד ספרות באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב. בסוף השנה יפורסם ספרו "אדם בחלל" 
)בבל(. הסיפור המופיע כאן לקוח מתוך ספר גנוז המבוסס על יסודות הטבלה המחזורית, שנכתב בעת 

שהות בארצות הברית.
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ְּכָנַפִים ָלעֹוָלם / שמעון רוזנברג
ַרְנד ֶסְנְטַרל  ָחָלל ַהְגּ ְטרֹוַדְקִטיל ִרֵחף ּבֶ ּפֶ

ִזי ְרּכָ אּוָלם ַהּמֶ ָעַבְרנּו ּבָ ׁשֶ ּכְ
ֶבת  ְך ִפְסַפְסנּו ֶאת ָהַרּכֶ ל ּכָ ֶשׁ אּוַלי ּבְ

ּה  ָבה ּבָ ָבר ָיׁשְ ְך ּכְ ִאּמֵ ׁשֶ
ֵחד  ׁשַ ַעם ַהּמְ ְזכּות ַהּטַ ְעּתְ ַרק ּבִ ְוַאּתְ ִנְרּגַ

אז.  ן ּדַ ִליַדת ָהאּגֵ ל ּגְ ׁשֶ
ְך ֵאיָנם  ל ּכָ דֹוִלים ּכָ עֹופֹות ּגְ ֹלא ָאַמְרּתְ ׁשֶ

ל ַאף ִאיׁש, ִויצּוִרים מֹוחֹו ׁשֶ ְמַרֲחִפים ּבְ
בֹוָתיו  א ַמְחׁשְ ֶדׁשֶ ים ּבְ ה ֵאיָנם רֹוְמׂשִ ֵאּלֶ ּכְ
יר ִלי  ל זֹוֵחל ּוְמעֹוֵפף ִהְזּכִ ּלּוב ׁשֶ ִ ַאְך ַהּשׁ

ֲעבֹותֹות ִויֵתדֹות  עּו ּבַ ְנֵפי ֲחלֹומֹוַתי ֻקּבְ ּכַ ׁשֶ
תֹוִכי. ּבְ ֶאל ַקְרַקע ַהּתֹוֵכָחה ׁשֶ

ַרְנד ֶסְנְטַרל ָקֶתְדָרַלת ַהּגְ קֹול ָזר ִהְדֵהד ּבְ
ע רּוחֹוָתיו  יעּו ֵמַאְרּבַ ִפים ִהּגִ ִליִחים ְמֻכּנָ ׁשְ

ף  ְטרֹוַדְקִטיל ְמֻאּלָ ִפי ּפֶ א ּבְ ִמי ִנּשָׂ ׁשְ
ּוְכָנָפיו ָהֲעצּומֹות — 

סֹות ֲעָנק ְלָאְזַני — ֲאַפְרּכְ
ְמטּו ַעד ַרְגָלי  ׁשְ ּנִ ּסּו ֶאת ֵעיַני ׁשֶ ּכִ

יֵבִני יֹון ְלַהׁשִ ִנּסָ ַכף ָיִדי ּבְ ָכה ּבְ ה ָמׁשְ ַטּנָ ְוַרק ָיֵדְך ַהּקְ
ב : ַהְקׁשֵ ֵאָלִיְך ִמיֵמי ֶקֶדם, ָאַמְרּתְ

ָאה. ֶבת ַהּבָ ִרים ָלנּו ִלְרּכֹב ַעל ָהַרּכֶ ְמַבּשְׂ
ְטרֹוָזאּור  ב ַהּפֶ ב ִלְצֹנַח ִמּגַ ָהִייִתי ַחּיָ

ת ַהֲחֵמׁש ל ּבַ יֹון ׁשֶ לֹות ַהִהּגָ ֲהדֹום ְלַמְרּגְ

ֵעת ָמה ִעם ָיַדי ֲאִלי ּכָ ׁשְ ַאל ּתִ
ה.  עֹוָלם ַהּזֶ ָבר ֹלא ַיַהְפכּו ִלְכָנַפִים ּבָ ֵהן ּכְ

* 
שמעון רוזנברג נולד בפולין ועלה לישראל בשנת 1957. למד באוניברסיטת תל אביב )תואר ראשון 
בלימודי ההיסטוריה של המזה"ת ותולדות ארץ ישראל, תואר שני במדע המדינה(. פרסם בשנות 
השבעים והשמונים סיפורי מדע בדיוני בכתב העת "פנטסיה 2000". החל משנת 2007 מפרסם שירים 
בכתבי העת "ִמַּטַעם", "מטען", "עיתון 77", "משיב הרוח", "מאזניים", "שבילים", בכתבי עת מקוונים, 
בהם "נתיבים", ובאתרי אינטרנט אחרים. כמו כן פרסם ביקורת ספרותית ב"עיתון 77". עוד פרסם שני 
ספרי שירה: "שירים מזווית העין" )גוונים, 2011(, ו"כל הדברים מובילות אל עצמן" )פרדס, 2016(. עורך 
)בצוותא עם המשוררת נעמה ארז( את כתב העת המקוון "נתיבים" ליצירה ועיון ומפרסם בו ביקורת 

ספרות, בעיקר בתחום השירה.
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מיסטר פרזידנט / משה פליקס
באוקטובר 1973, באמצע מלחמת יום הכיפורים, ההורים שלי לקו בהתקף ציוני, עזבו את עיר מולדתם 
ניו יורק ועלו יחד לארץ ישראל. אבא שלי, ללא הכשרה צבאית וללא מעמד קבע, היה נחוש להתגייס 
לצה״ל ולתרום את חלקו למאמץ הלאומי. הוא נזרק מלשכה ללשכה, עד שבסוף מצאו לִמְטרד האמריקאי 

תפקיד: ממרומי הקבינה של משאית צבאית הוא חילק כל בוקר ביצים וחלב ברחבי ירושלים.
את מרכולתו היה מתבל בדברי עידוד וחיזוק ללוחמי העורף האמיצים בעברית המיוחדת שלו, שהייתה 
תוצר של מערכת חינוך יהודית־אמריקאית־פרטית, וכללה בליל של פסוקים, תפילות, חצאי משפטים 

באנגלית וציטוטים של מוזיקאים וספורטאים יהודים־אמריקאים. 
לימים נעשה אבי רב, ואני אוהב לחשוב על אותם בעלי מכולות ירושלמים שנאלצו לשמוע אותו כל 

בוקר כעל תלמידיו הראשונים.
הוריי קבעו את מושבם בירושלים וחזרו בתשובה מתונה. אני אומר "מתונה", כי אף שאבי נעשה רב 
אורתודוקסי ואימי חוקרת כתבי קבלה קדם־זוהרית, הם לעולם נשארו אותם לוחמי צדק צעירים שנפגשו 
בטרמפ בדרך לוודסטוק והפגינו בסיקסטיז נגד גזענות ומלחמת וייטנאם, ובעד זכויות נשים ושחורים. 
הם המשיכו לשיר ולנגן עם ילדיהם הקטנים בירושלים קלאסיקות רוקנרול באדיקות דתית כמעט, וכל 
הזמן התווכחו ביניהם מי ראוי יותר להיות המשיח )אם רק היה מקבל על עצמו את התפקיד(: ג׳ון לנון 
או בוב דילן. הם הביאו איתם מארצות הברית לא רק אוסף תקליטים שלא היה מבייש את טוני פיין, 
אלא גם תפיסת עולם מגובשת של צדק, שוויון, חירות, ומעל הכול — אמון מלא במערכת הדמוקרטית.

