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רפי וייכרט
יד לרון ויד מרון

שמו ויצירתו של רון אדלר )1975-1957(, המשורר שהיה לחובש קרבי, הילכו קסם על רבים מבני 
דורי. שני ספריו שחורי העטיפה היו בגדר קריאת חובה בתהליך התבגרותנו אל עולם השירה. 

תחילה הספר בעל השם הדרמתי, הפצוע, "בשם כל הכאבים" )ספרית פועלים, 1976( שבחזיתו 
רישום צדודית דיוקנו של המשורר. ואחריו הספר בעל השם האופטימי יותר, הפיוטי, המטפורי 
"ממחר אקטוף ענן" )ספרית פועלים, 1980(. אבל במחשבה שנייה, גם הוא שם טרגי, טעון. מי 

שיכול לקטוף ענן הוא אולי מי שקרוב אל העננים, מי שעבר למחוזות העדן.

בהקדמתו הקצרה לספר "בשם כל הכאבים" כתב עורך ספרית פועלים דאז, המשורר והאב השכול, 
נתן יונתן: "אדם נמלא פליאה ופחד בפני מעשה נחרץ של עלם בן תשעה-עשר אביבים. איזו אימה 
ריחפה על נשמתו להדוף אותה אל הַאין... וכמה יאוש באותה החלטה אישית, מלאת בדידות וכאב 

– להיפרד מהחיים". את רשימתו חתם נתן יונתן בהתייחסות לצוואתו השירית של רון אדלר: 
"שיהיה לפחות המעט הזה, פרחי-מלים וקוצי-מלים שהשאיר רון, זר-זכרון על עפרו, שיפרח עם 

שמו לתמיד".

מאז ועד היום ספרי שירתו של רון אדלר ראו אור במהדורות חוזרות ונשנות וליוו נערים ונערות 
רבים בתקופת התבגרותם שלא הקלה עליהם את החיים ושרצו להיות גם הם, כמו רון, משוררים. 

שיריו אמנם ספוגים במדאובי הקיום ובתוגתו, בשאלות נוקבות על הוויית האדם, סיבותיה 
ותכליתה, אבל יש בהם, אפילו בעצם כתיבתם, מזור ונחמה.

אני מבקש להודות בשם החוג לספרות עברית והשוואתית לאמו של המשורר, הגב' ארלט אדלר, 
על שהיא ממשיכה להקשיב ולסייע לכותבים שעושים את צעדיהם הראשונים בעולמה של היצירה 

הספרותית. כל אחד מהם  מקווה בוודאי, כמו רון, שחיוך יאיר את שמי צפייתו. דומני שאין דרך 
ראויה יותר להנציח את יצירתו של רון שכתב:

דבר העורכים

אנו שמחים להביא בזה אסופת יצירות ראשונה מפרי יצירתם של תלמידי המסלול לכתיבה יוצרת 
בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה.

האסופה כוללת שירים, סיפורים קצרים וקטעי דרמה שנכתבו על-ידי תלמידי החוג בשנת 
הלימודים תשע"א.

באסופה ייצוג למגוון סגנונות כתיבה – אבסורדית, מליצית וריאליסטית – ומגוון נושאים. 
הבית והמשפחה תופסים מקום נכבד בין היצירות, ואיתם חיבוטי הנפש, מצב האישה, הֵאם מול 

משפחתה, הֵאם החד הורית, טיפול במיתוסים ובהיסטוריה המשפחתית ואיתם נוף עירוני, הווי 
צעירים, הכאב הפלסטיני וארס פואטיקה.

המסלול לכתיבה יוצרת באוניברסיטת חיפה מזמן מפגש אנושי לא שגרתי. אנו באים מעולמות 
שונים: חינוך, היי-טק, אדריכלות, מדעי החברה והרוח, תיאטרון ועיתונות. סטודנטים צעירים 

שטרם גיבשו את עתידם ולצידם בכיתה אנשים מבוגרים שכבר פיתחו קריירה וחזרו לספרות כאל 
הגשמה של חלום נעורים. כל ההיבטים הללו משתקפים היטב ביצירות שתמצאו באסופה זו.

בשלבי הגיבוש האחרונים של האסופה, התבשרנו בצער על מותו של חברנו אושר נחמני בתאונת 
דרכים. בערב פסח נפצע אנושות ובחג השני נפטר. רבים מאיתנו ליוו אותו בדרכו האחרונה. 

בשבוע הלימודים שלאחר חג הפסח הוקדשו כל השיעורים של המסלול לזיכרו. שוחחנו עליו 
וביכינו את אובדנו של הצעיר המופלא הזה, בעל הנפש וכישרון הכתיבה הנדיר. 

החלטנו להקדיש את האסופה הזאת לזיכרו של אושר נחמני. אושר השאיר אחריו כמות גדולה של 
יצירות. כחבריו לספסל הלימודים זכינו להכיר רק מקצתן. עבודת איתור כל יצירתו תעסיק כמה 

מחברינו בחודשים הקרובים במטרה להוציא לאור את כתביו. באסופה זו תוכלו למצוא בפתח 
הדברים, בדפי הזיכרון, את השיר  עוד איש עוד רגע שפורסם בעיתונות הכתובה, ואשר משמעותו 

המצמררת מדברת בעד עצמה. בשתי הפואמות שלו המופיעות בגוף האסופה, שבע שנים בית אחד 
ו על האש, תוכלו להתוודע אל סגנונו הפיוטי המיוחד ואל כישרונו הגדול.

