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ספר חדש למחברת רב־המכר
היינו העתיד בהוצאת "אחוזת בית"

"היׂה היתה" הוא דיוקן אינטימי של אישה חידתית שחייתה 
פעם בינינו.

בעשר השנים האחרונות חקרה יעל נאמן את תולדותיה של אותה 
אישה שביקשה עוד בחייה למחוק כל זכר לקיומה. מראיונות 
עם עשרות אנשים שהכירו אותה, היא חיברה ספר יפהפה, עצוב 

ונוקב, על אפשרויות שהיו ואינן.
"היׂה היתה" הוא ספר שאין דומה לו, על אישה שאין דומה לה.
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פתח דבר

כשמונה חודשים לאחר צאתו, התפרסמה במוסף ספרים של עיתון ״הארץ״ ביקורת 
על הגיליון הראשון של ״לכל הרוחות״. ברשימה המדוברת האשימו אותנו, חברי 
המערכת, בדלות רעיונית, בקיבעון מחשבתי ובהשקפת עולם בורגנית, מנוונת 
וצפויה עד בחילה. הרשימה זכתה לעשרות שיתופים, ובעקבות זאת עמוד הפייסבוק 
שלנו הוצף במבול של עוקבים ולייקים, והתפוצה של כתב העת עלתה פלאים. 

להפתעתנו, מצאנו עצמנו במרכזה של שערורייה ספרותית.
כל זאת קרה חודשים לאחר שהתחלנו את עבודתנו על הגיליון השני והחלטנו 
להקדישו לנושא ״כוח.אדם״. הנה, ציינו בחיוך באחת מישיבות המערכת, למדנו 
שיעור בכוח מהו. למדנו כיצד פועלים חלק מהכוחות שמנווטים את עולם הספרות — 

שיחסי הכוחות בו מכתיבים הכל, החל משטחי מדף בחנויות ועד לוועדות פרס.
בשנים האחרונות צפינו בעניין כיצד עבר הכוח בהדרגה מהרשות המחוקקת 
שיזמה וביטלה את חוק הספרים לרשתות החברתיות, שהוצפו בפרויקטים למימון 
המונים. בהקשר רחב יותר שמחנו לראות את הכוח זולג מידיהם של המטרידנים 
והאנסים ומוצא את דרכו לצידן של הקורבנות. צפינו בדאגה בכוחם ההולך ומתחזק 
של הקיצונים, המשתיקים, המשסים — בארץ ובשאר העולם. הבטנו סביבנו וראינו 
את הכוחות המדכאים את שכנינו, אלו שחיים לצידנו בתל אביב ואלו שמעבר 

לגדר. ראינו את הכוח מעצים ורומס, מכתיר וממוטט.
מטרתנו בגיליון זה הייתה לתת לכוח פנים, להראות את האדם שמאחורי הכוח ואת 
זה שמתחתיו. רבים נענו לקול הקורא ושלחו יצירות על יחסי כוח בתוך המשפחה, 
בצבא, במקום העבודה, בזוגיות, בעולם הרפואה ובקשר עם בעלי החיים. חלק 
מהכותבים בחרו לכתוב את סיפורם של מחוסרי הכוח. אחרים כתבו על אלו שהכוח 
בידיהם, וכיצד הם בוחרים להפעיל אותו. נוסף לשירים ולסיפורים, אנו גאות להיות 
השנה בית לתחרות השירה ע״ש גד יעקבי ז"ל, ושלושת השירים הזוכים מודפסים כאן 
לראשונה. שמחנו להמשיך את המסורת ולתרגם שיר אחד )"שהכל נהיה בחדלונו" 
מאת רות קינן( לארבע שפות שונות. כמו כן, הייתה לנו הזכות לראיין את הסופרת 

אורלי קסטל־בלום, שסיפרה לנו על הכוחות המובילים את יצירתה ואת חייה.

מערכת ״לכל הרוחות״
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ֵליל ָיֵרַח ֵריק / תּולי ׁשזר

אֹות ָעִריץ, עֹוֵרב ַמְחמָָָ
ְיָלה, מֹו ַהּלַ ַמְחָמאֹות כְּּ

ִמיַע קֹול ַמׁשְ
קֹוֵרא

ִלְכּתֹב
עֹוד ַהּיֹום

ַעם, יַרי ֵאי־ּפַ ל ׁשִ ֶאת ּכָ
ִלְדֹחס אֹוָתם

ית, ּקִ ְלׂשַ
ם ָלּ ִלְפּדֹות ֶאת ּכֻ

ְחָמאֹות ׁשּוק ַהּמַ ּבְ
ְוָלֶלֶכת ִליׁשֹון.

ר ְך ֶאְפׁשָ ַאַחר־ּכָ
ית  ּקִִ ַח ֶאת ַהּשַׂ ְלַנּפֵ

ה, ִלְדֹחס ִעם ַהּפֶ
ֶטן, ַחת ַלּבֶ ְמֻנּפַ

ָמאֹות ְלחֹור ַהַמחְְ
ֶטן, ַלְקְסַית ַהּבֶ ֶשל ּגָ

ּוְלַגּלֹות:

ֵאין ּפֹה ָמקֹום
ְלקֹולֹות נֹוָסִפים.

*
תולי שזר, ילידת 1990, תלמידת תואר ראשון בחוג לפסיכולוגיה ובפקולטה 

למדעי הרוח.
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עוד אבי חי / דבורה דויטש 

לפי הנתונים שבידי, עוד אבי חי. להלן המקורות המובילים אותי להשערה זו. 

1. העיתון. זה כשנה, מאז קיבל בעלי מינוי לעיתון כהטבה ממקום עבודתו, 
אני עוקבת אחר מודעות האבל. אני קוראת אותן יום־יום, וכבר קרה שגיליתי 
שאנשים שאני מכירה, או קרוביהם, הלכו לעולמם. הצטערתי מאוד לקרוא 

שמורתי האהובה נפטרה בגיל 60. 
בעת חיפוש שמו של אבי, סמוך לסוף ארוחת הבוקר, במסגרות השחורות, 
אני מגלה דקויות מרתקות במודעות. מדור מודעות האבל הוא מדור רכילות 
הכתוב כתשבץ היגיון. למשל, שמתי לב שעל אדם ידוע יושבים שבעה בשתי 
כתובות שונות. כעבור כמה ימים קראתי בעיתון הנשים החביב עליי הסבר 
מפורט למדי על הנסיבות שהובילו לכך. כשבעל הון עצום התייתם מאימו, 
חלקתי בליבי מחמאות לערניים שבעמיתיו ומלחכי פנכתו, שהספיקו להכניס 
מודעות השתתפות באבלו עוד ביום הפטירה. למחרת כבר הייתה כפולת עמודים 
של מודעות גדולות, חנפות. גם בימים הבאים פורסמו מודעות דומות, וככל 

שנקפו הימים גבר הזלזול שלי באלו שאיחרו. 
אני בוחנת את האבלים במודעת האבל, שמתמצתת בריכוז רב את מורשתו 
של המת: האם היה נשוי, כמה ילדים הותיר, האם ילדיו נשואים, האם בנותיו 
החליפו את שם נעוריהן או דבקו בו. אני בודקת את שמות הנכדים. לרוב אלה 
שמות רעננים ומבטיחים, בעלי צליל ישראלי. אני מקנאה באלה שהותירו 
אחריהם נינים. פעם אחת בלבד ראיתי את המילה "חימשה" במודעה על לכתה 
של אישה. כשיש כמה מודעות על אותו אדם, נחשפים בהן פנים שונים בחייו. 
במודעה אחת כתוב מי הוא אחיה של הנפטרת, והיכן הוא עובד. במודעה סמוכה 
מתברר איפה עבדה הנפטרת עצמה. לפעמים, מתחת לשמות ילדיו של הנפטר, 
בני זוגם, והשמות הפרטיים של הנכדים והנינים, מופיע שם נוסף, פרטי ומשפחה, 
אחרון־אחרון חביב. לצידו אין כל תואר, ואת קרבתו לנפטר אפשר רק לשער. 
כשבמודעה מופיע הנוסח "בשיבה טובה", יש לי נחת. דומה כי האבלים 
מקבלים את לכתו של המת בהבנה, אולי גם בהקלה. מודעות שבהן מבקשת 
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המשפחה "נא לא לבקר ביקורי תנחומים" מרמזות שישנם במשפחה דברים 
שאינם כשורה, והמוות הוא הפחות שבהם. לעומתן, בולטת הפרקטיות הכמעט 
נעימה של אלה המפרסמים את השעות שבמהלכן ניתן לנחם אותם. בשעות 
הבוקר ניתן, בצהריים לא ניתן, ואחר הצהריים שוב ניתן. כאומרים, סדר שיהיה 
פה. אני סולדת מהמודעות שבהן המשתתפים בצער מובלטים יתר על המידה, 
ואילו הנפטר והאבלים מוקטנים לעומתם. שמו של אבי לא הופיע עד היום 

במודעות האבל.

2. הרשת. אחת לכמה זמן אני מקישה את שמי, או את שמו של אבי, או את 
שמם של אחיי מצד אבי, ב"גוגל". איני זוכרת שמו של מי מהם )זה בוודאות 
לא היה שמי( הוביל אותי לאתר הרשת המוזר והמשעשע של ותיקי ראש פינה. 
מצאתי בו אילן יוחסין של משפחתי מצד אבי. את השעשוע העיקרי הפקתי 
מכך שמעל הכיתוב "חנה מלמד בצעירותה" הופיעה תמונה של אישה מבוגרת 
בהחלט, עבת בשר, כסופת שיער וספקנית מבט. זו הייתה אימו של אבי. אחרי 
דקה עלתה גם תמונתה כאישה צעירה. השעשוע פג כשראיתי ששמי נפקד 
מעץ המשפחה. כאילו לא נולדתי. כאילו איני נצר לוותיקי ראש פינה, ממש 

כמו אחיי, המופיעים בעץ. 
ב"יום המשפחה", הלוא הוא "יום האם" של ילדותי, התבקשתי להביא לגן 
שבו לומדת ביתי אילן יוחסין הכולל תמונות של בני המשפחה. התמונה היחידה 
שיש לי של אבי ישנה מאוד. הוא נראה בה צעיר ונאה ובשחור־לבן. התמונה 
נמצאת בארנקי עם תמונה של אימי מאותו זמן. ייחדתי להם תא פרטי משלהם 
בארנק. הם פונים זה לזה, בקשר עין מתמיד, מחייכים. צעירותו של אבי בתמונה 
לא התאימה לגן, וכך מצאתי את עצמי מדפיסה את תמונתו המופיעה באתר, 
גוזרת ומדביקה במקום הראוי באילן היוחסין. ביתי, ששמה עברי וצלול ויפה 
להפליא, לא שאלה מי הוא הסבא החדש שגדל לה פתאום על העץ, ואני לא 

התנדבתי להסביר. העיקר שהגננת תהיה מרוצה, חשבתי. 
שמתי לב שבאילן היוחסין שמופיע באתר ותיקי ראש פינה ישנם אי־דיוקים 
נוספים, לרבות חסרוני. סדר הופעתם של אחיי היה שגוי, ולאחר לבטים שלחתי 
מכתב בדואר האלקטרוני לכתובת שהופיעה בתחתית העמוד. חשתי כמי שעושה 
מעשה קונדס. במכתב עדכנתי כי לאבי יש ממשיכה נוספת. אני ביתו ושמי 
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נילי. להפתעתי נעניתי במהירות. הגברת האדיבה מאתר ותיקי ראש פינה ביקשה 
ללמוד עוד על אבי: היכן למד בראש פינה, במה הוא עוסק, היכן מתגורר כיום. 
בתשובה פירטתי את שמות כל ילדיו של אבי על־פי סדר לידתם, ושיבצתי את 
עצמי במקום המתאים, אחת לפני אחרון. לא לכך היא התכוונה, השיבה לי 
במכתבה הבא. למרות זאת, כעבור זמן־מה, ראיתי ששמי מופיע באתר כממשיכתו 
של אבי. אינני מופיעה במקום הנכון בסדר הילדים, וגם שמה של אימי אינו 
מוזכר, ועדיין — אני שם. מדי פעם אני גולשת באתר. אני בודקת אם הכיתוב 

"ז"ל" צורף לשמו של אבי. עד כה הוא לא צורף. 

3. הדודים שלי. דודי ודודתי, שאני נמצאת עימם בקשר חם, מתהלכים בתל 
אביב ואף שהם עוסקים בענייניהם, הם מצליחים לפגוש את אבי באקראי. 
איני יודעת מדוע דווקא הם זוכים לפגוש אותו לעיתים כל כך קרובות, ולאו 
דווקא אימי, החורשת את תל אביב לא פחות מהם בחיפושיה אחר בית הכנסת 
האולטימטיבי שבו תוכל להתפלל. והנה, דווקא דודתי בעלת העסקים ודודי 

הנגר פוגשים את אבי.
דודתי החביבה תמיד מוטרדת מתביעה משפטית כלשהי שתבעה את אחד 
משותפיה לעסקים, לקוחותיה, שכניה, נהג מונית, בעל המכולת, מנהלת החוגים 
במתנ"ס או מישהו אחר. לפיכך היא תמיד נושאת עימה תיק מסמכים משפטיים, 
וניתן לסמוך עליה שתמיד תמצא שימוש הולם לניילונית. דודתי לעולם אינה 
זורקת את הניילוניות אלא ממחזרת לנצח, עד שהן נראות כממצא ארכיאולוגי. 
נוסף לכך, היא שרויה בחוסר נחת תמידי מאחת מכלותיה, ומדהים, היא מספרת, 
איך דווקא זאת שהיא לא אהבה בהתחלה התגלתה ככלה נפלאה, טוב, יש לה 
את הקומפלקסים שלה, אבל היא בסדר רוב הזמן, ולעומתה השנייה, שעשתה 
רושם מצוין בהתחלה, התגלתה כנחש. דמעה תלויה בכל עת בזווית עינה של 
דודתי, מוכנה לזלוג לשמע שמם של הוריה זכרם לברכה, סבי וסבתי מצד אימי. 
מצבה הבריאותי מעסיק אותה אף הוא, והמשפט השגור בפיה הוא "שלא ניפול 

לידיים של הרופאים".
דודי הנגר נמצא בחיסרון כיס תמידי, שכן הוא משלם דמי מזונות לשלוש 
נשותיו הקודמות. הוא כריזמטי בצורה בלתי רגילה, וכאשר ישבו שבעה על סבתי 
האהובה הוא הצחיק את אימי ואת אחותה עד דמעות בסיפורים על ילדותם. 
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דודי ודודתי אלה מסוכסכים ביניהם. דודיי היקרים פגשו באבי כמה פעמים 
לאורך השנים, ומפגשים אלו הניבו סיפורים על מזגו הטוב של אבי, חוש ההומור 
המשובח שלו, ושיערו ההולך ומלבין. יחסו אליהם לבבי. זה מוזר, בהתחשב 
בהתנכרותו אליי, ביתו הלא־חוקית שנולדה מחוץ לנישואין אך החד־משמעית 
לא ממזרה על־פי ההלכה. את דודיי אלה הוא כנראה מחבב, ואולי זו הסיבה 
שהוא פוגש בהם. מהמפגשים המקריים והמכוונים של דודיי עם אבי אני מסיקה 
כי כשתגיע שעתו ידעו על כך דודיי ויעדכנו את אימי, והיא תעדכן אותי. נכון 

לעכשיו לא התקבל עדכון כזה.

4. הקולגה ממשרד התיווך. אבי בעל נכסי דלא ניידי רבים. אני מניחה שאיני 
יודעת על כולם. ראשית, ביתו. יש לו בית קטן בלב תל אביב, מוקף גן גדול, 
ובטבורו מלונת עץ לבנה וריקה. נוסף על כך יש המשרד שבו עובד אבי גם 
היום, אף שעבר את גיל 90. ישנם גם בית במושב גבעת כ"ח ליד נמל התעופה 
בן־גוריון, בית בשכונת נווה עוז בפתח תקווה ודירה בטבריה. אין לי אשליות 
שאבי יוריש לי דבר־מה. בעלי ואני נוהגים להתלוצץ ולומר שהסיכוי שאבי 
יוריש לי משהו זהה ל — וכאן אנחנו ממציאים בכל פעם דבר חדש. למשל, 
לסיכוי שחללית עם יצורים מכוכב אחר תנחת בחצר פיינגולד בירושלים בערב 
שבת. נציגת היצורים תפרוק מהחללית שמונה מכלים צבעוניים של "טאפרוור", 
תכנס לבר "בארוד" ותבקש למלא אותם בפסטליקוס, שכן רק מזון זה יציל את 

ָליה.  תושבי כוכב הלכת שלה מּכְ
מכיוון שאיני מתגוררת בתל אביב, יצרתי קשר עם קולגה מהסניף התל 
אביבי של סוכנות התיווך שאני עובדת בה. אבנר מקבל ממני טלפונים בערבי 
חג, והוזמן למסיבות זבד הבת וברית המילה של ילדיי. כשאני מגיעה לעיר 
אני מקפידה להיכנס למשרדו ובידיי קפה ריחני ומאפה טרי, רצוי במילוי פרג, 
ולפטפט. בחרתי באבנר מכיוון שהוא המבוגר מבין עובדי המשרד, והנחתי שלא 
יטעה ויפרש את יחסי החם אליו כפלרטוט. הבחירה הוכחה כנכונה, ויחסו אליי 
אכן התגלה כאבהי. סיפרתי לו שיש לי קשרים מעולים עם שגראווי, הקבלנים 
המתמחים בשיפוץ בתים המיועדים לשימור. האחות שגראווי ואני, המתקתי 
באוזנו של אבנר, נפגשנו בקורס מתקדם של המכון לחקר הקבלה. היא אישה 
מקסימה, ובעזרת קשריי נרכוש את הבית ונסב אותו לווילה עירונית, כמקובל 
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היום. לא הייתי צריכה להסביר לאבנר עד כמה נכסים כאלה נדירים בלב תל 
אביב. אבנר הבטיח לי שיודיע לי ברגע שהבית ֵיצא לשוק. 

מקור מידע זה בעייתי משתי בחינות. ראשית, יעבור זמן מלכתו של אבי 
ועד שיוצע הבית למכירה, כך שהדיווח על מותו ישיגני באיחור ניכר. שנית, 
מה אעשה כשאבנר יודיע לי שהבית עומד למכירה? והרי אין לי כל קשר עם 
שגראווי. בסתר ליבי אני מאמינה כי אבנר, מתווך מנוסה, יודע שיחסיי עם 
שגראווי הם בדיה ושהבית הוא ביתו של אבי. עד היום, על כל פנים, לא נתלה 

שלט "למכירה" על הבית ברחוב בר אילן. 

5. אחיי מצד אבי. מצד אבי יש לי אח ואחות גדולים ממני, ואח שצעיר ממני 
בחודש. חברו הטוב של אבי אמר לי שבזמנו אמרו בתל אביב ש"כל דבר שאביך 
נוגע בו נכנס להיריון". אימי הוסיפה ששנה לאחר לידתי נולד בן לעובדת 
במשרדו של אבי. אימי, שהייתה משוכנעת שהרך הנולד אף הוא בנו של אבי, 
הצטיידה במתנה ובאה לבקר את היולדת, שאותה הכירה באופן שטחי. מה רווח 

לה לגלות שהתינוק אדום שיער, כאביו החוקי. 
את אחי הבכור, אח סיעודי בבית חולים גריאטרי, ראיתי פעם אחת בלבד, 
במושב שהוא מתגורר בו — גבעת כ"ח. הוא רזה ומקריח. השמועות על יחסו 
הצונן לבריות השפיעו עליי והחלטתי לא ליצור עימו קשר. לפיכך הסתפקתי 
בסיבוב עם האוטו במושב, ובמקרה הבחנתי בו בחצר ביתו. הבחנתי גם בסוג 

הרכב שלו. 
עם אחותי הגדולה, מנהלת משאבי אנוש, היה לי קשר רופף במשך כמה 
שנים. בפעם האחרונה שנפגשנו הזמנתי אותה לחתונתי. היא אמרה שתבוא. 
כשעמדתי בחופתי, שהייתה מוגבהת מעט, סרקתי את הקהל וחיפשתי אותה, 

לשווא. 
את אחי הצעיר ממני בחודש, וטרינר, פגשתי פעם אחת ויחידה, כשהזמנתי 
אותו לחתונה. הוא אמר שאולי יבוא. כשטלפנתי אליו כדי לשלוח לו הזמנה הוא 
אמר לי, "אני לא בא. אני לא בא. אני לא בא. אני לא בא". הוא עמד במילתו. 
האם אחד משלושת אחיי ימצא לנכון להודיע לי על לכתו של אבינו? 
הסיכוי שאחי הבכור יעשה זאת שואף לאפס, נאדה, כלום שבכלום. אחותי 
היא כביכול המועמדת הטבעית לעשות את הדבר האנושי והמתבקש ולהודיע 
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לי, אבל כבר נוכחתי שהיא נוטה להיכשל בעשיית הדבר האנושי והמתבקש. 
דווקא אחי הצעיר, כמדומני, עשוי להפתיע ולטלפן. אח זה הוא גם המעשי 
מבין כולנו, ואני בהחלט מצליחה לדמיין אותו משיג את מספר הטלפון שלי 

תוך דקות ספורות ומטלפן. טרם התקבלה ממנו שיחת טלפון.

6. וישנו גם החוש השישי. ייתכן שעם מותו של אבי ארגיש שאזל הזמן. זה 
נגמר. לא תהיה לי הזדמנות לפגישה האחרונה שקיוויתי לה. אני דוחה ומתחמקת 
מפגישה זו, כי אין לי כוח להתחנן בפניו. הפגישה שבה רציתי להציג בפני אבי 
את ילדיי, ואותו בפניהם. מטרת הפגישה היא ללכוד את המבט שלו, כשיניח את 
עיניו על ילדיי. אז, לשניות ספורות, אני יודעת שאראה את זה. אישור. הכרה. 
חיבה. וכשאראה את כל אלה בעיניו הצופות בהם, אוכל סוף־סוף להניח לכל זה. 

בתוך תוכי אני מרגישה שיש לי זמן. עוד אבי חי. הכל יכול לקרות. 

*
דבורה דויטש היא בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטה העברית, ובוגרת החוג 
לקולנוע וטלוויזיה במסלול תסריטאות באוניברסיטת תל אביב )1999(. פרסמה 
את הסיפור הקצר "האספרנטו של האל" באנתולוגיה "אוטוטו" בעריכת אסף 
 TheMarker גברון )הוצאת זמורה־ביתן והד ארצי(. לשעבר מבקרת ספרים במגזין

Women. אימא לשלושה.
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ְּדָבִרים ֶׁשִאָּמא ָאְמָרה ִלְפֵני מֹוָתּה / אילאיל סמל

ַלַחן ְמאֹוד ָיֶפה.
ֶרת. ְסֶגּ ִמּ ְלִחין. ַבּ ֵאר ִעם ַהַמּ ָצִריְך ְלִהָשּׁ

חּוץ.  ן ִלי ֶרַגע ַבּ ֵתּ ִתּ
ה. ִסּפּור. ָלּ ְמַלת ַכּ ה. ִשׂ ִפָלּ ְתּ

יִטים. ֶזה ְלִאיְלִאיל. ְכִשׁ י ֵיׁש ֻקְפַסת ַתּ ִלּ ֶחֶדר ֶשׁ ַבּ
א. ַאָבּ
א. ִאָמּ

ילּו. ַהִצּ
ֲאִני ְמַפֶחֶדת.

ֲאִני ֹלא יֹוַדַעת ָמה ַלֲעׂשֹות.
ַרח.  ְהֶיה ְלָיִדי ֶפּ ִיּ ָהִייִתי רֹוָצה ֶשׁ

י.  ִלּ ָרִחים ֶשׁ ם ַהְפּ ַאֶתּ
ם ֵמִתים? ם ַאֶתּ ַגּ

*
אילאיל סמל היא במאית ויוצרת תיאטרון צעירה הלומדת לתואר שני בתיאטרון 
באוניברסיטת תל אביב. בין היתר ביימה את ההצגה "רצח" מאת חנוך לוין בעברית 
וערבית. אימה היא הסופרת, המחזאית והמשוררת נאוה סמל, שהלכה השנה 

לעולמה. השיר המוגש כאן מוקדש לה.
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ֲהִגיָרה / אנסטסיה ויסוצקי

ַאּתְ זֹוֶכֶרת ֵאיך ָהִיית ְקָטָנה?
ִית? ֵאיך ִהְתרֹוֵמם ַהּבַ

ָנָפיו? ֶאת ּכְ
ך, ִנְדֶמה ִלי,  ָהֹאֶפק ִהְתַהּפֵ

. ַתְקְתּ ַלִבים ָנְבחּו ְוַאּתְ ׁשָ ַהּכְ
ָמה ַאּתְ זֹוֶכֶרת?

יֵרי ָהֹאֶרז  ְרִגּ ֲאִני זֹוֶכֶרת ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ֶאת ַגּ
ַחת,  ּלַ ו ַעל ַהּצַ ר ָחְברּו ַיְחּדָ ֲאֶשׁ

ְכבּו, ֶאָחד ֶאָחד,  ֵאיְך ֵהם ׁשָ
ה. ַעל ַהִרְצּפָ

ל? ְוֶזה ַהּכָ

ֲאִני זֹוֶכֶרת ֶאת ַהּנֹוצֹות,  א, ׁשֶ ִנְדֶמה ִלי, ִאּמָ
ְפַסגֹות ֵעִצים, כּו ּבִ ּבְ ֵאיְך ִהְסּתַ

ָנף, ל ּכָ ָמה ֵמֶהן ִמּכָ ֲאִני שֹוַמַעת ֵאיְך ִנְקְרעּו ּכַ ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ
ְמרּו ָעֵלינּו, ירֹות ׁשּוב ֹלא ׁשָ ְוַהּקִ

ִריִסים, ְוא, ֵהַגְפְתּ ֶאת ַהּתְ ָ ַאּתְ ַרְצּתְ ַלּשׁ
, ֵהַבְנְתּ עֹות ַעד ֶשׁ ָעְברּו ׁשָ

 ; ַחְשְתּ ּלָ ַעד ֶשׁ
ֲאִויר. ֲאַנְחנּו ּבַ
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א הֹו ִאּמָ
ֹלא ָיֹכְלּתְ ָלַדַעת.

ַיֵדְך חֹוֶזֶרת ּובֹוֶדֶקת,  ַרִים ּבְ ִעם ִמְסָפּ
ֹון, ְכֵבדּות ַעל ֶאֶדן ַהַחלּּ ֶעֶנת ּבִ ִנְשׁ

ָנַפִים אּוַלי ֹלא ְמֻאָחר ַלְחּתְֹך ֶאת ַהּכְ

ִית, ֵעת ַאּתְ ַמְדִליָקה ֶאת ְמנֹורֹות ַהּבַ ּכָ
ֵתְך ַתַחת ָהאֹור,  ּפֹוֶרֶסת ַמּפָ

ְמׁשֹוֶטֶטת 
עֹוַתִיְך  י ֶאְצּבְ ּתֵ ׁשְ ּבִ

ְבעֹוִנית  ה ַהּצִ ָפּ ַעל ַהּמַ
ֶאל ּתֹוך ַאְרצֹות ַהּקֹר.

ׁשּוט ִמְזָרָחה  עֹות ַיֵדְך ּתָ ֲעֹבר ׁשָ ַרק ּכַ
ם ָהֲאָרצֹות י ִלְזּכֹר ֶאת ׁשֵ ְתַקׁשִּ שּוב ִתּ

ֶהן ַאּתְ ְמָקָוה ִלְראֹות אֹוָתנּו ַיַחד ּבָ
ן ַלְחצֹות ּלֹא ִנּתַ ִרים ׁשֶ ׁשָ חֹוצֹות ֶאת ַהּגְ

ף  ַעּיֵ ָבר ִהּתְ ב ּכְ ֲאָבל ַהּלֵ
ים ָאְבּדּו ְוָהִאִיּ

ְוַרק ָצְרַפת,
ּה ָעַצְרנּו ֶרַגע, ּבָ ׁשֶ

א הֹו ִאּמָ
ְכרֹוֵנְך. ְרָחה ִמִזּ ּפֹור ַהּזֹו עֹוד ֹלא ָפּ ַהּצִ

*
אנסטסיה ויסוצקי עלתה ארצה עם אימה בראשית שנות התשעים. היא מרצה לתורת 
המשחקים באוניברסיטת בר־אילן, סטודנטית לתואר שני בספרות באוניברסיטת 

תל אביב ועורכת בכתב העת "לכל הרוחות".
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הכל בידינו / גיל כהן 

היא מתקשרת אליו שלוש או ארבע פעמים ביום ומחזיקה אותו דקות ארוכות 
על הקו. פעם כדי להתייעץ בקשר למצב בעייתי עם אחותו הקטנה, פעם לספר 
על דבר מצחיק שקרה לה, פעם לשאול את דעתו על העסק החדש שהיא מנסה 
לפתוח עם שותפה. היא שאלה אותו אם יוכל להשקיע בעסק, אם כדאי לה 
לבטוח בשותפה, אם הוא חושב שזה רעיון טוב. הוא אמר לי שהיא מתאוננת 
בפניו שמאז שאני חלק מחייו הוא לא פנוי ולא סבלני אליה כמו פעם. בכל סוף 

שבוע התבקש לבלות איתה. אבא שלו היה מצטרף לפעמים אבל לא תמיד. 
הוא אמר שהוא רוצה שאצטרף למפגשים שלהם אבל בינתיים היא מבקשת 
ממנו שלא, שזה הזמן שלהם. הוא מאמין שבסוף יצליח לשכנע אותה כי זה 

חשוב לו. אני מקווה שלא. 
בלילות הוא רוצה שאחבק אותו, שאישן צמודה אליו כל הלילה. הוא נצמד 
לגבי ומעביר זרוע אחת תחת צווארי ואת השנייה סביב מותניי, הוא מניח את 
ירכו מעל ירכי ונרדם מהר. אני לא יכולה להירדם, חם לי מתחת לגוף שלו 
ומתחת לשמיכה ומתחת לתקרה ומתחת לרצפה של הדירה שמעל. גופו הישן 

נעשה כבד יותר מגופו הער, כמו מרבד של פלדה. 
בימים אני טרוטת עיניים ונרדמת על השולחן בעבודה. כל יומי מצטמצם 
לכדי תשוקה גדולה לשינה ארוכה בבדידות קרירה. לילה אחד הצלחתי בתנועות 
קטנות להשתחרר מאחיזתו לאט־לאט, כמו האנשים האלה שברגעי מצוקה 
מצליחים להדוף משאית הלאה מגופם. קמתי מהמיטה ויצאתי אל המרפסת, פסים 
אדומים נחרטו על צידו השמאלי של גופי, שהיה צמוד למזרן תחת כובד משקלו. 
נזכרתי איך בפעם הראשונה ששכבתי איתו עמדנו יחד עירומים ועישנו סיגריה 
במרפסת הזו, איך הוא עטף אותי והיה לי נעים וחשבתי שהלוואי שככה יהיה 
תמיד. איך בבוקר היא התקשרה כדי לוודא שהתעורר לעבודה בזמן והתבוננתי 
בו מדבר איתה בסבלנות ואומר לה שאין צורך להעיר אותו אבל תודה, תודה 
אימא. איך הסתכלתי עליו וחשבתי שהגבר הגבוה והאחראי הזה, שיש לו קשר 

טוב עם אימא שלו, שמחבק אותי כל הלילה, זה בדיוק מה שאני צריכה. 
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נשמתי עמוק, סגרתי את דלת המרפסת וחזרתי למיטה, נשכבתי על הבטן 
וסידרתי את השמיכה כך שהוא לא יוכל לחבק אותי ושקעתי בשינה נטולת כיסוי. 
כשהתעוררתי בבוקר הוא כבר לא היה לידי. הלכתי למטבח, הוא עמד שם 
והכין קפה. הוא התיישב מולי ושאל למה הזזתי אותו מעליי בלילה, אמר שהוא 
קם וראה שאני רחוקה ממנו וזה הפחיד אותו נורא. אמרתי לו שאני לא מצליחה 
להירדם כשנוגעים בי דברים, שכבר כמה חודשים אני בקושי ישנה. הוא אמר 
שהוא לא יכול לדבר על זה עכשיו כי הוא יאחר את האוטובוס לקריית עתידים. 
נשארתי לבד בדירה שלו. הוא גר שם כבר שלוש שנים אבל היא נראית כאילו 
לא מזמן עבר. הקירות עירומים, יש לו ספה בלי כריות וארון בגדים לבן שקיבל 
עם הדירה. הפריט היחיד הראוי לציון הוא שולחן הסלון, שולחן עגול וצבעוני 
עשוי חתיכות חרס קטנות מודבקות יחד שאימו הכינה לו בתקופה שהיה לה 
עסק לרהיטי מוזאיקה, אני שונאת מוזאיקה. במהלך היום הוא כתב לי שאם 
זה מה שאני צריכה אז הלילה לא נישן יחד. תהיתי אם אני אמורה להיבהל 

מההודעה אבל הצורך בשינה היה חזק ממני. 
חזרתי לדירה שלי אחרי העבודה, התקלחתי ונכנסתי למיטה הקרירה שהייתה 

כולה שלי ונרדמתי מיד. 
נפגשנו שוב ביום שאחרי, הוא אמר שהיא אמרה שהוא הופך להיות תלותי 
בקשר, שהבקשה שלי לישון בנפרד אומרת שאני לא מרגישה כלפיו מה שהוא 
מרגיש אליי. היא אמרה לו להיזהר. רציתי להסביר שלא ביקשתי לישון במיטות 
נפרדות, שאלתי אותו אם הוא חשב כמוה לפני שהיא רמזה לו שהרגשות שלנו 
לא שווים אבל אז היא התקשרה והם ניהלו שיחה ארוכה על העסק החדש 
שלה ועל מסיבת הפתיחה של המקום שתהיה בעוד שבועיים. כמה ימים אחר 
כך הוא אמר שהיא מבקשת לפגוש אותי, היא תעשה לנו סיור במקום לפני 

הפתיחה הרשמית. 
נסענו למרכז המסחרי של רמת גן, לחנות הקטנה שישבה בין פלאפל 
"האחים" לחנות מתנות לגבר. על חלון הראווה אותיות מודבקות הכריזו "הכל 
בידינו — קריאה בכף היד על ידי כירולוגית מומחית". נכנסנו פנימה וריח מתוק 
של קטורת הכה בי, נשמתי עמוק אבל הרגשתי שהאוויר לא נכנס לכל עומק 
הריאות. אישה גבוהה לבושה גלביה רקומה קפצה וחיבקה אותו, קוברת את 
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פניה בצווארו. הם התחבקו ארוכות לצליל טפטופי גשם שבקע מרדיו דיסק 
שעמד בפינה, הזכרתי לעצמי להיות נחמדה ככל האפשר. 