העניין עם תפיסות עולם הוא שלפעמים הן נתפסות על העולם הלא נכון. 
כך קרה שבמהלך שנות התשעים בילה אבא שעות בניסיונות נואשים ליצור קשר עם נציגים שונים 

ומשונים של המערכת הפוליטית בישראל, בתור אזרח מהשורה שפשוט ״סּוֵפר־מודאג מהמצב״. 
״באמריקה״, כך היה אבא חוזר ואומר לכל מי שמוכן היה לשמוע, ״לכל איש ואישה יש את הנציג 

משלו בקונגרס, שמקשיב לבוחרים שלו. כמו 12 הנשיאים של השבטים של בני ישראל במדבר.
Come senators, congressmen please heed the call.

וזה ִמְצווה עלינו, האזרחים, לדבר עם הנציגים שלנו, נבחרי העם, למען ֵידעו״. 
לא היה אז אינטרנט, לא רשתות חברתיות ואפילו לא אי־מייל, והמדיה העיקרית שעמדה לרשות אבי 
הייתה הטלפון הביתי שלנו. אני זוכר שלא פעם הייתי מרים את השפופרת בסלון להתקשר לחבר הייתי 
שומע את אבא על הקו, מנהל קמפיין חדש היישר מחדר השינה שלו. הנושאים היו רבים ומגוונים: תרבות 
הנהיגה בארץ, בעד ונגד הסכמי אוסלו, מערכת החינוך לאן, גן ציבורי שנמכר ליזם פרטי, מצוקת המים 

במדינה, רמת ההיגיינה במסעדות ועוד ועוד.
בצד השני הייתה לרוב מזכירה שהבהירה לאבא כבר בתחילת השיחה ש״ראש העיר עסוק מאוד כרגע״ 

או ש״חבר הכנסת נמצא בחו״ל, אבל אפשר לשלוח לו מכתב״. אבא שלי לא אהב לכתוב מכתבים.
״פה בארץ אתה שולח מכתב ואתה לא יודע אם זה מגיע למעון חפצו בשלום״, היה מסביר לנו. 
״דואר טוב זה אבן פינה חשוב של דמוקרטיה״, היה ממשיך. ״באמריקה זה גברנמנט אייג׳נסי! וזה עבירה 
פדרלי לפתוח דואר שהוא לא שלך god forbid, האף־בי־איי יכול לבוא לדפוק בדלת שלך! באמריקה 
שום דבר לא עוצר דואר: Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night stays these couriers״ 

היה מדקלם לנו בגאווה. 
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אני חושב שאבא העדיף את הטלפון על פני מכתבים כי היה מישהו שהקשיב לו בצד השני, גם אם 
זה רק פקיד או מזכירה של אישיות מכובדת כלשהי. לאחר שהיה שופך באוזניהם את כל אשר על לבו, 
רגע לפני שניתק, תמיד היה מבקש בביטחון מלא להשאיר הודעה. ״so תגידי לו ששמואל התקשר, כן? 

ר־חשוב שיחזור אליי בבקשה״. זה סּוּפֵ
לפעמים אפילו למזכירה הוא לא היה מגיע, אלא נתקע בשיחה עם טלפנית של 144 שהתעניינה מי 
הוא בכלל שהוא צריך את המספר של בית הנשיא, למשל. שיחות כאלה ארכו זמן רב וכללו השוואה בין 
רמת השירות של חברות הטלפון בארצות הברית לזו של "בזק". לזכות אבי ייאמר שבסוף הוא תמיד 

קיבל מהטלפנית את המספר שביקש.
באותם ימים הייתי תלמיד בישיבה תיכונית, ולפעמים גם אנחנו, חבורת נערים ביישנים־מתבגרים, 
היינו מחייגים 144 מהטלפון הציבורי במגרש הכדורסל כדי להפיג את השעמום בהפסקות וגם כדי לשמוע 
מן העבר השני, מבעד לקירות הישיבה הגבוהים, את קולה של נערה באשר היא נערה. החיוג מטלפון 
ציבורי נתן לנו את האומץ והחוצפה הנערית שמגיעה עם מעטה אנונימיות, בדומה לצ׳ט באינטרנט. 
מי שהצליח להשאיר את הטלפנית על הקו זמן רב יותר היה המנצח הלא־רשמי של המשחק הזה, שהיה 

יוקרתי פחות ממשחק הכדורסל שהתנהל במקביל.
אני אף פעם לא הברקתי בכדורסל אבל למדתי לא מעט מאבא שלי, והשיחות שלי עם 144 היו תמיד 
הארוכות ביותר בישיבה. פעם אפילו קיבלתי מספר טלפון של טלפנית חמודה בשם גלי, אבל לא היה לי 
האומץ להתקשר אליה באמת. לאחר מכן פחדתי שגלי תענה לי שוב מהמוקד ותשאל למה לא התקשרתי, 

וכך הפסקתי בבת־אחת עם 144 וחזרתי להפסיד במשחקי כדורסל.
באחד מימי הקיץ הארוכים ישבתי בסלון ובהיתי בטלוויזיה כשהטלפון צלצל. לא חשבתי לענות, הייתי 
היעד הכי פחות מבוקש במשפחה. דקה אחרי שהצלצול הפסיק שמעתי קולות מוזרים מכיוון המסדרון, 
וראיתי את אבא מציץ מחדר השינה שלו, מותח את החוט של הטלפון עד הקצה, דופק על המשקוף ביד 

הפנויה ולוחש אלי בקול:
."come here! ,משה! משההה!!! פססססט"

רצתי אליו. הוא הוריד את השפופרת הכבדה מהאוזן, כיסה את הפיה בידו הפנויה ולחש:
“This is it! Get the tape recorder.”

עמדתי ובהיתי בו בחוסר הבנה מוחלט. הוא ניסה שוב, הפעם בעברית:
״תביא את הטייפ רקורדר, תקליט את כל זה מהטלפון השני. Hurry״.