אנחנו משתתפים בצער המשפחה ומקווים שהדברים המעטים שכתבנו כאן יצליחו לעודד אותם 
ולהביא נחמה כלשהי אל מול האובדן.

אסף הרי
נורית ברנהיים

סגלית קמחי

ָיַׁשְבִּתי ְוִחִּכיִתי
ְּכִאּלּו ְלִבְרַּכת-ָׁשַמִים

ָיַׁשְבִּתי ְוִחִּכיִתי 
ְּכמֹו ֶיֶלד ִלְפֵני

ֲחִגיָגתֹו
ְּכמֹו ָאִסיר ִלְפֵני

מֹותֹו
ְּכמֹו ֵיׁשּו ִלְפֵני

ְצִליָבתֹו
ָּכמֹוִני ִלְפֵני

ִּביָאָתּה.

ָחַׁשְבִּתי ֶׁשאּוַלי ַהַּפַעם
ִיָּפְתחּו ְׁשָעִרים

ָחַׁשְבִּתי ֶׁשאּוַלי ַהַּפַעם
ָיִאיר ִחּיּוְך

ֶאת ָׁשַמי
ֶאת ְׁשֵמי-ִצִּפָּיִתי

ְּכֶקֶׁשת ֶּבָעָנן
ַהַּמִּקיָפה ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה.
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תלמידים יקרים
 

מוגשת לכם בזה אסופה של יצירות שנכתבו בידי תלמידי החוג, נערכו על-ידי תלמידי החוג, זכו 
לרוח גבית מסדנאות החוג ומן העושים במלאכה ועתה הן מכונסות לראשונה זו בצד זו, שירה 

ופרוזה ודרמה. חלק מן היצירות הללו בוודאי יוכל לראות אור בבמות "מקצועיות" יותר בעתיד, 
בכתבי העת השונים הפועלים ברחבי הארץ. אבל לנו  זכות הראשונים לראות את יצירותיכם כתף 

אל כתף, ביחד, ולשמוח על ההזדמנות הזאת. 

כמי שזו לו השנה הראשונה כמורה בחוג לספרות עברית והשוואתית אני רוצה להביע את תודתי 
החמה לראש החוג, הפרופ' חיה בר-יצחק שאפשרה את המיזם. תודתי לפרופ' רונית מטלון, ראש 
המסלול לכתיבה יוצרת, אשר על הפרוזה כמו גם לעמיתיי הפרופ' גבריאל צורן אשר על התרגום 
והד"ר ישראל המאירי אשר על הדרמה. בלי עשייתם המסורה של כולם היצירות לא היו לבושות 

בבגדיהן דהיום.

תודה חמה לתלמידי החוג בסדנאות ובקורסים. אלה שטרם זכיתי להכיר ואני פוגש משהו מרוחם 
ביצירותיהם שכאן ואלה שהפגישות עמם היו לי לעונג במשך שנה שלמה. ותודה גדולה לחברי 

המערכת שקראו, התלבטו, בחרו וסדרו – ד"ר אסף הרי, נורית ברנהיים וסגלית קמחי. תבואו 
כולכם על הברכה.

 

רפי וייכרט

אושר נחמני
עוד איש עוד רגע 

עֹוד ִאיׁש עֹוד ֶרַגע ָּבא ָלעֹוָלם.
רֹוֵפא ַמֲחִזיק, מֹוֵׁשְך ּוַמִּניַח אֹותֹו
ִּבְמקֹומֹו ַהִּטְבִעי ֵּבין ָאִביו ְלִאּמֹו.

ֶּבִכי ַּדק, ְנִׁשיָמה ַקָּלה
ִּכְתֵמי ַהָּדם עֹוד ַעל ָהעֹור ָהַרְך.

ֲהֻמָּלה ּוְתנּוַעת ְמַבְּקִרים. ֵזֵרי ְּפָרִחים ֻמָּנִחים.
ְׁשַנִים ִמן ַהַּבִית ָיָצאנּו, ְׁשֹלָשה ָׁשִבים.

עֹוד ִאיׁש עֹוד ֶרַגע ָּבעֹוָלם ַהָּבא.
ֶּבִכי ַּדק, ְנִׁשיָמה ַקָּלה

ְמַנֶּקה ָהרֹוֵפא ֶאת ִּכְתֵמי ַהָּדם ֶׁשַעל ָהעֹור ָהַרְך.
ְמַבְּקִרים ַמֲחִזיִקים, מֹוְׁשִכים ּוַמִּניִחים אֹותֹו

ִּבְמקֹומֹו ַהִּטְבִעי ֵּבין ָאִביו ְלִאּמֹו.
ֲהֻמָּלה ּוְתנּוָעה, ֵזֵרי ְּפָרִחים ֻמָּנִחים,

ְׁשֹלָשה ִמן ַהַּבִית ָיָצאנּו, ְׁשַנִים ָׁשִבים.

אושר נחמני ז"ל
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הכוח והרוך
      כמה דברים על אושר נחמני ולזיכרו

אושר נחמני, תלמיד התכנית לכתיבה יוצרת באוניברסיטת חיפה, נפצע אנושות בתאונת דרכים 
בצהרי ערב פסח והלך לעולמו במהלך החג. הוא היה בן שלושים ושתיים. אסופה זו של יצירות 

פרי עטם של תלמידי התכנית, גם של אושר עצמו, רואה כעת אור בהיעדרו. הוא נעדר. 