הוא התנתק ממנה והיא ניגשה אליי ולחצה את ידי. "אז את האישה ששבתה 
את ליבו", היא אמרה לי במתיקות מזויפת. "נעים להכיר", אמרתי וניסיתי לחייך. 
היא המשיכה לאחוז את כף ידי הימנית ואמרה, "ימין זו היד החזקה שלך, 

אני מרגישה". הנהנתי שכן, אני חושבת שזו היד החזקה שלי. 
היא הסתכלה עליו ואמרה "יש לה יד קשה מאוד, זו אישה עם מאגרים של 
אנרגיה טעונה". הסתכלתי אליו וניסיתי למצוא נחמה בעיניו, הוא לא הסתכל 

עליי. 
היא אמרה לי שביקשה ממנו להביא אותי לכאן כדי שהיא תוכל לבדוק 
את היד שלי והצביעה על פינת ישיבה מוקפת שרפרפים נמוכים. רציתי ללכת 
משם ולא לראות אף אחד מהם שוב לעולם אבל שניהם התיישבו כבר והסתכלו 
עלי בציפייה. היא הדליקה נר אדום שעמד על שולחן מוזאיקה נמוך וביקשה 

להסתכל על יד ימין שלי. הושטתי אותה קדימה. 
היא הסתכלה על היד הפרושה ועברה באצבע המורה שלה על הקווים 

החורצים אותה לאורכה ולרוחבה. 
"אני רואה עלייך שאת לא מאמינה בזה", היא אמרה לי, "אבל רק שתדעי 

שיוליוס קיסר היה בודק את ידי אהוביו ושונאיו". 
אמרתי לה שאני לא יודעת מה היא מנסה לגלות. היא אמרה שכל קו וכל 
גבעה וכל חריץ בכף היד שלי מספר לה מי אני באמת, דברים שהוא לא יוכל 
לדעת עליי אם היא לא תגיד לו. היא סיימה להתבונן בקווים וקמה מהכיסא 
הקטן. התבוננתי בו שוב וקיוויתי שהוא ישים לזה סוף אבל הוא לא זז. היא 
הדליקה סיגריה והביאה לשולחן קנקן של תה צמחים, מזגה אותו לכוסות קטנות 
ושתתה את הכוס שלה במהירות. זה עושה אותה נורא צמאה הקריאות, היא 

הסבירה, זה ממש שואב לה את הכוחות לתת כל כך הרבה לאחרים. 
שתיתי את התה שלי ושאלתי אותה אם הכל מוכן למסיבת הפתיחה. היא 
התבוננה בי ואמרה "תסתכלי על הבוהן שלך, יש לך חוליית רצון מאוד עמידה 
אבל חוליית ההיגיון שלך לא יציבה". הוא קם פתאום במהירות מפתיעה ואמר 
שהוא רוצה ללכת, היא התקוממה ואמרה שהוא חייב לדעת את הדברים האלה 
עליי ושהיא אמרה לו את זה כבר בטלפון. הוא אמר לה שהם ידברו על זה אחר 
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כך והיא אמרה בקול רגוע ואיטי שהם לא ידברו על זה יותר, שהיא רצתה הוכחות 
למה שהרגישה שהיא יודעת והנה עכשיו יש לה, כי הידיים לא משקרות. הוא 
יצא החוצה ונשארתי איתה לבד, מתבוננת בכפות ידיי שבערו פתאום מחום. 

היא התקרבה אליי, הניחה יד על כתפי ולחשה "הידיים שלך, הן לא מתאימות". 

*
גיל כהן לומדת בתוכנית הבינתחומית לאמנויות לתואר שני באוניברסיטת תל 
אביב. היא מלמדת ספרות, אוצרת פרויקטים בתחום האמנות, חוקרת, כותבת 

ויוצרת תוכן עם אמנים ומוסדות ובעבורם.
בעבר ניהלה את המחלקה לאמנות וספרות של הקונסוליה הישראלית בניו יורק 

והייתה חלק מצוות ההקמה של בית הספר "חברותא".
היא אוהבת בריכות שחייה ועציצים.
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ָּכָכה / נוית בראל

י זֹוֶכֶרת ָמה ֵיׁש ֶלֱאֹכל, ח? ֵאיֶנּנִ ְטּבָ ּמִ ֶקט ּבַ ה ׁשֹוֵמַע ׁשֶ ַאּתָ
לֹונֹוָתיו, ׁשְ יא ֶאת ּכִ ִית ַמְחִבּ ל. ַהּבַ ָמה ְמֻקְלָקל, ָמה ְמֻקּלָ

ִיץ ִמְתקֹוֵמם. ם ַהּקַ מֹוָך, ּגַ ֲאָבל ֱאֹלִהים הּוא ָאֲהָבה. ּכָ
ִביב. ַחף ָמֶות ִמּסָ ל, ּדַ ַמְעּגָ ים, ְזבּוִבים ָעִפים ּבְ ּנִ ּגַ קֹוִצים ּבַ

ה ְלָך. ה ְלָך ְועֹוֶבֶדת. ֲאִני עֹוֶבֶדת ּוְמַחּכָ ֲאִני ְמַחּכָ
עֹוִנים, ה ֲאַנְחנּו ׁשֶ ִית ֵאיָנם ִנְמָצִאים. ֵאּלֶ ֲעֵלי ַהּבַ ּבַ

ָקל. ִלי ִמׁשְ ְרִעיׁש, ְמַרֵחף ּבְ ּמַ ְכָלל. ָמה ׁשֶ ֲאָבל ִמי ֶזה ְמַצְלֵצל ּבִ
ּוָרה. זּוג ּשׁ ים אֹוָתנּו, ַוֲחָבל. ֲאַנְחנּו ֹלא ּכַ ַמִים ְמַנּדִ ָ ּשׁ ּבַ

לּו אֹוָתם ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה. ּדְ ּלֹא ּגִ ִנים, ְוׁשֶ ֵאין לֹו ּבָ ִית, ְוׁשֶ ֵאין לֹו ּבַ ׁשֶ

*
נוית בראל, משוררת ילידת 1977. מנהלת את מחלקת הספרות העברית בהוצאת 
הספרים של ידיעות אחרונות. דוקטורנטית בבית הספר למדעי התרבות של 
אוניברסיטת תל אביב. חברת מדור ספרות במשרד התרבות. ספר שיריה האחרון 

"מחדש" ראה אור בהוצאת עם עובד )2016(.
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ֶזה ֹלא ֶׁשֵאין ֹּפה ֲחָצִבים / גיא בר אבן

ֵאין ּפֹה ֲחָצִבים, ֲאָבל ִצְבָעם ָדָהה. ֶזה ֹלא ׁשֶ
ֵכר ה ְלִהָזּ ֶאָחד ּוְמַנּסֶ ַעם ֲאִני ִנְתַקל ּבְ ִמֵדי ּפַ

ָכה. ִמיד ִנְראּו ּכָ ִאם ּתָ
ָבה ּפֹה ֶזה ְזַמן־ָמה. ָהרּוַח ֹלא ָנׁשְ

ַקִיץ ָחם, ָאֹרך. ִלְפָעִמים ֲאִני ׁשֹוֵכַח
יַע ַאֲחָריו ֵאיזֹו עֹוָנה ֲאמּוָרה ְלַהִגּ

ֶבָהָלה. עֹונֹות? ְוָאז ִמְתעֹוֵרר ּבְ

ִית ּבַ ינּו ֵסֶדר ּבַ ָעִשׂ ׁשֶ ַקּלּות. ּכְ ים ׁשֹוְכִחים ּבְ ֲאָנׁשִ
ַאְלּתָ אֹוִתי ָמה עֹוִשים ִעם ֶזה. ָנה ְוׁשָ ה ְיׁשָ ָיּ ְהַרְמָתּ ֲחֻנּכִ

י. ַחַיּ ָרה. ָרִציִתי ַלֲענֹות ְלָך, ּבְ ֶכת ַהּקָ ּתֶ ע ַעל ַהּמַ י ֶאְצּבָ ֶהֱעַבְרּתִ

ַעם ׁש ְלָמה. ַפּ ִלי ִלְזּכֹר ַמָמּ ַע, ּבְ ְעֵגּ ֲאִני ָעַדִין ִמְתּגַ
ַאְלּתָ ְפָראּות ְוָשׁ ַפְסּתָ אֹוִתי ּבִ ּתָ

א.  ּבָ ֵאיְך יֹוְדִעים ׁשֶ
י.  ַאְלּתִ א ָמה? ָשׁ ּבָ ֵאיְך יֹוְדִעים ׁשֶ

יְנַתִים. הֹון. ֵהַנְחּתָ ָלֶזה, ּבֵ ֶניָך ֻהּכּו ִתּמָ ּפָ

*
גיא בר אבן הוא סטודנט בשנה ג' בחוג לפסיכולוגיה ובתוכנית הרב־תחומית 

במדעי הרוח. זהו שירו הראשון שפורסם.



תשע״ח — 2018  23

בראש המדרגות / ירדן גרינספן

בבוקר שלישי אחד אברהם מלקין מתעורר, כרגיל, בשמונה בבוקר. הוא מרגיש 
דחף לכתוב; דחף שלא חש כבר שבועות. עליו להעיר את רחל כדי שתיקח אותו 
במורד המדרגות אל חדר העבודה שלו. כשהוא ורחל התיישבו בירושלים לפני 
חמישים שנה, הוא עמל חודשים על שיפוץ הבית. ימין משה הייתה השכונה 
הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות העיר העתיקה, והבית, כשקנו אותו, היה לא 
יותר מגיבוב של לבנים. אברהם יצר מבנה יוצא דופן שהוא העריץ — חדרי 
השינה בקומת הכניסה, ושאר הבית במורד המדרגות. המבנה תאם את טופוגרפיית 
השכונה הבנויה על צלע הר, רחובותיה מפולסים. הוא היה יושב בחדר העבודה 
או בסלון, מתבונן דרך החלון בעיר העתיקה שמעבר לעמק וצופה בנוכחותן 
הנצחית של החומות אל מול עיניו. מקום אחד לאכילה, חברותא ועבודה, ומקום 

אחר לשינה, היה נוהג להגיד בכל פעם שהיה יורד במדרגות השיש הלבנות. 
כעת הוא בן 91 ומתגורר באותו הבית. בחמש השנים האחרונות זרימת 
הדם לרגליו האטה, והפכה את רגליו לכאובות ובלתי אמינות. הוא נופל הרבה, 
גופו הגדול והכבד קורס, הבטן מושכת למטה; על אישתו רחל, בת 84, חזקה 
ואתלטית אך קטנה ממנו בהרבה, להרימו ולהוציא אותו שוב לדרך. היא עושה 
זאת על ידי תמיכה בגבו ביד אחת ומשיכת זרועו באחרת, שיערה השחור מסתיר 
את פניה בעודה רוכנת מעליו. המדרגות מסוכנות, ועל כן הוא מנער את רחל, 
שתוביל אותו למטה ואז תחזור למיטה — והיא עושה זאת בלי לחשוב אפילו, 

כאילו זה רק עוד חלק מן השינה. 
אברהם מושיב את עצמו מול המחשב. המסך שמולו מציג פסקה בלתי גמורה, 
המתארת את הגעתו אל בית הכנסת העתיק ביותר בוונציה מיד לאחר שחרור 
העיר בסיום מלחמת העולם השנייה. הוא טיפס במעלה מדרגות האבן המתפוררות 
עם שאר הגדוד — היהודים הראשונים לדרוך במקום לאחר שנות הכיבוש. 
"צעדו בזהירות!" הם קראו זה לזה, "אפשר לשבור את הראש כאן!", אבל הם 
לא הצליחו לעצור בעד עצמם מלמהר, ליבם מזנק, אל דלתות העץ הכבדות. 
הם דחפו את הדלתות וצעדו אל תוך האבק. המקום נבזז ושימש לאחסון נשק, 
אבל אחדים מן החלונות המצוירים שרדו והבימה עוד עמדה. הקבוצה התפזרה, 
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כל חייל הלך לבדו לאורך הקירות. הם לא יכלו להפסיק לגעת בכל דבר, לאשר 
את קיום הדברים בקצות אצבעותיהם. לבסוף הם התאגדו מול ארון הקודש, 
ואברהם היה היחיד בעל האומץ להסיט בעדינות את הפרוכת ולהציץ פנימה.

"הוא כאן", הוא אמר, קולו נסדק. הוא שלח את ידיו פנימה והוציא את ספר 
התורה מתוך הארון. הוא פתח את המגילות והסתובב, פונה לכיוון ירושלים. 

למחרת נכנס ראש הבריגדה עם עיתונאים וצלמים כדי לשחזר את המעמד 
בתפקיד רשמי. הוא חייך אל המצלמה, הוא פתח את הדלת, הוא נגע בחלונות 
המצוירים, הוא הסיט את הפרוכת, הוא נשא את ספר התורה. הוא שחרר את 
בית הכנסת לעיני העולם כולו. לגדוד של אברהם לא היו מצלמות, והם לא זכו 

להכרה. עכשיו זו אחריותו לספר את האמת.
"עזבנו את בית הכנסת, ואז מה? מה קרה אז?", אברהם חושב. אצבעותיו 
חורקות באיטיות על פני המקלדת, מוחו צורח את כל ההיסטוריות שלו, וגם 
אם חייו היו תלויים בכך לא יכול היה להיזכר מה קרה אחר כך. כל שנות 
הלחימה, הלימודים וההוראה מזמזמות באוזניו. הקריאה והכתיבה האין־סופיות, 
התזות, החיבורים והספרים צורבים את קרניות עיניו. בליבו תמונות מתערבבות 
ומתעוותות. אביו, תופס אותו אוכל כריך בשר חזיר במהלך צום יום כיפור, 
ומעניש אותו בכך שמכריח אותו לאכול את כל האוכל שבמזווה. אחותו, שקופה 
וכחושה לאחר שנים במחנה עבודה סיבירי, טורפת נקניק שלם בשוק בפריז. הוא 
רואה עצמו בדיר יאסין, מרים גופות של ערבים ורץ אל המפקד, חסר שליטה, 
מתייפח על חוסר הצדק, יורק צרחות; ובאותו הזמן הוא רואה עצמו יושב על 
מיטתו הצבאית במדבר הלובי, מליט ראשו בידיו, מיד לאחר שדווח לו שאי 

שם באירופה הוריו נורו ברחוב.
הוא יושב ומתבונן בקולאז'ים המתרוצצים מולו, אצבעותיו נוגעות במקלדת 
בעדינות, עדינות מכדי להקיש עליה. הוא לא יודע מה קדם למה. מה הוביל 

למה. עיניו בוהות דרך המסך הבוהק ולבסוף נעצמות ברפרוף עפעפיים.

***

אברהם מתעורר מריח של טוסט. רחל ערה, וכעת הם ֵישבו לארוחת הבוקר — 
טוסט, תה ומגוון תרופות. לכאב, להזרמת הדם, מה שבתפריט. בעבר רחל 
הייתה אמונה על הבישול והוא על קניית המצרכים. כעת היא עושה הכל. 
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הפנקס עדיין מחובר לקיר המטבח ובו הרשימה האחרונה שהכינה עבורו, לפני 
כמה שנים. חלב, ביצים, חלה. לנצח.

אחרי ארוחת הבוקר הם יוצאים לטיול הבוקר הקבוע שלהם סביב השכונה. 
לאט, בזהירות, רחל מובילה את אברהם במעלה המדרגות מחדר האוכל 
אל הכניסה ומשעינה אותו כנגד הקיר, גופו נתמך בידו הרועדת כנגד השולחן 
הקטן, שממנו רחל מרימה כעת את מפתחות הבית. היא מניפה את זרועו 
וכורכת אותה בזרועה, והם יוצאים וסוגרים את דלת העץ הכבדה מאחוריהם, 
אך מותירים את השער פתוח. הם תמיד משאירים אותו פתוח כאשר הם יוצאים 

מן הבית לזמן קצר.
אברהם יודע כי המנהג היומי הזה הוא התעמלות מוחית עבורה לא פחות 
משהוא התעמלות פיזית עבורו. אין כבישים בשכונה ואין כלי רכב, אבל הקרקע 
המרוצפת אבן ירושלמית היא כמו שדה מוקשים — משנה גובה במהמורות 
ובשקעים קטלניים. בעודו נשען על זרועה של רחל ומתבונן בשכונה העתיקה 
שסביבו, עליה לשים לב לכל פנייה, לכל אבן מסוכנת הבולטת מן המרצפות. 

היא בוחנת את הקרקע כמו נמלה חרוצה ומחשבת את מסלולם.
מחוץ לימין משה נמצא עולם חדש, מלא בצופרי מכוניות וצפצוף טלפונים 
סלולריים. אך בתוך גבולות חייו של אברהם ישנה שתיקה קדושה. הוא חש 
את הבליטות החדות דרך סוליות נעליו ורואה את הלובן העתיק סביבו: כאילו 
הייתה כל השכונה מצופה בשיש ישן ושרוט. אברהם מתבונן בגזעי העצים 
העבים, בסורגי המתכת השחורים, בגפנים המשתרגים במעלה בתי אבן לבנים 
אל גגות רעפים אדומים; בלוחות האבן הארמניים הקטנים המחוברים לקירות 
הבתים, שמות הדיירים משובצים באותיות מתעגלות בסגנון ארמי. הוא מרגיש 
את הרוח הנושבת דרך שיחי שערו הלבן, ובצידו השני של העמק הוא רואה את 

חומות העיר העתיקה בוערות בשמש.
"את יודעת, אהובה", הוא אומר, "על השבילים האלה צעדו אנשים במשך 
אלפי שנים. כאשר אני הולך כאן, אני מרגיש שאני מזדהה עם העבריים של 

ימים עברו".
"אתה חושב שגם הם יצאו לטיולים עם הנשים שלהם?".
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"למה לא? האישה החזיקה באחת הזרועות, והיד השנייה אחזה במקל 
הנאמן", אברהם אומר ומרים מעט את המקל. "אבל הם כמובן היו הרבה יותר 

פרודוקטיביים ממני".
"זה לא בדיוק נכון. הם לא חיו עד גיל כל כך מאוחר", רחל אומרת.

"לא", אברהם מחייך אליה. "ואני בטוח שבנות הזוג שלהם לא היו מקסימות 
כמוך".

***
כשהם מגיעים הביתה רחל מפקידה את אברהם על הכורסה שלו בסלון. הספר 
שלו ומשקפי הקריאה נמצאים בהישג יד. היא מכינה לו כוס תה עם הרבה סוכר 

ולימון ומניחה אותה על השולחן לידו.
"אני הולכת לסופרמרקט", היא אומרת. "אתה תישאר כאן, בסדר?".

"אין לך מה לדאוג".
המבט בעיניה אומר לו שהיא בכל זאת דואגת. היא פוחדת שייפול. אבל 
עליה לבטוח בו, והיא עוזבת. אברהם לוגם מהתה ושופך קצת על בטן חולצתו.
"כל יום אותו סיפור", הוא רוטן, מנגב את חולצתו בגב ידו. הוא מניח את 
הספל בחזרה על השולחן ומרים את הספר. הוא קורא במשך כמה דקות לפני 

שהוא נרדם.

***
רגע לאחר מכן הוא מתעורר ומשהו לא בסדר. הסלון, המכוסה מן התקרה ועד 
הרצפה באמנות והיסטוריה, אינו שלו. אלה לא ציורי השמן שצייר דוד שלו 
לאחר שברח מפולין לניו יורק; לא פסלי האבן שאסף הוא עצמו כשטייל בהודו 
וביוון. איפה הוא נמצא? הוא דוחף את אגרופיו אל תוך הכיסא כדי להרים את 
מסתו העצומה. אצבעותיו תופסות את קצה המקל. הוא הולך אל החלון ומביט 
החוצה, אל שמש אחר הצהריים המאירה את חומת העיר העתיקה, את מגדל 

דוד. מה זה? לא ירושלים. לא יכול להיות. ואיפה אישתו? איפה הכל?
"רחל?" כלום. היא לא כאן. מישהו לקח אותה, או שאולי היא הייתה חייבת 

לברוח. הוא חייב לתקן את המצב.
הוא צועד בכבדות אל מדרגות השיש ומביט למעלה, ואף שברור לו שזה 
אינו ביתו, הוא יודע שדלת היציאה נמצאת שם למעלה, והוא יודע איפה 
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המפתחות נמצאים על שולחן הכניסה. הוא יודע שהמפתח הקטן נועל את דלת 
העץ הכבדה ושהמפתח הגדול יותר, הכסוף, נועל את שער הברזל. הוא גם יודע 
שלא הוא מי שפתח את הדלת והשער, שהרגיש את העץ החם והברזל הקר על 

כפות ידיו, כבר חמש שנים. 

***
הוא יוצא מן הבית, ובלי להבין כיצד הוא יודע לעשות זאת, נועל את שער 

הברזל מאחוריו. הוא יודע שזו פרידה.
המרצפות הלבנות והחדות, הבתים הכבדים והדוממים — הם כמו הזיה של 
אסטרונאוט, נוף סיוטי. אבל עליו לצעוד דרכו, עליו לזוז. הוא מרים את רגליו 
הנוקשות כמו גזעי עץ ומאזן את משקל גופו כמו לוליין עצוב וזקן הצועד על 
חבל דק. ללא רחל לצידו כוח הכבידה חזק פי עשרות מונים. אברהם נועץ 
את מקלו בחרכים שבין כל אבן לבנה לאחרת, אגרופו מזיע סביב ידית העץ. 
פעמיים הוא כמעט נופל — רגל אחת שמה רגל לשנייה והמקל מסתבך ביניהן. 
רחל לא נמצאת בשום מקום. וגם אף אחד אחר לא. הוא בן בלי בית, והאישה 
שאיתו נעדרת. המקום הזה נראה מוכר, אבל כאילו מתוך חלום — הוא יודע 
על אודותיו, אך אינו מכיר אותו. הוא מזהה רק חצאי דברים: מספרי הבתים, 
חמש המדרגות הראשונות המובילות לרחוב הבא — שם, ללא ידיעתו, אישתו 
קונה מצרכים בסופרמרקט. הוא מתבונן במעלה מדרגות אלו. הזרוע שנהגה 
להישען על רחל תלויה כמתה לצד גופו. הוא לא יודע מדוע, אך יודע שעליו 

לטפס במדרגות.
זה קשה יותר מלעזוב את פולין. קשה יותר ממלחמה. עליו להשתמש בכל 
האנרגיה הזמינה לו כדי לא למות. שרירי רגליו חורקים והמקל רועד תחת 
משקל גופו. ראשו לוחץ. אוזניו בוערות. ליבו מחסיר פעימה. זיעה זולגת אל 
תוך עיניו. העלייה אורכת דקות, יובלות. עשר מדרגות והוא למעלה. במקום 
הזה הוא מרגיש שונה. גבוה יותר, מורם מעם. זהו המקום הנכון. הוא מסדיר 

את נשימתו.
"רחל!", הוא קורא. "רחל? אישתי? איפה?".

אך במקום רחל צועד לעברו בחור צעיר. זר בלבוש לבן. "רחל", אברהם 
מנסה שוב, בקול שקט מכפי שהיה רוצה. "רחל, בואי". הבחור הצעיר מחייך 
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בשלווה. עורו שזוף, עיניו בצבע ירוק צרוב שמש. פניו מוקפות שיער שחור 
ומתולתל, גס ובוער. 

"אפשר לעזור לך, אדוני?", הבחור שואל.
"אישתי", אברהם צווח.

"הלכת לאיבוד", הוא מניד בראשו לעבר אברהם. זו אינה שאלה. הוא מושיט 
את זרועו העטויה פשתן לבן. אברהם אוחז בה מבלי לחשוב. האיש רוצה לדעת 

אם אברהם יודע מה כתובתו. מתברר שהוא יודע.

***
רחל עומדת מחוץ לבית כאשר הם מגיעים, פניה חיוורות.

"אני מחזיר את הילד שלך", הבחור הצעיר אומר.
רחל תופסת את כפתורי חולצתו של אברהם, ישר בכתם. "השער היה סגור", 

היא אומרת. "השער היה סגור!".

***
באותו הלילה רחל מורחת קרם על פניה מול המראה שבחדר השינה. ראשו של 
אברהם שעון כנגד מגדל כריות, והוא מקשיב לה בעודה מסבירה מה שאמר 
לה הרופא: שהבלבול וחוסר ההתמצאות שחווה הם תופעות לוואי של משככי 
הכאבים החדשים שהוא נוטל. זו תופעה שמופיעה אצל חלק מן המטופלים 

והיא לא תמשיך אם יפסיק לקחת את התרופה.
"אז זהו. גמרנו, נגמר הסיפור", רחל אומרת בעודה סוגרת את המכסה של 
צנצנת הקרם ונכנסת למיטה. היא מחייכת, אומרת לילה טוב, מנשקת את מצחו 

ומכבה את האור.
בחושך אברהם יודע שמדובר בטעות. זה אינו הזמן להיות כאן. זה, הוא 
חושב, הזמן להיות במקום אחר, מקום גבוה יותר. והוא יודע, לבד בחשכה, 

שהוא היה צריך להישאר בראש המדרגות. 

*
ירדן גרינספן היא סופרת ומתרגמת המתגוררת בברוקלין, ניו יורק. היא בעלת 
תואר ראשון בספרות ואמנות מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני בכתיבה יוצרת 
ותרגום מאוניברסיטת קולומביה. בין השאר, תרגמה לאנגלית ספרים מאת אלכס 

אפשטיין, ישי שריד ואמיר גוטפרוינד. 
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ֵּתַדְעָנה / נעה שחם

ׁש ַלֲעׂשֹות ְוָלֵכן ֲאַנְחנּו ּבֹוהֹות  ֵיּ י ְזַמן ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשֶ ֵאין ּדַ
יׁשֹות יֹום ָמה ֲאַנְחנּו ַמְרּגִ ָעִמים ּבְ ר ּפְ ְוִאם ׁשֹוֲאִלים ֶעׂשֶ

יִעים ְלֶיַדע ֵמָהעֹוָלם ָהַאֵחר, ְוָצִריְך ִלְהיֹות מּוָכנֹות ָאז ַמּגִ
ֹחר מֹו אֹו־אֹו־אֹו־ָאה־ֶאה, אֹו ְזבּוב ׁשָ ם ְמָסִרים ּכְ ל ּגַ ְלַקּבֵ

ָכל נֹוף. נּו ּבְ הֹוֵלְך ִאּתָ ה ׁשֶ ְקֵצה ְטַוח ָהְרִאּיָ ּבִ
ָבִרים ר ַעל ַהּדְ ר ֲאִפּלּו ְלַדּבֵ ַרְקִטיָקה, ְוֶאְפׁשָ ְוֵיׁש ּפְ

ב. נּו, ְוֵאין ְרדּוְקְצָיה ַלּלֵ ְוֶזה לא ַמְפִחית ֵמִאּתָ
ּיֹוְצִאים ֵמַעְצֵמְך ְוהֹוְלִכים ִעם ְיָלִדים ְלַגן ּוְכׁשֶ

ִפיָקה ם ַאְחָלָמה ְוָכל ּדְ ָחִקים ָאז ֵיׁש ּגַ ִמׂשְ
ִעיָמה ל לּוָלָאה ְוָכל ּפְ ִריָמה ׁשֶ ְקֶלֶדת ִהיא ּפְ ַעל ַהּמִ

יֹון ִלְמֹצא ֵלב נֹוָסף.  ְקֶלֶדת ִהיא ִנּסָ ל ַהּמִ ׁשֶ
יָטה ֻמְצָלב:  ּפִ ֵליֶקעס ּפַ ים, ׁשְ ְוַהִחּבּורים ֵהם ֲאַלְכסֹוִנּיִ

ָמאִלי ִזיז ַאֵחר —  ִני; ֹמַח ׂשְ ֹמַח ְיִמיִני ִזיז ֶאָחד — ֵלב ִזיז ׁשֵ
ל עֹוד נּוַכל ִני. ְוָאז ִניַנק ְוַנֲחֹלץ ְוִנְזַחל ּכָ ד ְיִמיִני ִזיז ׁשֵ ׁשָ

ִהיא ֹלא ה ׁשֶ ְלּכָ נּו ֵמָהֵאם ַהּמַ ּלָ ִאיָבה ׁשֶ ְ ֵלאֶכת ַהּשׁ ף ִמּמְ ְוִנְתַעּיֵ
ָנה ּלָ י ִאם ֲאַנְחנּו ּכֻ ֱאֶמת ֵאם ּכִ ה ְוֹלא ּבֶ ֱאֶמת ַמְלּכָ ּבֶ

ֲאַנְחנּו ֹלא ּפֹוֲחדֹות ָלמּות )אֹו ֹלא ִלְהיֹות ׁשֶ ּכְ
ֲעָרָבה ָרֵאל ִלְכֵדי ָאָטד ּבַ נֹות ִיׂשְ ַרְמָנה ּבְ ּפָ הֹות(. ְוָכְך ּתִ ִאּמָ

ד:  ַדְעָנה ָהִרימֹות ִמּיָ ן ּתֵ ּוְכַדְרּכָ
ֵאין ָלנּו ַטַעם 

ֶאָחד.

*
נעה שחם, ילידת 1984. בוגרת החוג ללשון עברית ולפילוסופיה יהודית והתוכנית 
ללימודי תעודה בעריכה לשונית באוניברסיטת תל אביב. עורכת לשון, מורה 
לספרות ובתוכנית להעשרת מחוננים, מלמדת עברית כשפה שנייה וכותבת שירים.
זוכת פרס ״משוררים בראשית דרכם״ של משרד התרבות )2015( ופרס ״כתיבה 
יהודית נשית״ של מרכז הרצוג ועמותת ע.נ.ת. שיריה פורסמו בבמות שונות כגון 
ידיעות אחרונות, הארץ, מעין, הליקון ומשיב הרוח. זהו פרסומה השני בכתב 

העת ״לכל הרוחות״.
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ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה / חיה משב 

יָפה ַעל ֲחמֹור  ָהִייִתי ַמְעּדִ
ח אֹוִתי ִאּתֹו ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ּקַ ּיִ ׁשֶ

ָטן  ל ַעל ּגּוִפי ַהּקָ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ
ֶצב ַההֹוֵלְך ְוֶנֱעָלם, ּקֶ ע ּבַ ַהּנָ

ק  ָרה ַהּדַ ּדְ ַעל ַעּמּוד ֲהׁשִ
קֹום הּבֹוֵלַע ֶאת ַאְבֵני ַהּמָ

ם. ֵאין לֹו ׁשֵ ׁשֶ
ֹהב ֵמָאָבק ְבַלע ֶאת רֹוקֹו ַהּצָ ּיִ ׁשֶ
ֲאֶכֶלת  ק ֶאת ָידֹו ֶאל ַהּמַ ַהּדֵ ּיְ ׁשֶ

ַקע עֹורֹו  ּבָ ּיִ ַעד ׁשֶ
ִתיָקה  ְ ּשׁ ֵנינּו ּבַ ּוׁשְ

ִאיר ִסיָמן ָלׁשּוב. ֵנְלָכה ַעד־ּכֹה, ְלַהׁשְ
יָפה  ָהִייִתי ַמְעּדִ

ַח  ְזּבֵ ְבֶנה ְלמּוִלי ֶאת ַהּמִ ּיִ ׁשֶ
שַיֲעֹרְך ֶאת ָהֵעִצים 
ִפְרֵקי ָיַדי ֶיֱאֹחז ּבְ ׁשֶ

אּוַכל ִלְראֹות  ֵדי ׁשֶ ּכְ
ק  ֵאיְך ּגּופֹו ִנּתַ

ָעָנף ַאֲחֵרי ָעָנף 
ֵמַאְבהּותֹו, ְוׁשּוב הּוא 

ֶיֶלד, 
ַיַחד ָהִיינּו חֹוְגִגים 

דֹוָלה  ֵאׁש ּגְ ּבְ
ֵרָדה.  ֶאת ֶטֶקס ַהּפְ
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י  ּלִ ֲאָבל ַאְבָרָהם ׁשֶ
ֶחֶדר ִאיר אֹוִתי ּבַ ִהׁשְ
ּקֹוָמה ָהְרִביִעית,  ּבַ

א ֵעיָניו ְוָיָצא  ָנׂשָ
ִביל  ׁשְ ֹלא ִהְקִריב אֹוִתי ּבִ

ׁשּום ֱאֹלִהים,
י  ּבִ ֲעַדִין ַעל ּגַ

ֲעֵצי ָהֹעָלה

*
חיה משב היא סטודנטית לתואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב 
ובעלת תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה, זוכת פרס אקו"ם לשירה בעילום 
שם לשנת תשע"ז ופרסמה את יצירותיה בהליקון, מטעם, משיב הרוח, שבו, מוסף 

תרבות וספרות של "הארץ" ועיתון 77.
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עגבנייה זאת עגבנייה / חן אדלסבורג

א

הזיכרון חזר אליי כששכבתי על הספה בסלון ובהיתי בספרייה שלי. אני אוהבת 
להסתכל עליה כדי להירגע, הנוכחות הקרובה של חבריי מאפשרת לי לחשוב 
בצלילות. אני לא לבד, הם כולם איתי. החלטתי לדפדף בעותק של "התפסן 
בשדה השיפון". מזמן לא פתחתי אותו והוא כל כך קטן ואוורירי. כשהוצאתי 
אותו מהמדף נפל מתוכו דף מקופל לארבע שנראה לי מוכר. משהו בדיו של 
העט הסגול שחדר את הדף בכמה נקודות החזיר אותי לפנימייה. כבר אז אהבתי 
לכתוב בעטים סגולים וורודים, רק לא בשחור או כחול אנונימיים. ידעתי שזה 
הכתב שלי, אבל הרגשתי שזה דף שמכיל סיפור שאינו שלי. הכתב שחדר את 
העמוד הדקיק ופלש לצידו האחר נראה מוכר אך מושאל. אני עושה את זה 
לפעמים – משאילה את הכתב שלי למי שצריך. גם הקיפול המאוד לא סימטרי 
של הדף הסגיר את תכונתו השיתופית — אני מקפלת סימטרי, אבל יותר אוהבת 

אנשים שלא. 
פתאום זה הכה בי. זה הדף שכתבתי עם שי — תיאור זיכרון של גניבת 
אופניים. גם האופניים היו סגולים. שי, שלא כל כך ידע לכתוב למרות שהיה בן 
15, ביקש שאכתוב את הזיכרון שלו, ככה הוא לא יצטרך להיות לו בראש. מובן 
שאחר כך הוא שכח את הדף ואני לקחתי אותו. אבל נראה לי שעצם הידיעה 
שזה כתוב גם עוזרת. זה היה החוזה הראשון בינינו, שם בכיתה הריקה והחשוכה 

שהיו בה וילונות תכלת דהויים, שהסתירו את הנוף הכחול ביותר שחוויתי.