רצתי לחדר שלי והבאתי את הטייפ המרובע. חזרתי לסלון והרמתי את הטלפון, הצמדתי את השפופרת 
לפתח הקטן שמתחתיו כתוב mic, וההקלטה התחילה. 

נזכרתי באיחור שאני מקליט על ַהָקֶסָטה של R.E.M, שאהבתי מאוד אז, אבל ניסיתי לא לחשוב על 
זה ולהתרכז בשיחה.

"אז שמואל", שמעתי מבטא ישראלי מאוד בצד השני, ״אנחנו ממש שכנים! אני בדיוק חזרתי מתספורת 
ואיך אומר זאת? אני לא מרוצה. תגיד לי, איפה כבודו מסתפר?״.
מה כבודו? וממתי לאבא יש חברים ישראלים? חשבתי לעצמי.

"עכשיו ספירת העומר אז אני לא מסופר", ענה אבא.
"אה, מיסטר שמואל, אתה אדם דתי?". 

"כן, כן. אה־הה".
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השיחה הזו נשמעה לי כמו שיחת חולין מיותרת והכי לא חשובה, ושקלתי ברצינות להפסיק את 
ההקלטה כי בכל זאת, .R.E.M, אבל משהו גרם לי להמשיך להקשיב לשיחה המוזרה.

"אז אתה חייב לבוא אלינו בסוכות". האיש הזה מזמין את אבא שלי חודשים מראש לסוכה שלו? זה 
לא נשמע רציני. הקול מהעבר השני המשיך: ״אנחנו גרים ממש קרוב. זהו זה, אני אמסור לראומה שאתם 

באים. אתה אדם נשוי, כן?״.
"כן, כן, אני נשוי בשמחה. ואנחנו נבוא בשמחה!", אבא ניסה להתבדח.

"טוף, על הכיפאק. אז אני תכף צריך... לחזור פה ל… עניינים".
"כן, כן, כמובן, מר ויצמן". 

"תודה רבה לך שהתקשרת, שמואל".
"תודה לך, מיסטר פרזינדט".

"נו, אתה יכול לקרוא לי עזר".
״או.קיי, עזר. אתה יכול לקרוא לי Sam. שמואל, Sam, לא משנה״.

"ו... אנחנו בהחלט נראה מה ניתן לעשות בקשר לעניין שהעלית מפני שצריך להבין, זה... זה חשוב 
מאוד, חשוב מאוד. טוף, אז… שלום שלום".

 מר עזר ויצמן, נשיא המדינה בכבודו ובעצמו, ניתק את השיחה ואבא שלי רץ במהירות לסלון. 
״?Did you get it״, הוא שאל. הנהנתי.

מאז אותה שיחה עם כבוד הנשיא משהו באבא השתנה. הוא עדיין היה חדור אידאולוגיה ושופע 
רעיונות לשיפור החיים בישראל, אבל הוא תפס לנו את הטלפון בבית הרבה פחות. הוא בעיקר היה 
מתקשר לתכניות רדיו בבקשה לתקן את איזה פרט שגוי שהשדר אמר על אישתו של אריק קלפטון 
או ג׳ורג׳ הריסון, או כדי להחמיא לעורך המוזיקלי על הבחירות שלו, שלא היו מביישות ״תחנת רוק 

אמריקאית אמיתית״, כדבריו.
לפעמים, כשבכל זאת בער בו נושא פוליטי כזה או אחר, היה צועד בבית הלוך ושוב ואז נכנס אליי 

לחדר ושואל:
."?R.E.M משה, רוצה לשמוע קצת"

אני הייתי נענה בחיוב, והיינו שומעים ביחד את Out of Time ומדברים קצת על מוזיקה, על אלוהים 
ועל מה שביניהם.

אפילו שאבא תמיד טען ששום דבר שהוקלט אחרי 1973 לא שווה את הוויניל שהוא הוקלט עליו, 
הייתה לו פינה חמה בלב לאלבום ההוא של .R.E.M וכשהיינו מגיעים לשיחה המוקלטת היינו מתקרבים 

קצת לרדיו־טייפ ואני הייתי מגביר את הווליום.
בסוף ההקלטה השירים המשיכו להתנגן כרגיל, ואבא היה טופח לי קלות על השכם ויוצא מהחדר.

הָקֶסטה ההיא הייתה שמורה בבית של ההורים שלי הרבה שנים אחרי שזרקנו את הרדיו־טייפ האחרון 
מהבית. 

כשאחותי הקטנה התמיינה לגלי צה״ל, היא נשאלה באחד מראיונות הקבלה מי היה הנשיא השביעי. 
היא סיפרה לבוחנים את הסיפור המיתולוגי על שיחת הפסגה שהתנהלה בין עזר לשמואל. אחרי שהתקבלה 
לקורס )עד היום היא מאמינה שהיא התקבלה בזכות הסיפור( ביקשו ממנה להביא את ההקלטה ולהשמיע 
אותה בכיתה. את החופשה הראשונה שלה כחיילת היא בילתה בלהפוך את כל הבית שוב ושוב, אבל היא 

לא מצאה שום זכר לקסטה.
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ההורים שלי עדיין ירושלמים, ועד היום, בכל פעם שהם חולפים על פני בית הנשיא, אבא שלי גוֵבַה 
בסנטימטר או שניים, לוקח נשימה עמוקה ואומר לכל מי שמוכן לשמוע:

"קחו למשל את מוסד הנשיאות בארץ — הנה, יש מוסד שעובד כמו שצריך לעבוד. זה נכון, היה משה 
."One bad apple don't spoil the whole bunch ?קצב אחד, אבל איך אומרים

*
משה פליקס נולד ב־1978 בירושלים להורים דתיים שעלו מארצות הברית בשלהי שנת 1973. הוא השני 
מבין שישה אחים ואחיות. בהפסקה פעילה מלימודי תואר שני בספרות באוניברסיטת תל אביב. נולד 

פג, ומאז הוא אף פעם לא ממהר לשום מקום.
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לּוֶזר / אייל אושרי
לעילוי נשמתו המעונה של ריימונד קראבר )1938—1988(

אחרי שהפקדתי את המזוודות נותרו לי שעתיים עד העלייה למטוס. כל כך רציתי שייגמר כבר הפרק 
האמריקאי בחיי ואחזור לארץ. קניתי כוס קפה ועיתון ותפסתי פינה שקטה. העיתון הפיל עליי שיממון, 
אז עצמתי עיניים וניסיתי לסכם לעצמי את שלוש השנים באמריקה, למצוא בהן גם נקודות לחיוב. שוב 
נכשלתי. שום דבר טוב לא קרה לי, שעמום אחד גדול. הצחיק אותי לחשוב עד כמה הלשונות הרעות 
בעיתון קינאו בי על השליחות הזאת, ועד כמה התאמצו לגלות דרך איזו מיטה היה עליי לעבור כדי 

להגיע לאמריקה. לּו רק ידעו שאמריקה היא סיביר לעיתונאית רעבה כמוני. 
הזמן לא זז, וניסיתי בכל זאת למצוא בדל עניין בעיתון. שלושה חודשים לפני הבחירות, ועדיין מוות 
של סופר תופס פה כותרת בעמוד הראשון, ועוד אחד שלא שמעתי עליו קודם. חשבתי לעצמי שאמריקה 

באמת מיובשת אם המקסימום שהיא מחלצת מתוכה זה מועמדים כמו דוקאקיס וּבּוש. 
בחור צעיר ניגש אליי ושאל אם אני זאת באמת אני.