מהותם של הספדים, נדמה לי, נעוצה אולי בנסיון, שהוא גם הרואי וגם נואל, למלא במילים את 
ההיעדר. לנסות ולסתום במידת מה את ההיעדר. את הריק. את מה שאין בתוכו ואין למולו שום 

מילה שהיא. רק פה פעור ותדהמה לנוכח השערוריה הבלתי רגילה שיש במוות. לפיכך אולי 
מקופל בכל הספד, בכל קינה, מין "אף על פי כן" שכזה. אף על פי כן אומרים, אף על פי כן מנסים 

להגיד, בתקווה שהדיבור יפזר אפילו במידת מה, את אבק הבזבוז הנורא הזה שמפיץ המוות. 
ובאושר, ככל שיכולתי להתרשם ממנו בחייו – וביתר שאת לאחר מה שנודע לי עם מותו – לא היה 
כמדומה, אף גרם אחד של בזבוז. אף סנטימטר של הסחת דעת מצימאון הידע וההתפתחות הבלתי 

רגיל שהיה חקוק בו. שהדריך את תנועותיו בעולם. רק בדיעבד אני מבינה את הקשב הדרוך שלו, 
המתוח כמיתר, בזמן השיעורים, את הערנות והדריכות של מבטו הצידי, שכל-כך הרבה הבעות 

חלפו בו, שכל מילה שנאמרה הותירה בו את רישומה. רק בדיעבד. 

איזו מילה מבישה לעיתים היא "בדיעבד". משום שבנסיבות כאלה היא מעמידה אותנו לנוכח 
עיוורוננו החלקי ביחס לבני אדם. מכריחה אותנו להתייצב ולהקיף במבטינו את מה שלא לחלוטין 

ראינו, או לא הבנו, או לא ידענו. ומה שלא ידעתי אני  הוא, עד כמה ובאיזו מידה היה הריכוז 
המועצם הזה של אושר ביחס לסביבתו, ביטוי של גבורה אנושית בלתי רגילה. פשוט כך ולא 

פחות מכך, עם כל סכנת ההפרזה והשחיקה שיש בצמד המילים הזה: גבורה אנושית. אותה גבורה 
המתקיימת ומתהווה בשדה הקרב הפנימי, שבין האדם לבין עצמו, בינו לבין חולשתו. ואושר, 

כפי שהבנתי, סבל והתמודד עם מיגבלות רציניות ביותר בראייתו ושמיעתו, לאחר שנותח בראשו 
לפני למעלה מעשר שנים. לא פעם במהלך השיעורים שאושר נכח בהם, בעת הדיון בשירה או 

בפרוזה, הצבענו על הרגע הזה או על רצף הרגעים ביצירה, שבהם הופך היוצר את חולשתו ואת 
מומו למקור של כוח אדיר. נדמה לי שההיפוך הזה, שעיקרו טרנספורמאציה של החולשה ושל 

המוגבלות, חל גם על אושר. המגבלה הגופנית וההתמודדות איתה, תודעת החיים שניצלו "בנס", 
יצרו אצלו אבחנה חריפה, חדה כתער, בין עיקר לטפל, בין חשוב ללא חשוב, בין אמת לשקר, בין 

מה שראוי להתאמץ עבורו ולהטיח בו את הראש, לבין מה שפחות ראוי. הבחנתי אצלו באותה 
בהירות אינטלקטואלית ורגשית של היצמדות לעיקר, באורח שבו הגיב לביקורת על סיפוריו. הוא 
לא התגונן, לא נהרס, לא התחטא. אלא עבד. לקח את מה שיכול היה ורצה לקחת, הביא אותו אל 
תוך עולמו ופשוט עבד. יכולתי לראות איך סיפוריו משתנים ומתפתחים, משילים מעצמם משהו 

ובד בבד, רוכשים דבר אחר. יכולת העיבוד שלו והאומץ לעבד, היו מעוררי השתאות. אם אכן 
נכוחים דבריו של קפקא, שלכל אדם נחוצה הידיעה ונחוץ האמון שיש בו ובתוכו משהו שלא 
ניתן להריסה ולא ניתן להכחדה, הרי שבאושר, נדמה לי, היה גרעין מן ה"משהו" הזה שעליו 

דיבר קפקא. גרעין האמון הפנימי הזה שהיה בו, נצרף לא  רק בכוח ובעוצמה, אלא גם באמצעות 
הרוך. בעיקר ברוך. העוצמה היתה במידה רבה הרוך הזה, הבלתי שכיח, נטול הטינה והמרירות. 

גם כשהתווכח וחלק על אחרים, הפיקו פניו וקולו את אותה רכות ביחס לזולת, אותה סגולה נדירה 
כל-כך בחברה שבה אנחנו חיים, שנהוג לקרוא לה "דרך ארץ". דרך ארץ של תלמיד חכם. כי זה 
מה שהיה אושר במהותו בראש ובראשונה בעיני: תלמיד חכם. עם כל הסקרנות, השקיקה, דחף 

ההתפתחות, האהבה לספרות, הלב והשכל  הפעורים לרווחה, המקופלים בתואר זה. 

שבועות אחדים לפני מותו התכתב איתי ארוכות על עבודת רפראט שהכין ושעסקה ברומן 
"ערבסקות" לאנטון שמאס. לסקרנותו, ליסודיותו, לחוסר הנכונות שלו לוותר לעצמו ולעגל פינות, 

לא היה גבול. הוא הפך כמעט כל אבן. ברגע מסויים התפתיתי להפציר בו: די אושר, מספיק. זה 
לא דוקטורט. אבל לא אמרתי. אולי משום שחשתי שמקור האמביציה האדירה שלו לא קשור כלל 
ועיקר באותות ההצטיינות שהמוסד או החברה מעניקים, אלא בתשוקת ידע והבנה טהורה. תורה 

לשמה.  