ב

איך הכרתי את שי? זה היה ממש מזמן, לפני איזה עשר שנים. בדיוק אז שוגרה 
קולומביה, החללית, וגם אני שגיתי בחלומות של גדּולה. חודש אחרי שסיימתי 
את הבגרות האחרונה, הוְנַחּתי במכמורת והתחלתי להדריך שם בפנימייה. חשבתי 
שאני מינימום יאנוש קורצ׳אק. שי היה הילד הכי צעיר, קטן וצנום בכיתה של 
35 נערים בני 16 שחשבו שהם גברים. הפנים שלו היו קטנות והעיניים תמיד 
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פעורות בתדהמה. אבל מאחורי החזות התמימה הזאת הסתתר אחד המוחות 
המסקרנים שיצא לי לפגוש. בהתחלה הוא לא התייחס אליי, אלא רק הסתכל 
עליי כמי שמכיר כבר אותי ואת שכמותי וזה לא מוצא חן בעיניו. אבל לא 
הייתה לו ברירה. בגלל שהוא היה תלמיד חלש הוא קיבל אותי במנות גדושות 
של פעמיים בשבוע. הייתי אמורה ללמד אותו נושאים של בית ספר. הוא היה 
אדיש לגמרי לניסיונות שלי לפתוח בשיחה. להגיד שהוא הדף אותם יהיה לא 
מדויק כי "הדף" זה פועל. הוא לא עשה שום פעולה כדי לא לשתף איתי פעולה, 

זה פשוט לא הזיז לו.
אחרי ניסיונות כושלים ביותר לשבת איתו בכיתה, בפעם החמישית שנפגשנו 
הצעתי שנלך קצת להסתובב בחוץ. על דבר אחד הסכמנו שנינו: לימודי בית 
ספר היו הדבר הכי פחות חשוב בעולם. אז יצאנו החוצה. הפנימייה הייתה 
מלאה בסטיקרים של אריאל שרון, וכולם חוץ ממני ידעו שהוא ינצח. שי ספר 
את הסטיקרים שהוא ראה בדרך. עברנו 38 סטיקרים עד שיצאנו מהמתחם של 
שכבת י'. עלינו על גבעה קטנה שהשקיפה על המעגן שבו היו היאכטה החבוטה 
של בית הספר וסירות נוספות של תושבי האזור, ושם עצרנו. זה היה יום קצת 
קודר והשמיים היו בצבע חום בוצי כזה. התחלתי לעקוב אחרי המבט שלו. 
הוא הסתכל על הים, שהיה שקט יחסית, ואז הרים קצת את הראש אל העננים 

והסתכל בהם שעה ארוכה. 
אחר כך נכנסנו לספרייה. זאת הייתה הפעם הראשונה בחייו בתוך ספרייה, 
ויכולתי לראות בעיניים שלו שהספרים מאיימים עליו. הכמות שלהם בוודאי 
נראתה לו מיותרת והוא חשב שלא צריך כל כך הרבה ספרים בעולם, כי מי 
כבר בכלל קורא אותם, אבל לא אמר כלום כדי לא להעליב אותי. תחת השלט 
"ספרים חדשים" היו מוצגים "צופן דה־וינצ'י" ו"רודף העפיפונים" באנגלית, 
ובעברית היו שם "הנה אני מתחילה" ו"הארי פוטר ומסדר עוף החול". אמרתי 
לשי שאני רוצה שנבחר ספר כדי שנוכל לקרוא אותו יחד. הוא הסכים רק כדי 
ְלַרצות אותי, אבל הייתי מוכנה להסתפק גם בזה. כשראיתי על המדפים את 
הסדרה של גלילה רון־פדר "משפחה וחצי", הצעתי לו שניקח את הספר. חשבתי 
שבגלל שהעלילה מתארת משפחת אומנה, וגם הוא גדל במשפחה כזאת, הנושא 
ידבר אליו. אבל שי לא רצה לקרוא על החיים שהיו יכולים להיות לו אם רק 
היה מקבל משפחה אחרת. הוא רצה לדעת דברים אחרים, על אנשים אחרים 
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שהיו להם חיים אחרים. בסוף לקחנו ספר על ים )שלא הכרתי(, והקראתי לו 
ממנו איזה פעמיים עד שהוא הבהיר לי שזה משעמם אותו והפסקתי.

אחרי חודשיים שי נקלע לקטטה עם איזה יוד־ביתניק ואחריה ברח מהפנימייה. 
הוא לא חזר מעולם. את שנות התיכון שלו העביר בנגינה באורגן שהצליח לקנות 
ובגיטרה שקיבל מחבר. הוא גר בבית נטוש וניגן. הוא חושב שזה היה הניצול 
האולטימטיבי של הזמן. גם אני חושבת כך. איך אני יודעת? כי התקשרתי אליו. 
אתמול. עברו עשר שנים מאז שברח מהפנימייה. לא ידעתי שאתקשר אליו, 
זה לא היה מתוכנן. ישבתי לי בבית ומצאתי את עצמי כותבת עליו, ואחר כך 

תהיתי מה הוא היה חושב אם הוא היה יודע. 
תוך חצי שעה כבר דיברנו בטלפון ושמעתי על מעלליו האחרונים באירופה, 
על משטרת ההגירה באנגליה ועל שיטוטיו בארץ. קבענו להיפגש. הוא ביקש 
ממני להביא איתי לפגישה את הספר הזה, נו, על הנער שברח מהפנימייה. הוא 
זכר שסיפרתי לו על הספר ואמר שכבר שנים הוא מנסה להיזכר איך קוראים 
לו. סיפרתי לו שכתבתי את התזה שלי על הספר הזה. מכיוון שבדיוק השאלתי 
את העותק הטוב שלי למישהו )זה עם ההערות שלי בפנים(, הלכתי מיד לקחת 
אותו. יש לי עוד עותקים אבל הם ישנים יותר ואני לא רוצה לתת לו מתנה 
מתפרקת. זה בטח יהיה אצלו כמה שנים עד שהוא יפתח אותו כדי לקרוא בו, 
אבל הוא לפחות יחזיק בו וֵידע שכבר כתבו עליו ספר. זה אמנם היה לפני שהוא 
נולד אבל זה לא משנה. אם הספר שלי ֵיצא אי־פעם לאור כבר יהיו עליו שני 

ספרים, וזה הישג די גדול בשביל מישהו שלא קורא, לא? 

ג

חיכיתי לו די הרבה זמן במסעדה על החוף וקראתי ספר, עד שמישהו בא והתיישב 
לידי. ידעתי שזה הוא וכשהרמתי את המבט ראיתי בדיוק את אותו שי מלפני 
כמה שנים, רק לבוש יפה, בחולצה כחולה מכופתרת ושרוולים מקופלים מעל 
המרפק. כל כך התרגשתי שסחטתי ממנו חיבוק, למרות שזה ממש לא הסטייל 
שלו. אחר כך שאלתי אותו מה נשמע ומאיפה הוא הגיע, והוא מרח אותי באיזה 
מלמול על טרמפ עם חבר ואז שאל מה שלומי. אמרתי שבסדר ואז בדיוק הגיע 
המלצר. שי הזמין בירה ואני ביקשתי שניצל והפצרתי בו שייקח משהו לאכול 
אבל הוא סירב. אחרי שהמלצר הלך הוא שאל אם אני שותה לפעמים ואמרתי 
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שכן אבל קצת, שאף פעם לא השתכרתי וזה כנראה בגלל שאני חולת שליטה. 
הוא שאל אם גם סמים לא לקחתי ואמרתי שלא ואז יצא לו מן הנהון כזה של 
פסיכולוג, כמו שתמיד יוצא לי. המשכנו לדבר על סמים כמה דקות, הוא אמר 

שהיו לו תקופות אבל שהוא לא ממש נכנס לזה, זה לא מעניין אותו.
שאלתי מה מעניין אותו והוא אמר שמעניין אותו איך בוחרים איפה לגור. 
הוא שאל אותי מה הופך מקום לבית. בכלל לא הבנתי למה הוא שואל את זה 
מרוב שהתשובה נראתה לי ברורה. אז עניתי שלדעתי מקום לגור בוחרים לפי 
האנשים וזה מה שהופך אותו לבית, ושגם ספרות אני אוהבת בגלל שאני אוהבת 
אנשים. הוא נראה לא מרוצה מהחלק הראשון של התשובה שלי, ומבולבל מהחלק 
השני. הסברתי שבספרות אני אוהבת דמויות )ולא עלילות(, ושאני נדהמת 
מהאפשרות ליצור דמות מרצף של מילים. הוא אמר שגם אנשים הם רצף של 
מילים, והסכמתי איתו, אבל הוספתי שאנשים הם גם רצף של התנהגויות. הוא 
הבין למה אני מתכוונת ונראה לי שהרדוקציה הזאת נראתה לו נחמדה, כי הוא 

חייך לרגע בסיפוק, אבל תוך שתי שניות הוא חזר להיות מוטרד. 
"אתה מחפש מקום", אמרתי. אחרי שתיקה קצרה שאלתי על איזה מקומות 
הוא חשב. הוא אמר שהוא לא יודע. זה יכול להיות כל מקום. הוא מסתובב 
עם תיק גב כבר תקופה ארוכה, כמו נווד, וישן בכל מיני מקומות, אצל חברים 
ובטבע, אבל שהוא רוצה להשתקע מתישהו, בשביל שתהיה לו שגרה. הוא לא 
יודע אם הוא מסוגל לזה. אמרתי לו שאני לא יודעת איך בוחרים מקום אם לא 
לפי האנשים, אבל שאולי זה יכול לבוא מכיוון של מציאת עבודה. שאולי אם 
הוא ימצא עבודה טובה הוא ירצה לגור באזור שבו הוא עובד. שאלתי אותו אם 
הוא רוצה אולי ללמד מוזיקה. ראיתי את הרעיון מתגלגל לו בראש, כמו פינבול, 
נזרק פנימה ונתקל באחת הדפנות הפנימיות של הגולגולת ואז עף מרוב עוצמה 
ונתקל בדופן הנגדית, וככה ממשיך להיתקע, יוצר משולשים דמיוניים בין 
הזוויות, עד שהוא מתחיל להסתובב בעיגולים גדולים, צמוד למרכז הגולגולת. 
בסוף הפסקתי להסתכל עליו והפניתי את מבטי אל הים. נתתי לרעיון להתנקז 
למטה בסיבובים הולכים וקטנים, כמו בפתח הניקוז של האמבטיה. הוא נבלע 

לו בגרגרת ונעלם. 
אחר כך הוא סיפר לי על אנשים שהוא פגש באירופה, כל מיני טיפוסים 
שנדלקו עליו ורצו לאמץ אותו, ואיך הוא הרשים אותם בכישרון הבישול שלו, 
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שהוא אפילו לא ידע שקיים. "אוכל, מוזיקה ואנשים זה אותו דבר", הוא אמר. 
"בישלתי לפי מה שהתחשק לי ויצא לי מעולה. התחלתי לבשל להם ארוחות 
גורמה שמה. בסך הכל, עגבנייה זאת עגבנייה, וזה בכל מקרה טעים, אבל 
אפשר לחתוך אותה ככה, כמו חורנים )והצביע על חצי עגבניית שרי שהייתה 
לי בצלחת(, ואפשר לחתוך אותה באמצע, על הצ'ופצ'יק, כמו שצריך". הבנתי 
שחיתוך עגבנייה בשבילו הוא כמו הגייה נכונה בשבילי, ופתאום חשבתי שאולי 
מעולם לא למדתי לבשל כי הייתי עסוקה בלנסח יותר מדי משפטים, וכדאי 

שאשקול מחדש את סדר העדיפויות שלי. 
אכלתי לי בשקט את השניצל ושנינו בהינו בים, כמו פעם, ואז הוא שאל את 
השאלה השנייה שלשמה נתכנסנו, לפחות מבחינתו: "את חושבת שאיבדת את 
התמימות?". לא הייתי בטוחה שאני יודעת למה הוא מתכוון. שאלתי אם הוא 
מתכוון לשאול אם איבדתי את הערכים והאידיאולוגיה שהיו לי כשהדרכתי 
בפנימייה. הוא אמר שזה חלק מהעניין אבל לא כולו. אמרתי לו שאיבדתי חלק 
מהאידיאולוגיה הזאת עוד בזמן שהייתי בפנימייה, אבל ראיתי שזה לא מספק 
אותו. "מתי אכלת כאפה מהחיים?", הוא שאל. או אולי הוא לא שאל אבל 
זה מה שהבנתי. אמרתי לו שלפני חמש שנים איבדתי את היכולת לדמיין את 
העתיד. זה היה די פתאומי אבל בסך הכל זה הפך את ההווה למעט נגיש יותר 

ולכן אני לא מצטערת. 
שתקנו קצת, אבל הוא נראה יותר מרוצה ואמר שלהתבגר זה מבאס. ביקשתי 
הבהרה, הסבר, מיקוד, והוא אמר שההתבגרות גורמת לו להיות אלגנטי יותר, 
להתלבש יותר יפה, להיות מאופק יותר, אבל שמתחת לזה רוחשים אותם דברים, 
הם פשוט מוחזקים יותר חזק. כאן לא התאפקתי וסיפרתי לו על פרויד, על האיד 
והאגו. גם הכנסתי את הסופר־אגו כבונוס, אף שהוא מעולם לא הועיל לאף 
אחד, אבל אולי שי יהיה הראשון שימצא לו שימוש אמיתי. הוא הסתכל עלי 
במבט מבולבל ושאל מאיפה נַחּתי עכשיו. חייכתי. שתקנו יחד שתיקה ארוכה. 
אני לא זוכרת מה קרה אחר כך, אבל כעבור כמה דקות כבר ראיתי אותו הולך 
על קו החוף לכיוון צפון. מתרחק לאט־לאט. הוא הוריד נעליים והלך יחף על 
החול הקשה והרטוב, ממש ליד המים. רק אחרי שהיה כבר במרחק גדול ממני, 

נזכרתי שבעצם שכחתי לתת לו את הספר.
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ד

השאלות של שי העסיקו אותי גם בשבוע שאחרי הפגישה שלנו. חשבתי על 
כל הדברים שעשה בשנים האחרונות, על האנשים שפגש ועל החוויות שצבר. 
הרהרתי בבית של יעל שעשוי מקרטון, באגם הקפוא... ובמלון שבו גר טוד 
אנדרוז. ואז נזכרתי בקרוואנים בחוף מכמורת שפעם כל כך רציתי לגור בהם. 
מעניין אם הם עדיין שם. ועל האנשים שגרים ביאכטות במרינה. האם הם 

יודעים לחתוך עגבנייה? 
הפגישה עם שי החזירה לי לרגע את הדבר הזה שאיבדתי בשנים האחרונות, 
ופתאום קצת הצטערתי על מה שאבד. אבל שמחתי על שי. ועל עגבניות שרי. 
כשבאתי אל ההורים ביום שישי הכנתי סלט אדום וגדול לארוחת הערב. הוא 

היה חתוך כל כך יפה, שהאחיות שלי לא הבינו מה קרה לי. 

*
חן אדלסבורג כתבה דוקטורט בספרות עברית ואמריקאית באוניברסיטת תל 
אביב. היא חוקרת במרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית ומלמדת בחוג 

לספרות; חברת מערכת ב״אות״ — כתב עת לספרות ולתיאוריה.
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ִמָּצפֹון ַלַּיְרקֹון / תמר רפאל

ְרקֹון. ָהיּו מֹוִרים פֹון ַלּיַ רֹון ִמּצָ ׁשָּ ֹלא ָהָיה ּכִ
ֲאָבל ֵהם ֹלא ָהיּו מֹוִרים

ֵתף ַאַחת, ֹלא ַאֶחֶרת רּו ּכָ ְ ְבִנים ִיּשׁ תֹוְך ַהּמִ ּבְ
ְבִנים חּוץ ַלּמִ ּמִ ּוַבחּוץ, ֶהָחָלל ׁשֶ
ְטעּו ְוִיְטעּו ּבֹו ם ְלַמַען ִיּנַ ִהְתַקּיֵ

ִביל ִלְהיֹות ְלַעְצמֹו. ׁשְ ְוֹלא ּבִ
ָהִיינּו ּבֹו

ּדּוִרים  לֹוַמר, ַזְזנּו, ְוֶהֱעַבְרנּו ּכַ ּכְ
ַדִים ּפֹות ַהּיָ ין ַכּ ֲאִויר ְוֹלא ּבֵ ּדּוִרים ָהיּו ּבָ ַמן ַהּכַ רֹב ַהּזְ

ּפֹות ָהַרְגַלִים. ין ַכּ ה ּבֵ ּדּוִרים ָהיּו ַעל ָהִרְצּפָ ַמן ַהּכַ רֹב ַהּזְ
ם ָהֵעץ ִמיד ׁשֵ ה ַאַחת, ּתָ ִמיד ִמּלָ ֵעִצים ְוַעל ָהֵעץ ּתָ ִפים ּבְ ָהִיינּו ֻמּקָ

ִלים ַעל ֵעץ. ְוַעל ַהּגּוף  ּכְ ָכה ִמְסּתַ ַעם ֹלא: ּכָ ַאף ּפַ
ם ָהיּו  מֹות, ְלָפחֹות ׁשָ ֵ ם ָהיּו הּשׁ ּגַ

מֹות ל ִמיֵני ׁשֵ מֹות, ְלָכל ּגּוף ָהיּו ּכָ ל ִמיֵני ׁשֵ ּכָ
ב ָתִקים ַעל ַהּגַ ֹלא ָהיּו ּפְ

רּות. ּזֹאת ֶאְפׁשָ ֶלִויְזָיה ָרִאיִתי ֶשׁ ֶטּ ּבַ
ב  י ַעל ַהּגַ ָעַנְדּתִ

ָרִציִתי  ם ׁשֶ ֵ ֶתק ִעם ּשׁ ּפֶ
ימּו ִלְקֹרא ִלי. ּוְליֹום ֶאָחד ִהְסּכִ

ּלֹא. ָיִמים ֲאֵחִרים מּוָבן ׁשֶ ּבְ
חּוץ רֹון ָהָיה ּבַ ָ ּשׁ ַהּכִ

ים רֹון ְוָהְיָתה חֹוָבה ְלַהְסּכִ ָ ּשׁ הּוא ּכִ ָהיּו אֹוְמִרים ָעָליו ׁשֶ
ים ִסיָמן ִאם ֹלא חֹוָבה ְלַהְסּכִ

ּלֹא ָידּוַע ַעל ָמה. ׁשֶ
ְך. ִליִמים ַאַחר־ּכָ ׁשְ ּמַ ֶזה ֶיַדע ׁשֶ

הּו  ֶ ם יֹוֵדַע ַמּשׁ ָ ַאף ֶאָחד ֹלא ָיָצא ִמּשׁ
קֹום ַאֵחר ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ָלֵצאת יֹוֵדַע ִמּמָ ׁשֶ
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ּדּוִרים. חּוץ ֵמִעְנָין ַהּכַ
ּדּור ִלזֹרק ּכַ

ּדּור ָנה ִלְתּפֹס ּכַ ַכּוָ ּבְ
פֹון ָלבֹוא ִמּצָ

מֹו. ׁשְ ָנה ִלְקֹרא ָלֵעץ ּבִ ַכּוָ ּבְ

*
תמר רפאל היא בוגרת החוג לפילוסופיה והחוג ללימודים כלליים באוניברסיטת 

תל אביב. מתגוררת ביפו, סיפוריה ושיריה ראו אור בכתבי עת שונים.
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ִמיׁשֹור ַהְחָלָקה / רחל מדר

אן חֹוף ְלַרֲחָצה ֲאסּוָרה, ּכָ
ִליָקן? ֹלא ְמַעְנֵין... ָרִאיָת ֶאת ַהּפֶ

ִים הּוַזח, ו ַהַמּ ַקּ ִנְרֶאה ֶשׁ
ֹמאָלה ְלַצד ַמֲעָרב. ַבר ׂשְ ׁשָ

ֹחרֹות, ל, ֲאָבִנים ׁשְ ה קֹוֵדם ַהּכָ ָרַעד ֹפּ
ַמִים. ֹמַהל ַהׁשָּ ר ּבְ ֵזּ ִהְזִריַח ְוִהְתּפַ ֹתם ֶשׁ ַהּכָ

ֶאְרֶאה זּוז ְקָצת, ֶשׁ ּתָ

ָטח... ַהְחָלָקה, ַהְחָלָקה! ל ִמְשׁ ֶבר ֶשׁ ֶשׁ
מֹו ְלָטָאה ַעל ַמִים. ים ָלֶלֶכת ּכְ ֵאיְך ָהִיינּו עֹוְמִדים, ְמַנִסּ

ֵבר  א ִנּקָ ֹלּ ִלי ָעָבר, ַרק ֶשׁ ָיה, ּבְ ִלי נֹוְסַטְלְגּ ּבְ
ַעְצֵמנּו. ים, ֲעסּוִקים ּבְ ַחִיּ

ילּו, ֲאָבל —  ִצּ ּיַ ימּו ֵלב, ׁשֶ ׂשִ ָיּ ָרִציָת ׁשֶ
סּו אֹוָתנּו, זּוִזי! ֵהם עֹוד ִיְתְפּ

יִחים סֹוֵבב אֹוָתנּו  ְסַבְך ׂשִ
ך, ּבֵ ִמְסּתַ

ם!  ְדְרִכי ׁשָ ְוָהִיינּו מּוָכִנים... ַאל ּתִ
טֹוב, טֹוב,

ְסדֹום? מֹו ִבּ ֶזה? ּכְ ָרִאיַת ֹיִפי ּכָ
ב, ַפת, ְמֻעָצּ ֹיִפי ְמּתֻ

י, ֱאֹלִהים! ֹיִפי אֹוִליְמּפִ
ים. ִהִלּ ָצִריְך ִלְכּתֹב ׁשּוב ֶאת ּתְ

ָדִדים ִחים ַלְצּ ֵאין ֵאיֹפה ִלְדֹרְך, ַמִים ִנְמּתָ
דֹות, ׂשָּ ָבִאים ָרצּו ּבַ ַעם ַהְצּ ּפַ

ַעם ָרצּו. ַעם ַאַחר ּפַ ּפַ
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ב. עֹוָלם ִלְלֹעס ֶאת ַהֶעׂשֶ ָבּ ַמן ֶשׁ ָהָיה ָלֶהם ֶאת ּכֹל ַהְזּ
ו. מּול... ה ֹלא עֹוֵזר ָלֶהם ַעְכָשׁ ּזֶ ַרק ׁשֶ

ה אֹוֵמר? ָמה? ָמה ַאָתּ

ִחיָלה, ַאּתְ ְמִריָחה? ֵיׁש ִלי ּבְ
ה ֵמִריַח? ָמה? ָמה ַאָתּ

ים, ֹלא?  ְרֲחָצאֹות ָהרֹוִמִיּ יר ֶאת ַהֶמּ ְקָצת ַמְזּכִ
נּו!  ּוּון ֶשּלָ א ַלּכִ ֹלא! ֶזה ּבָ

ֲאַנְחנּו ָנמּות?
ּבֹוִאי ִנְבַרח! ַנֲעֹקב ַאֲחֵרי ָהֶעְפרֹוִנים!

ָנרּוץ, ֵיׁש עֹוד ְזַמן. ָנרּוץ!

ֵיׁש עֹוד ְזַמן?

*
רחל מדר היא חברת מושב ארבל. הוציאה את ספר שיריה הראשון "שירת האדמה" 
בהוצאת שופרא )2013(, וספרה השני "הו מי או סתה" יצא בהוצאת עיתון 77 
)2016(. לנופים, צמחייה ובעלי חיים יש מקום בולט בשירתה. בוגרת תואר שני 
בגיאוגרפיה וסביבה מאוניברסיטת חיפה ועובדת כמורה וכמדריכת מורים, בין 

היתר באוניברסיטת תל אביב.
נשואה, אם לחמישה ילדים וסבתא.
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גחליליות / א"מ

Since you ask, most days I cannot remember.
I walk in my clothing, unmarked by that voyage.
Then the almost unnameable lust returns.

– Anne Sexton, Wanting to Die

בחודשים האחרונים אני עסוק בגחליליות. אותן חיפושיות ליליות קטנות 
נותרות חבויות, לרוב, בשולי התודעה האנושית. לא תמצאו אותן במרכזי 
הערים, המוארות באור יקרות משלהן; גם על המרקע נפקד מקומן. אם הן 
מופיעות, הרי זה להרף עין: הבלחה בלתי צפויה בשולי הנוף. אירוע־התגלות 

חידתי ההולך, פלאי, כלעומת שבא. 
בחודשים האחרונים אני עוסק בגחליליות. אנשים מתים מסביב וראשי 
מלא בחרקים קטנים מעופפים: כאילו הם לבדם יוכלו להאיר את הנקודות 
המתערבלות בי בקשר־בלי־קשר. כאילו על גבן הדק נושאות הגחליליות מענה 
לשאלה גדולה וסבוכה מהן בהרבה. שאלו לשלומי — גחליליות; על מה אני 

כותב — גחליליות; אם הפסקתי לעשן — גחליליות, גחליליות. 
הגפרור נדלק: ריח של גופרית נישא באוויר, חריף ונחוץ. המעופפים הקטנים 
מאירים לי בהבהוביהם נתיב הקושר בין סוג מסוים של עישון לסוג מסוים של 
אובדן. בין כוח לכוח אני נכפה לכתוב כבשבעה מאוחרת מזכרת, דרכן, למי 
מקרוביי שזהרו חזק מדי; למי שלא השכילו שלא להישרף באש העולם. חלק 
מהקושי נובע מכך שדברים כאלה יכולים להיכתב רק בלילה. מדוע נחוץ הלילה 
כדי לכתוב על חברים שאינם? בלילה מתערפלת הטקסונומיה המפרידה בין 
בריאים וחולים, חיים ומתים, אלה שמעשנים ואלה שאינם מעשנים. בלילה אני 
יכול לעבור את הגבול בהיחבא ולהדליק סיגריה לזכרם. רבים אינם יודעים 

שאורן של הגחליליות שווה בעוצמתו לאחד חלקי שמונים מאורו של נר. 
"אפשר לומר שמדובר בשאלה של אור, בשאלה של היראות", כותב חוקר 
האמנות ז'ורז' דידי־הוברמן על הגחליליות )דידי־הוברמן 2014, 34(. דידי־
הוברמן עוסק במאמרו של הקולנוען האיטלקי פייר פאולו פאזוליני על מות 
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הגחליליות, מהמאמרים האחרונים שכתב בטרם נרצח בליל 2 בנובמבר 1975. 
פאזוליני המרקסיסט מבקר בחריפות את החברה הפוסט־פשיסטית באיטליה, 
העסוקה כל־כולה בצריכה מנוונת; קינתו על מות הגחליליות מאירה בזעם 
את המחיקה וההאחדה שכופה הקונפורמיזם האיטלקי על הקהילות הקטנות 
שאהב. על אף הנושא הפוליטי, מדובר גם בהספד אישי לנעורים שלא יחזרו: 
"בתחילת שנות השישים, בשל זיהום האוויר )...( החלו הגחליליות להיעלם. 
התופעה הכתה כברק קטלני. תוך כמה שנים נעלמו הגחליליות כליל. כיום הן 

בגדר זיכרון כואב למדי מן העבר )...(" )שם, 132(. 
פאזוליני כותב דברים אלו בשנות החמישים לחייו. אבל אין זו הפעם 
הראשונה שגחליליות מגיחות בכתביו. למעשה הוא מזכיר אותן במכתב משנת 

1941, בהיותו בן תשע עשרה: 

"החברות היא דבר יפה מאוד. בלילה שאני מדבר עליו אכלנו ארוחת 
ערב בפדרנו, ואחר כך, בחושך ללא ירח, עלינו לכיוון פייבה דל פינו, 
ראינו כמות עצומה של גחליליות שיצרו סבך של אש בתוך סבך 
השיחים, וקינאנו בהן כי הן אהבו זו את זו, כי הן חיפשו זו את זו 
במעוף האהבה שלהן ובאורותיהן, ואילו אנחנו היינו רק זכרים יבשים 
בשוטטות מלאכותית. חשבתי אז כמה יפה החברות, והפגישות של 
נערים בני עשרים שצוחקים )...(, ולא אכפת להם מהעולם סביבם, 

חיים את חייהם, ממלאים את הלילה בצעקותיהם" )שם, 22(. 