"תלוי. מי אתה חושב שאני?", שאלתי בחיוך, משועשעת מהניסוח ומודה לו בלבי על הסחת הדעת.
צֹור. את לא זוכרת? ישבנו שעות  "כן, זאת את, אני בטוח! את העיתונאית שראיינה אותי אחרי האסון ְבּ

ולא הפסקתי לבכות לך על הכתף. איזה בושות עשיתי".
הזמנתי אותו לשבת, וכשהחליק לתוך פינת הישיבה מולי, מסדר את הגפיים הארוכים מתחת לשולחן, 
זיהיתי אותו. מתחת לתלתלים הארוכים נצנצו אליי שתי העיניים הירוקות ההן, שלא הפסיקו לדמוע 
כששידלתי אותו לנסות לתאר את רגע הפיצוץ. הוא לא מצא חן בעיניי. אני שונאת בכיינים, במיוחד על 
מדים. קראתי פעם שדמעות הן הדרך של הגוף להפריש מתוכו שקרים. אני בטוחה שזה נכון, אבל בכל 

זאת שמחתי על ההזדמנות לקשקש בעברית. 
"אז מה אתה עושה באמריקה?".

הוא השפיל מבט והתחיל לגמגם. אמר שהוא לא רוצה להטריח, שזה סיפור מסובך וממש ארוך ולא 
נעים לו לבזבז לי את הזמן.

"להפך, אני אשמח לשמוע. עיתונאים מתים על סיפורים מסובכים".
הוא שאף אוויר והתחיל לספר, כאילו הכין הכול מראש, ורק חיכה להזדמנות לתנות את צרותיו: 

"השתחררתי מהצבא לפני שנתיים. התכוונתי לטוס לדרום אמריקה עם חברים, לנקות את הראש אחרי 
ר. את בטח מכירה אותו, הבר בפינה  ּבַ לבנון, אבל אבא שלי כבר היה על הפנים, אז נכנסתי לעזור לו ּבַ

של דיזינגוף וירמיהו, ממש על הפינה. קראו לו מנהטן".
הנהנתי והוא המשיך. 

"ניסיתי לעזור לאבא עם העסק, אבל זה היה חסר סיכוי. הבר כבר גסס, אלו היו ממש פרפורים אחרונים. 
וגם היה שם חוב עצום, שהתנפח בגלל האינפלציה והחוֵלרות מהבנק, שנתנו לו להמשיך לגדול, בלי שאבא 
שלי הבין מה המשמעות. בקיצור, הייתי חייב לסגור את המקום, ואחר כך גם למכור את הדירה שלו כדי 
לכסות את החוב. בינתיים אבא שלי נגמר לי מול העיניים. כל היום הייתי על הקו בין הבר לתל השומר. 
יום אחד, כנראה כשהוא הרגיש שהסוף שלו מתקרב, הוא תפס לי את היד וסיפר לי על ריימונד קארבר. 

אולי שמעת עליו, הוא סופר אמריקאי, די ידוע, נחשב למומחה מספר אחת שלהם לסיפורים קצרים". 
"ו...", עזרתי לו להתקדם.
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"טוב, מתברר שבסוף שנות השישים אשתו הראשונה זכתה במלגה מהאוניברסיטה שלנו, והקארבר 
הזה בילה שנה בתל אביב, שנת בטלה על חשבונה. אבא שלי מספר שקארבר היה שתיין כבד, וכל לילה 
היה פותח וסוגר איתו את הבר, מעמיס כמויות מטורפות של אלכוהול. לפעמים אבא שלי היה גורר אותו 
מעולף הביתה ועוזר לאישתו לקלח אותו, עד כדי כך. בקיצור, נוצרה ביניהם חברות, והם אפילו שמרו 
אחר כך על קשר במכתבים. קראתי אותם. נראה שהם היו קרובים מאוד. קארבר סיפר לו לפרטי־פרטים 
על היחסים המעורערים עם אישתו, על הגירושים המכוערים, על המריבות עם ההוצאות לאור, נורא 
מעניין. הוא באמת כותב יפה, הקארבר הזה. אבל לאט־לאט הקשר דעך ובסוף ניתק. כמו שתמיד קורה 

בחיים, כשאנשים מתרחקים. להמשיך?".
"ברור שלהמשיך", צחקתי, "אני מסוקרנת". 

"בינתיים עברו כמה שנים טובות והקארבר הזה התחיל להצליח, גם מבחינה מסחרית, ואפילו הפך 
לסוג של כוכב, לפחות זה מה שאבא שלי טען. כל פעם שיצא לו ספר חדש, אבא שלי דאג להזמין אותו 
ישירות מאמריקה. הוא היה קורא את הספר, מתפעל ואז משתגע, פשוט יוצא מדעתו. מתברר שכמעט 
כל הסיפורים של הקארבר הזה היו מבוססים על סיפורים שהוא שמע מאבא שלי על הבר. את קולטת? 
הכול רעיונות מקוריים של אבא שלי. זה היה מין קטע כזה אצלו, לספר לאנשים סיפורים על הבר. 
לכולם, לא רק לקארבר. תוך כדי שהוא מוזג משקאות הוא היה ממציא סיפורים, שולף אותם מהשרוול. 
ככה הוא אהב לשעשע את הלקוחות. תדעי לך שלאבא שלי היה דמיון שלא מהעולם הזה. לפני שהיה 
יוצא בערב אל הבר, הוא היה מתיישב ליד המיטה שלי וממציא לי על המקום סיפורים כאלה מטורפים, 
שהאוזניים שלי היו סומרות, לא הייתי יכול להירדם מרוב פחד. הוא באמת היה מוכשר, אבא שלי. אבל 

חסר מזל, מכל הבחינות".
הוא עצר ותלה בי מבט עגום, "תודי שאני משעמם אותך".