הרגשנו בנקיון הדעת ונקיון הלב הזה של אושר, התחממנו מההקרנה שהיתה להם עלינו. ובאומרי 
"הרגשנו," אני מתכוונת גם לחבריו. בעיקר לחבריו. אלה שדבריהם בפרוזה, בשירה ובדרמה 
מתפרסמים באסופה זו ומוקדשים לזיכרו. בדיעבד. אם בהקדשה מתכוונים גם לרגש אסירות 

התודה הרי שזו גם היא נמצאת כאן. לצד הצער הנורא ובתוכו. הוא יחסר לנו, מוריו וחבריו. הוא 
יחסר לי מאד. 

רונית מטלון 
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אורי יהל
עכברים      

תודות לפרנץ יוזף קפקא ולקרפ ז'ורז' פרק

אני העכבר של קפקא, קוראים לי  רופא והזנב שלי קצת יותר ארוך מהממוצע העכברי הכללי )זה 
בגלל הגנטיקה המשפחתית העכברית שלי(.

אני עכבר, קפקא עכבר, כל השוחים בוולטבה הם כולם עכברים, שנסים ומחפשים כל היום 
והלילה, בלי תכלית.

מהצד זה ברור שהמירוץ נראה טיפשי, כל היום סביב הזנב של עצמנו והזנב סביבנו ואורכו שנגמר 
במין תפרחת עכברית צמרית שיכולה להיות גם חבל התליה שלנו.

ברחתי ממנו, הוא גם ברח ממני, שנינו ברחנו, כולנו בורחים, כמו קבצנים עלובים, אפורים 
ומרוטים, עם ראש משולש  שתקועות בו שתי עינים שנורא נוצצות באפלה.

"אהה, אמר העכבר, העולם הולך ונעשה צר מיום ליום" )משל קטן קפקא(.

היו גם תקופות אחרות בפראג, פראנץ יוזף התאכסן במלון אירופה שבשדרות ווצלב והמזרונים 
שיש בהם דווקא קש מאלג'יריה היו מונחים בערימה ענקית. זה היה שמחה וששון עבורי, חוץ 

מהרגעים שהוא היה מתגלגל מצד לצד במיטתו ודוחס אותי לקצות העשב האלג'יראי.

אבל הוא היה מלך ואני רק עכבר אפור, ויש לו בן בשם  פרדיננד שאחר-כך  נרצח בסארייבו 
ואחר-כך פרצה המלחמה ומיליוני אנשים מתו בתוך המחילות ואני וחברי אפורי הזנב רק חגגנו.

אבל מאז העולם הפך רק ליותר ויותר צר וכולנו נהיינו עכברים.

כשפרנץ יוזף היה מסיים את ארוחותיו הוא היה מצווה לא לטאטא את השאריות מהרצפה, 
לא פעם הוא גם קרץ לי ואמר, "אל תדאג, אצלי בממלכה האוסטרו-הונגרית יש מקום להרבה  

עכברים," ואני לא הבנתי את כוונתו, עד שיום אחד הוא רדף אחרי במגפיו השחורים, גידף וצעק 
ואמר שצריך לזרוק את כל העכברים לוולטבה.

מאז אני לא מאמין לאף אחד )גם לא לעצמי( כמו שכרגיל אנחנו מסתובבים  סביב הבנז של 
עצמנו.

פרדיננד שנרצח, ואח"כ רדפה אותנו מלחמת העולם הראשונה ששטפה את מרכזה של אירופה  
נשמע לי כמו שם של פר שיש לו פרח בפה )אני יודע שיש כזה סיפור(, פר שלועס פרחים באחו 

ועל גבו אוכלי פשפשים למיניהם, אבל הוא רק צוהל וצוחק, אז למה מלחמה?

אמרתי, העולם הולך ונהיה צר מיום ליום, העולם אומר גם אני, כמו מסדרון בנוי מקוביות, מחולק 
לסוגים של אנשים.

פראג היא עיר מיוחדת וכמו כל תייר עכברי גם אני שמתי פעמי לסמטת האלכימאים שעושים זהב 
מחרא, חובשי מצבטים, מגרדי זקנקנים, שמרתיחים כל מיני נוזלים בכל מיני צבעים בתקווה לייצר 

זהב.

שוטטתי כל היום ביניהם  ובינות לסירים המבעבעים ושמעתי לחשושי חיים כאילו אמיתיים אבל 
לא צהלה אחת.

קפקא שגר קרוב, אפילו באותה סמטה, לפני שמת ממחלה גם הוא לא צהל, אבל מה אני יודע  אני 
רק העכבר שלו, והוא שלי, וכולנו עכברים שהמנוסה תוקעת אותנו במסדרונות הצרים שהולכים 

וסוגרים עלינו.

חציתי את גשר קארל לעיר הבארוקית העתיקה, עליתי על צריחי העיר וצלצלתי בפעמוניה. היה 
רעש איום ונורא ומלמעלה ראיתי המונים רצים במבוך של רחובות ללא מוצא, פרועי שיער וטרוטי 

עיניים רצים ומחפשים, ביניהם גם ילדים קטנים זועקים ודרוסים. עיסה אחת דביקה.