אם ישנו נהר המפריד בין נערות לבגרות, בין חולים לבריאים, בין מעשנים 
ללא־מעשנים: אם על כל אחד נכפה למצוא את הדרך לחצות מן העבר האחד 
אל העבר השני: אם יש דרך לקרוא במאה הנוכחית את מילותיו של גבר 
איטלקי זקן, בודד ומת, ולמצוא בהם נחמה למתיי שלי: על איזו גדה התמקמו 
באותו הלילה פאזוליני וחבריו? אל מה השתוקקו? נראה שלא לאפשרות מותם 
שלהם; לא, דבר־מה אחר מלכד אותם לכדי דבוקה אחת. לא הסכנה של בריאות 
לקויה מעסיקה אותם; לא הוודאות המטרידה של ריאות מפוחמות, מכורכמות, 
המתאמצות להנשים מעט אוויר בגוף החי. נדמה שהצורך הבוער ביותר באותו 
הלילה הוא החיפוש אחר קהילה של שווים: תקווה לקרבה ספק־אחאית ספק־
ארוטית, שתוכל להפוך את גופי האדם מ"זכרים יבשים" לחלק ממכלול גדול 
יותר, כזה המאפשר לדבר ב"אנחנו". שכן ריקוד־החיזור של הגחליליות מצליח 
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להחזיר לחיים — דרך נס! — את פקעת הקוצים החרבה שמתוכה הן מתגלות: 
"כך היינו, באותו הלילה; אחר כך טיפסנו על צדי הגבעות, בין הקוצים שהיו 
מתים ומותם היה נדמה חי" )שם, 23(. דווקא על רקע התפאורה הקודרת, הגוף 
הזכרי נהפך לגבריות "פוטנציאלית", כזו שיש בכוחה לברוא: לא עולמות־תשוקה 
שלמים, הרמטיים, אלא מרחבי־השתופפות צרים, כאלה שניתן להחליף בהם 

עשן באוויר. לשאוף ולנשוף חיים לוהבים, מילים גחליליות. 
יחד עם זאת, הגחליליות של דידי־הוברמן לעולם אינן רחוקות מהמוות: "ידוע 
שהתאורה המלאכותית — פנסי הרחוב, הזרקורים — פוגעת פגיעה חמורה בחיי 
הגחליליות, ועמם בחייהם של כל שאר המינים הליליים. במקרים קיצוניים הדבר 
מוביל להתנהגויות אובדניות", הוא מעיר )שם, 45(. פאזוליני נרדף כהומוסקסואל 
ואף נאלץ לברוח לרומא כמה שנים לאחר אותו ערב עם חברים בפייבה דל פינו. 
מותו מצא אותו בקרב אותם "מינים ליליים" הנחבאים מאור החברה הבורגנית: 
על חוף הים מחוץ לעיר, מקום מפגש לנערי ליווי וגברים נידחים. האם היה 
לגחליליות את אותו כוח משיכה מוזר אם היה פוגש בהן באור היום? כזכור, 
חזרתו המאוחרת לגחליליות כבר רואה בהן "זיכרון כואב למדי מן העבר: אדם 
מבוגר בעל זיכרונות שכאלה אינו יכול לזהות בצעירים של היום את עצמו 
כאיש צעיר ולכן אינו יכול עוד להתמלא געגועים יפים אל העבר" )שם, 132(. 
געגועים יפים אל העבר: פאזוליני ודאי היה מרגיש בנוח בחברת־הגחליליות 
שייסדנו לכמה רגעים בחורף שעבר. כבר עברה יותר משנה, בעצם; מחשבה 
משונה. אלה היו שלושה ימים ללא נשימה אחרי שדןוג התאבדה. איך לתאר 
אבל מלא כל כך, צורב וטקסי? קפצנו לתוכו ברוחב־לב כמו לתוך שמיכה חמה. 
עישנו בשרשרת והחלפנו סיפור בסיפור, סיגריה בסיגריה. היין, שהיה מצוין, 
סבב במעגל בכוסות פלסטיק לקידוש. "את יודעת", אחת מאיתנו אמרה, "אני 
זוכרת..." אלא שמשהו באותם הימים לא אפשר לנו לדבר אלא בלשון רבים. 
דווקא משום כך אני חושב שהוא היה מתיישב לידי, פאזוליני, ומחייך בקרבנו 
חיוך זר, אולי מעט יהיר. הוא היה בוודאי מנסה את מזלו עם אחד מאיתנו, 
אחר כך עם אחר, נמשך לדבר־מה שאי אפשר עדיין לתת לו שם: היה בוודאי 
מפלרטט – לא איתי, אולי, אבל לבטח עם אחרים – ומספר בדיחות על הגיל 
שלו, לא כתלונה אלא כאסטרטגיית פיתוי מסדר אחר. דרך מתוחכמת להתהדר 
במה שכבר השיג. היינו משתפים איתו פעולה, נדמה לי: ריח הצער שלנו נדבק 
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מגוף אל גוף והסריח לנו את כל הבגדים. שכן היינו באותו החורף להקה אחת: 
על רקע המוות יצרנו מופע זהרורי. הבדידות, כנראה, לא הייתה לגמרי מעבר 
לנו: בסופו של הלילה מישהו היה מבקש מהזר שלנו אש. בוודאי, היה מחייך, 

ונרכן רק מעט כדי להדליק.
ענן הזיכרונות מתפזר כעשן. פאזוליני, רומנטיקן שכמותו, רשם אף הוא 
את דיוקן חבריו על רקע החושך והסכנה: "השתרענו שם, עטופים בשמיכות, 
ותוך כדי שיחה נעימה שמענו את הרוח שורקת ומשתוללת בין העצים, ולא 
ידענו איפה אנחנו נמצאים ובאילו מקומות אנחנו מוקפים" )שם, 24(. במאמר 
מ־1975 היעלמות הגחליליות נכרכת בהיעלמות הפשיזם וביאתו של עידן 
חדש של נוחות. בבוא הִקְדמה, איש לא ייאלץ עוד לרעוד בלילה קריר על צלע 
ההר, עטוף בשמיכה "כמו פועלי חווה" )שם, שם(. משום כך, מה שאבד לבמאי 
המבוגר מבחרותו לא היה רק החברות או הערכים הישנים: הוא היה עצם חוויית 
הריקוד על שפת הסכנה. תמונות אחדות של פאזוליני משנות השישים מנציחות 
אותו עם נינטו דאבולי: השחקן צעיר מחייך אליו בביטחון, מחזיק בידו סיגריה 
בוערת; נעוריו שופעים מבעד למפתח החולצה. ניכר שהוא מקשיב ברצינות 

לדברי הבמאי המבוגר. עד כמה שידוע לי, פאזוליני עצמו מעולם לא עישן. 
מתי מפסיק אדם להיות צעיר, מתי מתחלפות העמדות במפגש המתוח בין 
מי שרוקד ומי שמתבונן בריקוד מרחוק? מתי מתרחש המעבר לגדה השנייה, 
זו שממנה ניתן רק להביט בהשתאות על מה שהיה? תשובה אחת: כאשר 
מאבדים חברים לראשונה. תשובה שנייה: כאשר מתחילים לחפש גחליליות. 
תשובה שלישית: כשאין מביטים עוד מסביב ברעד, בחיפוש, בכמיהה לקהילה. 
הגחליליות נמשכות אל מי שבוער בכוח מגנטי סמוי המופק בשסתום הלב. 
ברכתן מאירה לאוהבים ולידידים גומחות קטנות שבהן יוכלו לעשן ולהתחבא. 
יש לך אש? הגיצים מאותתים אלה לאלה בחשכה הגמורה. בטח. כן, הנה, קח 

סיגריה. לא, אל תדאג, זה לא הסוף. תמיד יש איתי עוד קופסה.
***

דידי־הוברמן, ז'ורז': הישרדות הגחליליות. תרגום מצרפתית: מיכל ספיר. תל־אביב: 
הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014.

*
א"מ מסיים השנה תואר ראשון בחוג לספרות במסלול לכתיבה יוצרת באוניברסיטת 

תל אביב





 פרס לשירה ע"ש גד יעקבי ז"ל — 
השירים הזוכים

הפרס לשירה ע"ש גד יעקבי ז"ל מוענק בחסות בית הספר למדע המדינה, 
ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, והוא פרי תרומתה הנדיבה 

של גב' אסתר בכרך־יעקבי, אלמנתו של גד יעקבי ז"ל. 
השירים שזכו בשלושת המקומות הראשונים נבחרו מבין כמעט 200 יצירות 
ששלחו אלינו סטודנטיות וסטודנטים באוניברסיטה, לאחר דיונים סוערים. 
הם שונים זה מזה בנושאיהם ובפואטיקה שלהם, אבל כולם מדגישים את ֱהיֹות 

השירה אמנות בלשון. 
הזוכה במקום הראשון אייל שלום — שפרסם שיר גם בגיליון הקודם שלנו — 
בלט מעל כולם בזכות שפה מובחנת ומגובשת. שירו מותיר אותנו בערפל בהבנת 
הסיטואציה הקונקרטית )שבעה? אתר בנייה? העברת דירה?(, אך מעורר את 

השכל והרגש בזכות יופיין של התמונות המתוארות והעושר המצלולי. 
שירה של שני פוקר "אמנות קונספטואלית" הרשים אותנו בהצלחתו לתאר 
באופן חי ומשעשע את המחיר האישי שגובה האמנות, תוך שהוא עצמו מפקיע 

את הפרטי לתועלתו ומפעיל לשם כך מגוון אמצעים אמנותיים. 
בשירו של בן לוי "סחורה פגומה" בולטות במבט ראשון המשחקיות והִלהטוט 
בשפה, אולם בקריאה חוזרת ניכר פער מכמיר לב בין הזרימה והקלילות של 
אופן הביטוי ובין הבדידות וההשתבללות של אותה הסחורה הפגומה )ואולי 

השיר הוא המצהיר על עצמו ככזה(. 
אנחנו מברכות את הזוכים ומודות לכל שולחות ושולחי השירים, מקוות 

להמשיך את שיתוף הפעולה גם בשנים הבאות.
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מקום ראשון

ְּבֵביתֹו ֶשׁל )ַעל ִרְצּפֹוֵתיֶהם( / אייל שלום 

ִית ָאצּורה ֲעבֹוַדת ָהֵאֶבל  ֲעבֹוַדת ַהּבַ ּבַ
ים  יְנַתִים, ֲאָנׁשִ יָתּה ּבֵ ֵראׁשִ
ים ל ֲאָנׁשִ ַעל ִרְצפֹוֵתיֶהם ׁשֶ

ִרים  ִבים     ֶזה ְלֶזה ּוִבְקִריַצת קֹוׁשְ יֹוׁשְ
ִרים ְמַסּפְ

)ש(
 

ְמׂשּוָרה  א שך מֹוֶזֶגת ּבִ ִאּמָ
ִרים(  ְך ְמַסּפְ ים )ּכָ ְנַקּנִ ל ַהּקַ ִמּכָ

ָאה, ּבֹוְדִקים  ָאה אֹו ֹלא ִמּלְ ׁשּוב: ִמּלְ ֲעִרי ִהּיִ ֲעִפיל ַעד ׁשַ ה ּתַ ּוְלִחיׁשָ
יִחים ְמאֹוד  ּגִ ּוַמׁשְ

ֶפל  ְגדֹות ַהּסֵ ּבִ
 

הּו–  –וִמיׁשֶ
חֹוֵרץ     

 
ה: אבאש'ך וִמְתַרּצֶ

ָהָיה רֹוֶצה 
)אּוַלי ִנְתֶלה

לֹון ִנְדּפֹק ּסָ ת׳תמונה ּבַ
תמזוזה ִנְפֹרק    ָארֹון 
ֶבל( כּוָלתֹו      ַלּזֶ ַעל ּתְ
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ִית ֲאצּוָרה ֲעבֹוַדת ָהֵאֶבל ֲעבֹוַדת ַהּבַ י ּבַ ּכִ
טּוָחה  ָרה, ַהּבְ ׁשָ ה ַהּיְ ל ָהִרְצּפָ ן ׁשֶ ֻצָיּ ה ַהּמְ ִמיֻרּקָ ּבְ

ִריָחה ְברֹות ָחֵצר ִלְראֹות ּפְ ִטּיּול ָאֹרְך ֶאל ּכִ ּבְ
ילֹות ָיַדִים  ּטִ ּמַ ל ׁשֶ ּוַבּצֵ

ַהּנֹוְברֹות 
ֲעבֹוַדת ַהֶחֶבל. ּבַ

*
אייל שלום, יליד 1986 מירושלים. סטודנט לתואר שני בחוג לספרות באוניברסיטת 
תל אביב. ספר שיריו הראשון ״ג׳וני נעדר״ ראה אור בהוצאת עם עובד )זכה בפרס 

משרד התרבות למשוררים בתחילת דרכם ובפרס עיריית תל אביב לשירה(. 
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מקום שני

ָאָּמנּות קֹוְנֶסְּפטּוָאִלית / שני פוקר

ְך,  ּלָ יִצים ַהּקֹוְפִצים ׁשֶ ט, ְלַאֲחָריו, ַהּצִ ית ָהָיה קֹוְנֶסּפְ ֵראׁשִ ּבְ
ִנים ֻכּוָ ָנִסים ַהּמְ אֹוֵתיֶהן ָהֲעָנִקּיֹות ֶשל ַהּפָ , ִמּפְ ידוּּ יַמת ַהּפֹוְמּפִ ַעל ּבִ

ֹבַהק ַקְטָלִני.  ז ָהאֹור, ַעל ּגּוֵפְך ָהֵעירֹום, ּבְ תֹוָתִחים, ִנּתַ ּכְ
ׁשּוטֹות. י ַהּפְ ְרּכַ ין ּבִ רֹות ֲאחּוזֹות ּבֵ ָיַדי ַהּקָ

ְך? ּלָ יִצים ׁשֶ ם ַעל ַהּצִ ְך? ִמי ׂשָ ּלָ יִצים ׁשֶ ב ַעל הּצִ ִמי חֹוׁשֵ
ְך? ּלָ יִצים ׁשֶ ת ֵמַהּצִ ִמי ִאְכּפָ ְך? לְְ ּלָ יִצים ׁשֶ ִמי רֹוֶאה ֶאת הּצִ

ָחָלל, ְרתּוִמים,  ְסָתם ְשֵני ִעּגּוִלים ִמְתנֹוֲעִעים ּבֶ
ט ְלגּוִפי,  ט, ַאט־ַאט חֹוֵדר ַהקֹוְנֶסּפְ ֶאל ַהקֹוְנֶסּפְ

ִמי ַלֲעָרֶפל, ּוֶבֱאֶמת,  ם ֶאת ּדָ ְוהֹוֵפְך ּגַ

ּבּוי אֹורֹות יב ְלַאַחר ּכִ טֹות, ִמי ָיׁשִ ֵיש ְמִחיר ַלַהְפׁשָ
ה ֶאת ַהּמּוָזר ָבִרים ִלְמקֹורֹוֵתיֶהם? ִמי ִיְפּדֶ ּדְ

ִריְוָיאִלי? ְוִלי, ֶאת ְמַנת ֶחְלִקי? ֲחָזָרה ֶאל ַהּטְ ּבַ
ֵקן ֶשּיֹוֵשב ְלָיִדי: י לֹוַקַחת ַאְחָריּות, ְואֹוֶמֶרת ַלּזָ ּסֹוף ֲאנִִ ּבַ

ָיִדי זֹו י ֶזה, ּבְ ּלִ ה זֹו, ׁשֶ ָ ָחֶזה ֶזה, ֶשל ִאּשׁ

ט, ַמְחׂשֹופֹו ירּות ַהקֹוְנֶסּפְ ׁשֵ ּוְכֶשהּוא ֹלא ּבְ
ה ִלי יד ֻמְרׁשֶ מִִ ם, ּתָ יד ֵאַלי, ְוׁשָ מִִ ּתָ

ָבִרים, ל ִמיֵני ּדְ ּכָ

י ּגֹוֶרֶפת ֶאת קֹוִלי. יב? ֲאנִִ ה ַמְקׁשִ ַאּתָ
ּבֹוִני.  ים ַעל ֶחׁשְ ׂשִ טּוָאִלית ֹלא עוֹֹ נּות קֹוְנֶסּפְ ָאּמָ

*
שני פוקר, בת 25 מתל אביב. סטודנטית לתואר ראשון בספרות ועובדת בחנות 

ספרים יד שנייה. יצירותיה פורסמו בעיתון 77, במוסך ובמשיב הרוח.
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מקום שלישי 

ְסחֹוָרה ְּפגּוָמה / בן לוי

ֶפה ָמֵלא לֹוָמּה ְוֵאין עֹוֶנה ּבְ ׁשְ ִלי ּדֹוֵרׁש ּבִ גּוָמה ִמְסּתֹוֶבֶבת ּבְ ְסחֹוָרה ּפְ
ָגִמים.  ּפְ יָנּה ְלֵבין ַעְצָמּה ׁשֹוַלַחת ָיד ַנֲעָלָמה ּבַ ַעְצָמּה לֹוֶעֶסת ּבֵ נֹוֶגֶסת ּבְ
ָמה ה ֵמַאׁשְ ְפָעל ַחּפָ גּוָמה ִמן ַהּמִ חֹוָרה ַהּפְ ְפֵני ַעְצָמּה ַהּסְ ְך ָיְצָאה ּבִ ִאם ּכָ

ּצּור. ַפס ַהּיִ ָגם ּבְ ָגם ַהּפְ ּצּור ַהּפְ ַפס ַהּיִ ּצּור ּבְ ַפס ַהּיִ ָגם ּבְ ֲאַזי ַהּפְ

ּה ְרּכָ ָכל ֹזאת לֹוֶעֶסת ֶאת ּדַ ַעְצָמּה ַאְך ּבְ ּלְ ׁשֶ גּוָמה ּכְ ן ֵאיָנּה ּפְ ִאם ּכֵ
ּה ן ּבָ ֵתּ ּתִ ת ֵאיֶזה ֶמֶכס ַלֲעֹבר ּבֹו אֹו חֹוֶתֶמת ׁשְ ׂשֶ גּוָמה ּוְמַחּפֶ ֶרְך ְסחֹוָרה ּפְ ּדֶ

רּות, טּוִבין ְלַהְצָהָרה. ׁשְ ם ּכַ ית ְלׁשֵ אֹוִתּיֹות סּוג ּבֵ

*
בן לוי מסיים בימים אלו את התואר השני בספרות באוניברסיטת תל אביב, ובשנה 
האחרונה מתגורר מעבר לים, בארץ־שלג. מַתְרגל קרבת־לב בימים של ריחוק 

גיאוגרפי, ומייחל ללידתו המחודשת של החוג לספרות עברית במהרה בימינו.





כוח.אדם

נער עם נמר, גיל מרקו שני
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אין מספרים בלואר איסט סייד / מרים שורץ

אין מספרים בלואר איסט סייד. קר ליד הנהר. אולי יש נהר קרוב. תמיד יש נהר 
קרוב. אין מספרים רק שמות מזדיינים. הדלת נטרקת מאחוריי, מחדירה תחושת 
אשמה, היד נדחפת למעיל, לא מרפה מהסכין. היד מתלפפת מסביב לידית הסכין, 
האצבעות נסגרות חזק. אין מספרים בלואר איסט סייד, המרצפות אפורות כהות, 
ממאנות ליצור שביל צהבהב. נתחיל ללכת נגיע לאמפייר סטייט, נתחיל ללכת 
נראה את האמפייר סטייט, מרגע שנראה את האמפייר סטייט נצא מהפאקינג 
לואר לואו לואו לואו איסט סייד. אני במזרח וליבי באפר ווסט, אבל האפר ווסט 
רחוק כמו תפוז. אני בלודלואו, עכשיו רחוב סטנטון, סטטי, לא משתנה, הנה 
רחוב סאפולק. שמות מזדיינים ומסכנים הדיירים שגרים בלי מספרים. בלואר 
איסט סייד אין מספרים. דינג דונג דינג, על איזו מכשפה נפל בית ואיזו מכשפה 
הייתה עשויה מסוכר? דינג דונג דה וויצ' איז גון. גם גלינדה הייתה מכשפה, 
אבל טובה אז כולם שוכחים, מעניין מאיזה אזור גאוגרפי, בטח עוד בלונדינית 
עם סיליקון מקנזס. אבל אין שביל צהוב וגם אין מספרים שיראו לאן ללכת. 

אבקה לבנה על מפתח, גרגירים נגררים במעלה האף גוררים השלכות 
שנגררות גם עליי, עכשיו גוררת את עצמי ברחוב. 

יש לי גוש שחור בכיס השני, קובייה בלי אינטרנט או מפה, למה היא עוזרת. 
אם טלפון ישן של נוקיה נופל ברחוב, מתנגש במדרכה, ואין אף אחד שישמע 
אותו, אז עץ כרות מתחבר לגזע ביער נידח בשוודיה? אני מרימה את הטלפון 
מהמדרכה המטונפת. בקופסה מסתתרים שמות. מסמנים למספרים. אז מה אם 
אפרת מישורי אומרת, זה בכלל לא נכון, אין אף אחד בבית. גם אין טלפון 
קווי. הרבה דברים ראיתי גוועים. ווקמן, טלפון ציבורי, קלטות וידאו, דיסקמן, 

פלופי־דיסק, מיני דיסק.
אני זוכרת איך פעם ראיתי אותה, היא עלתה על במה רעועה והרווח בשיניים 
שלה גרם לי להרגיש שגם אני יכולה להיות יפה. אבל אני כבר לא מאמינה לה, 
אני לא מאמינה בכלל. אני זוכרת איך הקול שלה נשבר כשהיא קראה בשמם, 

גם היא ידעה שהיא משקרת, גם היא ידעה שאין אף אחד בבית. 
שלט ירוק, שלט ירוק! רחוב ריווינגטון עד לאבדון. 
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הולכת חזק, כמה גדול יכול להיות אי, אני אלך את כולו. אני אגיע לבית, גם 
אם הוא ריק. השרירים מתנפחים מתחת לג'ינס, תאומים מפעפעים, מבעבעים. 

שלט ירוק חדש. אסקס. הגעתי לאסקס. למה שוב אני באסקס?
הייתי כבר באסקס, מצאתי אבקה. הייתי באסקס והידיים הפכו לאדומות.

הייתה לו קופסת אוצרות חומה, בארונית לבנה ליד הספה. הוא הושיט לי 
את הקופסה מחויך כולו. פאריס עם שק תפוחים זהובים, עסיסיים, נפיצים. 
הקופסה הייתה מחולקת לשמונה או שלושים ושתיים קוביות קטנות. בכל ריבוע 
הייתה הפתעה צבעונית. לבן, קריסטל שקוף, עלים ירוקים, בקבוקונים זהובים, 

גושים חומים, קרטונים ורודים. קופסה של יופי. 
הייתי באסקס ובחרתי אבקה מהקופסה. 

הוא היה הנסיך הראשון שגילה לי כמה נעים יכול להיות כשגרגירים עולים 
למוח, וטיפות מחליקות בדם, ועשן ממלא את הריאות. הוא היה גם הראשון 
שזינק עליי בבר, מיד כשירדתי מהבמה, ואמר צמוד צמוד כמה הוא נהנה. היו 

לו טיפות שהחליקו בתוכי, והמוזיקה נהייתה כל כך ורודה וצהובה. 
הדלת האדומה של הבניין צוחקת עליי, שוב נטרקת, שוב הדהוד הבושה. 
הידיים שלי כבר לא אדומות, שטפתי אותן בכיור בדירה שבקומה הרביעית. 

גם את הסכין שטפתי. שלוש פעמים שטפתי.
הפעם ימינה, זו התשובה. זה רחוב חדש או שם שכבר הספקתי לשכוח. 

הדלת של הבניין נפתחת ומתניעה את ההליכה שלי. רק לא לראות אותו. לא 
לראות אותו שוב אף פעם. את הפנים שלא מפסיקות לחייך כשאני אומרת לא. 
את הידיים שלו שתופסות אותי חזק מדי, ואני לא מצליחה להזיז את היד שלו, 
והיא כבר בתוכי. והוא לא מבין למה אני בכלל מתנגדת אם אני כל כך רטובה. 
אחרי שהוא גומר הוא נרדם על הבטן, פרוש על המיטה. הגוף שלו לבן וחיוור 
על המצעים המוכתמים. הגוף שלי בוער לידו. הכוס שלי שורף. הדם בעורקים 

כמו חומצה, צורב את כל הגוף מבפנים. צריך שהדם ֵיצא, ֵיצא. הדם שלו. 
כשהוא ישן הוא לא יכול להפריע לי להחדיר את הסכין לגוף שלו. אני 
צועקת שהוא בן אלף זונות שזיינו אותן בתחת כל הזמן ורק בתאונה הוא בכלל 
הגיע לעולם הזה ואני מקווה שמאתיים כושים יאנסו אותו בכלא! הוא בכלל לא 
עונה, רק שוכב שם במיטה, צורח או לוחש, והסכין תקועה בכתף כמו התחלה 
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של כנף. אני שולפת את הסכין והדם יוצא החוצה, אז אני מתרחקת שלא ילכלך 
אותי ושוטפת ידיים שלוש פעמים לפחות.

הולכת מהר, גומעת מרחק. איזה ביטוי יפה, לגמוע. הייתי שותה עכשיו 
אגם שלם, כל כך יבש לי. ואז לדמוע למרחקים. אולי זה בכלל אסור, אולי 
כשדומעים צריך להשאיר את זה לוקאלי ולא להשליך טיפות חומצה למרחק 

ולקוות שהאנשים הנכונים ייכוו.
הלב שלי דופק בציפורניים, הלב שלי דופק לי בתנוכי האוזניים, הלב שלי 
דופק בנחיריים, הלב שלי דופק במערכת הדם. הדם שלי פועם, מרחיב את 

העורקים, עוד שנייה יפוצץ אותי לרסיסים. 
לנשום עמוק לנשום עמוק, רק ללכת ישר ולנשום עמוק. לחשוב על הגרגירים, 
הכל בגלל הגרגירים. גרגירים זעירים נעימים מדגדגים במעלה האף, מדגדגים 

בתעלות המוח.
כמה גרגירים יש בקצה של מפתח? 

שוב אני חולפת את הסטטיות של סטנטון, להמשיך ישר לא לפנות, רק ישר 
יוביל אותי הרחק מהים, הרחק מהנהר, הרחק מהדירה המגעילה שלו. אני רואה 

לפני רחוב רחוק, גדול גדול, רחב כמו מנהרה.
הסכין כבר לא בכיס, היא שלופה לפניי כמו שרביט, או מקל נחייה ממש 
קצר. אני צועקת "איך יוצאים מהלואר איסט סייד?" אבל אף אחד לא עונה לי, 
אף אחד לא מכוון אותי לדרך הביתה, כולם מסביבי צורחים ורצים רחוק ממני, 

אז אני רצה, והסכין שלופה קדימה לפנות לי את הדרך. 
אני זוכרת פעם לא היו לי מערבולות בדם, פעם נשמתי עמוק ואוויר נכנס 

ויצא, ודם זרם בשקט דרך הלב. 
אני זוכרת פעם, לפני שעתיים לפחות, לא היה לי לבן במוח. 

אני זוכרת פעם ידעתי איך חוזרים הביתה.
אני זוכרת, פעם האמנתי לאפרת מישורי.

*
מרים שורץ, סטודנטית לתואר שני ומתרגלת בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. 
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פיל בפופיק / דנית גולד

חיפשתי מתנה לאימא. כל מה שמצאתי היה עלה תלתן, מטבע של עשר אגורות 
ומצית בלי גז. החלטתי לשמור את כולם עד שאחליט. ברדיו השדרן סיפר 
אנקדוטות וחשב שהוא טוב מכולם. משב חום הכה בנו כשנכנסנו לתוך האוהל. 
להביור של אש במרכז. לקהל המחפש את מקומו ביציע היה אף אדום מהקור. 
תנועות מלאות, רכות, כאילו חלום השתלט על קווי המתאר הרציניים של 
המציאות. אימא תפסה לי את היד והובילה אותנו אל הכיסא שלנו. סביבנו 
לולאות, נקניקיות, משרוקיות, תלתלים, נמשים. אנשים חיפשו את הכיסא 
שלהם כמו סרטנים. רק אימא הייתה קבורה בתוך הפלאפון שלה. כשהצצתי 
ראיתי שהיא מתכתבת עם דוד משהו. משכתי ונדנדתי עד שהיא הסכימה לקנות 
לי פופקורן. לרוע המזל, דווקא ברגע שקמנו האורות התעמעמו. אימא לחצה 
לי את היד, ילדים עם אנטנות בריסים קלטו את כל התדרים, ישבו בגב זקוף 
וידיהם נעלמו בתוך קרטוני הפופקורן. זרקור נדלק בפתאומיות והאיר על אדם 
עם שפם. היה לו חיוך עצום כאילו רופא עשה לו אותו. הוא החזיק במגבעת. 
הוא היה גמיש כמו שרוך. הפה שלו לעס מילים והשפם פשוט נשרך אחריו 
בלית ברירה. פלאשים נצנצו על המצח המזיע שלו. הוא פרש זרועות לצדדים, 

פקח עיניים גדולות וחיוכו התיז ניצוצות כמו חותך דיסק.
מחיאות הכפיים הלהיבו אותו והוא הלהיב את מחיאות הכפיים. מין ריקוד 
כזה שאיש לא יודע מי מוביל את מי. שני זרקורים נוספים נדלקו בפתאומיות 
והאירו על שתי בנות בבגדי גוף ונוצות. הן נראו כמו פלמינגו שהפך במשאלה 
לבת אדם. קוקו מתוח. שיניים מושלמות. הרגשתי את חום גופה של אימא נפלט 
כשנשמה לידי ולחשה בלי לשים לב: "תראי כמה הן יפות". התחת שלהן נלחץ 
למטה ולמעלה, למטה ולמעלה, כפות הידיים שלי הזיעו. העיניים של אימא 
נצצו כמו בולדוג שמסתכל על חלון ראווה של חנות עצמות. התופים התגברו. 
משהו הולך לקרות. משהו גדול. ואז זה קרה ועל הבמה הופיע פתאום, משום 

מקום, פיל.
על ראש הפיל היה קשור כובע מלמלה כמו של תינוק בעגלה. רגליו סחבו 
אותו במעגלים באמצע הבמה, החדק שלו התנדנד. הילדים קמו מהכיסאות ורצו 



תשע״ח — 2018  59

לקדמת הבמה. אימא אמרה: "לכי, לכי לשם" אבל נשארתי לשבת. המעברים 
התמלאו ילדים נלהבים כמו נחיל נמלים שפולש לגוויית מקק. השפם נתן לו 
צ'פחה קטנה והפיל התרומם על שתי רגליו. הפה שלו נפתח קצת והחיטים 
שלו נחשפו. לראות פיל אמיתי על שתי רגליים זה דבר מוזר. אימא לחצה לי 
את היד. לרגע קטן נהיה לי חם, וכדור של אושר מט להתפוצץ בפנים כאילו 

הפיל בוער בתוך הפופיק שלי.
השפם הורה לפיל לעלות על גרם מדרגות קטן. הייתה לו טבעת ענקית על 
הזרת שנצנצה כל פעם שהזרקור פגע בה. הפלאפון של אימא צלצל. הדוד משהו 
הזה היה על הצג שלה, רוטט ומהבהב, אבל אימא בלעה את הפיל במבטה ולרגע 
נראתה כמו ילדה קטנה. חשבתי על אימא בתור ילדה קטנה, עליי בתור אימא, 
הראש שלי הוציא עשן והרגשתי את הסחרחורת הזאת שתוקפת אותי כשאני 
מגזימה עם המחשבות. עשיתי את הטריק שאבא לימד אותי — נשמתי וספרתי 
בלב עד עשר. בשמונה הפיל עלה רגל אחר רגל. הקהל השתגע. אימא מיששה 
את הפלאפון שלה בתוך הכיס וכשהפיל הגיע למדרגה השלישית והאחרונה 
היא הפסיקה את המישוש שנהיה כבר להרגל מגונה שהיא עושה בלי לשים לב 
ומחאה כפיים כאחוזת דיבוק. הבנתי שיש כאן רגע גדול. שאגות הקהל יצרו 
הד אדיר שחדר כמו גלים אלקטרומגנטיים. פיות הילדים נפערו, שיני החלב 

שלהם ניתקו ונפלו.
מהמדרגה השלישית צעד הפיל צעד נוסף אחד, אל עבר חבית שעמדה 
במרכז הבמה. רגליו המגושמות נעשו זריזות, פניו התרכזו בחבית, גופו התגייס 
כולו לטובת המשימה ועיניו איבדו תשומת לב לכדי פזילה. איך דבר כה 
גדול התגלגל על חבית כה קטנה?! החדק שלו רטט. העור שלו רטט. אימא 
התפרצה ממושבה למחוא כפיים. כולם קמו. הפיל הסתתר מאחורי גבו של 
הקהל העומד. הייתי אמורה להרגיש משהו. את הרצון להנציח את הרגע הזה 
במעמקי הזיכרון, להטביע חותמו כמו קונכייה בבטון. סחרחורת תוקפת אותי. 
אני חושבת מחשבות אפורות וכחולות וירוקות, הפיל הזה בתוך אמבטיה, נמחץ 
שם ולא מצליח לצאת. השפם צועק: "הוא צריך את האהבה שלכם!". אז למה 
פניו מלאות חרדה? עיניו הופכות קטנות יותר ויותר, הקהל רוקע ברגליים וקול 
שאגותיו מהדהד. כפות הידיים של אימא מוטחות זו בזו כמו בובת קוף המכה 
במצלתיים. הפלאפון שלה ממשיך לצלצל בתוך הכיס אבל היא לא שמה לב. 
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החבית חורקת, עשן עולה מהציר. אני בורחת למעבר, דוחפת את הילדים, אף 
אחד מהם לא מביט בי, אור הפנסים מאיר על פניהם ונראה כמו מסכה צהובה, 

אני מנסה לעבור ביניהם אבל הם צפופים מדי ואני לא מצליחה.
ואז נשמעה צליפה ממרכז הבמה, ואחריה דממה מוחלטת. רק הנשימות שלי 
נשמעות. איש לא יודע איך להגיב, אז הם מתחילים לצחוק. והצחוק כמו פקעות 
בצלים שקורעים מבטן האדמה, נמוך ורע. פניו של הפיל חיוורות, והדברים 
נופלים לי מהכיס, גם המצית בלי הגז נופל, המתנה שלי לאימא, שסוף־סוף 
לקחה יום חופש מהעבודה, וגזלה מאבא את ימי חמישי שלנו ונסעה עד רמת גן 
באוטובוס בשביל לקחת אותי לקרקס. אני מתכופפת להרים אותו ורגל גדולה 
דורכת לי על היד, אני דוחפת אותה וכשאני מתרוממת אני רואה סנטר כפול 
דוחף פופקורן לתוך לוע של ילד כרסתני, וכולם נועצים בי מבט ואימא מאחור 
מושכת אותי חזרה למושב, מכריחה אותי להמשיך לצפות. עיני הפיל נעלמות, 
שני זרקורים קטנים כבים בין קפלי העור. השפם מכחכח שיעול מלא ליחה ויורק 
על הרצפה. עשן יוצא ממנו כאילו יש לו קרמטוריום בתוך הראש. הוא מורה 
לפיל להתקדם אבל הפיל לא נענה לו. אני מרגישה משהו אבל לא יודעת מה. 
זה כמו בפעם ההיא שראיתי את החברה של אבא. יש עצבות מסוימת, אבל זאת 
לא עצבות של ראש דשא נובל למרות שזה גם עצוב מאוד, זאת עצבות אחרת. 
אם העצבות הייתה עשויה שכבות, זאת הייתה השכבה התחתונה של העצבות. 