"לא, ממש לא, תמשיך בבקשה. אתה מספר נורא יפה. נו, תמשיך כבר".
"אני לא ידעתי מזה כלום, אבל כנראה כל העניין הזה עם קארבר אכל את אבא שלי, ממש כרסם אותו 
מבפנים. וככל שהסיפורים של קארבר הצליחו, ככה זה הכאיב לאבא שלי יותר. את מבינה, אבא שלי 
ציפה למעט הכרה, וכל ספר שיצא העמיק את העלבון שלו. הוא בסך הכל קיווה למינימום של התייחסות, 
לאזכור סמלי, למשהו. את כל זה הוא סיפר לי בתל השומר, כשהוא מחובר לצינורות ובקושי נושם, ובכל 
זאת ראו שזה יותר כואב לו מהמחלה. אז אמרתי לאבא שלי שבמקום לאכול לעצמו את הלב הוא צריך 
לכתוב לקארבר ולבקש שבמהדורות הבאות יזכיר אותו, לפחות בסוף, בעמוד התודות. אפילו ניסחתי לו 
כמה מילים. משהו על זה שאת ההשראה לחלק מהסיפורים הוא שאב מהשיחות הארוכות שניהל עם בני 
כהן, על הבר מנהטן שבתל אביב. משפט קצר וחמוד. אבא שלי, אחרי שהתייסר כמה ימים בהתלבטויות, 
שלח לו את המכתב עם הבקשה הזאת, וגם הוסיף שהוא במצב קשה ושלא נשאר לו הרבה זמן לחיות".

הבחור עצר, שאף המון אוויר והמשיך בקול סדוק. 
"אחרי שבועיים הגיעה תשובה מקראבר. כשאבא הראה לי אותה, חטפתי הלם. חשכו עיניי, כמו 
שאומרים. שתי מילים מרוחות בענק על כל הדף. פאק יו, זה מה שהוא רשם, באותיות דפוס אדומות, 
מאיימות. דיר בני, פאק יו, סינסירלי יורז, ריי. חשבתי שאני מת כשראיתי את זה. תגידי לי את, כמה 
חרא בנאדם יכול להיות? אבא שלי על ערש דווי, בסך הכול ביקש קצת קרדיט, אז מה הסיפור? מותר 
לך לסרב, זה לגיטימי, אבל לפחות תגיב בנימוס, באנושיות. וזהו. זה היה הקש האחרון. בסוף אותו שבוע 

המצב הידרדר, אבא חטף עוד שבץ, ואז עוד אחד. חודש אחר כך כבר אמרתי עליו קדיש".
הושטתי לו מטפחת. הוא נטל אותה, הספיג את עיניו והחזיר לי אותה, מקומטת ולחה. 
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"תראי מה זה. כל פעם שאני פוגש אותך, אני מתחיל לבכות. אפילו בהלוויות של ההרוגים באסון לא 
בכיתי כמו שבכיתי אצלך בראיון. את כנראה מוציאה ממני את הצד הנשי".

לא חייכתי. בקושי רב ויתרתי על העקיצה שדגדגה לי את קצה הלשון. בינתיים הבחור התאושש והמשיך:
"אחרי השלושים טסתי לאמריקה. הייתי חייב לנסוע, בשביל אבא שלי. קארבר גר באיזו עיירה על 
גבול קנדה, המקום הכי נידח בעולם, קצת יותר גדול ממושב. הסתובבתי שעתיים סביב הבית שלו, עד 
שאזרתי אומץ ודפקתי על הדלת. אישתו פתחה לי והייתה אדיבה מאוד. אמרתי שיש לי מסר חשוב לריי 
מאבא שלי, בני כהן, חבר ותיק מישראל. היא ניסתה בעדינות למנוע ממני להיכנס. אמרה שזה לא זמן 
טוב, שריי קצת נסער. הרופא היה פה הבוקר ומסתבר שהגידול ממשיך להתפשט. התעקשתי שאני בכל 
זאת חייב להיכנס ולדבר איתו. סיפרתי שבאתי ממש מרחוק, והבטחתי שזה יגזול רק חמש דקות ושאולי 
זה מה שריי צריך עכשיו, הסחת דעת מישראל. בסוף היא הסכימה. היא באמת הייתה נחמדה. אין לי 
מושג איך בחורה עדינה כמוה מסוגלת לחיות עם טינופת כמו קארבר. בכל אופן, היא הובילה אותי לחדר 

האורחים והלכה לקרוא לו. 
"אחרי שתי דקות קארבר נכנס על כיסא גלגלים, כולו עצבים. הוא ישר התקיף, איים לקרוא למשטרה. 
ניסיתי להסביר לו שאני בסך הכול רוצה לקיים את הצוואה של אבא שלי, ושהוא ביקש קצת קרדיט 
שמגיע לו, לא כסף. 'לא מגיע לו קרדיט', הוא צעק עליי, 'אבא שלך היה מלך הלוזרים וככה הוא צריך 
להישאר, לוזר'. אישתו ניסתה להרגיע אותו, אבל קארבר המשיך להשתולל. לא הפסיק לצרוח שאבא 
שלי לוזר, ושאפילו אימא שלי קלטה כמה הוא לוזר ובגלל זה ברחה ממנו. פה כבר התחלתי לאבד את 
העשתונות. התנפלתי עליו, תפסתי לו את הצווארון של החולצה והזהרתי אותו שלא יעז להזכיר את 
השם של אימא שלי. הוא התעלם מהבקשה והמשיך לצרוח. 'לוזר, לוזר, לוזר. אבא שלך אפילו תפס 
אותה מוצצת לי מאחורי הבר ולא עשה כלום, כי הוא לוזר'. ראיתי שחור בעיניים, איבדתי את זה לגמרי. 
סובבתי את צווארון החולצה שלו בכל הכוח ולחצתי עד הסוף, אבל הוא עדיין הצליח לחרחר את המילה 

הזאת. 'לוזר, לוזר, לוזר'. אי אפשר היה לסתום לו את הפה. 
"בסוף מישהו חבט בי מאחור ונפלתי. שניים גררו אותי החוצה וזרקו אותי על המדשאה שלפני הבית. 
אחר כך הגיעו השוטרים ועיכבו אותי לכמה שעות. הם לקחו כמעט את כל הכסף שהבאתי כערבות 
והמליצו לי להסתלק מיד מאמריקה, לתפוס מטוס ראשון ולהיעלם. אמרו שיצאתי בזול, ושאם קארבר 
יתחרט ויגיש תלונה, אני הולך להירקב פה בכלא. וזהו. אחר כך הסתובבתי עוד יומיים כמו זומבי בניו 