הפסקתי למשוך בחבל, העיר שקטה, רק העכברים נשארו לרפואה.
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אורית ירט
סיכול אותיות

א' לא יודע שאני זומם נגדו. מאה ימים אנחנו כאן, יחד, ובכל זאת, אין לו מושג. הוא לא מנחש 
שהנחש הוא אני. כי מי אני? בסך הכל ג'. ומיהו ג' כאשר הוא הוא א' ואפילו יש לו את ב'... 

פיתחתי דרך מתוחכמת לזכות באמונו – לגרום לו לחשוב שאני אוהב אותו, מאוהב בו ממש, 
מעריץ אותו. כך, על אף כל כישוריו, הוא לא רואה את היישות האמיתית שלי. הוא קלט את כולם 
מלבדי. המסכה החיצונית עיוורה אותו. משימתי צלחה. אני לא חושף את עצמי גם בפני האחרים. 

אם כל אדם חי חיי ייאוש, בשקט חרישי, אני רוצה לדמיין שגם אני יכול. 

ל' דואגת לי. היא פורשת את שיערה הזהוב על הפוטון הדהוי שבחצר ואומרת לי לנוח, להירגע. 
מרבית השיחות בינינו שטחיות, אך הן גורמות לה להרגיש שהיא אדם מורכב, אז ניחא. לעומתה, 

פ' היא פחות ממושמעת. היא מאמינה שהכל ייפול על מקומו בשלום. קשורה בסינרה היא ממהרת 
פנימה, לפלפל את התבשיל פן יישרף, או גרוע מכך, יהפוך תפל. ס' סוער מאד בימים האחרונים, 

משאיבד את היקר לו – את הבדיון שגרם לו לתחושה של מציאות. הוא מסתיר עיניים דומעות 
מאחורי משקפיים כהים, ומתעקש להוריד את חולצתו כדי לחוש שוב את השמש. ר' בוחר שלא 

לתקשר איתי מאז שטענתי כי הוא חי בעולם של רגשות מזויפים. אי שם, מעבר לקשת, הוא נאחז 
בכוחותיו העל טבעיים, וגם ימים קשים עוברים עליו בנעימים. 

רק א' מעניין אותי מביניהם. הוא חידתי, ייחודי, חד-פעמי. אני מקדיש לו את עצמי, אני מקשיב 
לו, אני מחבק אותו. אני מחזק אותו, רק כדי שמפלתו תהיה עוד יותר פתאומית, עוד יותר קשה. 

ביום השלישי, בחדר האפור המסוגר, צרחתי את שמו שוב ושוב – א', א', א', א' – עד שהפסקתי 
לנשום. אוויר נכנס לריאותיי ולא יצא משם, לפחות לא לגמרי. כמעט נשברתי.

שעה קלה לאחר מכן יצאתי החוצה, הדשא היה עדיין רטוב מן הגשם. הבחנתי ב-א' יושב 
על הספסל והתיישבתי לצידו. המתכת הקרה העבירה בי צמרמורת. נהניתי מאותה התחושה 

הקרחונית. חשבתי לעצמי, עכשיו בוודאי מחליף הבמאי את הקלטת, מכוון את המצלמה וכותב 
על מסילת הסרט: "א' ו-ג' – סצנת מחששה". 

א' הצית את האש. ואני, בשלוותי, נשמתי אוויר ונשפתי עשן. בחדר העריכה ודאי יוסיפו מוזיקה 
דרמתית, או רומנטית, תלוי בכיוון השיחה, ואולי אף יערכו קטעים ממנה, כדי להציג אותי כטיפוס 
הטוב או הרע. הם יודעים הכל – הם צילמו את הדברים שאמרתי, הם תיעדו את הנפש שלי וניתחו 

אותה מכל הכיוונים. הם מכירים את המבט שיש לי בעיניים ואת המילים שאני מדקלם כל לילה 
לפני השינה. הם יודעים איך אני שותה את הקפה שלי, מה אני אוהב לאכול ומה לא, אם אני 

מתקלח בבוקר או בערב, אם אני מצחצח שיניים כמו שצריך. אם שערי ארך, אם לבשתי בשבוע 
שעבר את אותם הבגדים, אם אוהבים אותי בחוץ או שונאים. הם יודעים שאני סוכן כפול כאן. אני 

איני מי שאני מתיימר להיות, בעיני האותיות האחרות. 

ושוב אנחנו שניים בחצר, ומשהו עומד לקרות. אני מרגיש את זה. הם יודעים את זה. לכן, כל 

עמדה אפשרית מתכווננת, הנורה האדומה מהבהבת, והאצבע מלטפת את כפתור המיקוד. 

"אתה זוכר את הימים... שהיה כאן ת'?" פנה אלי א' ראשון בדברים, קולו הצרוד היה מוכר לי ולא 
זיהיתי נימה מאיימת במילותיו. הוא לא יודע. 

צחקתי, וכיסיתי את ראשי בכובע הלבן, על מנת לשוות לעצמי מראה מצטדק, בלא צורך. הבחנתי 
אז בהבל פי מרחף באוויר הקר, ויוצר התמזגות של נשיפה ונשמה, בתוך מלכודת של ענן עשן.

"ת'... אל תזכיר לי, ממש תת-רמה." השבתי. 

"ו-ה'... חבל על הזמן..." המשיך א'.

"ה'... הילדה הקטנה..." השלמתי את הרצף. 

"ועדיין..." א' תלה בי זוג עיניים חומות בתקווה למצוא איזה רמז. אולי הוא ניסה להכשיל אותי 
בלשוני, אך הוא גישש באפלה, הוא לא היה בטוח. הוא לא יודע. 