איפה שיש ביצות ומסריח ועשבים שוטים שנדבקים לך למגף.
השפם מורה לפיל להתקדם פעם שנייה. אבל הפיל לא זז. הוא מתקרב אל 
הפיל ומצליף בו אבל הפיל לא נע ממקומו. הוא נבוך. מחייך אל הקהל. לא 
יודע מה לעשות. ואז הפיל מתחיל לצעוד, אבל כנראה לא לכיוון הנכון משום 
שהשפם מכה בשוט מכה חדה בעצבנות. לפתע נעצר הפיל במקומו. משהו 
בפניו משתנה. הוא מסתובב לשפם ומתבונן בו. הקהל מתחיל ללחשש. הפיל 
ממשיך להתקדם לכיוונו בנחישות. אני נעמדת. ידיי מאוגרפות. הפיל נעמד מול 
השפם מרחק הבל פה. עיניו נפערות כשהפיל לופת אותו בחדקו. תופס ומרים 
אותו כמה מטרים מעל הבמה. הקהל לוקח אוויר, אנשי הצוות רצים, חבלים 
מורדים מהבמה, פלאשים מנצנצים בכל מקום, השפם צועק "תעזרו לי, תורידו 
אותי מפה", הקול שלו הופך לדק כל כך שלא מצליח אפילו לתפוס הד. החדק 
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לופת את צלעותיו עד שהוא בקושי נושם. הוורידים שלו עומדים להתפקע, 
והוא כבר בקושי מזיז את הרגליים והידיים. אנשי הצוות מתחילים להתקדם 
לכיוון הפיל ולאגף אותו, ואז ברגע אחד הפיל לוקח תנופה וטראח — בחבטה 

אדירה מטיח את שפם על הרצפה.
אף אחד לא נושם. האימהות מכסות את עיני הילדים. כמה שניות אחר כך 
נשמעת סירנת אמבולנס ואחריה צרחות אימה נשמעות מכל עבר כמו חיצים 
טועים. האחד רומס את האחר בניסיון לברוח החוצה, הפיל מרים אותו שוב 
באוויר ומטיח בחוזקה פעם שנייה, ושלישית, והרעש של הגולגולת מוטחת, 
נסדקת ונשברת כה גדול וההד נתפס כה חזק, כמו ארון שנטרק בלילה. השפם 
הולך ומתעוות בתוך החדק הלופת אותו עד שנראה כמו יצור תת־ימי. אימא 
מנסה לכסות את העיניים שלי אבל אני מעיפה את הידיים שלה. פניו של 
הפיל כמו אגרוף, מכווצים לזעם כבוש שאין לו שם, אין לו אח ורע, אין לו 
כלום מלבדו, מלבד הזעם הזה. הדם משפריץ על השורה השנייה והשלישית, 
"אני הולך לתבוע להם את התחת" ונדרים אחרים נשמעים מכל עבר, קרטוני 
פופקורן יתומים זרוקים על הרצפה. הפיל ממשיך להטיח אותו ברצפה, העור 
נקרע מפניו, איבריו מעוותים. אני מרגישה משהו אבל לא יודעת מה. זה כמו 
שהרגשתי ביום ההוא שאימא ואבא לקחו אותי לאכול פסטה וסיפרו לי שהם 
מתגרשים. ההרגשה הזאת שקברתי מאותו יום, שהעכירה הכל, שהעבישה את 
האוכל, שהעלימה את הצבעים והריחות והטעמים. כולם סביבנו דחפו וצעקו. 
אימא משכה אותי החוצה אבל התעקשתי להישאר. רציתי לראות את זה. רציתי 
לראות את חיוכו של השפם הופך לעווית של כאב. ואז איש שמן ירה באקדח 
ציד גדול. חץ חדר לעור הפיל ולא עברה דקה וכבר הוא מעד, נפל על הצד 
והרעיד את הרצפה, ושני אנשים נמהרים הורידו את המסך במהירות שבה מוחים 

יתוש מעל פני האדמה.
כל הדרך חזרה הביתה שרר שקט. שירים הסתננו מהרדיו וברחו מהחלון 
הפתוח אל השמיים העכורים. הרחובות נמרחו לאט ובמסירות ורק כשאימא 
עצרה את הסטיישן ודוממה מנוע, ראיתי את אבא מחכה במפתן הדלת כשידיו 

מוחבאות בכיסים.
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אימא הסתובבה אליי. הושטתי לה את המצית בלי הגז בלי לומר מילה. 
היא מצצה את השפה העליונה ובסנטרה הופיעו ג'ולות של אכזבה. ספרתי עד 
עשר. בשלוש יצאתי החוצה. היה נדמה לי שדמעה קטנה חיכתה שאצא כדי 

להיתלש מעינה.

*
דנית גולד, ילידת 1988. מתפרנסת ביצירתיות מיצירתיות. סטודנטית לתואר שני 
בספרות באוניברסיטת תל אביב, בוגרת החוג לבימוי והוראת תיאטרון בסמינר 
הקיבוצים. ספר הביכורים שלה "התרחבות" עתיד לצאת באוקטובר הקרוב 

בהוצאת פרדס בעריכתה של אילנה ברנשטיין.
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ְמַנֵהל ַהֶחְׁשּבֹונֹות / רביד יערה בנקין

י ֵמת ַהּיֹום. ּלִ ּבֹונֹות ׁשֶ ְמַנֵהל ַהֶחׁשְ
ן 90 אֹו 100 הּוא ָהָיה ּבֵ

ֱאֶמת חֹות אֹו יֹוֵתר, הּוא ֹלא ּבֶ אֹו ּפָ
יל. ּבֹון ַלּגִ ַפק ֶחׁשְ ּדָ

ל ּכֵ אּוָרה, ִמְסּתַ ַעּמּוד ּתְ ִאיׁש ָרם ּוְרכּון־ֹראׁש ּכְ
ֵרי־ֲעָנק ֻחּלֹות ֵמֲאחֹוִרי ִמְסּפְ ֵעיַנִים ּכְ ּבְ

ֲעָדׁשֹות. ּבָ
 

ֵני ָכה ַעל ּפְ נּו ִנְמׁשְ ּלָ ָחִסים ׁשֶ ַמֲעֶרֶכת ַהּיְ
ים. ָנִתּיִ 19 ּדּוחֹות ׁשְ

ְמנּו ִדּיּוק, ִקּיַ ִים ּבְ ַאַחת ְלָחְדׁשַ
ם ל ְקָצוֹות, ְלׁשֵ ה ׁשֶ ְסּגָ ׁש ּפִ ִמְפּגַ

ָלם ּבֹונֹות ְוִעּמּות ֻמׁשְ ֲעִריַכת ֶחׁשְ
ל ֲעָרִכים ֻמְחָלִטים. ׁשֶ

 
ִבים ֶזה ָלזֹו ְ ִבים ּוְמַחּשׁ ָהִיינּו יֹוׁשְ

ִנים, ִקילֹוְגָרִמים, ִקְמטּוֵטי עֹור ְוֶנֶפׁש; ׁשָ
ִגים ְקּבּוֵלי ֶהּשֵׂ ִתים ּתַ ְמַעּמְ

ִעם ִקּזּוִזי ָאְבָדִנים, ּוַמְצִהיִרים
י. הֹון ִרְגׁשִ

 
ׂשּומֹות ִחים מע"מ ּתְ ה ה־90 ָהִיינּו ְמַדּוְ ּבַדּקָ

יֹום ֲעבֹוָדה י ּבְ ן, ּכִ ַחת ַמֲעֶטה ָעׁשָ ּתַ
ִדּיּוק, ן 7 ִסיַגְריֹות ּבְ ֵ הּוא ִעּשׁ
ִדּיּוק ָעה ַוֲחִצי, ּבְ ל ׁשָ ַאַחת ּכָ

רּופֹות ֲאֵחִרים נֹוְטִלים ּתְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֶנֶגד ָמֶות.

 



64  לכל הרוחות

מֹות נֹות ּדּוַח ֻמְקּדָ ָהיּו ׁשְ
ט ְוָגַער: י ַמּבָ ֶהן ָנַעץ ּבִ ּבָ

ִרי?" ּדְ ְסּתַ "ָמה ִיְהֶיה? ֵאיְך ּתִ
ֶנת, ֶ ִתיָקה ְמֻעּשׁ ּוְלַאַחר ׁשְ
ְנָקס ּפִ א ּבַ ּלֵ ּמִ א ָמה ׁשֶ ִמּלֵ

ָכר. ָבה ֹשָ ְוֹלא ּגָ

ׁש ַהּדּוַח ַה־20 ַמאי 2018 ֻיּגַ ּבְ
ַעם. ִמּגַֹבּה ָרם ְוָכֹחל יֹוֵתר ֵמֵאי־ּפַ

*
רביד יערה בנקין היא כותבת ומאיירת, מנחה בתחומי תקשורת בין־אישית והופעה 
בפני קהל ותיאטרון. ספר שיריה "רחובות אחרים" יצא לאור ב־2016 בהוצאת 
גוונים. בוגרת החוג לתיאטרון חברתי באוניברסיטת תל אביב. במשך שלוש שנים 
ליוותה והנחתה סטודנטים בשנה ג' בפרויקט המעשי שלהם בתיאטרון קהילתי.
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עניין של נוחות / מיטל מרסל משה

בתוך קפסולת זמן דקיקה ושברירית נמצאים עשרה ימים מופלאים שהיו לי 
בישראל. זאת כבר השנה השנייה שלי עם רינה, כל כך רחוק מהבית, וכל 
תפילותיי מכוונת כעת לבקשה אחת, שהזקנה תמות. בלילות, רגעים בודדים 
לפני השינה, הרחקתי לכת בחלומי הקטן ודימיתי כי היא עוזבת את העולם הזה 
בייסורים, ולא בשיבה טובה כמו יתר האנשים בני השמונים ושבע אשר סיימו 
את תקופתם על פני האדמה. רינה וילדיה ראו את הסרטון שצולם עוד כשגרתי 
בצריף אכול הרטיבות בפיליפינים. בתום סמינר בן שלושה חודשים שבו למדתי 
משפטים בודדים בעברית, כמו "את רוצה לרדת לגינה?" או "את רוצה שאני 
אלך לסופרמרקט?" או "עכשיו, מקלחת!", התקיים ריאיון מצולם ובו סיפר כל 
משתתף על חלומו הגדול לטפל בקשישים בישראל. הסרטון הקצר הזה אצר 
בתוכו מעין הבטחה כי אני וחלומי במרחק נגיעה מהארץ היפה והנקייה, שיש 

בה סדר ושמש וים.
בתוך זמן קצר נודע לי כי מצבי טוב משל חבריי לסמינר. סוכנויות רבות 
בישראל התרשמו ממני ורצו לקלוט אותי ולתת לי עבודה. עבודה — המילה 
הזאת מעולם לא נשמעה מתוקה יותר. סיבת הפופולריות שלי אצל הישראלים 
נשארה חידה בעיניי עד לרגעים אלו. כשהציבו אותי בביתה של האישה שלי, 
רינה אלנבוגן, האמנתי בכל לב שככה ככל הנראה נראית הזכייה בפרס הגדול. 
הכסף היה בדיוק אותו הכסף אצל כולנו, כמחצית הסכום ששילמו משפחות 
הקשישים לסוכנויות כוח האדם. אבל היו בני מזל אחדים שקיבלו משפחה 
עשירה וטובת לב שהעניקה כל כך הרבה מעבר: בגדים טובים למשפחה שהשאירו 

בבית, ארוחות במסעדות יוקרתיות, חופשות ארוכות. 
הבית של רינה היה דירה בת שלושה חדרים ברחוב הנביאים בתל אביב. 
חלל הדירה היה כל מה שאזרח פיליפיני היה שמח לפגוש, אבל רחוק מרחק 
שמיים וארץ מחלומותיי הכמוסים. הזקנה הייתה מהסוג הקשה לפיצוח. ממבט 
ראשון ולצד בנה, ֵשמי, נראתה חביבה. בחיוך עדין על פניה ושבריר של מבוכה 
הרימה את ידה החלושה ונגעה בידי. אם כך, חילופי חיוכים ואלפי כוונות 
טובות מצידי. הצגתי את עצמי, סאאלי. ֵשמי זרק את עיניו על כלל קומתי 
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הצנועה, מטר וחמישים ושניים ס"מ. לאט ובזהירות הלכתי אחריו בכל חלקי 
הבית, מצלמת בעיניי ומשננת את כל מה שצריך כדי להבטיח שלאימא שלו 
המלאכית יהיה נוח בשנותיה האחרונות ומי ייתן ותגיע לגיל מאה ועשרים. 
בכפר שממנו באתי היה זקן שכמעט הגיע לגיל הזה. בשנותיו האחרונות הוא 
פיתח ריח של גוויה רקובה ורק חיוכו התמידי הזכיר לכולם שהוא עדיין חי. 
לא רציתי לאחל לרינה לחיות עד לשלב של הסירחון, אבל קיוויתי שיהיו לנו 
יחד עוד כמה שנים טובות, המקבילות להרבה שנים טובות עבור המשפחה שלי. 
כשהסתלק שמי החלה הזקנה רושפת. הדבר הראשון שאמרה לי היה שלא 
אצפה ליום חופש בכל שבוע, כי שמי עסוק ואנחנו צריכות ללכת כל יום 
לזמנהוף. לא הבנתי דבר ממה שהיא אמרה ורק חייכתי והנהנתי בראש, אבל 
היא לא ויתרה והחלה צועקת את דבריה שוב ושוב עד ששקעה השמש, עד 
שנהיה לילה. הטיסה, הסוכנות, המפגש; כבר מזמן אזלה ממני כל טיפת אנרגיה 
ובניסיון נואש להשתיק את הרעש שאלתי "מקלחת?". חיוך עלה על פניה, 
ניצחון ראשון. בעת שסיבנתי בעדינות את גבה, הפריע לרינה שאני נועלת נעלי 
ספורט של חברת נייק. מאיפה יש למטפלת כסף לקנות נעלי נייק. הסברתי לה 
במילים הבודדות שהיו ברשותי שהנעליים הם מתנה מהסוכנות, כדי שאוכל 
לעמוד על הרגליים ולקחת אותה לטיולים ארוכים. הזקנה הסבירה לי שהטיול 
היחיד שאנחנו נעשה בכל יום ביומו יהיה לקופת החולים ברחוב זמנהוף, מרחק 
הליכה איטית של כעשר דקות מהבית. בוודאי לא סיבה מספיק טובה, לדבריה, 
לנעול נעליים יקרות. הלילה ראשון, אם כך, הוקדש לשבירת המיתוס ולדריסה 

בוטה של חלומות בהקיץ. 
חודשים על גבי חודשים וכל יום משהו חדש. הנה מגיע שמי לבדוק את 
האשמותיה של אימו בדבר גניבת שרשרת, זאת שעדיין הייתה מונחת על צווארה 
בזמן ששטחה את טענותיה. המקלחת קצרה מדי וארוכה מדי בעת ובעונה אחת, 
אני עושה רעש נוראי כשאני אוכלת, אני כל הזמן רוצה להיות בחוץ למרות 
שקר ובעצם אני רוצה לחסל אותה. כל יום כקודמו, שעות במרפאה בזמנהוף, 
שוב בדיקות דם, שוב התור בבית המרקחת. רגעי הבריחה היחידים והבלעדיים 
כמעט היו בחדרו של ד"ר ארנון, הרופא של רינה אלנבוגן. בזמן שדיברו השניים 
הבטתי באיש הזה, שסבלנותו לא פגה אל מול קשיותה של הגברת, ולרגעים 
ויתרתי על הניסיון לפענח את תוכנם של הדברים. דמיינתי שהוא מדבר אליי 
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ואומר לי מילות אהבה. פעם הוא שאל אותי מה שלומי ופעם התעניין אם גם 
אני קיבלתי חיסון נגד שפעת. בדקות הבודדות הללו בכל יום מצאתי שלווה, 
ומיד לאחר שיצאנו ממשרדו נמלאתי רצון לבשל לרינה ארוחה טעימה במיוחד. 
משהו שיחזיק אותה במצב רוח טוב לכמה שעות, רק כדי שאוכל להאריך את 

הרגע היפה הזה ולא אצטרך לנסות בכל הכוח להחיות אותו מחדש בלילה. 
באחד מעשרת הימים היפים ביותר שלי בישראל טיילתי לאורך רצועת 
החוף של יפו. הטיילת הסתיימה ואני המשכתי ללכת אל תוך העיר המוזרה 
הזאת, אשר לה קולות וריחות ואנשים אחרים. מילים בערבית נזרקו לחלל 
וריח של ברביקיו עמד כמעט בכל פינה. בעודי משוטטת ללא כוונה, נמשכתי 
אחרי צלילי שיר בעברית שלא שמעתי קודם לכן. הלכתי בעקבות הצלילים 
ומצאתי את עצמי בגן ירוק יפהפה שהתקיימה בו חתונה. ראיתי את הכלה היפה 
אוחזת בידו של חתנּה בזמן שהם צועדים לחופה. שורה אחת תפסה את אוזני 
במיוחד: "תחת עץ האהבה, יושבים בצל האהבה שניים, הם אוחזים ידיים". 
דמעות נקוו בעיניי והתחלתי מדמיינת את עצמי ברגע הזה, אוחזת בידו של 

ד"ר ארנון בדרך לחופתנו.
 בימי החופש הנדירים שלי הורשיתי לישון מחוץ לבית, אבל לא היה לי 
לאן ללכת. לא הכרתי מטפלים נוספים מהפיליפינים וגם לא הייתה לי הזדמנות 
לפגוש בהם. בזמן שאלו לקחו את הקשישים שלהם לגינה הציבורית, אנחנו 
הלכנו לזמנהוף. מכיוון שכך, חזרתי בסיום אותו יום חופש בשעה מאוחרת 
לביתה של רינה ונכנסתי בשקט כדי לא להעיר את הזקנה. זו כבר ארבה לי 
ערנית בחדר השינה, וברגע שנכנסתי החלה צורחת "גנב, גנב", תוך שהיא 
משליכה לעברי מכל הבא ליד. בשקט גמור הרמתי את החפצים שהושלכו והנחתי 
אותם במקומם. שיר החתונה המשיך להתנגן בראשי וסירב לעזוב. כך דילגתי 
בין נעליים לטרנזיסטור ישן, בין בגדים לתחתיות של כוסות. מרימה ומדלגת 
וצלילי השיר מלווים אותי בשלווה למקום טוב. כשהרמתי את הטרנזיסטור 
סיימה הזקנה את המתקפה המתוכננת והחלה מתעייפת. חיברתי את המכשיר 
בחזרה לחשמל וחיפשתי את השיר של החתונה. שוב ושוב עברתי בין התחנות 
השונות, מאמינה בכל ליבי שהשיר יגיע אליי, כמו שקרה כמה שעות קודם 
לכן. מלמלתי את המילים שזכרתי, "תחת עץ האהבה, יושבים בצל האהבה...", 
מנסה בכל הכוח להיזכר בהמשך. מרחוק נשמע קולה של רינה, כמעט בלחש, 
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משלימה את החסר: "שניים, הם אוחזים ידיים". כל כך התרגשתי מהמחווה 
שהלכתי לעברה ולקחתי את ידה בידי. אולי יהיה טוב מעכשיו, חשבתי, אך 
הזקנה משכה בכוח את היד שלה ממני, סובבה את כיסא הגלגלים והתקדמה 
אל עבר חדר השינה כשהיא צועקת לעברי שאבוא לעזור לה להיכנס למיטה. 
הלכתי אחריה והתחלתי את תפילת הלילה שלי מוקדם מתמיד, מבקשת שוב 
ושוב מאלוהי כל הדתות שתמות הזקנה, ואם אפשר בבקשה וזה לא יותר מדי, 

שתמות בייסורים. 

*
מיטל מרסל משה, בת 40 מתל אביב. בוגרת תואר ראשון בפילוסופיה ובתכנית 
הרב תחומית באמנויות )2002( ותואר שני בספרות באוניברסיטת תל אביב )2014(. 
בהמשך למדה תסריטאות בביה"ס לתסריטאות בתל אביב, פרסמה כמה סיפורים 
באתר Ynet ובימים אלו מסיימת עריכה של אסופת סיפורים קצרים ראשונה 

בשאיפה להוציאה לאור. עובדת במכללת שנקר כרכזת הפקולטה לעיצוב.
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ציוד / משה פליקס

כשאתה חייל, ציוד זה הדבר הכי קריטי. לא מוטיבציה, לא אוכל, לא כושר קרבי 
ובטח לא שיט כמו דבקות במשימה וחתירה למגע. רק ציוד, ציוד ועוד ציוד. אם 
נתי רמטכ״ל, היום הוא זורק את כל ערכי צה"ל ומביא אותה בערך עליון אחד: 
קדושת הציוד, שמירתו וחתירה מתמדת לאגירתו. בראש רשימת הציוד ניצבות 
להן בגאון הנעליים הצבאיות כמובן. נכון, נשק זה גם מרכיב חשוב בהופעה, 
אבל הוא נכנס רק למקום השלישי, ישר אחרי ציוד חורף. בלי חרמונית הקור 
יהרוג אותך הרבה לפני האויבים שלך, רבים ואכזריים ככל שיהיו. קלישאות 
בצד, אם נפוליאון היה מתגבר על חסך הגובה שלו ומעיף מבט למטה מדי פעם 

הוא היה שם לב שהצבא שלו תכלס צועד על נעליים.
נעליים קלות של חירניקים היו פסגת השאיפות של נתי. הוא התגייס במרץ 
97', מחזור אחד לפני שהתחילו לחלק לטירוני גבעתי את הנעליים החדשות 
עם הפס הכחול שכולם אומרים שהם ״אשכרה כמו נעל ספורט״. ככל שנתי 
ניסה, הוא לא הצליח לקמבן נעליים קלות. כל פעם שהוא בא להחליף נעליים 
באפסנאות — לא משנה אם זה בגדוד, בחטיבה, אצל אפסנאי משועמם בבסיס 
נידח או אפילו כשהוא נסע במיוחד לבקו״ם איפה שמחלקים אותם ללא הבחנה 
לכל צעיר — הוא תמיד קיבל אותה תשובה: ״תביא נעליים קלות, נחליף לך 

בקלות. אלה כבדות נשמה, אני יכול לתת לך רק כבדות״.
לא עזרו הטענות על בעיות ברכיים, כולל המלצה בכתב מהחובש הפלוגתי 
)נתי סידר לו אפוד חובש חדש דנדש שהוא מצא זרוק באמצע המדבר בסוף 
תרגיל(. לא עזרו ההפניות הרבות לרופאים מומחים בטענה לפלטפוס — אלה 
רק הולידו עוד ועוד מרשמים למדרסים )שנתי אגר ברצון(. לא עזר כלום — כבר 
שנתיים וחודשיים שנתי תקוע עם נעליים כבדות. עכשיו כשהוא התחיל קו 

בעזה לא היו לו תקוות מיוחדות שמצב ההנעלה שלו ישתנה לטובה.
כל הבסיסים דומים, הימים והלילות גם. עוד מטבח, עוד תדריך, עוד מסדר, 
עוד תרגיל, עוד מארב, עוד שמירה, עוד מטבח ושוב מהתחלה. המשתנה היחיד 
הוא מזג האוויר, האויב האמיתי כאמור. בסיס בלב עזה אולי הלחיץ את אימא 
והביא קצת כבוד עם החבר׳ה בבית, אבל האמת היא שעזה של קיץ 99' הייתה 
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מקום נוח מאוד מכל הבחינות, כולל איתני הטבע. שאריות הסכמי השלום עדיין 
עמדו באוויר הלח, תמיד היו מים חמים במקלחות, המזגן בחדר נתן עבודה 
כמו שצריך, ובגלל איזה טעות של החטיבה האספקה של האוכל לבסיס הקטן 
הייתה כפולה מהכמות הנדרשת. למרות התנאים האידאליים, עם כל צעד נתי 

הרגיש את מלוא כובד נעליו הצבאיות.
קשה להסביר את התחושה למי שלא היה חייל, אבל לפני הכל הצבא הוא 
מגבר חוסר נוחות. דברים שבאזרחות בקושי מפריעים לך מציקים פי אלף 
כשאתה תקוע בבסיס מרוחק, מוקף גברים משועממים ומבצע מטלות רובוטיות 
שוב ושוב. כמו הנסיכה עם האפונה, חייל אמיתי מזהים לפי מידת הרגישות 

שלו לתנאים בבסיס.
וכך התקדם נתי בצעדים כבדים לעבר שמירת צהריים נוספת במגרש — 
הכינוי שנתנו החיילים לעמדה המערבית. הבסיס כולו נבנה על שאריות של 
בית ספר, והחלק המערבי ישב על חצי מגרש כדורגל. הילדים באו לשחק במה 
שנשאר מהמגרש כל יום בדרך הביתה מהלימודים. את המשחק הם קינחו 

בסיבוב בונוס של זריקת אבנים לעבר העמדה.
היום השקיעה הייתה יפה מאין כמוה. נתי הביט בילדים והם זרקו עליו 
אבנים. הרעש לא היה נעים אבל העמדה הייתה ממוגנת והוא לא חשש מפגיעה. 
הוא לא הבין ערבית והניח שהצעקות שמלוות את האבנים מסתכמות בססמאות 
פוליטיות נגד הכיבוש בתוספת קריאות ביניים של "איטבח אל יהוד" או וריאציה 
דומה. בדמדומים הוא הוריד את משקפי השמש ועיניו נפקחו לרווחה — אחד 
הילדים המבוגרים יותר, אולי בן 14, לבש חולצה שעליה כתוב ״סוף מסלול 
צוות שמוליק״. אבל מה שבאמת הדליק את נתי זה שהילד נעל משהו שנראה 
מרחוק כמו נעלי צבא תקניות, ועוד קלות! מטר אבנים או לא, נתי עזב את 

העמדה הממוגנת תוך שנייה ונעמד על הסוללה.
הילדים הפסיקו לזרוק אבנים, הצטופפו אחד מאחורי השני ובהו בחייל, 
מחכים לראות מה יעשה. הם ציפו לתגובה צבאית באופייה, כמו שלפעמים 
הם מחלצים מחיילים אחרים — צעקות, איומים, רשרוש בנשק. היו גם חיילים 
שטענו את הנשק וכיוונו אותו ישירות על הילדים, אבל עד היום לא נורתה אש 
חיה מהעמדה המערבית. הילדים היו סקרנים לראות איזה חייל הם העלו בחכתם.
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נתי לא בזבז זמן. הוא הזדקף, הושיט יד לאפוד הצבאי והוציא שקית במבה. 
הוא הניף אותה גבוה מעל הראש בפרצוף רציני של מצביא דגול וגרם לכל 
הילדים להתפקע מצחוק. לקח להם כמה רגעים עד שנרגעו מהבמבה והם רצו 
לאסוף עוד אבנים בפנים מחויכות. אבל הילד עם הנעליים לא זז מילימטר. 
האבנים חזרו להתעופף באוויר ונתי היה צריך להתכופף, אבל הקפיד להחזיק 
את הבמבה גבוה מעל הסוללה. אבן אחת שרקה לו ממש ליד האוזן, אבל מה זה 
מכה קטנה בראש לעומת הסיכוי להביא נעליים קלות. לא היה לו הרבה זמן — 

הוא ידע שעוד רגע נדלק הפרוז׳קטור מעל המגרש והילדים יתפזרו הביתה.
האור נדלק אבל הילדים היו באנרגיות מטורפות. הם המשיכו לזרוק אבנים, 
לרוץ ולשיר בקול, עד שהילד עם הנעליים התחיל לצעוק על כולם. הילדים 
הקטנים הפסיקו מיד, והגדולים עשו עוד סיבוב של אבנים ככה בחצי כוח, רק 
כדי להראות ַלהוא עם הנעליים שהוא לא יקבע להם. כשכולם הסתלקו נשאר רק 
ההוא. הוא הביט בנתי והניף משהו ביד שמאל. נתי עשה את התנועה הזאת עם 
היד שאם אתה במסיבה יכולה להתפרש כ״רוצה לרקוד איתי״, אבל אם אתה על 
מדים נראית יותר כמו ״תגיע לפה״ או ״תוציא מסמכים״. בתגובה הילד זרק את 
החפץ ישר לידיים של נתי. זה היה ִמְסָבָחה, החוט הזה עם החרוזים שמוסלמים 
מתפללים איתו. נתי סימן ביד 3, הילד סימן חזרה 2. נתי הנהן והילד נעלם. הוא 
חזר אחרי כמה דקות עם עוד מסבחה, העיף אותה בזריקה סּוֵפר־מדויקת ונתי 

זרק לו את הבמבה בתמורה. אחרי שתיקה קצרה הילד הסתובב והלך לדרכו.
במלחמת העולם השנייה סבא של נתי התגייס לצבא החופשי של דרום 
טרנסילבניה, גוף לא מאורגן שניסה להילחם בנאצים. גייסו אותו בחורף, אז 
חילקו לכולם ציוד חורף. כשהגיע האביב כל החיילים בפלוגה זרקו את הציוד 
העודף מתוך מחשבה שעד החורף הבא הם או מתים או בבית עם האישה והילד. 
כל החיילים, חוץ מסבא של נתי. הוא סחב איתו את הפוך נוצות והמעיל והכפפות 
והגרביים והגטקעס כל הקיץ, ושמע את התגובות של החברים שלו הופכות מלעג 
להערצה ככל שהסתיו התקרב. בחורף ההוא חצי מהפלוגה מתה מדלקת ריאות.
כל חנוכה סבא היה מחלק לנכדים כובעי צמר וכפפות, אפילו שבחורף של 
פתח תקווה לא ממש היה להם שימוש. בגמר החלוקה הוא היה מספר שוב איך 
חורף אחד הרג יותר חיילים ממה שכל הגרמנים יימח שמם הספיקו להרוג לפלוגה 
בארבע שנים ארורות, ואימא של נתי הייתה מנסה להעביר נושא בנימוס. גם 
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סבא נפטר בחורף, אבל זה כבר היה בדירה בחולון עם חימום מאסיבי שסבא 
הפעיל כל ימות השנה. סבא שמר את הציוד חורף ההוא עד הסוף, וכשנתי 
פינה את הדירה אחרי השבעה הוא לא היה מסוגל לזרוק את הציוד של סבא. 
הוא השאיר הכל בבוידעם ושהדיירים הבאים יעשו עם זה מה שהם מבינים. 

נתי התגייס כעבור חודשיים.
לכל דבר מתרגלים: נעליים כבדות, אבנים על העמדה, מקלחות משותפות, 
טוסט גבינה על תנור חימום, וגם לעסקאות במבה/מסבחה בעזה. נתי סידר 
לעצמו כל יום משמרת צהריים במגרש גם במחיר של עומס שמירות. לא משנה 
מה — נתי וההוא עם הנעליים היו שם יום־יום כדי לחלוק שקיעות יפות, מטחי 
אבנים )ההוא עדיין השתתף, אבל נתי קלט שהוא מפספס את העמדה בכוונה( 
וגם כדי לעשות עסקים, כרגיל. הם דיברו בשפה האוניברסלית של משא ומתן, 
גם כשהעסקאות נהיו יותר ויותר מסובכות. האספקה המוגברת לבסיס אפשרה 
לנתי להציע חלות, שקיות שוקו, שניצלים קפואים, נרות שבת וטונה בכמויות 
מסחריות. בתמורה הוא קיבל עוד ועוד מסבחות, לוח שש־בש מעוטר מעץ, 
כדורסל לבסיס וסט שנורקל קומפלט עם סנפירים. אבל כל פעם שנתי ניסה 

להעלות הילוך והצביע על הנעליים, הילד סימן שהן לא למכירה.
בתוך השגרה האין־סופית, השמירות של שבת בצהריים היו מיוחדות. 
הדתיים בבסיס התקבצו מחוץ לבית הכנסת אחרי תפילת מנחה ופתחו שולחן 
מלא בכל טוב. הם שרו את השירים הדתיים שלהם, שהתערבבו בצורה מושלמת 
עם צבעי השקיעה. הילדים לא באו לבקר במגרש ביום שבת. במקום אבנים על 
העמדה היה את משה, אחד הדתיים בפלוגה, שעלה לסיבוב עמדות והציע לכל 
השומרים עוגה, ופלים וקולה. נתי שאל את משה על מה הם שרים שם למטה, 
והוא הסביר ששעת בין ערביים בשבת יש בה עצב מהול בשמחה. מצד אחד 
הנשמה היתרה שניתנת לנו בשבת עומדת להסתלק מהגוף עוד שעה קלה ממש, 
בצאת השבת. מצד שני אסור להיות עצובים בשבת, ולכן הניגונים המיוחדים 
של הסעודה השלישית מלאים שמחה ועצב בחלקים שווים. השירים עוסקים 
בכמיהה לאלוקים, המשיך משה בהתלהבות, שהרצון לדבקות בו יתברך ממלא 
את היהודי בשמחה תמיד, אך בד בבד נגזר עליה שלא תוכל להתממש בעולם 

הזה, הגשמי והנפסד. 
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פתאום נחתה אבן על העמדה, ושני החיילים הסתובבו לכיוון המגרש. ההוא 
עם הנעליים עמד שם לבד, יחף ועם הנעליים הצבאיות ביד. משה נראה כאילו 
הנשמה היתרה שלו פרחה ממנו על המקום. נתי עשה תנועה סיבובית עם היד 
וצעק "שו הדא?". הילד הצביע על היד, במקום שבו אמור להיות שעון, הרים 
תשע אצבעות והצביע לכיוון השער האחורי של הבסיס, זה שיוצא לכיוון מערב 

והוא כמעט תמיד נעול. 
את השער האחורי פותחים רק כשיוצאים עם נגמ"שים לתוך חאן יונס, כלומר 
רק אם יש הפרות סדר וצה״ל צריך להראות נוכחות ברחובות. האמת שמדי 
פעם השער נפתח גם למשחק כדורגל ספונטני בין החיילים לילדי השכונה. 
החיילים משחקים על מדים, רצים עם הנשק ביד ותמיד צועקים אחד לשני 
הוראות מדויקות, לעומת הילדים שמדלגים על החול בקלילות, בלי נעליים 
ובלי הרבה דיבורים. אבל כבר יותר מחודש, מאז שנזרק בקבוק תבערה על הציר, 
אין משחקים. משה שאל את נתי מה הילד המג׳נון רוצה — הרי אין כדורגל, 
בטח לא בלילה. נתי הציע למשה דיל: אחרי התפילה של הלילה משה משיג 
את המפתחות של השער האחורי מאבישי החמ"ליסט )עוד חייל דתי(. נתי מגיע 
לשער עם סחורה. נפגשים שם בתשע־אפס־אפס, מבצעים החלפה וחולקים את 
השלל. פשוט מארץ הפשוטים. משה ענה שאסור לדבר עסקים בשבת, שגם 
אם מותר היה לדבר הרי שהוא היה דורש חלוקה שווה ביניהם, מה שקוראים 