יורק ועכשיו אני פה, בדרך הביתה".
"אתה רציני? הכול קרה באמת?", שאלתי, אפילו שידעתי שהוא לגמרי רציני ושהכול קרה באמת. 
הוא ביקש ממני שוב את המטפחת והתנצל שהוא כל כך נסער. הוא עוד לא הצליח לעכל את מה שעבר 
עליו, וגם הסיפור עם אבא שלו עדיין טרי. הוא בכלל היה בטוח שיישאר באמריקה לפחות כמה חודשים, 
ויעשה כסף בהובלות. בחלומות הכי גרועים שלו הוא לא יכול היה לדמיין שיחזור לארץ תוך פחות 

משבוע, מושפל עד עפר ובלי גרוש על התחת. ואז הוא שוב פרץ בבכי. 
נגעלתי ממנו. עכשיו גם נזכרתי שאת מיטב הדמעות שלו בצֹור הוא הזיל כי מתחת להריסות נקבר 
גם הצמיד שקנה לחברה שלו לרגל יום השנה שלהם. סובבתי לכיוונו את העיתון ופרסתי בדרמטיות את 

העמוד הראשון.
"זה הקארבר שלך?", שאלתי והצבעתי על תמונת הסופר המנוח.
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הסתלקתי משם מבלי לחכות לתגובה שלו או לבקש חזרה את המטפחת. קיוויתי לא להיתקל בו במטוס. 
אחר כך בלעתי במכה שני כדורים, ושקעתי בשינה עוד לפני שהמטוס המריא. כשהתעוררתי כבר הייתי 

במרחק אלפי קילומטרים מאמריקה, בדרך הביתה. 

*
אייל אושרי, תלמיד מחקר במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת 

תל אביב. 
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אן־קני )The uncanny( / מיטל מרסל משה
כשנישאו כבר ידעה שלא יהיה זה לנצח. כשענד לה את טבעת הנישואין וקידש אותה, יכלה בו ברגע 
לראות בדמיונה את הסיטואציה הזאת קורית שוב בחייה. היא הייתה יפה באופן כזה שכשאנשים ראו 
אותה לראשונה, התעורר בהם הצורך לומר לה כמה היא יפה. עוד בטרם נישאו, כשהחלו את חייהם 
המשותפים, היו מבלים שעות בהתבוננות זה בפניו של זה, לומדים את שפת השתיקה של זוגות ותיקים, 

קוראים את מה שאין ביכולתם לומר זה לזה. 
הוא היה גאוותן. חשוב היה לו שִיְראו אותה, את זו שנשא לאישה. הם הרבו להסתובב ברחובות מנהטן. 
היה הולך כשראשו מופנה לשַמִים וחיוך ניצחון על פניו. ידו הונחה כך שתוכל לאחוז בה ולא להרפות ולּו 
לרגע. ההתחלה לא הייתה קלה מבחינתו. היו פעמים שלא יכול היה לעמוד במראה הזה, שהיה בו שילוב 
כה מנוגד של טוהר ופיתוי. הם היו ניגשים לחדר השינה, אזרחים ותיקים כבר של המיטה המשותפת. 
היא הייתה פושטת את כותנתה ברגע אחד ונותרת עירומה ומחייכת, שעּונה על הכרית, מחכה לו שיבוא. 
הוא היה מתבונן בגופה המושלם ונחרד. לא עמד דבר ביניהם בימים שכאלה והוא היה מתכנס בבושתו, 

מאשים את יופייה באין האונות שלו, יופי הגוזל ממנו את כוחו. 
מעשי אהבה רבים נעשו ביניהם בחסות החֵשכה. ימים רבים עברו וילדים לא נולדו להם. האישה 
ֵדרה החמישית שבדקו אותה, כל אחד בנפרד. גם מבחן  הזאת פורייה מאוד, קבעו פה אחד כל מומחי הׂשְ
הפוריות שלו עבר בהצלחה. לא נמצא הסבר מדעי עבורם פרט להמלצה מלב אל לב לנסוע למקום רחוק, 
שקט ויפה ולאהוב את הבריאה. מטוסם, שהמריא מניו יורק, נחת בתל אביב ביום חם בראשית הסתיו. 
לאחר נסיעה קצרה הגיעו לקיבוץ שדות ים אשר שכן על חוף הים התיכון, שם התגוררה בת דודתה. מן 
הרגע הראשון היה ברור לשניהם כי התאהבו בגן העדן הקטן והיפה הזה, אשר בינו ובין העיר ניו יורק 

לא נמצא כל דמיון, מלבד כמויות היהודים שהסתובבו יחדיו בתחושה של אדוני העולם. 
בימים של ארצות הברית הגדולה של אמריקה היו שניהם עורכי דין מצליחים מאוד. שניהם החזיקו 
במשרות בכירות בפירמות גדולות, עבדו שעות ארוכות והרבו לטוס בענייני עבודה, אך מצאו את הזמן 
גם למסעות שהיו בסימן תענוגות ויוקרה. כשרק הגיעו לקיבוץ ופשטו את מחלצותיהם, עדיין נראו בג'ינס 
וחולצת טי כמו ברבי ְוֵקן. כעבור שנה אחת, בסוף הקיץ, ישבו בבוקר אחד במטבח ושתו קפה. פניהם 
השזופות הדגישו את שיערם, שנהפך צהוב יותר מאי פעם, וזאת הייתה נקודת האור היחידה של הבוקר 
הזה. נדמה היה בעיניו כי הקיבוץ קילף ממנה את יופייה וחשף אותה בִהְלכותיה הפשוטות, בעוד שלו 

העניק חספוס גברי שהעיר למשך עשרים וארבע שעות ביממה את כל אזור חלציו. 
הם מיעטו לצאת יחד מביתם הקטן. לילות שלמים היה נעדר והיא שתקה. כשבדידותה הציקה לה, 
ירדה אל הים וחשבה על חייה. היא אהבה את הקיבוץ ואת התפנית הגאוגרפית שעשו יחד, אך אותו לא 
אהבה עוד. לפתע רצתה ילדים. רשימת המחזרים רועי הצאן ומגדלי השדה שצברה כאן שעשעה אותה. 
היא לא ציפתה להתאהב באף אחד מהם. לאף אחד לא היה יתרון על האחר. הם כולם שטאנץ, חשבה. 

לקראת חגי תשרי לקחה חופשה מעבודתה במפעל של הקיבוץ ונסעה לבקר חברה אמריקאית במלון 
דן בתל אביב. בטרקלין האורחים ראתה אותו. כאחד האדם היה, לא אחר מכל הגברים הישראלים. מהאיש 
הזה ייוולדו לה ילדים, ידעה. היא הביטה בו, שוכחת את יופייה. הוא ניגש אליה. מבטה הספיק כנראה 
ורצונה התגשם. לא היה זה מעשה בגידה. כשחזרה מצאה כי עזב את הבית. לא השאיר מכתב מתנצל, 
שום דבר שיכול היה לגרום לה להתעצב שוב בבדידותה. מיום המחרת הסתובב בחופשיות מאושר עם 
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הבת של מנהל גידולי השדה. היא הייתה בת עשרים, יפה כמו שרק בנות עשרים יכולות להיות. בטנה 
התפוחה העידה על כך שעברו כבר לפחות חמישה חודשי אהבה או תשוקה, או שניהם. 