"עדיין מה?" שאלתי מסוקרן.

"כאילו כלום..." א' הביט בי ארוכות. שמתי לב כי גבו התעקם לאיטו והוא ישב לצידי מכווץ, 
שפוף, עייף. ואז, בן רגע, הגיעה ההתפכחות. "הכל עובר דרכך..." הסיק א' ומתח את פלג גופו 
העליון כטווס גאה. כנראה חשב שהצהרתו תפתיע אותי, או תגרום לי לחשוש שמא הוא רואה 

אותי. אמנם, לא כן הדבר. הוא לא יודע. 

"מלבדך, מתוק שלי... מלבדך". התקרבתי אליו והוא נרתע. תגובתי בלבלה אותו ושיחתנו הוסטה. 
קצרתי את פירות הצלחתי – הוא לא מבין, תמים שכמותו, בוסר. הוא לא יודע. 

אני החוטא, אני האכזר, אני אנצח. 



1617

אורלי ברקן
נקודת חן כחולה

כשהיתה בת שלושים וחמש, עברה לביתה החדש. לא בית חלומות. בית מלא פשרות. אבל זה היה 
הבית הראשון שלה, ממש שלה. אחרי כל שנות הנדודים היא אהבה אותו כל-כך.

בלילה שלפני, כשהכל כבר היה ארוז באי סדר בתוך הארגזים, נזכרה שמחר האחד בספטמבר 
ונינה מתחילה גן חובה. איפה, לעזאזל, השקית ההיא של הבגדים החדשים שקנתה לה. כמה היא 

שונאת את ההעברות האלה. כל פעם סופרת בתוכה מחדש, זו הפעם התשיעית שהיא עוברת דירה 
בלי לקחת בחשבון את כל המעברים שעשתה עם הוריה ואחיותיה. אולי הפעם זה שונה. בשעות 

של שקט היא מצליחה לשמוע זמזום של איזו יציבות מסתמנת מולה באוויר. 

אז איפה השקית הזו? הזיכרון של היום הראשון שלה בגן כל-כך צרוב בה וכל-כך חשוב עכשיו 
שנינה תשמח בבגדים החדשים, כמו שהיו לה.

הבוקר הגיע מהר ואיתו ההיזכרות. השקית ההיא שחיפשה אמש כשהעייפות ערפלה את חושיה, 
נמצאת במגירה העליונה של השידה. הרי זה המקום שבחרה אותו כדי לזכור, כדי שיהיו זמינים 

בבוקר המבולגן הזה. 

עוד מעט יבואו המובילים. קבעה לשבע. הם קבעו. זה הולך להיות אחד הימים האלה שהחום 
והלחות יהיו הבעיה הקטנה שלהם.

בעודה עוזרת לנינה להתלבש קלטה פתאום שגם קפה אי אפשר להכין הבוקר. איך לא חשבה על 
זה. הקומקום והספלים וכל השאר קיבלו עכשיו מיונים וסיווגים ושמות על ארגזים. מכל עבודת 

האריזה הזו אהבה את הרגע שבו משכה בכוח את נייר ההדבקה, הידקה אותו היטב לקצותיו 
הפרומים של הארגז, משכה במהירות את כל האורך הנדרש. התענגה לרגע על רעש ההיפרדות 

ההחלטי של הדבק מהסליל ועוד ארגז אחד נחתם. עכשיו שלפה את הלורד השחור והעבה שקנתה 
במיוחד וכתבה: "בגדים-חורף-נינה". חשה אקורד של סיפוק קטן, קצת סדר סגור וחתום בתוך 

הכאוס הכללי. אפילו שידעה שבתוך "בגדים-חורף-נינה" התגנבו גם כמה ספרים או זנבות חפצים 
שנשארו מארגזים קודמים.

נינה כבר עומדת רוקדת, עוד דקה יבואו המובילים. היא תשאיר אותם בבית. עוד אתמול החליטה 
שפשוט תסמוך עליהם ותתפנה לשעה ראשונה עם נינה בגן. השכן, התנדב "לשים עין מלמעלה". 

סוף סוף יהיה שימוש יעיל לחטטנות שלו. 

הילדה הזו כל-כך מזכירה לה את עצמה פעם. מין שמחה תמידית שהיא שרויה בה והיכולת 
התמימה והכובשת הזו להיות תמיד שבעת רצון. והן הולכות שתיהן, נינה כולה חג, והיא, מנסה 

להצטרף לזה בכל כוחותיה. לפעמים זה מצליח לה, להידבק.

תוך ארבע שעות, היא מחשבת, כל ההובלה הזו תיגמר, הם יצאו לה מבין החדרים והארגזים והיא 
תתפנה לפירוק ולבינוי מחדש. האחד בספטמבר הוא תאריך טוב לבינוי. יצא טוב. והנה הן נכנסות 

לחצר הגן. נינה שומטת את ידה ורצה קדימה. היא נשארת לבדה, עומדת. זוגות זוגות של הורים 

נרגשים סביבה מתקתקים במצלמותיהם. מהססת היא פונה לאם אחת שעומדת קרוב אליה שאם 
אפשר, היא בדיוק עוברת דירה, דווקא היום, כך יצא ולא היה סיכוי לזכור איפה המצלמה, אז 

אולי אפשר שתצלם גם את נינה, זו עם הגופיה הפרחונית. וזאת עונה לה שכן, בשמחה, כיף לצלם 
ילדה כל-כך יפה. והנה ההורים נקראים להתיישב על ספסלים שהוכנו מראש. עד אחת בצהריים 

הכל יהיה מאחוריה, היא משננת. דבר ראשון היא תסדר את החדר של נינה, זה החדר שהתעקשה, 
למרות הקושי, להשקיע בו שינוי. השיפוצניק לא הבין את הראש שלה. בדרך כלל נטתה לסגת 
אבל פה, מסיבות שלא נתנה עליהן את הדעת, התעקשה. בחדר הזה בחרה להגדיל את החלון, 

לעשות חלון ענק לנינה, חלון ברזל כחול, פרופיל בלגי עם אדן רחב. 