פיפטי־פיפטי בלעז, ושייפגשו בעזרת השם אחרי תפילת ערבית.
נתי ירד מהשמירה שמח וטוב לב. הרגליים שלו נשאו אותו בקלילות, כאילו 
הנשמה היתרה של משה נכנסה ישר לנעליים שלו. הוא שר במקלחת כאילו 
הוא לבד, בלי לשים לב לשאר החיילים שירדו ממשמרת צהריים. הוא ויתר על 
טוסט גבינה מחומם על תנור סולר, עלה על מד"ס והלך ישר למקרר המרכזי 
של הבסיס. נכון שבמקרר הפרטי שלו בחדר תמיד יש לנתי בלוק גבינה צהובה 
צה"לית וכמה חבילות שניצלים קפואים, אבל בכל זאת, נעליים קלות זה יותר 
מסתם שניצל. הוא חיפש משהו מיוחד עבור האירוע ומצא — מגש שלם של 
מילקי הסתתר מאחורי שורות־שורות של פרילי. כשזה זה, זה זה. הוא השתמש 
בברוסים של כדורים כדי לנייד את המילקי למקרר הפרטי שלו, וכשקצין הקשר 
ראה אותו מסתובב בבסיס הלוך ושוב הוא פשוט אמר לו ״אני ממלא תחמושת״.
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משה ונתי נפגשו בחמישה לתשע. משה עדיין היה על מדים מפאת כבוד 
השבת שיצאה לא מזמן ולא השאירה לו זמן למקלחת. הוא נפנף בצרור מפתחות. 
״איך?״, שאל נתי. משה ענה ״מלווה מלכה״, והסביר שהוא הסיח את דעתו 
של אבישי בעזרת עוגה, קולה ושירים של מוצאי שבת בזמן שהוא הרים את 
המפתחות מהמסמר בקיר של החמ״ל. השניים התקדמו לעבר השער. נתי כבר 
דיבר עם בסון, השומר שהחליף אותו בעמדה המערבית, והכין אותו לפעולה 
הלילית. הוא אמר לו שהקצין של מחלקה שתיים ביקש לפתוח את השער אחרי 
המשמרת ולתקן את התלתלית, חוט התיל ששוכב מחוץ לבסיס כאמצעי מיגון 
נוסף. כשהם חלפו על פניו נתי צעק לעבר העמדה: ״אל תירה עלינו יא בסון, 

אה?״, והשניים המשיכו לעבר השער.
הילד חיכה שם בצללים. משה פתח את המנעול והשניים עברו את השער, 
דילגו מעל התלתלית ונעמדו מולו. נתי פתח את הברוסים של המילקי. הילד 
חייך. נתי סימן לעבר הנעליים הצבאיות, שחזרו למקום הטבעי על רגלי הילד. 
הילד לקח את הברוסים, עשה תנועה של ״בואו אחריי״ והתחיל ללכת לכיוון 
חאן יונס. נתי ומשה החליפו מבטים. נתי היה בלי מדים ובלי נשק, על מד"ס 
וכפכפים. ״אתה פסיכי!״ אמר לו משה, ״פשוט התחלקת על כל השכל. אני 
לא נכנס לעזה בשביל מסבחות. וזה בכלל עבודה זרה״. בסון צעק מהעמדה 
״הכל בסדר שם למטה?״ ונתי ענה ״הכל קול, יא בסון, הכל קול״. למשה הוא 
לחש ״מה קרה לך? אתה לא רואה שהוא בסדר? הוא פתוח למשא ומתן״. משה 
לא זז. ״אני אוהב את הבחור הזה, אני אומר לך, הוא מאלה שיודעים להשיג׳ך 
כל דבר. הכל! כבר חודש אנחנו עובדים ביחד״. משה התחיל לחזור לכיוון 
הבסיס. ״טוב יא מושון, אז תישאר פה ותישאר ערני. אני נכנס איתו פה קרוב. 
אם משהו — אני נותן צעקה. אם מישהו שואל, אתה מתקן את התלתלית ואני 
בשירותים״. נתי והילד נעלמו לתוך החשכה ומשה עמד במקום ולפת את הנשק.
הילד הוביל את נתי בסבך סמטאות חשוכות. גרפיטי על הקירות, ריח של 
תבלינים וחנויות סגורות משני סוגים: כאלה שנראות כאילו הן ייפתחו מחר 
בבוקר, וכאלה שנראות כאילו לעולם לא ייפתחו שוב. הריח של התבלינים 
התחלף בריח של זבל שרק הלך והחריף. נתי תפס את הילד ביד ושאל את השאלה 
היחידה שידע לשאול: שו הדא? שו הדא? הילד נעצר, פתח ברוס אחד והציע 
לנתי מילקי. נתי הגיב ב״חלאס״ והצביע שוב לעבר הנעליים הצה"ליות של 
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הילד. הילד אמר ״ַקריב, ַקריב״, שנתי פירש כ״אנחנו קרובים״. הילד סגר שוב 
את הברוס והמשיך להתקדם. נתי כבר לא ידע אם הוא יצליח לחזור לבסיס לבד, 
והמשיך לעקוב אחרי הילד מחוסר ברירה. כל הסיפור לקח פחות משתי דקות, 
והילד נעצר מול ערימת זבל ענקית. הוא לא אמר כלום, רק הצביע לתוך הזבל.
היה קשה לראות בחושך ונתי עמד במקום. כשהילד הבין שנתי לא מתכוון 
לזוז הוא טיפס על הר הזבל והתחיל לזרוק דברים למטה. העיניים שלו התרגלו 
לחושך ונתי לא האמין למראה עיניו — זה היה ציוד צה"לי תקני, הכל מהכל. 
הציוד היה במצב נורא. כמו וטרינר שנתקל בחיה פצועה, נתי התעלם מהסביבה 
והתחיל מיד בטיפול. הוא קלט שהילד הוביל אותו למכרה זהב — הקבר של 
הציוד בלאי, זה שהאפסנאות מחליפה לחיילים בציוד חדש. כבר שנתיים שנתי 
מנסה להתחקות אחרי הקבר הזה. הוא תמיד שאל את עצמו )וגם כל אפסנאי 
שהוא אי פעם פגש( לאן הולכים כל הציודים אחרי שהם מתים? היום הוא סוף־

סוף קיבל תשובה: לאיפה שכל הזבל של המדינה נזרק — לעזה.
משה ישב על הגדר, שעון על השער עם נשק בין כוונות. הוא זיהה תזוזה 
וצעק: ״וואקף וואקף, עצור, מי שם?״. נתי ענה ״הכל קול יא מושון, דה איגל 
האז לאנדד בייבי״. משה הוריד את הנשק ושניהם הפנו מבט זריז לעבר העמדה 
למעלה. הם שמעו את בסון מקשקש בקשר עם מישהי ברשת סיאס, התדר 
הלא רשמי שבו כל החיילים בגזרה נפגשים כדי להעביר את המשמרת. ״איפה 
היית, יא גנוב?״. נתי לא ענה והגיש למשה חרמונית קרועה. ״שמעתי שיהודה 
מאצלכם עולה משפט על חרמונית. תעשה טובה, תחליף את זה בלאי ותן לו 
את החדשה. רק אל תגיד לו מאיפה השגת, אה מושון?״. ביד השנייה נתי החזיק 
זוג נעליים צבאיות. הן היו קרועות, לאחת לא הייתה סוליה, הן בכלל לא היו 

באותה מידה. אבל הן היו קלות כמו נוצה.

*
משה פליקס, תלמיד בחוג לספרות בעברו הרחוק וחייל גבעתי בעברו הרחוק עוד 

יותר. שירת בעזה בקיץ 1999 במסגרת מחלקה של בני ישיבות הסדר.
סיים את השירות הצבאי ללא אותות גבורה או אירועים ביטחוניים יוצאי דופן, 
אבל עם לא פחות מחמישה זוגות נעלי חי״ר תקניות שעדיין שוכבים בארון אצל 

ההורים ליד שתי חרמוניות ועוד שלל רב.
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ּוַבַּלְיָלה ָיַׁשן ִמיָכֵאל / אייל שלום

ן ִמיָכֵאל ְיָלה ָיׁשַ ּוַבּלַ
ַכב ב ֹלא ׁשָ ַאְך ַהּלֵ

ַחּלֹונֹו ֵרז ּבְ יט ֵאיְך ֵאין ַמְלָאְך ִמְזּדָ ַמּבִ
ר ּפֹל ּבֹוֵער ִויַסּפֵ ּיִ ׁשֶ

ְלִמיָכֵאל ֶאת אֹודֹוָתיו
ּוִמיָכֵאל

ל ּדֵ ּתַ ת ּוִמׁשְ ּבָ ׁשַ ִמיד ְסּפֹוְרִטיִבי ּבְ ּתָ ׁשֶ
ְיָלה ְרבֹות ַהּלַ ם ֵלב ֵאיְך ּבִ ֹלא ׂשָ

ַהּכֹל ֵהֵחל ּוִבְתנּוָעה
ּנּו ָוָהְלָאה ִמּמֶ

ַרע צֹוֵבר ְרָוִחים ְלִהּקָ
פּוְך ַעל ֶהָחֶזה ֲעגּוַע ָשׁ מֹו ּגַ הֹות ּכְ ֲאָדוֹות ּדֵ

ְקָרה ֵיין ְנָתִזים ָהדּוף ָחָלק ַעל ַהּתִ

ַחר ֱהיֹותֹו ְוֵאין ׁשֹוֵאל ְוֵאין ּגֹוֵאל ִמּשַׁ
ן ִמיָכֵאל ְיָלה ָיַשׁ ּלַ י ּבַ ּכִ

ָבר ֹלא ֵאַרע. מֹו ָדּ ּכְ
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ַּכָּמה ִחַּיְכנּו ְלבֹואֹו / אייל שלום

ֵאיֹפה ש
יִחים )הּוא( ַמּנִ

ה ַעְצמֹו ָרִגיל ֵמִריץ לֹוֵקַח  עֹוׂשֶ
ְלַהְראֹות ְוָאז נֹוְתִנים לֹו 

י הּוא( ו ִמיד )ּכִ ּתָ
ה.  ֶזה ַהְרּבֵ

א  הּוא ּבָ ּוְכׁשֶ
ֹוָאִלים אֹותֹו  ׁשּ ֶשׁ הּוא מַהְנֵהן ּכְ

הּוא ׁשֶ ִמים ּכְ ְוֶזה ָנִעים לֹו ְוַהּכֹל ּתָ
ל ִצּוּוִים  ל ֶמֱחוֹות ׁשֶ ֻמְרּגָ

יִבים  ּמֹוׁשִ ׁשֶ ְכָלל ּכְ ים ּבִ ְוֹלא ַאּלִ
ִהיא ׁשֶ ֶרְך ּכְ ֶטן ַעל ַהּבֶ אֹותֹו ּבֶ

ים  ִנְדנּוָדּה ּוְמַהּסִ ּבְ
ם לֹוְקִחים  הּוא ִנְרּדַ ׁשֶ לֹו ּכְ

ה  ִחּלָ ים ּתְ ׁשִ ל ֶאָחד( ּוְמַבּקְ לֹו )ּכָ
ָכְך ּבְ א ׁשֶ ּלֵ הּוא ִמְתּפַ

ָבִרים ַאְך  ֲאמּוִרים ַהּדְ
ָטח  ׁשְ ָבר ּגֹוְרִרים אֹותֹו ְלֹאֶרְך ַהּמִ ּכְ

יִלים לֹו  ּוַמְפׁשִ
ּגַֹבּה  תּוִלים ּבַ           ת'ּבְ

ֶרְך מֹוְדִדים                               ּבֶ
                                             לֹו ואֹוְמִרים 

                                                             ש
ִדּיּוק ְלָכְך. ֹלא ּבְ
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כאן / סיון גל

מאיה מתעוררת לקול צעקתו של אביה. אימא שלה עונה לו בשקט, כמעט 
בלחש, מהסה, משתיקה. והוא, הוא צועק כמו אינו שומע אותה, כאילו אינו 
מכיר בקיומה. "שהבנות לא ישמעו, בבקשה". הוא כבר מתרומם על רגליו, 
היא יודעת. היא שומעת את הכוס המתנפצת ואת צעדיה המהירים של אימה. 
מאיה רוצה להיעלם. כל הזמן ותמיד. היא בת תשע ולא רוצה להיות, כאן או 
בכלל. בבית הספר כמעט אף אחד לא מדבר איתה. הילדים לא פונים אליה אף 
פעם, המורות לא שואלות אותה דבר. לפעמים בכיתה המורה מחפשת מתנדב 
לפתרון תרגיל על הלוח, ואם אף אחד לא מצביע הלב שלה מתחיל לפעום מהר 

מדי, הפנים שלה מאדימות ובוערות. שלא תבחר בה, רק שלא תקרא בשמה.
היא למדה לקרוא מהר ומוקדם. בגיל שבע כבר בלעה ספרים שלמים תוך 
שעות ספורות. היא אהבה סיפורים על אחרים. היא קראה את אליס בארץ 
הפלאות אולי שמונה פעמים, את בילבי לפחות חמש. היא אהבה את פצפונת 

ואנטון ואת אן האסופית.
אימה מתווכחת איתה בכל ערב בשעת ההשכבה, ומאיה נושאת ונותנת 
עימה — עוד פרק אחד, עוד שלושה עמודים ודי. היא התקשתה להתנתק 
מהסיפורים, מהדפים ומהמילים. לא רק משום שהיו סוחפים או מרתקים. היא 
פחדה מהמחשבות ומהקולות שיתגנבו לראשה כשתניח לספר ותכבה את האור. 
דלת חדר ההורים נטרקת בעוצמה. היא מכסה את אוזניה. אביה פורץ את 
הדלת והם ממשיכים. הצעקות קרובות, חודרות. אימה זועקת מילים שמאיה 
מתקשה להבין. גופה מתכווץ, מבקש להצטמצם. ואז שקט. שקט שיישאר גם 
מחר, גם בימים הבאים. השתיקה המוכרת. חודרת אל גופה, מעמיסה עליה את 

מלוא משקלה.
כשמאיה הייתה מתקשה להירדם, היא הייתה מדמיינת שפיטר פן וטינקרבל 
מתגנבים לחדרה ובוזקים על ראשה מעט מאבקת הקסמים הגורמת לילדים 
לעוף. הם היו מלמדים אותה איך מחליפים את מחשבותיה שלה במחשבות 
חיוביות, מראים לה את הדרך לארץ לעולם לא — ארצם של הילדים האבודים, 

ילדים שנעלמו. הסיפור הילך עליה קסם.
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בבית הספר הייתה ספריית השאלה לא גדולה. שני מדפים עמוסי ספרים 
נפרסו לאורך קומת המרתף. הספרייה הייתה פתוחה פעמיים בשבוע, לאחר שעות 
הלימודים. מאיה הייתה שואלת בכל שבוע שני ספרים, לפעמים ארבעה. ריח 
הטחב של המרתף נעשה הריח האהוב עליה. ריחו של השקט הנפשי שהעניקו 
לה הדפים הכתובים. עוד לפני שהגיעה לספרייה, הייתה יודעת באיזה ספר 
תבחר היום. מלווה במבטה את ידה של הספרנית הכותבת את בחירתה בכרטסת 
ההשאלה. מתענגת על הרשימה המתארכת, על תאריכי ההשאלה וההחזרה 

הצפופים, מתרפקת על זיכרונות הסיפורים שקראה.
ליום הלימודים הייתה מגיעה תמיד עם ספר בחיקה. קוראת בו בהפסקות, 
בשיעורים החופשיים, ברגעים המתים שבהם אחרים חיים. לעיתים נאלצה 
להישאר בבית הספר לאחר שעות הלימודים ולחכות לאחותה הקטנה כדי 
שיצעדו יחד בחזרה הביתה. אז הייתה יושבת מאחורי במת הבטון המשמשת 
את התלמידים לכינוסים וטקסים. יושבת לה בשעות הצהריים בחצר הנטושה 
וקוראת, נעלמת ולא נמצאת שם. היה נדמה לה שעם הזמן הפכה היעלמותה 
למטרתה העיקרית. כל כך קיוותה שאם תחדל להיות, יחדלו גם המחשבות, 
הפחדים, התהיות. יחדלו גם החששות שהאחרים רואים אותה ויודעים. שהם 

יודעים מה מתרחש בין כותלי ביתה ונפשה. 
שנת הלימודים עמדה להסתיים ומנהלת בית הספר כינסה את התלמידים 
למפגש סיום השנה מול במת הבטון. היו נאומים ושירים, תודות וזרי פרחים 
ולבסוף טקס הענקת תעודות למצטיינים. מאיה ישבה שם, ללא הספר שבידה 
תמיד. מרחפת מעל, לא מתעניינת ולא מעניינת. המנהלת קראה לילדים הבולטים. 
אורי כץ קיבל תעודה על הישגיו הלימודיים וגילי ניר על הישגיה החברתיים. 
המנהלת הסבירה שהשנה חשבה גם על מצטיינים בתחומים נוספים, כאלה 
שאולי לא רואים הרבה, אחרים, מיוחדים. דני כהן היה מצטיין בהקמת מיזמי 
התנדבות, ומיקה לב היתה מצטיינת בהשתדלות. "ומאיה דולב, על הצטיינות 
בקריאה! מאיה, בואי אלינו!" קולה של המנהלת כמו שלף אותה מהסוואתה. 
היא הרימה את ראשה. מולה עמדה מחנכת הכיתה, מחייכת ומסמנת לה בידה 
להתקרב. ליבה פועם, ראשה סחרחר. עיני תלמידי בית הספר כולן מונחות 

עליה. שקט. כולם מבחינים בה. היא שם.
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היא קמה ממקומה והחלה לצעוד לכיוון הבמה. מבטי התלמידים מלווים 
אותה בדרכה, צעד אחר צעד. בחילה אוחזת בקרביה. עיניה מאבדות את המיקוד. 
היא עומדת לצד המנהלת המגישה לה תעודת הצטיינות בקריאה. "מאיה שלנו 
קראה השנה שלושים וארבעה ספרים! שלושים וארבעה ספרים מספריית בית 

הספר שלנו! ילדים, מחיאות כפיים למאיה!", הכריזה המנהלת בהתרגשות.
הם מוחאים כפיים והיא עומדת מול התלמידים. חשופה, פגיעה, נוכחת 
מדי, כאן ועכשיו. דמעות החלו להיקוות בזוויות עיניה. נשימתה הפכה כבדה.

הם בגדו בה. כולם. שלושים וארבעת הספרים השאולים מספריית בית הספר. 
התחזו, מעלו, שיקרו. במילותיהם, באותיותיהם, בדפיהם הרכים, הצהבהבים, 
המריחים מוותק רב בשנים. הם הפנו לה עורף. נספרו בהיחבא בחדרי חדרים. 
הרכיבו רשימות בסתר. הוציאו אותה אל האור. הפנו אליה את הזרקור. ועכשיו 
היא עומדת כאן. עם תעודת ההצטיינות בקריאה בידיה. והם כולם רואים אותה. 

והם יודעים.

*
סיון גל, ילידת 1984, מסיימת בימים אלו את התואר השני בספרות ותלמידת 

התוכנית ללימודי תעודה בעריכה לשונית באוניברסיטת תל אביב.
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ֶשַׁהֹּכל ִנְהָיה ְּבֶחְדלֹונֹו / רות קינן

ָלתֹות ירֹות, ַהֲחִדירֹות, ַהֲחָדִרים, ַהּדְ ֱאֹלֵהי ַהּדִ
ּקֹות ים ּדַ לֹוׁשִ י ׁשְ רֹות ִמּדֵ חֹות ְוִנְסּגָ ְפּתָ ּנִ ׁשֶ

ָקִבים, ָהֲעֵקבֹות ֲחנֹות, ַהּנְ ְרָכִנים, ַהּצַ ֱאֹלֵהי ַהּצַ
ִנים ַסּדָ קֹות ְבּ מֹו ַצָלּ ִדיִנים ּכְ ַעל ַהּסְ

ַמֲאֵפרֹות חֹוְרִרים, ַהּמֹוֲעִכים ְבּ ֱאֹלֵהי ַהּסֹוֲחִרים, ַהּמְ
פֹות ַכּסָ ְרּכֹוִנים ּבְ ְרָעפֹות אֹו ּדַ ּסַ מֹו ֶאְגרֹוִפים ּבַ ּכְ

מֹות ָהֲעלּומֹות, ַהֲהלּומֹות ׁשָ ְוַהּנְ
ַחּלֹונֹות מֹו ִצּפֹוִרים ּבְ טֹות ּכְ ְחּבָ ַהּנֶ

ֲחִריקֹות ִמּטֹות ְמָחקֹות ּבַ ּנִ

*
רות קינן, ילידת 1970, בוגרת החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. מעצבת 

מוצר ומעצבת גרפית, כותבת שירים.



82  לכל הרוחות

By Whose Nullification All Comes  
Into Being / Ruth Keinan
The god of apartments, undergarments, compartments, doors
that open every thirty minutes only to close
the god of consumers, putrefactions, cavities, tracks
on sheets like scars from sledgehammer cracks
the god of peddlers, perforators, squashing cigarettes on asphalt
like fists to diaphragms or passports in vaults
and the secret, stricken souls
banging like birds against windows
erased with the moaning of bedfellows

*
תרגום: ירדן גרינספן

На Все Отсутствие Божье / Рут Кэйнан
Бог помещений, вторжений, строений, дверей,
Что открываются и затворяются каждые тридцать минут
Бог потребления, вони, отверстий, следов
На простынях — как шрамов на наковальнях.
Бог торгашей, давящих окурки
Как кулаками под ребра. Как отнятые паспорта
И души скрытые, поражённые
Как птицы бьются в окно,
Стираются в постельный скрип

*
תרגום: נטליה קרוטיקובה. בת 57 מרמת גן, מתרגמת שירה ופרוזה.



תשע״ח — 2018  83

الذي ل يَُكوُن َشْيٌء إِّل بِفَنَائِْه / روت كينان 
قَِق، اإِليَلِج، الُغَرِف، األْبَواِب إِلَهُ الشُّ

التي تُْفتَُح وتُْغلَُق ُكلَّ ثَلثِيَن َدقِيقٍَة 
َوائِِح الَكِريهَِة، الثُّقُوِب، الُمخلَّفاِت بَائِِن، الرَّ إله الزَّ

َعلَى الَمليا َكالنُُدوِب َعلَى الَسنَاِديِن
إِلَهُ التَُّجاِر، الَخاِرِميَن، السَّاِحقِين في الَمنَافِِض

َكلََكَماٍت َعلَى الِحَجاِب الَحاِجِز أو كَجَوازاٍت في الَخْزنَاِت 
واألْرَواِح النَِّكَرِة، الَمْفُزوَعِة

بَابِيِك الُمرتَِطَمِة َكالَعَصافِيِر بالشَّ
ِة يَْمُحَوها أَنِيُن األِسرَّ

*
תרגום: איאד ברגותי. יליד נצרת )1980(, בוגר החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

באוניברסיטת תל אביב, מתגורר בחיפה. סופר, עורך ומתרגם. 
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ሁሉም ነገር ሲያበቃለት / ሩቲ ኬናን

የሰውን ውስጣዊ ስሜት ፍላጎቱን

በየግማሽ ሰዓት ንረቱን ግለቱን

የሚቆጣጠረው በርና መስኮቱን

ያንንም ያንንም ሸመታ ማብዛቱ

 ካንሶላው የሚቀረው ጠረኑ መክፋቱ

ዱካውን ተከትሎ በሞደሻ መትቶ

የእድሜ ልክ ጠባሳ ከውስጣችን ቀርቶ

የሹም ነጋዴዎች ገንዘብ እምነታቸው

 በመተርኮሻ ላይ መጨፍለቅ ስራቸው

እንዳትንቀሳቀስ በካዝና ፓስፖርትህን ደብቀው

ይጥሉሃል ውስጥህን በሳስተው

 ሆድቃህን በቡጢ ደልቀው

አይ እነዚህ ስውር የተጎዱ ነፍሶች

ከመስኮት ተላትመው እንደቀሩት ወፎች

ሲጢጥ ብለው ቃስተው ሲያልፉ በውስጣቸው

አንተ የት ያለህ ደግሞስ ምን አልካቸው

*
תרגום: מספן בלאי. מספן עובד כמתרגם לאמהרית יותר מעשר שנים. הוא היה 

עורך בטלוויזיה האתיופית וכיום עובד כמורה לאמהרית בתיכון.
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חדר 101 / איתמר בן יאיר

פיו של ראול התמלא יובש והוא נתקף דחף בלתי נשלט לכחכח בגרונו כאשר 
אסמא, המלצרית הרפואית הראשית במחלקה, הודיעה בישיבת הצוות שהוא 

עובד השבוע עם חדר 101.
״עם החדר״, הדגיש בפניהם האדון רבינוביץ', מנהל שירות הלקוחות שהרשים 
כל כך את ראול בחליפה הכחולה־כהה שלו, בחולצתו הלבנה המעומלנת ובשיערו 
הבהיר המונח בעיקול על גבי מצחו, שהעניק לו מראה של אדם חשוב שבכל 
זאת מרשה לעצמו ליהנות מקורטוב של רוח נעורים. ״אני מדגיש: לא ב־חדר״, 
האדון רבינוביץ' זקף את אצבעו המורה, ״זה שינוי מחשבתי שאתם נדרשים 
לבצע על מנת להצליח פה, יקרים. אלו מכם שיעבדו עם החדר לא יזכו רק 
לבונוס של שלוש מאות שקלים לשכר היומי אלא לחוויה החד־פעמית של להיות 
אחראי על תפקודו, ויש שיאמרו אף על רווחתו, של חדר שהוא ממש אורגניזם״.
ראול יצא מחדר הישיבות והתקדם לעבר שער הכניסה לחדר 101. ״כאשר 
הזדמנות נופלת לחיקו של אדם מוטל עליו לעשות דבר אחד בלבד: לאמץ 
אותה לחיקו בזרועות פתוחות״, הוא אמר לעצמו בקולו של האדון רבינוביץ'. 
הוא זקף את כתפיו, העלה חיוך דק על פיו ודחף דרך השער את עגלת השירות 
המבריקה שהכילה אין־ספור שפופרות קטנטנות מלאות בנוזל שקוף, צמיגי 
מעט, של תרכובת מינרלים וחלבונים. הוא המשיך ללכת במסדרון הארוך, 
שמע את הקליק־קלוק של שער הזכוכית הנסגר מאחוריו, ופתח בעזרת טביעת 

האצבע שלו את השער השני בסוף המסדרון.
החדר נראה בדיוק כפי שהראו להם בסרטון ההדרכה: משושה צבוע בז' 
בהיר, במרכזו מיטה זוגית גדולה ועליה מצעים לבנים בוהקים, מול המיטה 
מסך טלוויזיה ומעליה ציור נוף רחב של עמק החולה. זה היה הקישוט היחיד: 
שאר הקירות אכלסו את הידידים. על כל קיר ניצבו שני מדפי מתכת רחבים, 
אחד צמוד לרצפה והאחר שני מטרים מעליו, ועליהם שכבו הידידים. לצד כל 
מדף הותקנה קופסה וממנה יצאו שני צינורות: אחד מחובר לגבו של הידיד 
והאחר מודבק על הקיר, סובב את קירות החדר, עד שהוא מגיע בסופו של דבר 

לאורח השוכב במיטה.
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על המיטה שכב גבר לבנבן וקירח בעל עור פנים הדומה לבצק שתפח יותר 
מדי והתחיל לפתח בועות אוויר במקומות אקראיים, תופעת לוואי נפוצה 
בקרב האורחים במחלקה. ״שלום האדון דניאלי״, ראול דקלם תוך כדי הצצה 
בניירות שנחו על חלקה העליון של עגלת השירות. ״שמי ראול ואני אהיה 
המלצר הרפואי שלך לשעות הערב והלילה בשבוע הקרוב. בשעה 7:00 בבוקר 

תגיע לכאן נדיה...״.
"לא צריך, שמעתי את הנאום במשמרת הבוקר״, האדון דניאלי קטע אותו 

בקול עדין. ולאחר רגע שאל: ״אתה לא מזהה אותי?״.
ראול הרים את ראשו מהניירות והסתכל שוב בגבר ששכב במיטה, מבולבל 

מעט.
״אני רואה שאתה עדיין קורא לעצמך ראול״.

ראול מצמץ בעיניו כמה פעמים, גלגלי מוחו מקרטעים אך בסופו של דבר 
תופסים תאוצה. ״אז בגללך נתנו לי את חדר 101?״, הודיע יותר מששאל. הוא 
תהה באמת מדוע זכה לתפקיד, שלושה שבועות בלבד לאחר שהתחיל לעבוד 

במחלקה.
פניו הבצקיות של האדון דניאלי לבשו הבעה זחוחה מעט. ״טוב, אני בכל 

זאת משלם סכום יפה בשביל החדר הזה, לא?״.
ראול התפתה לשאול את האדון דניאלי כמה יפה הסכום, אבל התגבר על 

הפיתוי.
״אז איך זה קרה שהפכת לסניטר? אני מקווה שזה לא מעליב אותך שאני 

שואל, אבל לא הרבה יוצאים מהעולם הזה״.
״לא סניטר, מלצר רפואי״, ראול תיקן את האדון דניאלי, ״אני לא רק מעביר 
אורחים ממקום למקום אלא דואג לחוויית האירוח הכוללת שלך במרכז הרפואי 
הילטון־שיבא ולתפקוד סביבת המגורים, זה תפקיד מפתח בעולם הרפואה 
הפרטית ההולך וגדל״. כמובן, הייתה זו חזרה מדויקת על מילותיו של האדון 

רבינוביץ' כפי שנאמרו בפגישת ההיכרות לפני כמה שבועות.
״כן״, האדון דניאלי אמר בחיוך, ״אני מכיר את התפקיד. אני בתחום של 
הרפואה הפרטית למען האמת, מהזווית של החקיקה, אבל עוד לא התרגלתי 
למושגים החדשים״. הוא שתק לרגע ואז הוסיף: ״אתה לא רוצה לשאול אותי 

מה אני עושה פה?״.
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ראול הצביע על הדפדפת שנחה על גבי העגלה שלו, ״אני יודע מה אתה 
עושה פה. סרטן בלבלב?״.

האדון דניאלי הנהן בכובד ראש.
״אני מצטער לשמוע״.

״זה לא נורא, היום זה כבר לא כמו פעם. אני לא אוהב להיכנס לחדר הזה״, 
הוא הצביע על מדפי המתכת שעל הקירות, ״עושה לי תחושה מוזרה, אבל זה 

מחיר קטן לשלם״.
״אז מה, האדון יהונתן דניאלי?״, ראול העז בסופו של דבר.

פניו של האדון לבשו את אותה הבעה זחוחה. ״אתה הכרת אותי בשם אחר, 
נכון?״.

״גם הפנים היו עם קצת פחות בועות״, העיר, ומיד הצטער שעשה זאת. 
האדון רבינוביץ' לא ציין זאת במפורש אבל ראול הבין מיד שגם הבועות 
נופלות בקטגוריה של משאל"ה: מילים שאסור להזכיר. מילים נוספות: אשפוז 
)במקום ֱאמֹור: אירוח(; תרופה )במקום אמור: תוסף תזונתי(; מחלקה )במקום 
אמור: סביבת מגורים(; מטופל )במקום אמור: אורח(; תורם תאים ניגודיים 

)במקום אמור: ידיד(.
״כן״, האדון דניאלי אמר, על פניו הבצקיות עולה אדמומיות קלה של מבוכה. 

״למרות הטכנולוגיה והכל יש תופעות לוואי, אתה יודע איך זה״.
ראול ישב מול סט המוניטורים שבחדר הבקרה, עוקב בעיניים פעורות אחר 
הצפצופים שבקעו מהם, וניסה לזהות חריגות קטנות בקצב ולטפל בהן לפני שהן 
מתפתחות לכדי אזעקה צורמנית. מדי פעם אחד מהמוניטורים היה מצביע על 
חריגה במדדים. ברגע שראול זיהה שהביפ־ביפ הארוך והעבה הופך לביפ־ביפ־
ביפ דק וקצר הוא היה קופץ על רגליו ונכנס לחדר, מאיר את דרכו בעזרת פנס 
קטן כדי לא להעיר את האדון דניאלי, מאתר את הידיד שדורש איזון מינרלי 
ושופך לפיו את הנוזל המשונה. הוא שמע מאחד המלצרים הרפואיים האחרים 

שזהו אותו האוכל שאסטרונאוטים אוכלים בחלל.
לקראת השעה 2:00 בלילה נשמע צליל נוסף: לא ביפ־ביפ עבה ולא ביפ־
ביפ־ביפ דק אלא בלופ־בלופ בגוון הבס, אשר מצביע על כך שהאורח קורא 
לו. רגליו של ראול נענו מיד בקפיצה מתוחה. רק זה חסר לו, שבלילה הראשון 

שבו הוא אחראי על החדר משהו יקרה.
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״הרבה שנים לא התראינו״, האדון דניאלי אמר לראול כאשר גלגל לכיוונו 
את עגלתו הכסופה, כאילו הוא ממשיך שיחה שרק הופסקה לכמה רגעים. ״למה 

נעלמת לי אז?״.
״האדון דניאלי״, ראול התחיל להגיד, אבל האדון דניאלי קטע אותו מיד 
בזקירת כף ידו הפתוחה, שהפכה לליטוף עדין כאשר הוא הוריד אותה לעבר 

זרועו של ראול, ואמר: ״יהונתן, בבקשה״.
״הייתי בן שלוש עשרה״, ראול אמר, כאילו זה מסביר את היעלמותו.