כשהתגרשו ברבנות כבר היה אב לתינוק שחרחר וצבר. היא הייתה בשיא הריונה. שלא כמו הקיבוץ, 
ילדּה העתידי השיב לה חתיכה אחר חתיכה את יופייה האבוד. שוב ראשים הסתובבו אחריה. שוב היה 
זה יופי שעורר באנשים את הצורך לומר לה כמה היא יפה. בהיעדר מחזרים ראויים בקיבוץ שעל שפת 
הים, חזרה אל העיר הגדולה שלה מעבר לאוקיינוס. איש הטרקלין הופיע פעם נוספת לפי הזמנה. כעת 

חבקה ילד וילדה שהיו חיוורים ולבושים בקפידה והיו יפים, אבל לא כמוה. 

*
מיטל מרסל משה, בת 39 מתל אביב. בוגרת תואר ראשון בפילוסופיה ובתכנית הרב תחומית באמנויות 
)2002( ותואר שני בספרות )2014( מאוניברסיטת תל אביב. בין לבין למדה לימודי תסריטאות בבית 
הספר לתסריטאות בתל אביב. פרסמה כמה סיפורים באתר Ynet ובימים אלו מסיימת כתיבת אסופת 

סיפורים קצרים ראשונה, בשאיפה להוציאּה לאור. עובדת במכללת שנקר, בפקולטה לעיצוב.
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מבחר מתוך כל כתבי ריצ'רד הרדסטון, מחזור א'
]ד[

אח שלי נסע לאנגליה לפני שלושים שנה
הוא לא הצליח שם הרבה יותר ממני, 

זאת אומרת, לפי הדרך שבה אתם מודדים הצלחה. 
בדיוק כמוני הוא זוכה למנה יומית קבועה של עולם הבא
ְסֵטד, ְלַיד התחנה,  עובד שכיר בחנות ספרים קטנה בַהְמּפְ

וכך, כמוני, יש לו את כל הזמן לקריאה. 

אני איני יודע אם גם הוא נביא, זה לא כל כך פשוט
לנביא אמת לדעת על כל שאר הנביאים, 

אני חושש שלא כמוני הוא אינו רואה כל כך הרבה אנשים,
ולכן יש לו פחות נגישות להווה, לעבר, ולעתיד.

ם במקום הזה, הוא כל הזמן יושב, קורא ספרים,  ׁשָ
ְוַצד ִעְזבֹונֹות של אנשים. 

החנות נמצאת שם, אנשים באים, הם רוצים למכור ספרים, 
בעל הבית שלי קונה, הוא אומר, קונה הֹכל.

אם אתם צריכים, הוא מוכן גם לפנות את הדירה, ככה, קומפלט, אם לא אכפת,
והוא יודע, הכסף הגדול נמצא בעתיקות, 

אנשים לא יודעים מה הם זורקים. 

אז ככה, בסופו של יום, מגיעים גם הספרים לחנות, 
תחנת ַמֲעָבר, חנות ַקש, והוא יושב שם ומֹוֵכר, זאת אומרת קורא. 

]ה[
אח שלי, הנזכר, דיוויד שטיין, השאיר את השם של אבא שלנו, 

וגם ִמְבָטא קצת יידישאי באנגלית הברוקלינאית
כל מה שאתה צריך זה להיוולד חמש שנים מוקדם יותר, קרוב יותר ַלֲהִגירה

ומשהו נחרט ּבָך. איתי הוא כבר דיבר אנגלית, אחי,
ולא הייתי צריך לדבר עם ההורים שלי כל כך הרבה.

גם הם דיברו איתי אנגלית, אבל אנגלית כאילו, אנגלית של "ֵגעיי ֵאֶוועק ְפרֹום ֶדה ִויְנדֹוו". 

אני הייתי גם לפני כולם בעניין הפמיניסטי, תשאלו את אישתי, אם כבר מדברים על כישלון והצלחה
ִרין לבדו, כנראה, לפעמים אני מברר אם יש לו מישהי דיוויד חי שם באֹוף גֹוְלֵדְרס ּגְ

לפעמים אני חושב אולי מישהו, אבל אני לא שואל — ההורים עדיין חיים,
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ֲעָדם.  ויש דברים שהחוש הנבואי שלי לא מצליח לחדור ּבַ
ִציר הזה לפחות, במה שלפעמים גם אני קורא לו הצלחה, אני הצלחתי יותר: בניתי משפחה. אז ּבַ

וכנזכר לעיל לעיל, הייתי הפמיניסט הראשון ביקום, פחות או יותר, 
ַטִיין,  ְ הוספתי את השם של אימא לשם המשפחה, הוספתי ַהְרט ַלּשׁ

שִנְהָיה גם סטון, במקרה. 

אבל ַהְרְטְסטֹון לא הולך טוב בפי הבריות, תאמינו לי
נשמע כמו ַהְרְצטֹון, חורק באוזן, לא נעים. 

אז לא הייתה ברירה, שיניתי את זה קצת, רק אילוץ של עיצורים, 
וכך נולדתי אני, ריצ'רד ַהְרְדְסטֹון. 

י היה במערב,  כמה שנים הייתי במזרח, אבל ִלּבִ
בסוף עשיתי את המהלך, עזבתי גם את מנהטן, סיימתי את המסע

ְרְקִלי.  מברוקלין ְלּבֶ

]יא[
בשיחת טלפון מחוף אל חוף אי אפשר להתגבר על המרחק, 

עומדים בינינו אלפיים וחמש מאות ַמְיִלים, 
ויותר מדי שנים של הצטברות משקעים.

פעם דיברתי על כך עם דיוויד, התברר שהמרחק הטרנס־אטלנטי הרבה יותר קטן, 
לפעמים צריך לחצות ימים גדולים, להתרחק, ואז אפשר גם קצת להתקרב. 

ר,  הוא כנראה מצליח, הוא כנראה ְמַדּבֵ
אבל גם על זה אני לא תמיד יודע, 

מההורים יש לו חמש שעות, ִמֶמני שמונה, זה קצת יותר מדי, 
אנחנו לא מסתנכרנים. 