היא דמיינה את נינה גדלה שם בחדר הזה. עכשיו אדן החלון הזה יהיה מושבם של הדובים 
והבובות. אחר-כך, בשנים שתבואנה, נינה תשב שם ותביט מהורהרת החוצה, אל הרחוב הקטן. 

יש שם מקום לשניים על האדן, כל-כך רחב וגדול. וגם כשתשכב במיטה יכנסו השמים אל החדר 
הזה והוא יהיה מלא בהם. היא בחרה את הצבע מתוך מספר אפשרויות כחולות. עוד לפני שראתה 

ידעה לדייק אותו.

השיפוצניק אמר שזה חלון שמתאים בכלל לסלון וחוץ מזה יש המון בעיות עם הפרופיל הבלגי 
הזה. הוא לא פרקטי, האטימה לא ממש טובה אף פעם, ועוד לא המציאו את הברזל שלא יחליד 

בסוף, הוסיף בנימה השמורה ליודעי דבר. וגם אם היא מוציאה כל-כך הרבה כסף שאין לה אז הוא 
ממליץ שבמקום זה תעשה עוד ארונות מטבח. אבל הוא בעיקר מוטרד מהגשם שיחדור בחורף. 

והיא רק אמרה לו שנזילות של מי גשם זה הכי רומנטי וחוץ מזה כמה ימי גשם הוא זוכר שהיו פה 
בזמן האחרון. וגם שהתעניינה דווקא, ואפשר לפתור את הבעיה עם סיליקון, פשוט מושכים קו של 

סיליקון והוא כבר ממלא את כל הפערים. ובליבה חשבה: מה אתה כבר מבין בפערים.

והיא לא מתכוונת לוותר על נקודת החן הזו, כך סיכמה. 

וכנראה שזה היה ממש משכנע, כי הוא נאנח ושתק. סוף סוף.

נינה ניגשה אליה, אחזה בידה, מזמינה אותה לריקוד עם האמהות ושתיהן הצטרפו לרונדו של 
התחלת השנה, שיצא מהגן והקיף את החצר כולה.



1819

אושר נחמני
שבע שנים, בית אחד  

ָהאֹור עֹוד ּדֹוֵלק ַּבְּכִניָסה ֶלָחֵצר, אֹור ְליֹום ֲחִמיִׁשי כ"ו ְּבִכְסֵלו, 
ִּכי ִמי ֵמִאָּתנּו, ֶאְתמֹול ְּכִׁשְלׁשֹום, ָׁשַכח ְלַכּבֹות אּוַלי ִּכי ָּבָהה

ַּבֻּסָּלם ַהָּׁשבּור ֶׁשֻּמָּנח ַּבִּפָּנה ְוָתָהה ַעד ָמַתי הּוא ַיְמִּתין ְלִפּנּוי 

ּוִמי ֵמִאָּתנּו ִיַּקח אֹותֹו ְּכָבר ֶאל ִּפַּנת ַהִּמְחזּור, ְוִאם ְּכָבר ָלַקח 
ֶׁשִּיַּקח ִאּתֹו ַּגם ֶאת ַּבְקּבּוק ַהְּזכּוִכית ֶׁשָהָיה ִמיץ ִלימֹון ְוֶאת ָהִעּתֹון 

ֶׁשִהְצִהיב ֵמַהְּזַמן ְוֻרַּקן ִמִּמִּלים ֶׁשחֹוְזרֹות ַעל ַעְצָמן, ְואּוַלי סֹוף ָּכל סֹוף 

ָהֲעָגלּול ִיְתַּפֶּנה ֵמִעְּקבֹות ַהַחִּיים, ְוָיׁשּוב ְלַגְלֵּגל ֶאת ַהֶּיֶלד ַלָּגן, 
ְוֹלא ַלְחסֹם ֶאת ַהֶּדֶרְך ַלֶּדֶלת, ּוְלַאֵּלץ אֹוָתנּו ִּבְתנּוָעה ְמֻׁשָּנה 

)ִמְּבִלי ְלַהְתִקיל ֶאת ָהרֹאׁש ַּבַּמָּדף, ִמְּבִלי ְלַהֲחִליק ַעל ַהַּמְחֶצֶלת ִמַּקׁש
 

ּוִמְּבִלי ִלְבעֹט ַּבְּדִלי ַהָּמֵלא ְּבנֹוֵזל ְמֻׁשָּמׁש ִלְׁשִטיַפת ְרָצפֹות( 
ְלִהָּדֵחק ֶאל ַהַּבִית, ֶאל ּתֹוְך ֲעֵרָמה ֶׁשל ְּכִביָסה ְלָבָנה, ִצְבעֹוִנית, ַמְסִריָחה, 

ֶׁשעֹוָלה ַעל ְּגדֹוֶתיָה, ִּכי ִמי ֵמִאָּתנּו, ַּכִּנְרֶאה ְוָׁשַכח ְלַהְכִניס ְמכֹוָנה, 