״תדע לך״, האדון דניאלי הוסיף כממתיק סוד, ״חזרתי לגן לחפש אותך״.
״בגן כבר לא הייתי״, ראול אמר. האדון דניאלי הסתכל בשקט בעיניו 
והעביר את אצבעו המורה הלוך ושוב על השערות הדקות של זרועו, גורם להן 
להסתמר לרגע. ראול נכנע: ״חזרתי למשפחה שלי בחברון לכמה זמן, אבל זה 

לא החזיק מעמד״.
האדון דניאלי הנהן בראשו כמי שכל הסיפור גלוי לו, ״שיערתי שאתה 

בכלא, למען האמת. מניסיוני, זה השלב הבא אחרי גן החשמל עבור רובכם״.
ראול שתק לכמה רגעים, לא בטוח מה לעשות. היה דבר־מה מפתה באינטימיות 
הזו שאף אחד מהמלצרים הרפואיים האחרים לא נהנה ממנה. בסופו של דבר 
הפיתוי הכריע אותו והוא שאל: ״אמרת שאתה בתחום של הרפואה הפרטית, 

מה הכוונה?״.
״החברה שלי מקדמת הליכי חקיקה שונים. עכשיו אנחנו עובדים על תיקון 
לחוק הרפואה והטיפול, שיסיר את המגבלה על התעריף שחברות ההכשרה 
יכולות לגבות ממועמדים ומבתי החולים. הפרויקט הראשון שלנו למעשה 
היה יוזמה של רני כהן, הבעלים של בית החולים הזה ושל עוד כמה מרכזים 
רפואיים, והוא פתח את הדלת החקיקתית, אפשר לומר, לשימוש בתורמי תאים 

ניגודיים. צחוק הגורל, נכון?״.
ראול הנהן בכובד ראש, כמי שמעבד ושוקל את דבריו של האדון דניאלי 
ובוחן את חשיבותם אף שלא הבין אותם לחלוטין. הוא חיפש דבר־מה לומר 
והצטער שהוא לא מכיר אף מנכ"ל ולא מבין בחוקים. ״אתה מכיר את האדון 
רבינוביץ'?״, הוא שאל, ״הוא מנהל את מחלקת שירות הלקוחות כאן. אולי 

יצא לך לעבוד איתו?״.
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האדון דניאלי חייך אליו. ״לא נראה לי, אני לרוב לא בקשר עם אנשי שירות 
הלקוחות״.

ראול המאוכזב פנה לעבר מסך הטלוויזיה הכהה ובחן את דמותו שהשתקפה 
שם. הוא נראה כל כך צנום בחדר הגדול הזה, לצד המיטה הרחבה והגבר בעל 
הבשר ששכב בה. הוא הרגיש כאילו הלך והתבגר בשנים שחלפו אבל בבואתו 

נשארה בת שלוש עשרה.
״אתה נראה טוב, התבגרת יפה״, האדון דניאלי אמר, כאילו ניחש על מה 

הוא חושב.
״תודה״, ראול השיב. הוא רצה להגיד לו ״גם אתה״, אבל הבין מיד שזה 
ישמע מזויף. במקום זה הוא אחז בכף ידו הגדולה של האדון דניאלי, הרים 
אותה לגובה עיניו ובחן אותה. בקצה הקמיצה נחה טבעת זהב עבה שעליה 
חריטה עדינה של מעוינים. ראול הוריד אותה בתנועה איטית מאצבעו של 
האדון דניאלי והשחיל אותה על הבוהן שלו, מתרחק צעד אחורה ופושט את 

ידו מעל המיטה. ״מתאים לי?״, הוא שאל.
״מאוד״, האדון דניאלי ענה.

ראול חייך בחזרה, הוריד את הטבעת וזרק אותה על חזו של האדון דניאלי. 
הוא הסתובב על צירו בתנועה חלקה כרקדן על במה, והלך לעבר הקיר. מודע 
לכך שהאדון דניאלי בוחן כל צעד שלו, הוא עיכס בישבנו בעדינות והקפיד 
שלא להחזיר לו מבט. בסוף הסיבוב הוא הגיע שוב למיטתו של האדון דניאלי, 
התיישב עליה, נענע את רגליו קדימה ואחורה כמו ילד שמשחק על שולחן העבודה 
של אביו, ושאל: ״נו, אז אתה צריך משהו, האדון דניאלי, או שאני משוחרר?״.
האדון דניאלי התרומם במיטתו, השחיל את ידו תחת חולצתו של ראול, 

ליטף את גבו והעביר את אצבעו לאורך עמוד השדרה שלו.
מגעו של האדון דניאלי גרם לראול לרטט קל. הוא נזכר בפעם שהאדון 
דניאלי — טוני, כפי שהציג את עצמו אז — לקח אותו לבית מלון על חופה 
של תל אביב. זאת הייתה הפעם הראשונה שהוא היה במקום כל כך מפואר. 
הוא הסתובב מוקסם, בדק כל פינה וכל זווית של החדר הגדול. בשלב מסוים 
הוא יצא למרפסת, הסתכל על התחתית השחורה בלי סוף ושלח את חצי פלג 
גופו העליון החוצה, מה שגרם לטוני להשתנק לרגע ולראול לחייך בסיפוק. 

דבר־מה התעורר בו.
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״חכה רגע״, ראול אמר וצעד לעבר הקיר שמול המיטה. הוא עבר בין הידידים, 
הניח את כף ידו על מצחם והסיט את ראשם שמאלה, כך שמסלול המבט של 
עיניהם הפקוחות לא יתנגש במיטה. הוא התיישב על קצה מיטתו של האדון 

דניאלי, חלץ את מגפי העבודה הלבנים שלו והשתחל מתחת לסדינים.
בלילה שלמחרת, באותה השעה פחות או יותר, נשמע שוב רעש הבלופ־בלופ 

ונדלקה הנורה הכחולה שמעל מקום מושבו של ראול.
״אולי תספר לי למה ראול?״, האדון דניאלי שאל אותו זמן מה לאחר מכן, 

מלטף את בטנו הקעורה מתחת לסדין.
״אולי תספר לי למה טוני?״, ראול השיב בשאלה ויצא מהמיטה, אך במקום 
לנעול את מגפי העבודה הלבנים שלו, הניח את רגליו בנעליו של האדון דניאלי. 
הוא הלך לקצה השני של החדר והסתכל על עצמו במראה. הוא נראה מגוחך 

מעט: ללא חולצה, לבוש מכנסי בית חולים ומגפי עור.
״מה אתה מודאג״, קרא אליו האדון דניאלי מהמיטה, ״אתה יפה, אתה יפה״.
ראול חלץ את המגפיים, רץ לעבר המיטה וקפץ עליה בכל גופו, משעין 
את ראשו על ידיו בתנוחה ילדותית שחשפה את מיעוט שנותיו. ״אז תספר לי״, 

אמר, ״למה טוני?״.
״טוב, בפעם הראשונה שנתתי את השם הזה בגן חשבתי על מישהו שהכרתי 
לפני הרבה שנים, בתקופה שעבדתי בתור אנליסט עסקי. הוא היה בחור אמריקאי־

סיני בשם טוני לינג, סמנכ"ל תפעול של חברת תובלה״.
״למה דווקא הוא?״.

״למען האמת, זה קצת מצחיק. עבדנו עם הצוות של טוני במשך כמה חודשים 
והוא לא הפסיק לקשקש לנו על הבחורות שלו. כל היום, בוקר עד ערב, הוא 
היה מספר על הבחורה שהוא היה איתה אתמול וההיא שהיה איתה שלשום וזו 
שיהיה איתה מחר. עכשיו, טוני לא היה בדיוק מה שאתה מצפה מבחור עם חיי 
מין סוערים כל כך. הוא היה חיוור, שמנמן ודי משונה, ואף פעם לא דיבר עם 
הנשים במחלקה. אבל אני הייתי אנליסט צעיר והוא היה בכיר בחברה שייעצנו 
לה, אז לא שאלתי יותר מדי שאלות. כשסיימנו את הפרויקט טוני הזמין את כל 
האנליסטים לחגוג איתו בסוויטה שלו. החבר'ה הבכירים יותר התחמקו, אבל 
אני ועוד שלושה אנליסטים צעירים לא העזנו ובאנו איתו. הגענו לסוויטה, 
פתחנו את הדלת ושם חיכו לנו חמש זונות מבוגרות, בנות חמישים לפחות, 
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עם כרס בולטת ופנים מרוחות באיפור, יושבות על הכורסאות בסלון ומעשנות 
סיגריות. אני ושאר האנליסטים הסתכלנו אחד על השני ולא ידענו מה להגיד. 
אחרי כמה רגעים פשוט התחלנו לצחוק. לא יכולנו להפסיק. צחקנו וצחקנו עד 

שבסוף הוא נעלב וגירש אותנו מהחדר״.
״תורך״, האדון דניאלי אמר לאחר זמן־מה, ״למה ראול?״.

ראול קפץ מהמיטה על רגליו בתנופה אחת. ״למה נראה לך שזה לא השם 
האמיתי שלי?״, הוא שאל את האדון דניאלי, בעודו מתקדם לעבר הקיר.

״אני לא חושב שזה שם נפוץ במיוחד בחברון״.
ראול חייך והחל לבדוק את המוניטורים של הידידים, עוצר ליד אחד מהם, 
מוציא מהמגירה את שפופרת המלחים והחלבונים ומצמיד אותה לפיו של הידיד.
״ראית פעם את הטלנובלה ׳תשוקה בשמיים׳?״, ראול שאל בסופו של דבר, 

מחכה שהשפופרת תתרוקן.
״לא נראה לי״, האדון דניאלי אמר בחיוך.

״זו סדרה על חברת תעופה ארגנטינאית״, ראול אמר וזחל בחזרה למיטה, 
מניח את ראשו על חזו של האדון דניאלי. ״הסדרה עקבה בעיקר אחר צוות 
הדיילים, הרומנים ביניהם והתככים, אבל מדי פעם היו פרקים שעסקו בהנהלה. 
ראול היה אחד המנהלים וגם טייס חובב, וכמעט בכל פרק שהוא הופיע בו הוא 
בסופו של דבר היה מנחית מטוס לגמרי לבד. זה היה קצת מגוחך אבל בתור 

ילד הייתי די מאוהב בו״.
למחרת ראול חשב על הפגישה שלהם כל היום. במהלך המשמרת אוזנו הייתה 
כה דרוכה לצליל הבלופ־בלופ שהוא התקשה להתרכז בצפצוף של המוניטורים. 

בסופו של דבר, כמה שעות לאחר תחילת המשמרת, האדון דניאלי קרא לו.
השעה הייתה 2:00 בלילה וראול כרע על ארבע על המיטה, פלג גופו העליון 
עירום ומכנסיו מופשלים עד השוקיים. מאחוריו רכן האדון דניאלי, לבוש 
בחולצה לבנה דקה אך עירום מהמותניים ומטה. האדון דניאלי הצמיד את פיו 
לעורפו של ראול ולפת את איבר מינו באחיזה שהייתה הדוקה מדי לטעמו של 
ראול, גם אם הוא לא מצא אותה בלתי מהנה. הגניחות הכבדות שבקעו מגרונו 
של האדון דניאלי בשילוב הצלילים הדקים והמונוטוניים שבקעו מהמוניטורים 
גרמו לראול תחושת סחרור. הוא דחף את ראשו לתוך הכרית ועצם את עיניו, 

גופו הדק מיטלטל קדימה ואחורה על פי קצב תזוזותיו של האדון דניאלי.
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לפתע התמלאו עיניו באור לבן בוהק, ואוזניו בשאון צורם של גלגלים 
וצעדים מהירים. לא בטוח מה מתרחש סביבו, ראול קפץ מהמיטה בבהלה, נאבק 
למשוך את מכנסיו מעלה במהירות. הוא הסתובב לעבר מקור הרעש וראה את 
אסמא רוכנת מעל אחד הידידים, משקה אותו משפופרת חלבון. ראול הסתכל 
על המוניטור שמעל הידיד ומיד הבין מה קרה: הוא פספס את הסימנים והידיד 

נכנס לחוסר איזון מינרלי.
״בוא אחריי״, אסמא הורתה לו כאשר סיימה להשקות את הידיד.

ראול עקב אחר אסמא במסדרונות הריקים עד שנכנסו למשרד שלה. היא 
הצביעה על כיסא מתכת שחור והורתה לו לשבת. בקול חמור אמרה: ״אתה 

יודע שאתה סיימת כאן, כן? אבל חכה כאן, אל תזוז״, ויצאה מהחדר.
ראול ציית. גם לאחר שעברה חצי שעה ושעה ודבר לא קרה הוא המשיך 
לחכות. מדי פעם עלתה בו מחשבה: אולי האדון דניאלי ייכנס פתאום, יטפח 
על גבו ויגיד לו שישכח מכל זה, הוא מתחיל לעבוד אצלו ביום ראשון. ״אני 
אעשה ממך איש עסקים״, הוא דמיין את האדון דניאלי אומר לו בחיוך אבהי.

בסופו של דבר הדלת נפתחה, אך בעדה לא נכנס האדון דניאלי אלא אדון 
רבינוביץ'. הוא התיישב בכיסא שמאחורי שולחן העבודה של אסמא והיישיר 

מבט אמפתי לעבר ראול, כמי שמשתתף בצערו על אובדן כלשהו.
״ראול, נכון?״, האדון רבינוביץ' שאל.

״כן, אדוני״, ראול ענה, החלל בבטנו מעמיק ומתחיל להשתלט על ירכיו, 
גורם לו לתחושת סחרור משונה.

״אני זוכר אותך מהישיבה לפני כמה שבועות. הייתה לך הערה חכמה על 
חשיבות הרגישות והיכולת לקרוא סימנים לא מילוליים לנותן שירות, אם אני 

זוכר נכון״.
״תודה, אדוני״, ראול ענה, מבליע חיוך. קצת אחרי תחילת הישיבה האדון 
רבינוביץ' ביקש מהם, המלצרים הרפואיים החדשים, לפרט את התכונות החשובות 
לנותן שירות מקצועי. ״זה בסדר, יקרים, אין תשובות לא נכונות״, הוא הרגיע 
אותם וחייך בחום. אחד הזכיר ״סבלנות״, השני דיבר על ״נימוס״. כל הצעה 
כזו זכתה בתשבחות מצדו של האדון רבינוביץ' וגרמה לראול לחרוק שיניים 
בתסכול על כך שלא הוא חשב על ההצעה. בסופו של דבר ראול הצליח לחשוב 
על תכונה: ״צריך לדעת להקשיב״, הוא אמר. ״אנשים לא תמיד אומרים מה 
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שהם מתכוונים, לפעמים צריך להקשיב למה שהם לא אומרים בשביל להבין 
מה הם רוצים״. ״נכון מאוד, מצוין״, שיבח אותו האדון רבינוביץ', ״נכון, נכון, 
נותן שירות מקצועי לא יכול להיצמד רק לפרטים היבשים, הוא צריך להבין 
מה הלקוח רוצה גם מהאופן שבו הוא מתנהג. אולי משהו מציק לו והוא לא 

יודע למלל את זה או לא נעים לו להגיד״.
״כן", אמר כעת האדון רבינוביץ׳, ״קיבלתי רושם שאתה בחור מאוד נחמד 
ומקצועי, מה שהופך את זה לעוד יותר לא נעים. אני מאוד מאוכזב, אני חייב 

לציין״.
ראול השפיל את מבטו ולא אמר דבר. תקוותו נגדעה ברגע. ״אולי אני יכול 

פשוט לחזור למחלקה הכללית?״, ניסה.
״אני רוצה שתבין״, האדון רבינוביץ' התעלם מהצעתו, ״גם לנו זה קשה. 
אנחנו משקיעים המון זמן בהכשרה של כל מלצר רפואי חדש. אבל אני בטוח 

שתסכים שבאמת אין לי ברירה״.
עיניו של ראול התמלאו דמעות.

״רגע, אל תבכה״, האדון רבינוביץ' אמר באמפתיה, ״אני לא רוצה לזרוק 
אותך לרחוב בלי כלום. אולי יש לנו משהו אחר בשבילך. אתה מבין איך חדר 

101 עובד?״.
שעה קלה לאחר מכן דלת משרדה של אסמא נפתחה שוב ויצאו ממנה 

האדון רבינוביץ' וראול.
״אדוני, במחשבה נוספת, אני יכול לקבל יום לחשוב על זה?״, ראול שאל.
״אני חושש שלא״, האדון רבינוביץ' ענה תוך כדי הליכה. ״אלה תפקידים 
מבוקשים מאוד, אני מציע לך אותו רק מתוך הבנה של המצב הקשה שבו 
מצאת את עצמך, אבל אם תרצה לחכות תצטרך להגיש מועמדות כמו כולם״. 
ראול המשיך ללכת אחרי האדון רבינוביץ' בשתיקה. הם יצאו לחלל המרכזי 
של המחלקה, ירדו במעלית והלכו במסדרון ארוך שראול לא הכיר עד שהגיעו 
לשער לבן, זהה לשער שעמד בכניסה לחדר 101. האדון רבינוביץ' פתח את 

השער בעזרת טביעת האצבע שלו והחזיק את הדלת לראול.
״ברוך הבא לחדר 102״, האדון רבינוביץ' אמר והורה באצבעו לעבר מדף 
ריק בקיר שמשמאלם, ״חיממו לך את המדף, בדיוק נגמר החוזה של הידיד 

ששכב כאן״, הוא התבדח.
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ראול התקרב למדף ולטש בו עיניים.
״שכב, שכב, תרגיש בנוח״.

ראול ציית.
״אני משאיר אותך פה וקורא לרופא שיזריק לך את החומר המרדים ויחבר 

אותך לפילטר, בסדר יקירי? אתה מסתדר?״, האדון רבינוביץ' שאל ברכות.
ראול הנהן ובלע רוק.

האדון רבינוביץ' יצא מהחדר והותיר את ראול לשכב על המדף. ראול הרים 
את ראשו והסתכל סביב. החדר היה חשוך אך הוא זיהה שהוא דומה בכל דבר, 
אפילו בתמונת הנוף של עמק החולה, לחדר 101. סביבו שכבו שבעה ידידים 
אחרים, מאולחשים במצב של הכרה חלקית, הנוגדנים שלהם עוברים דרך 
הפילטר לאורח. ראול התיישב על המדף והתבונן באורח הישן. היה זה גבר 
מבוגר וגדל גוף בעל שיער מקליש. גם פרצופו שלו, כמו של האדון דניאלי, 

סבל מתופעת לוואי שגרמה להצטברות של בועות.
ראול נשכב על גבו שוב. ״זו עבודה טובה״, הוא אמר לעצמו, מרגיע את 
עצביו באמצעות חזרה על מילותיו של האדון רבינוביץ' כפי שנאמרו זה עתה 
במשרדה של אסמא, ״עבודה מבוקשת, הם מוצפים בבקשות, יש לי מזל״. ראול 
הרים את ראשו והציץ שוב באורח שהספיק לשנות תנוחה בינתיים ולחשוף 
גב עירום, מלא בנקודות חן. ראול עצם את עיניו. ״זו עבודה טובה״, הוא אמר 

לעצמו בשקט.

*
איתמר בן יאיר )1988( גדל בהוד השרון ומתגורר בחולון עם בת זוג, ילד וכלבה. 
דוקטורנט לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, מתמחה בפילוסופיה צרפתית 
ובפילוסופיה של השפה, כותב על הבלתי ניתן לאמירה בפילוסופיה של ז'אן־

פרנסואה ליוטר.
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Scheherazade / יונדב פרידמן
הֹות ִעם ְמנֹוַרת  ּלָ ה ּבַ ה ֲחטּוָבה, ְמַתּנֶ ּדָ י, ָיִליד ִמְבָצע, ׁשֹוֵכב ִעם ׁשִ ֵסֶפר ֵאיָמה נֹוְרּדִ
ִנים  ִעים ָזִרים, ְמחֹוֵכי ֲחִליָמה, ְלַמְלּבֵ ֶלת ַמּצָ ה — ַאּתְ ְמַקּפֶ ִניִמּיָ ֶנֶפׁש ּפְ בּוָיה. ּבְ ַלְיָלה ׁשְ
יל, ְרִציִני  ּכִ יֹון ַמׂשְ ים ְלִנּקָ ָחה טֹוָבה. "ָלקֹוחֹוֵתינּו ְמַצּפִ ּפָ ׁשְ ל ֵסֶדר ִמִמּ ִסיֶמְטִרִיים ׁשֶ
ַמְטִלית ֲעקּוַצת  ר, ּבְ ב ְמַפּגֵ ַמּגֵ רֹואֹות ּבְ ִגיָדה, ִלְנׁשֹות ִמְקצֹוַע ׁשֶ ִגין ּבְ מֹו ֹעֶנׁש ָמֶות ּבְ ּכְ
יָרה ָלְך ַמֲעִסיָקה ְצנּוָמה  ְך ִהְסּבִ ם ְלֶהָאָרה" — ּכָ ִליחּות ּפֹוֶאִטית, ֻסּלָ ָמָמה — ׁשְ ּדְ
קֹול  ְרּתְ ּבְ ּפַ ּסִ ׁשֶ ָרה ּכְ ֵלְך ְלִמׂשְ ְכַנַעּתְ אֹוָתה ְלַקּבֵ ּוי. ַאּתְ ׁשִ לּוִחית ִרּשׁ רֹות ּכְ ִים ְיׁשָ ּנַ ׁשִ ּבְ
ה  ן ִרְצּפָ ם ּכֵ ָמה?! ּגַ ל ָסָבֵתְך: "ְנׁשָ ִריָסה, ַעל ִמּלֹוֶתיָה ָהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ מּוי ּגְ ִנְלָהב, ּדְ
ֶרת,  ּגֶ ה ִמְתּבַ ּטָ ָקר ֲעִריָקה ִמִמּ ֵעת ַאּתְ ּפֹוָלה ִסיַגְרָיה ֲאנּוָסה, ְוָכֵתף ּבָ טּוָפה". ּכָ ֹלא ׁשְ
ה ֲחְסַרת  ִריׁשָ יְך ּדְ ַלּפָ ה ַמְפֶנה ּכְ ּפָ ח ַאׁשְ ל ּפַ עּור ׁשֶ יו ַהּפָ ְמנּוָסה. ִפּ ִתיָקן ּבִ אֹוִטית ּכְ ּכָ
ְרָקן ְסֶטִריִלי, ִהְתרֹוְקנּות  ַדִיְך ּפֻ ה, ּתֹוֵבַע ִמּיָ ּלָ ית ַנְילֹון ִמְתּכַ ּקִ ׂשַ ִים, ִקיְקיֹוִנית ּכְ ּנַ ׁשִ
ת ִקיְנג ַסְייז  ְטנֹו ַעל ַסּפַ ֶפת ֶאת ִבּ ּסֶ ִביָבה. ֲעקּוָדה ְלֵחרּוֵתְך — ַאּתְ ְמׁשַ ְיִדידּוִתית ַלּסְ

ִריָקה.  ָרִכים מֹוִבילֹות ַלּזְ ה. ֲהלֹוא ּכֹל ַהּדְ ָ ֻרּשׁ ּיְ ִריט 8.541 ּבַ ֵבָעה, ּפְ ׂשְ

ֻּכָּלנּו ָנבֹוא ַעל ָעְנֵׁשנּו — ִזְקָנה
ִעיָרה  ֵבי ּבְ תֹוכֹו ְמַעּכְ ה, ְלַהְטִמין ְבּ ָרה ָלַרּקָ ֶלד, ְלַהְצִמיד לֹו ִמׂשְ ְך ַלֲהרֹג ֶאת ַהֶיּ ֵאֵלְך ִאָתּ
ִפירֹות ְוַיֲחִליָפן  ל ַהְסּ ים ִמֹכּ ָבִשׂ ִעיף ֶאת ַהְכּ ָיּ יָרה, ַעד ׁשֶ ַכר ּדִ ִפיָכה ְמִהיָרה אֹו ׂשְ מֹו ׁשְ ּכְ
ְבַלב,  ַסְרָטן ַהַלּ ם ָעָליו ּבְ ֲעבֹוָדה, ְנַאּיֵ ה ֶאת ְצִעירּותֹו ּבַ ל ְמָנָיה. ִאם לֹא ְיַכּלֶ ְדִהירֹות ׁשֶ ּבִ
יְגפּוט, ֶמֶלְך ָהֶאְלִפים  גֹון ּבִ ְפָלצֹות ְסָרק ּכְ ְנִביַלת ּתֹוָדָעה. ַנֲעֹבר ִמִמּ ֶעְדֵרי ֶקֶמט, ּבִ ּבְ
יַכת ֶיֶתר, ַצו ִעּקּול ֵקָבה ְוֵהָהְפכּות  ל ְמׁשִ ָסגֹות ָהֵאיָמה ׁשֶ נּוָעה ֶאל ּפְ ְוׁשֹוְטֵרי ּתְ
ה.  יבּות ָקׁשָ ּצִ ְצַלע ִמַיּ ָעה ַנְפׁשֹו ּתִ ַנְחּרֹט ּבֹו ֶאת ַמֲאָזן ַהַהְרּתָ ה. ַאֲחֵרי ׁשֶ ִצָנּ ְלהֹוְמֶלס ּבְ
ָיֵרט  ל חֶֹסר ַהְחָלָטה, ּתְ ֶנת ׁשֶ ּנֶ ל ֻחְלָיה ִמְסּתַ ל ָכּ ַחּסֵ לּות ִהיא ּתְ ׁשֵ ֶנת ַהּבְ ּבֶ ַחת ּגִ ּכֹוַרַעת ּתַ
ל  י או ֵתאֹוֶרִטיָקן ׁשֶ יֹולֹוג ַיּמִ מֹו ּבִ ה ּכְ ִריׁשָ דּוף הֹון ְוָחׂשּוְך ּדְ ל ִעּסּוק ׁשָ ַהְצָלָחה ָכּ ּבְ
ּנֹוָעד  ְגרּות, ְיִקיַרִתי, ִאם ֹלא ֶאְגרֹוָפן, ֲהָמַתת ֶחֶסד ְלָמה ׁשֶ י ַמִהי ּבַ ָיה ֲאֵפָלה. ּכִ ֶאֶנְרּגְ

ִיים. יָלא. ַוֲאַנְחנּו הֹוִרים טֹוִבים ּדַ ַלֲחֹלף ִמּמֵ

*
יונדב פרידמן )1989(, משורר ובוגר תואר שני בפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת 

תל אביב. נולד בהרצליה ונאבק בכבידה. חבר בהבה להבא ובחיים.
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ליקנטרופיה / דנה שוופי

1. הנה הוא מולי. הוא לא דופק בדלת ולא מברך אותי לשלום. הוא עובר את 
המפתן ונכנס לחדרי בצעדים ארוכים. אני חושב שהוא נראה טוב יותר במציאות. 
שהמסך לא מעביר את הנמרצות של עיניו. את הברק של עורו. אני מושיט את 

ידי וכשהוא לוחץ אותה הוא מטביע את שריריו על עצמותיי. 
הוא לא כמו האחרים. הוא לא מפחד ממני. הוא מתהלך בביטחון בנעלי עור 
שחורות ומעביר את כריות אצבעותיו על החפצים שלי. הוא מלטף את התמונות 
של אישתי וילדיי. את הספרים המאובקים. את התעודות שלי. הוא עוצר מול 

התעודות ובוחן אותן ארוכות. הוא בוחן אותי ארוכות. 
אני מתיישב בכורסה שלי אחרי שהוא מתמקם בשלו. רגליו מוצלבות ואני 
מופתע מעצמי כאשר אני מתפעל מגרביו. הם סרוגים ואפורים ואני משווה 
אותם לגרביי שלי. אני משחק בבהונותיי ומרגיש את החור ודרכו את פנים 
הנעל. אני מרים את עיניי ורואה שהעניבה שלו תואמת לגרביים. אני חושב על 
הארון שלו. על שורות של גרביים ועניבות מסודרים זה לצד זה. אני מדמיין 

אותו מסדר אותם. זוג גרביים ועניבה לכל יום בשבוע. 
אני לא מדבר וגם הוא לא. פיו מתייצב לכדי חצי חיוך: צד ימין מחייך, צד 
שמאל זועף. הוא נשען אחורנית, מעקל את גבותיו ומיישיר אליי את מבטו. 

אני מתבלבל בצד של העיפרון ומנסה לכתוב משהו עם המחק. 
אנחנו מפטפטים בזהירות. אני לא שואל אותו למה הוא כאן והוא לא מנדב 
הסבר. הוא מראה לי את השעון שלו, מפרט את מעלותיו, את מחירו. אני 
מהנהן. הוא מגחך. הוא מספר לי על הפנטהאוז שלו. על הנשים. על החופשות 

והמסיבות ואוסף עטי היוקרה. 
אני מהנהן ורושם הערה עם הצד של הגרפיט.

הפגישה עומדת להסתיים ולבסוף אני מעז ושואל. הוא חושב על זה רגע 
ברצינות. הוא מראה לי שהוא רציני כשהוא מניח את סנטרו על ידו ומצמצם את 
עיניו. הוא עייף. לא כל הזמן אלא פתאום. ללא קשר לאיכות השינה שלו. הוא 
מקבל פרצים של תשישות, התקפים, והוא לא יודע למה. כאילו שמו לי משהו 

במשקה, הוא מסביר, אני בבת אחת מרגיש שאני צונח. הוא לא מסוגל יותר.
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הוא רוצה כדורים. אני שומע את המילים מקפצות בחדר עוד לפני שהן 
נוצרות בפיו ומקבלות ביטוי קולי. אני מכיר מטופלים כמוהו. הם מאבחנים 
את עצמם לפני שהם באים אליי ומבקשים שאתן להם מרשם. אני מניח את 
המחברת בצד ומדקלם את הנאום הקבוע. אני לא עושה דברים כאלה, אני זה 

שצריך לאבחן אותך. זה דורש יותר מפגישה אחת. 
אני מיישיר אליו את עיניי בפעם הראשונה ומיד טומן אותן שוב ברצפה. 
אני מספיק לראות את האכזבה ניבטת ממנו. הוא מורגל להיות בשליטה. הוא 
קם. תודה דוקטור, היה נעים להכיר. אני בטוח שלא אראה אותו יותר לעולם. 

2. אני צופה בתוכנית שלו בכל לילה. הוא מדבר על מכוניות יוקרה ועל תנודות 
של מניות. אני מחפש סימנים לעייפות שהוא דיבר עליה ולא מוצא. אני בוחן 
את המחוות הקטנות של פניו. את הסנטר המוטה קדימה. את האופן שלשונו 
מלטפת את שיניו בזמן שמישהו אחר מדבר. אני מרותק אליו, אני חושב עליו 

הרבה. אני מתחרט שנתתי לו לחמוק. 
כשהוא שב ומופיע אצלי אני מחסיר פעימה. החדר שלי קטן. כשהוא נכנס 
אליו נדמה לי שהגפיים שלו מתארכים. אני חושב על אליס שאיבדה את ממדיה 
בביתה של הלטאה. על ידיה ורגליה שהגיחו דרך החלונות. על ראשה שביקש 

לפרוץ את הגג. 
הוא מתיישב בפשטות. הוא מרים רגל על רגל וחושף זוג נוסף של גרביים 
שתואמים את עניבתו. הפעם בצבע אקוומרין. הוא מספר על הילדות שלו. הוא 
היה מנהיג ומצטיין מהתחלה. הוא הצליח בתיכון, הוא הצליח בצבא, הוא הצליח 
בלימודיו וגם עכשיו הוא מצליח בקריירה שלו. בעתיד הוא ימשיך ויצליח גם 

מחוץ לטלוויזיה. הוא רוצה להיות פוליטיקאי. הוא מרגיש שהוא נולד לזה. 
אני עוצר אותו ומבקש שידבר על דבר־מה שמטריד אותו. על משהו שלא 

מתנהל כפי שהיה רוצה. אולי, אני מגמגם, אולי ספר לי על חולשה. 
הוא חושב זמן רב מדי על תשובה. מחשבותיי שלי מטיילות בינתיים ואני 
בוהה מבלי משים בשיערו השחור והמבריק. פתאום עולה על דעתי שהוא 

מתאים גם בין השיער לנעליים. 
יש לי פחד גבהים, הוא אומר בסוף. 

אתה גר בפנטהאוז, אני משיב. 
אז מה, הוא מושך בכתפיו, אני פשוט לא מסתכל למטה. 
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3. בפגישה השלישית הוא מתחיל להשתחרר. שריריו כבר לא נזקפים כלפי 
מעלה וכתפיו מחפשות משהו לנוח עליו. עיניו מתרככות וחצי החיוך שלו נעלם 

כשהוא אומר: אני שונא את אימא שלי. 
כאשר הוא נסדק, משהו נסדק גם בי. 

וזה לא כמו אצל אחרים, הוא ממשיך, שמתלוננים על ההורים שלהם אבל 
בעצם אוהבים אותם. את אימא שלי אני שונא באמת. אני מתעב אותה. 

אני מדמיין בראשי את האם הקרה. או אם נעדרת. אם שאינה אוהבת את 
ילדיה. אני מדמיין את הילד שאינו נאהב.

אני כל הזמן חושב על זה, הוא אומר, היא הדבר הראשון שקופץ לי לראש 
כל בוקר כשאני מתעורר. כמה שהיא מגעילה אותי. אני חולם עליה בלילה, אני 
מפנטז על המוות שלה. שהיא נמחצת בתאונת דרכים או גוססת מסרטן. שאני 
הולך להלוויה שלה בחליפה הכי יקרה שלי ומספר לכולם שהיא הייתה האימא 
הכי מדהימה בעולם ואיזה כיף לי שהייתי הבן שלה. ואחרי שכולם הולכים אני 

נשאר מעל הקבר ומשתין על האדמה הטרייה. 
הוא מביט בי בהתרסה, ואני מיד מרגיש את ההתנגדות שהוא ציפה לה. 

את ההתקשחות. 
מה היא עוללה לך, אני שואל בשקט. 

צחוק אכזרי מתגלגל מבין שפתיו ואני יודע שהוא עומד לפגוע בי. 
עוללה לי, מה אתה כבר מדמיין לעצמך, אה, מה אתה כבר חושב שהלך שם 
בחדר שלי כשהייתי קטן. הוא מגחך. אתה יכול להירגע דוקטור, אימא שלי לא 

עשתה לי כלום. היא סתם נודניקית. 

4. הוא כמעט לא מדבר הפעם. בזמן שעבר חשבתי עליו ללא הרף. אני מרגיש 
את עצמי נשאב אליו. מרגיש את ההיגיון שלי נעלם. את המגננות שלי קורסות. 
אני רוצה שמשהו מהברק שלו ידבק גם בי. כשאני צופה בו בטלוויזיה אני 
יודע שאני בר מזל. לפעמים אני מוריד עד הסוף את עוצמת השמע ורק יושב 
ומתבונן בו. בפתיחה ובסגירה של פיו, בתנועת הלשון שלו, בריסיו המתארכים 

ממנו והלאה.
בפעמים אחרות הוא מפחיד אותי. אני מרגיש בו את ההתפרצות הבלתי 
ממומשת. את האלימות הכבושה שניגרת ממנו בזרמים בלתי נראים. כמו ריח 

גוף היא נודפת ממנו. חריפה ומרוכזת. 
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בסוף פגישתנו הוא משתף אותי בתוכניות שלו. הוא רוצה שכל אדם בארץ 
יכיר את שמו. הוא מסביר: אני רוצה ללכת ברחוב בהרגשה שהאספסוף נפער 

סביבי כמו ים סּוף. 
אני שואל למה זה חשוב לו. 