על אחותי אני בכלל לא מדבר, עם אחותי אני בכלל לא מדבר, בדרך כלל. 
היא השתמדה, יצאה לתרבות רעה, התקלקלה, כל הביטויים שיהודים יודעים, 
בגיל צעיר מאוד התחילה ללכת לתנועה, אחר כך לבית כנסת, בסוף לישראל, 

עכשיו היא מתנחלת, בקצה תבל, גוזלת אדמות. 
אחי אומר שדווקא לה מצליח לדבר עם ההורים, מוצאת איזה חיבור, 

סך הֹכל יש כל כך הרבה חתונות של נכדים, בר מצוות ובת מצוות, ברית מילה, חותכת בבשר החי
אני אף פעם לא נסעתי, דיוויד דווקא כן, 

טוב, יותר קרוב מלונדון, לא? 

ר,  לא משנה, נשאיר את זה ככה, למי יש כוח ְלַדּבֵ
עוד שיחה ועוד שיחה. אני עדיין מרגיש שגם בפעם הבאה שאבקר

אימא תתקע לי שטרות של חמישים בכיס הג'ינס כאילו אני דמות בסרט, 
ולא תגיד מילה. 
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בעיניה אני אכיר את המבט: לא משנה כמה השיקסע שלך מכניסה, 
אתה צריך להיות גבר, להכניס. 

]יב[
דיוויד, הוא נסע פעם ְליֹוְרק, זה לא כל כך רחוק, קפיצה קטנה מלונדון

יּו אמר בטלפון, אני צריך לראות מה היה שם, לכל הרוחות, לפני שהכניסו את ַהּנְ
מה זה הדבר הזה, הישן, שהם חידשו. 
הוא לא מצא הרבה, חזר די מאוכזב, 

אמר בטלפון: ניו־יורקר אמיתי נשאר ניו־יורקר, 
הוא לא ימצא בשום מקום פיסה של עיר אִמתית ואהובה, 

אין לה שורשים לעיר הזאת, ואין לה תחליפים. 

לּות, אין לו ברירה לּוִתי, הוא חייב ּגָ ככה זה, הוא יהודי, דיוויד אחי, הוא ָגּ
אז הוא יושב לו בחנות הספרים שלו 

ובטח הוא קורא כל מה שכבר אפשר לקרוא על ניו־יורק, 
יש לו הרבה זמן לקרוא, ושוב לקרוא, לקרוא וגם להתגעגע. 

שורות־שורות של רחובות חותכים על סלע אבן לא נגמר, 
רים, בלי שמות, כמעט כמו יהודים בשואה,  שורות עם ִמְסּפָ

עומדים בשורות, ניצבים, גבוהים, יציבים, 
גם אם יפגעו בשניים מטוסים והם יוְתכּו אל האובדן, 

העיר שאת שמה נשאו תעמוד איתן. 

*
את ריצ'רד הרדסטון פגשתי במקרה באחד ממסעותיי האקדמיים, ולא יכולתי שלא להימשך אל האיש 
הזה, בייבי־בּומר קלאסי, פליט שנות השישים, טרוד ומטריד, נרגן ועקצן, אירוני ואוהב. במשך כמה 
שנים שוחחנו והתכתבנו והתוודעתי בהדרגה לעולמו. הוא סיפר בכאב ובחדות על המעגלים השונים 
של עולמו, הכורכים יחדיו את אווירה של העיר האקדמית עם ההוויה הגלובלית השסועה של משפחה 
יהודית הפזורה בין ארצות הברית )מזרח ומערב(, אנגליה וישראל )או השטחים הכבושים, אם תשאלו 

את ריצ'רד עצמו(, נגע לא נגע ביחסיו עם אישתו, עם הוריו ואחיו, ועם אחייניתו החריפה.
ריצ'רד ריתק אותי לא רק בשל סיפור חייו, אלא גם בשל השצף־קצף הזועם, הנבואי כמעט, שבו הוא 
מביט על העולם. "אפילו שיחתם של תלמידי חכמים צריכה לימוד", ואני מצאתי בשיחתו של ריצ'רד 
שירה סיפורית, לעתים עד כדי מעין יומן בפרוזה קצובה, המהדהדת משהו ממורו הנערץ, המשורר 
אלן גינזברג. לא אדם כריצ'רד יביא את דבריו אל הצורה החתומה והגמורה הראויה לדפוס. בכל כתבי 

ריצ'רד הרדסטון אני מנסה לעשות זאת בעבורו, ולהביא משהו מעולמו.

משה לביא, נשוי לתמר ואב לגפן, נטע ודרור. גר בזכרון יעקב, מרצה לתלמוד ומדרש,
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לדונלד / תּולי שזר
ּוף ַמְפִליא ִכּשׁ ּבְ
ָהָאמּור ְלַאְפֵין

ַרק אֹוָתנּו,
ִהְצַלְחּתָ ַלֲעֹבר

בּולֹות:  ל ַהּגְ ֶאת ּכָ
ְרֶעֶפת ִמּתֹוְך ַהּסַ

ה ַעד ַלּפֶ ִמּבַ
ֶשת ּבֶ ֶרך ַהּיַ ּדֶ
ם  ּוֵמֵעֶבר ַלּיָ

יכֹון, ן ַהּתִ ֶאל ּתֹוך ָהַאּגָ
ֵמֵעֶבר

ַפת ָהָעם ִלׁשְ
ַפת ָהֵאם ִלְשׁ
ַפת ַהחֹוף ִלְשׁ

ְוָלִעְבִרית
ְעּתָ ִהַגּ ַעד ׁשֶ

ֵאַלי,
ְוָכל ֶזה

ֵדי ְלַהֲעִליב אֹוִתי? ַרק ּכְ

ְמקֹוְמָך, ִאם ָהִייִתי ּבִ
ַמן ָהִייִתי ַבר ִמּזְ ּכְ

ּתֹוֶפֶסת אֹוִתי ֵמַהּכּוס
ם, ִליָכה אֹוִתי ֶאל ַהּיָ ּוַמׁשְ

ל ָהֲאֵחרֹות ַיַחד ִעם ּכָ
ֱאֶמת ּלֹא ּבֶ ׁשֶ

לֹות ְמֻסּגַ

ִלְטּבַֹע.

*
תולי שזר. בת 26 מתל אביב. סטודנטית לתואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הרוח באוניברסיטת תל 

אביב. כותבת שירים.



         ובחנויות הספרים המובחרות
facebook.com/PennPublishing   להשיג עכשיו ב־   

ד״ר דול ואשתו מנסים למצוא את דרכם בברלין המרוסקת שלאחר 
מלחמת העולם השנייה. ד״ר דול חי בפחד מתמיד, חש את תחושת האשמה 

הקולקטיבית, ובלילות הוא נרדף על ידי סיוטים חוזרים על הפצצות.
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