למה, כי הדרך היחידה לחיות לנצח ביקום הזה היא להשאיר חותם, זה 
שהשם שלך ימשיך לחיות במוחות של האנשים גם אחרי שהגוף שלך כבר נרקב 
באדמה. כי איך אתה יודע שבכלל חיית, שאפילו היית קיים, אם אף אחד לא 
יודע שהיית כאן. זה כמו העץ שנופל ביער מבחינתי, ככה זה חיים של אלמוני. 

זה כמו חיים של תרנגולת בלול. ביצה ולזבל.
אני מהנהן לאט.

אז מה דוקטור, לא ידעת שאני כזה פילוסוף אה.

5. אני מנסה להוביל את השיחה בחזרה לאימו. הוא כועס עליי ונותן לכעס 
שלו לצאת ממנו, לעזוב את גופו, ולעטוף אותי. 

אני מתעקש. סקרנותי גוברת. אני דוחף אותו חרף שיקול דעתי. 
הוא צועק עליי. מה עם הכדורים שלי, הוא דורש, מה עם האבחון שהבטחת. 
הוא מטיח בי האשמות. הוא טוען שאני סוחט אותו. שראיתי הזדמנות ואני 

רוצה להרוויח. 
אני ממלמל: אני מבין. 

מבין מה. מבין מה. 
אתה מתוסכל, אני אומר, אתה סובל וצריך עזרה. 

הוא נרגע ואומר שכן. הוא רק רוצה להרגיש טוב יותר. 
אני מעודד אותו. אני מבקש שייפתח. 

ריאותיו מתמלאות ומתרוקנות, עולות ויורדות. הוא קם ומוזג מים ושותה 
ושב ומתיישב. 

לפעמים אני צד, הוא אומר. 
סליחה, אני שואל.

המגדל שאני גר בו מוקף שדות וחורשות. יש חיות בר מסביב. שועלים 
ותנים. נחשי צפע ומיני מכרסמים וציפורים. לפעמים חיית משק תועה. 

עודני מבולבל. אבל איך —
עם רובה. יש לי אוסף של רובים. יש לי אקדח גם.
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הוא קם באישון לילה ועוטה תלבושת ציד מלאה. את הרובה הוא נושא בתיק 
בד רחב על כתפו ורגליו נושאות אותו קילומטרים אחדים אל תוככי הטבע. 
עם אור ראשון הוא נעצר, מוציא את הרובה ומתחיל במצוד. הוא מספר לי על 
הדופק שעולה דווקא בעיתות דממה מוחלטת. כיצד ההמתנה היא שמזינה 
אותו. איך ברגעים של חוסר מעש העייפות נעלמת מאליה. אני מדמיין אותו 
שם עומד בין העצים. עיניו עצומות ואוזניו מתחדדות לכל רחש. ריחות של 
ברווזי בר עושים את דרכם אל נחיריו. חולדות מתרוצצות בין רגליו. אני רואה 
אותו מתרכז כאשר הוא מרים את נשקו ומכוון אותו. אני שומע אותו משחרר 
את הנצרה וסוחט את ההדק בתנועה אחידה. חלקה. אדרנלין מציף אותו. גניחה 

כבדה משתחררת משפתיו. לרגע הוא מאושר. 
הוא חוזר לביתו. מגפיו מלאי בוץ והוא מסיר אותם ומנקה אותם בתשומת 
לב. הוא פותח את המנעול שמותקן על הארון. כמה סיבובים קדימה, כמה 
סיבובים אחורה. הדלת מתרוממת ומגלה שורה של רובים מיושרים. מקבילים. 
זה לצד זה הם שוכבים וכל אחד מהם מצוחצח להברקה. כשהם מונחים כך הם 

דומים לשורת העניבות בארון הבגדים.
אני לא שואל אם זה חוקי. אני לא רוצה לדעת. אני לא שואל מה הוא עושה 

עם הפגרים. אני מברך אותו על פריצת הדרך בטיפול.

6. אני בוהה בדלת בריכוז. קראתי עליו באינטרנט השבוע. יש לו רומן עם אישה 
יפה שהשתתפה בתוכנית מציאות. השיער שלה צהוב וארוך וחלק. הצוואר 

שלה לבן וברבורי.
בזמן שאני ממתין לו אני מחפש תמונות נוספות שלה. אני מבחין בעור פניה 
הזוהר. ביהלומים המוצמדים לתנוכי אזניה. אני מתמקד בעיניים שלה. בנקודות 

האור שבפינותיהן השמאליות. 
דפיקה נשמעת בדלת. 

הוא מצטרף למקום שאני נמצא בו. שנינו עומדים ליד בר המים ושותים 
לאט מכוסות זכוכית חומות. הוא מנגב את פיו בכף ידו ומשמיע אנחה. 

לא הייתי לגמרי כן איתך, הוא אומר לי כשהוא מתיישב. 
אני עובר על זיכרונותיי במהירות ומנסה למצוא את ההפרה. אני לא מצליח. 

הוא אומר: לא רק חיות בר אני הורג.
אני מצמצם את עיניי ומתמקד ביציבות העיפרון שאני אוחז בידי. 
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מה עוד אתה הורג, אני שואל אותו. 
כלבים, הוא עונה. 

אני פוער את פי אבל לא מצליח להשמיע קול. 
מדי פעם בורח למישהו כלב ומשוטט בחורשות. אם אני רואה כלב אני יורה בו. 

אני רוצה לשאול למה ולא מעז. 
הוא מספר שאימא שלו לימדה אותו לצוד. היא קנתה לו רובה אוויר ואמרה 
לו: אם תביא לי ציפור אני אבשל אותה. הוא יצא לחצר וירה שוב ושוב עד 
שפגע ביונה. היא צנחה ארצה והוא שמח ורץ אליה. כאשר הניח את הפגר על 
שולחנה של אימו, החמיצה את פניה ונזפה בו. יונה מסכנה, אמרה, בטח הייתה 

בדרך לגוזלים שלה. איך יכולת. 

7. אותו חלום שב וטורד אותי בכל ימות השבוע. אני רואה אותו עומד בקרחת 
יער ודורך את נשקו. מולו משחקת ילדה קטנה בעלת שיער צהוב. הוא מכוון 

ויורה והילדה כורעת ונופלת על העשב.
אני מתעורר ומשוכנע שכך במציאות. שאם אלך ואחפור בשדות ובחורשות 
שסביב למגדל שלו אמצא בהם עצמות זעירות קבורות בחול וחוטים ארוכים 

של שיער צהוב שזורים בין ענפי העצים. 
מדי יום אני מחפש בעיתון סיפורים על ילדות נעדרות. אני לא מוצא דבר. 
אני מתהפך במיטתי בלילות וחושב עליו. האם קם כבר. האם הוא צועד בדרכי 
עפר. כובע ציידים לראשו. עטלפים בורחים מפניו. נברנים נסים על נפשם. כל 

חיות השדה נמלטות ורק אני לבדי הולך לקראתו. 
הוא מדבר איתי על ההרוגים שלו כמו שדיבר לפני כן על מותגים. באדישות 
הוא מתאר את השועל שאחת מעיניו הוחלפה בבאר עמוקה של דם. הוא מתגאה 

בפרפורי חייו האחרונים ובנשמת אפיו ההולכת ומתפוגגת. 
העיפרון שלי זז במהירות על גבי הדף אבל לא רושם מילים. אני מביט מטה 
ורואה סלילי גרפיט קלועים זה בזה. אני נוגע בהם וכריות אצבעותיי מאפירות. 

8. אני יודע שהוא הולך לצוד אותי. אני מבין זאת דרך הסקאלה המאדימה של 
גרביו ועניבותיו. הוא מדבר איתי על הרייטינג של התוכנית שלו ואני מדמיין את 
ההדף של הירייה מתפשט ממרכז החזה שלי. הוא לא מבדיל בין חיים לחיים. 

אני או כלב זה היינו הך.
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אני יודע שהוא הולך לצוד אותי ובכל זאת אני נשאר. אני לא יכול לזוז. 
אין לי שליטה על מעשיי. אני מדמה את עצמי לזבוב הנמשך אל האור או נח 

דווקא על עלי הכותרת של פרח טורף. 
אני מביט בפניו ורואה את שיניו מתחדדות. גם ציפורניו מתארכות לפתע. 
שערו מתפרע על ראשו ומבצבץ מבעד לצווארון חולצתו. עיניו מצהיבות ואפו 

משחיר. נהמות נמוכות וממושכות בוקעות מלועו. 
אני נבהל. אני הופך את העיפרון שלי ומכוון את החוד כלפיו. אני נעמד 

על רגליי וניצב מולו. 
דוקטור, הוא שואל אותי, מה יש לך. 

מבלי להסיר את עיניי ממנו אני הולך אחורה. ידי השנייה מושטת מאחורי 
גבי ומגששת עד שהיא נאחזת בשולחן. אני עובר לצידו השני ופותח את המגירה 
ומוציא חפיסה של כדורים. אני לא מבחין מאיזה מין הם או איזו חברה מייצרת 

אותם. בתנועה מרושלת אני זורק אותם לחיקו. 
זה מאוחר מדי. הוא מזנק מכורסתו ומהדק את לסתו סביב מותניי. אני 
משמיע זעקת כאב חדה ונופל ארצה. חצי מגופי מתנגד ונלחם, החצי השני 
נכנע ומציית לו. הוא צוחק בקול רם. אני נושך את לשוני והכאב שלי מחריף 

עוד יותר. העיפרון שלי משתחרר מבין אצבעותיי. 

9. עברו שבועות והוא לא חזר. אני עייף כל הזמן. אני מודע ליתושים שמתעופפים 
סביבי בחדר. לדרורים היושבים על חוטי החשמל. אני עוקב במבטי אחר 

החיפושיות השחורות המתרוצצות על הקרקע. 
כשתוכניתו משודרת אני מעביר ערוץ וכעבור דקה אני חוזר אליו. אני מחפש 
רמז לשינוי. הוא נראה לי אותו הדבר. אני מוריד עד הסוף את עוצמת השמע 
ומתקרב אל המסך. פניו הם אותם הפנים. אני מבין שאני זה שצורתו התעוותה. 
באישון הלילה אני קם ממיטתי ומקפיד שלא להעיר את אשתי וילדיי. אני 
יוצא מביתי והולך אל תוככי השדות שמקיפים את המושב שלי. אני דורך על 

שורות של שיבולת שועל ומאזין לקול המתפצפץ תחת רגליי. 
סביבי השחר עולה והאור מראה לי את העולם. אני מתיישב על הקרקע ומסיר 
את נעליי. אני נשכב על גבי כשמבטי אל השמש ומרגיש את העפר מכסה את 

גופי. בכל פעם שכבה דקה שנוספת לזו שקדמה לה. 
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בזווית עיני אני חושב שאני רואה אותו. הוא מתקרב אליי וריר נוזל מבין 
ניביו. בזה אחר זה אני חש את האיברים שלי מתאבנים. את הדם שלי מקריש. 

את הרוק שלי מתייבש. אני עוצם את עיניי ויודע: הוא שם. 

*
דנה שוופי, סטודנטית לתואר שני בספרות באוניברסיטת תל אביב, בעלת תואר 

ראשון באמנות מבצלאל. מתגוררת בדרום תל אביב. 
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"היכן אני נמצאת": ריאיון עם אורלי קסטל־בלום

הגר חיו, דנה אולמרט

"התגובות היו ממש נוראיות: ׳מה זה צריך להיות?׳. לא הבנתי 
למה, כי חשבתי שאני כותבת רגיל. מתברר שהשפה שלי הייתה 
אז מאוד חדשנית. ניסיתי לעשות איזה משהו מוחשי, להדביק את 

המילים לדף בלי שהן ייפלו"

אורלי קסטל־בלום, ילידת 1960, נולדה וגדלה בתל אביב. סופרת מוערכת ומנחת 
סדנאות כתיבה. ספרה הראשון "לא רחוק ממרכז העיר" ראה אור בשנת 1987 
בהוצאת עם עובד וטלטל את קוראיו, בעיקר בשל השימוש הייחודי והחדשני 
בשפה. מאז פרסמה ספרים נוספים ובהם הרומן הידוע "דולי סיטי" )1992( 
וקובצי הסיפורים  "סיפורים בלתי רצוניים" )1993( ו"עם אורז לא מתווכחים" 
)2004(. קסטל־בלום היא זוכת פרס אלתרמן לשנת 1993, פרס ראש הממשלה 
ליצירה בשנים 1994, 2001 ו־2011 ופרס ניומן לשנת 2003. ספרה האחרון 

"הרומאן המצרי" זיכה אותה בפרס ספיר לשנת 2015. 

רצינו לראיין אותך כי נראה לנו שאת מרבה לעסוק בכוח, בעמדות כוח 
ובהיררכיות בכתיבה שלך. 

כוח זה דבר די מפחיד. אחד הדברים החשובים לי בחיים זה חופש. לא להיות 
משועבדת. כשהייתי בת 17 עבדתי במכירת לבנים ב"כלבו שלום". נתנו לי 
חלוק ירוק וראש מחלקת לבנים עשה לי שיחה ואמר: ״תשמעי, במשך הזמן 
תתקדמי, תעברי מתחתוני גברים לתחתוני נשים, ומשם תעלי״. יצאתי לחדר 
השני, הורדתי את החלוק וברחתי משם כל עוד נפשי בי, כוח כזה הוא חונק. 

הרגשתי שאני הולכת להיות תחת שליטתו. 
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והכתיבה באה ממקום של חופש?
כן. התוכנית האמיתית שלי הייתה לקרוא, להיעזב לנפשי ולא לעשות כלום. 
אמרתי שאנסה להגיע הכי קרוב לזה. ראיתי את ההורים שלי כורעים תחת נטל 
ההיררכיה, לצד הביטחון שבמשכורת חודשית. אבל אני חופשייה ומסתדרת 

בסדר גמור. מכתיבה, מהרצאות, מסדנאות. מלאכת הקישוש. 

איך נכנסת לעולם הספרות?
הכל היה נורא מקרי. עבדתי באותה תקופה במשרד פרסום, שכבר לא קיים, 
בתור אחראית על חשבוניות. נתתי להם רעיונות, משפטים, הצעות קופירייט, 
אבל לא התייחסו אליי בכלל. גם שם למדתי מה זו היררכיה, אמרתי "טוב, אני 
אתחפף מפה". לאחר מכן למדתי באוניברסיטת תל אביב במשך שנה אצל אנשים 
גדולים שמאוד השפיעו עליי, עד שעברתי בטיפשותי לבית צבי, כי חשבתי 
ששם יותר מקצועי מהאוניברסיטה. הכל היה באמת יותר מקצועי, רק שהעיפו 
אותי אחרי שנה. היה לי חבר מבין התלמידים, גדי, תלמיד כמוני. אבל אמרו לי 
״אם תתרועעי איתו אנחנו נזרוק אותך". אחרי שתי אזהרות באמת זרקו אותי 
ולקחתי את זה נורא קשה. התחתנו, ואחרי החתונה אבא שלי ניסה לסדר לי 
עבודות ב"אל־על": דיילת קרקע, כרטוס. עשיתי טעויות נורא מביכות והוא 
היה מסכן. באותה תקופה הוא גם חלה בסרטן ריאות ופתאום הודיעו לנו שאין 

לו יותר מיומיים. מכל זה התחיל איזה מסע. 

שבעקבותיו התחלת לכתוב?
הייתי בת 24 והיה לי אבא גוסס, שוק מחיי הנישואים והיריון. נכנסתי להיריון 
גם כדי לא לצאת מהבית, הפכתי לעקרת בית. אי־אפשר היה לעמוד בכל זה, 
אז התחלתי לכתוב. גדי נתן לי מחברת וטוש בצבע ירוק והתחלתי לכתוב את 
״לא רחוק ממרכז העיר״, שבו מישהו מת בכל סיפור. באותה תקופה גם יונה 

וולך נפטרה, גם עליה לא האמנתי שהיא תמות.

איך הספר התקבל?
התגובות לספר היו בהתחלה גרועות מאוד, ממש נוראיות. ״מה זה צריך להיות?״. 
לא הבנתי למה, כי שאבתי השראה מיעקב שבתאי וחשבתי שאני כותבת רגיל. 
אבל מתברר שהשפה שלי הייתה אז מאוד חדשנית, התקבלתי בתדהמה. ניסיתי 
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לעשות איזה משהו מוחשי, להדביק את המילים לדף בלי שהן ייפלו. יש ספרים 
שאני פותחת והכל נופל לי, ויש כאלו שיש להם דופק כבר מהשורה הראשונה. 

לא הבנת שאת כותבת בשפה שהיא ייחודית לך?
לא. את גם לא מבינה איך להתנהג מול התקשורת, פתאום יש עלייך מאמרים 
בעיתון ולא התכוננת לזה. אבל מצד שני, הכתיבה היא פתרון מצוין. פתחתי 
ערוץ מקביל בחיים, הכתיבה. אני מרוצה מזה. פגשתי את המורה שלי לביולוגיה 
באיזה ערב לפני שנים, הייתי במגמה ביולוגית וכולם חשבו שאני אהיה רופאה. 
הוא ניגש אלי ושאל ״מה את עושה?״. אמרתי לו שאני סופרת. הוא אמר לי 
״תופרת?״. אמרתי "לא, סופרת". בסוף אמרתי לו תופרת. אז אני תופרת במובן 
הזה. הוא היה נורא מאוכזב, הוא נתן בי מבט כזה של ״למה השקעתי בה?״, 
למרות שתופרת זו גם פרנסה מעולה. למדתי מקורוסוואה שזה לא טוב להיות 

מאה אחוז בתפקיד שלך, ואני שומרת על זה כחוק.

עבדת עם הרבה עורכים לאורך השנים, אלו יחסים שאפשר להגדיר כיחסי כוח?
אני תופסת אותם כשותפים לעבודה, לכל אחד יש צורה ייחודית לו. חיים פסח, 
למשל, הוא עורך רוחני. הוא מלווה אותך גם בזמן הכתיבה, זה סוג מיוחד של 
עורך. הייתה לי גם חברה בשם פביאנה חפץ שהייתי מקריאה לה והיא ערכה 
לי שני ספרים, ערכה מעולה, עד שנפטרה בינואר 2011. מנחם פרי הוא חכם 
גדול ועורך גדול. הוא לא חייב לראות אותך – זה מדהים. ארון החשמל נכנס 
לפעילות, משאירים שם את כתבי היד ואוספים אותם. הוא מקבל את כתב היד 
האורגינלי שלך, מתקן – ובסוף זה יוצא מהסדר ]דפוס – הערת המראיינות[ 
כאילו הסכמת לכל התיקונים. איך תעברי על זה? למדתי שכשמשהו לא נראה 
לי, אני חוזרת לניירות המקוריים. ככה הוא עובד. אבל יש לי דחף הרס, והוא 
לא נותן לי להרוס. אני עורכת את עצמי כמוהו, חותכת, חותכת, הכל נראה לי 
אידיוטי. ואז הוא בא ואומר לי ״מה מחקת את זה? תחזירי״. הוא תמיד יהיה 
שם, אני יכולה להגיד לו שאני רוצה לדבר איתו, שאני תקועה עם הספר והוא 
מיד יבוא, אבל אני לא רוצה להטריח אותו ושוברת לבד את הראש. אני בונה, 
חוזרת, מוחקת. אני קוראת על הספה והכל מודפס, מוחקת ועורכת. אני נורא 
פנאטית, מדפיסה הכל, כי לפני ״דולי סיטי״ נמחק לי ספר של 250 עמודים. 

האמת שהוא היה מאוד גרוע, ירושלים שם הוצפה במים.
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נקראתם בזמנו "הסופרים הצעירים של שנות התשעים": אתגר קרת, רונית 
מטלון, גדי טאוב, עוזי וייל. נוצר איזשהו רושם, מוצדק או לא, שהכתיבה 
שלכם אסקפיסטית, א־פוליטית, מקומונית, תל אביבית. הייתה ביקורת על כך. 
כן, בגלל הציפייה להיות ״הצופה לבית ישראל״, פתאום צצו כאלה שהם צופים 
למרפסת ולא לבית ישראל. אבל אני אשתיק את זה, את התפיסה הזו. הספר 

החדש שלי כבר פוליטי בריבוע. 

גם הטקסטים המוקדמים שלך פוליטיים מאוד: ביחס לישראליות, לשפה 
העברית, למאבקי הכוח התרבותיים. 

שפת האם שלי היא לא עברית, למרבה הבידור. אמא שלי דיברה איתי צרפתית 
והיו לי מטפלות צרפתיות ורק בגן התחלתי להשתלט לבד על העברית. אני 
מסבירה לעצמי שזה נתן לי את האפשרות להתבונן. גם היום, אני שואלת את 
התלמידים שלי אם כל מיני מילים קיימות עדיין. למשל, ״פרענק״. "מה זה 

פרענק?" שואלים אותי. בסך הכל טוב שהם לא יודעים מה זה. 

אפרופו פוליטיקה והמצריות שלך, איך את תופסת את הגל החדש של המזרחיות, 
בספרות ובתרבות בכלל? 

)צוחקת(: איפה המזרחיות פוגשת אותי? 

מה המקום שלך בכל זה?
אני רוצה לספר על קטע שהיה לי עם רונית מטלון כשעוד הייתה גרה פה בתל 
אביב. היא עשתה פעולה נועזת מאוד ונכנסה לדירת ארבעה חדרים בתמ״א 
38, נפטרה ממנה ועברה לחיפה, שם עשתה לעצמה גן עדן. לפני שעברה הייתי 
פוגשת אותה בשדרות ח״ן, שלום־שלום, תמיד עם סיגריה וקפה. פעם אחת פניתי 
אליה ושאלתי אותה שאלה אחת: ״מה היה שם אימך לפני נישואיה?״. היא ענתה 
״חזן״. גם שם אימי לפני נישואיה היה חזן. זה כמו זינגר אצל האשכנזים — 
זינגר, חזן, זה התפקיד. אז אני מרגישה קרובת משפחה שלה, בנות דוד, אני 
חושבת עליה הרבה. אמא שלי, המצרית, עשתה צעד חכם מאוד כשקנתה בית 
בצפון הישן של תל אביב ולא בדרום העיר. כל החינוך שקיבלתי היה חינוך 
אשכנזי של פעם. כמובן שזה כולל, כמו שכתבתי ב״דולי סיטי״, תסביך: איך 
אף אחד מהמשפחה לא מת בשואה. זה לא בסדר. צריך לעשות קצת קורבן. 
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ככה הרגשתי בתור ילדה. גם הרגשתי שעדיף לא להגביר את הווליום כשרואים 
סרטים בערבית בטלוויזיה. 

נראה שהעיסוק בנדל"ן קשור בזה ונוכח בטקסטים שלך.
חסך נדל״ן. אמא שלי חולת נדל״ן. היא ידעה איפה לקנות, איך לקנות. איך 
להשיג את הכסף. אני רוחשת כבוד לאנשים שהצליחו בנדל״ן, כאילו יש להם 

בית בטוח. אבל זה לא כזה משמעותי לי. 

זה פחות מעסיק אותך היום? הבית כמקום שהוא שלך? פעם זה היה משהו 
שדיברת עליו.

ב־2011 עשיתי סדרת טעויות פיננסיות קשות. מכרתי את הבית כי רציתי – כמו 
שעושים בקולנוע – לממן את הכתיבה של ״הרומאן המצרי״ בשקט ובחופש. 
היה לי כסף אבל הוא עף לי מהידיים, עשיתי השקעות גרועות ונפלתי. היום אני 
בשכירות. מה אגיד, זה בריא ליוצר. אני תמיד יכולה לגמור את הספר ולעבור 
דירה. הייתי רוצה שתהיה לי דירה משלי, כי אז אני יכולה לצבוע את הקירות 
באיזה צבע שאני רוצה, לעצב דלתות כאוות נפשי. בינתיים זה בלתי אפשרי. 
שכר הדירה מטורף, אני מתגוררת לצד כביש סואן, רעש, פיח ואדי דלק בבית, 
מריחים את האגזוזים ממש. יש כל מיני מגבלות. אבל בסדר, אפשר להסתדר. 
לאט־לאט גם לזה התרגלתי, אפילו התמכרתי לרעש. בספר החדש שאני כותבת 
יש פרק שלם שבו אני מתארת איך הגיבור לא יכול לבשל כמעט אף פעם, כי 

האוטובוסים מרעידים את כל המטבח. כך גם אצלי. 

החוץ נכנס פנימה.
כן. אני שואבת כוח מהאנדרדוגים שאני רואה ליד הבית כל הזמן. לא רחוק 
ממני יש מרפאה עירונית לקבלת מתדון. הם באים לשם, ללונדון מיניסטור. 
הם חבורה. הגברים רזים וכהים, הנשים עם פנים גדולות ושמנות, חוץ מאחת 
שהשכנים אומרים שהיא זונה, אבל אני אומרת שאין מצב. אישה בת 63, נראה 
שהיא הולכת להשתזף אחרי המתדון. כל האזור הזה מכניס אותי לשגרה. אני 
רואה מתי הם באים ולא באים. זה לא דאון טאון או התחנה המרכזית הישנה, 

אבל יש פה כל מני חוויות שהכנסתי לגיבור החדש שלי.
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ספרי לנו עליו.
ג׳וזף )במבטא צרפתי( שימל, שם גרמני. הוא יהודי מצד האבא ולא־יהודי מצד 
האימא. הוא היה מרצה להוראת צרפתית באמצעות תרגום אבל פוטר וזה שבר 
את ליבו. אין לו משפחה. הוא הסתבך עם איזושהי דמות שאיבדה את משפחתה 
בפיגוע טרור גדול. בינתיים אני לא יכולה להגיד יותר, כי אני לא ממש יודעת 

מה עצם ההסתבכות הזו. 

איך זה לכתוב דמות של גבר?
קשה. בגלל זה אני קוראת צ׳כוב, ולומדת ממנו איך להחזיק דמות של גבר בגוף 
ראשון. אני גם קוראת את מירבו ואת אפלפלד. האחרון מחזיק את הבנאדם, את 
הסופר שבך, חי. איזה מבנה, איזה ארכיטקטורה, גאוני. הדמות יודעת על צרפת 
הרבה יותר ממני, הוא בלזקולוג בהכשרתו וכתיבתו, אז יש לי הרבה משימות. 
הייתי צריכה לקרוא כמה ספרים של בלזק, אני כבר יודעת בעל־פה את ההמנון 
של הפרטיזנים ממלחמת העולם השנייה, אני כאילו לומדת את השפה מחדש 
עכשיו, בשביל האמינות. את ההורים שלו הורדתי די מהר והוא נשאר לבד. כל 
מה שהיה לו זו העבודה שלו, אבל הוא לא גמר את הדוקטורט, אז הוא "שלא 
מן המניין" כמו שאני הייתי. יש באוניברסיטת תל אביב טופס שממלאים אותו 
כל סוף סמסטר כשמפטרים אותך, ולאחר מכן כשמחזירים אותך, בשביל שלא 
תצברי זכויות. אז פיטרו אותו והוא נורא נעלב. זו חוויה שגם אני עברתי מן 
הסתם. עד היום אני שומרת את מכתב הפיטורים. אני שומרת מכתבי פיטורים 

ואני מנסה להשיג עוד, זה נותן לי כוח. 

זה השפיע על היחס שלך לאקדמיה?
אני רואה את עצמי שייכת לגילמן, לא יעזור. אני אוהבת את הבניין, למדתי 
שם בשנים 1981–1982 ולימדתי שם כתיבה יוצרת יותר מעשר שנים. זה כור 
מחצבתי, זה מה שאני. אז אוקיי, אני כבר לא מלמדת שם, אבל זה בית ספר 
שלמדתי בו. אני זוכרת שהתביישתי לעמוד בתור לקפיטריה, ליד כל הגזעיים 
של אז, עם המגפיים השחורים של פינגווין. הייתי אז רזה, ארבעים ושניים 

קילו. לא רצו לגייס אותי לצבא. 
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רצית ללכת לצבא?
כן, כי זה נחשב ללא נורמלי אם לא, אבל שנאתי את הצבא. אמרו לי "תעלי 
שני קילו ונגייס אותך", העליתי אותם ושלחו אותי לפנות מתנחלות בסיני, שם 
חטפתי מכות רצח. למחרת כבר אמרו לי להישאר בבסיס. הייתי מש״קית ח״ן 
ות״ש, גם שם הצלחתי להתחמק מפיקוד ישיר. לא הייתי שייכת למפקד של 
הבסיס, אלא לקצינה הראשית של החיל. ככה הצלחתי לברוח מהרבה בסיסים. 

הייתי בשלושה או ארבעה. כולל יום בעזה.

לא עלה בדעתך לא להתגייס?
לא, אבל עלה בדעתי לרדת מהארץ אחרי הצבא. אבל אז בכלל לא הייתה לי 

תקנה. זה לא היה לעניין. 

והיום?
חגגנו שבעים למדינה, כולנו מקווים שיהיה עוד שבעים אבל כנראה לא תהיה 
ברירה ותקום מדינה דו־לאומית שיהיו בה קרבות כל הזמן. המציאות הקיימת 
מובילה לזה. שאלו אותי אם אני מסכימה ללכת ליהודה ושומרון והסכמתי, כי 
זה נורא מעניין. הייתי כבר כמה פעמים בחברון היהודית, ואלו חוויות שאפשר 
לכתוב עליהן ספרים שלמים. גיבור המשנה של הספר גר במעלה אדומים ואני 
רוצה להגיע לשם כדי להבין איפה זה שטח E, ולראות האם זה הגיוני לכתוב 
שאדם ירש בשטח E ארבעים וארבעה דונם כדי להקים אנדרטה למשפחתו 
שנהרגה. אני מרשה לעצמי, בתור סופרת, לא לפספס את הזדמנות הזו. ראיתי 
בעיניי איך הפיגוע משפיע על אנשים ועל התקדמותם בחברה. המון דלתות 
נפתחות להם, וגם נסגרות כשמתגלה אצלם פוסט־טראומה, למשל. בכל פעם 
שהיה פיגוע והיו מסקרים אותו בטלוויזיה ב־2002, היו אומרים ״האירוע הסתיים״ 
וחוזרים לשגרה. הייתי אומרת שזה לא נכון, האירוע נמשך אצל המשפחות. 
אני נותנת לדמות המשנה הזו להתנגש עם הגיבור, שהוא לא הכי חזק בעולם.

את מחליטה מראש מה יקרה לדמויות?
אם יש לי רעיונות אני כותבת. הכנסתי דמות מקומית לסיפור ורציתי שיהיה לה 
"תוקף פנימי", כמו ששמעתי לחרדתי את דויד גרוסמן אומר באחד הראיונות. 
לא היה לה שום תוקף פנימי עד שמצאתי לה אותו, היא קשורה להיסטוריה 
ולאדמה. ג׳וזף, כמו שהוא היום, הוא לא גמור. לא רציתי להכניס אותו למערכת 
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יחסים, לא עם גבר ולא עם אישה. אבל מה הקטע הזה שאין לו זוגיות, ושהוא 
מתרחק מבני אדם? הוא עצמו נורא נחמד. 

מה "התוקף הפנימי" כאן? איך את מבינה את זה?
אני לא מבינה את זה, אבל ראיתי שזה קורה בחיים. ראיתי אנשים שמעולם 
לא הייתה להם זוגיות, וזה חסר להם או שלא. אבל יש את אלו שנפלטים, 
שמתאכזבים נורא מהר. בגיל 20 הילד הכי חתיך בכיתה הזמין אותי להופעה של 
שלום חנוך בצוותא. באמצע ההופעה הוא אמר לי ״אני יוצא רגע לשירותים״, 
ולא ראיתי אותו מאז. הייתי בטוחה שהוא מת, אמרתי "מה, אני אכנס לשירותי 
גברים לחפש אותו?". יכולתי לקחת את זה כטראומה קשה ולא להתקרב 
לאנשים, אבל בחרתי שלא. הלכתי ברגל עד בבלי באחת בלילה, לא היו אז 
ניידים, לא היה אסימון. ההליכה הזו זכורה לי עד היום: צפצופים, חראקות, 
כל מיני מופעים. אחר כך השתמשתי בשמו הפרטי לאיזו דמות ב"טקסטיל": 
שלומי, הלוזר האורגני, שרצה שחברה שלו תחליף בגדים כשהיא מעשנת. בן 

אדם מאוס. ככה אני בוחרת שמות. השלמת מעגל, אני יודעת מה?

בעריכת הריאיון השתתף אמיר פרץ.







הוא כמעט לא מדבר הפעם. בזמן שעבר חשבתי עליו ללא הרף. אני מרגיש את 
עצמי נשאב אליו. מרגיש את ההיגיון שלי נעלם. את המגננות שלי קורסות. אני 
רוצה שמשהו מהברק שלו ידבק גם בי. כשאני צופה בו בטלוויזיה אני יודע שאני 
בר מזל. לפעמים אני מוריד עד הסוף את עוצמת השמע ורק יושב ומתבונן בו. 
בפתיחה ובסגירה של פיו, בתנועת הלשון שלו, בריסיו המתארכים ממנו והלאה.
בפעמים אחרות הוא מפחיד אותי. אני מרגיש בו את ההתפרצות הבלתי 
ממומשת. את האלימות הכבושה שניגרת ממנו בזרמים בלתי נראים. כמו ריח 

גוף היא נודפת ממנו. חריפה ומרוכזת. 

מתוך "ליקנטרופיה", דנה שוופי
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