ּוְכֶדֶרְך ַאַּגב, ַּגם ֹלא ָסַגר ֶאת ַחּלֹון ַהִּמְטָּבח, ֲחַסר ַהִּוילֹון, 
ֶׁשּפֹוֶנה ַלִּגָּנה ֶׁשִּמְּלַבד ַאְרָּבָעה ֲעִציִצים ַּבְּכִניָסה, ֹלא ָּגֵדל ָּבּה ָּדָבר 

ֶׁשחֹוֵצץ ֵּבין ַהַּבִית ְלֵבין ַהַּקְרַנִים, ֶׁשִעם ַהָּׁשִנים, ְּבֶקֶצב ִאִּטי

ְמָפְרקֹות ְלָאטֹוִמים ְקַטִּנים, ֶאת ָהֵעץ ַהִּטְבִעי ֶׁשִּמֶּמּנּו ָּבנּוי ַהִּמְטָּבח, 
ֶׁשהֹוֵלְך ּוַמֲחִויר, הֹוֵלְך ְוכֹוֵרַע, ִמַּתַחת ַלְּפָלָטה ֵמֶאֶבן ֵקיָסר   

ֶׁשֲעַדִין ָיָפה, ֲעַדִין ֵּכָהה, ֵּכיָון ֶׁשָּתִמיד-ָּתִמיד ִהיא ְמֻכָּסה 

ְּבֵכִלים, ַמְכִׁשיִרים, ּוְׁשָאר ֲחָפִצים, ֶׁשִּמְּלַבד ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵהם ַמְפִריִדים 
ֵּבין ָהאֹור ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶצַבע ַהְּפָלָטה, ֵהם ֹלא ְיִעיִלים )אּוַלי ִלְפָעִמים(, 

ְלָמָׁשל ַהְּטַרְנִזיְסטֹור ֶׁשעֹוֵבד ְלִעִּתים (ֶזה ָּתלּוי ַּבִּכּוּון ֶׁשָהרּוַח נֹוֶׁשֶבת(,

ְוַגם ַהַּמְכִׁשיר ֶׁשָאמּור ְלַטְלֵּפן )ָּתלּוי ִאם ַהַּקו ְמֻחָּבר ֶאל ַהֶּׁשַקע
ְוֶזה ַּגם ָּתלּוי ְּבכֶֹבד ַהחּוט, ֶׁשָּכרּוְך ְּבַעְצמֹו, ּוַמְמִּתין ְלִפָּנה 

ִמֶּׁשּלֹו ֶׁשּיּוַכל ִלְרּבֹץ ְּבַׁשְלָוה(, ְוַהִּסיר ְלַחִּמין, ָהָאדֹם, ַהָּׁשחֹר, 

ְמַעֵּבד ַהָּמזֹון, ְמכֹוַנת ַהָּבָׂשר, ַמֲחַבת ַחְׁשַמִּלית ְוֶזה ֶׁשל ַהִּפּתֹות,               
ְוָים ֶׁשל ַנֶּיֶרת, ֲהמֹון ַנֶּיֶרת, ְלָבָנה, ֲחׂשּוָפה, ְּכמֹו ַהִּקירֹות

ַהּסֹוְגִרים ַעל ָסלֹון ֶׁשֵאין לֹו ֻׁשְלָחן )ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשֶאת ּכֹוס ַהָּקֶפה

ַאְּת ׁשֹוָתה, ַוֲאִני ׁשֹוֶתה ְלַבד( ְוַעל ֲעֵרַמת ְסָפִרים 
ְרכּוִנים ֶזה ַעל ֶזה, ְׁשעּוִנים ַעל ַּגֵּבי ִמְׂשָחִקים ַעד ֵאין ְספֹור, ֶׁשְּמקֹוָמם ַהִּטְבִעי 

ַּבּקֹוָמה ַהְּׁשִנָּיה, ִאם ַהֶּיֶלד יּוַכל ַלֲעלֹות ְּבִבְטָחה, ֲאָבל, 

ַּבֲחַדר ַהַּמְדֵרגֹות נּוָרה ְׂשרּוָפה, ְמִאיָרה ֲעִטיפֹות ַּתְקִליִטים ַחְסֵרי ּתֶֹכן, 
ַהְּזרּוִקים ַעל ִּפְתחֹו ֶׁשל ְסִליק, ֶׁשָחְפרּו ַהַּדָּיִרים ַהּקֹוְדִמים ֶׁשָעְזבּו ִּכי ִהְזִקינּו 

ְוַתׁש ּכָֹחם ִמַּלֲעלֹות ְוָלֶרֶדת, ְּבמֹוַרד ַהִּזְכרֹונֹות ּוְבַמֲעֵלה ַהְּכֵאב, 

ְוָעְברּו ְלִדיָרה ְּבִלי ַמְדֵרגֹות, ּוִמְּבִלי ְלַהְׁשִאיר ָלנּו ַמְפֵּתַח ַלְּסִליק, 
ֶׁשאּוַלי ֵהם ָטְמנּו ּבֹו ַמְרִקים אֹו ְזלֹוִטי, ְוַעְכָׁשו ֵהם ֶׁשָּלנּו ִּבְׁשִביל ֶׁשִּנְקֶנה
ַמָּדִפים ַלְּסָפִרים, ַלֻּבּבֹות, ַלְּצָבִעים, ַהְּזרּוִקים ַעל ִרְצַּפת קֹוַמת ַהְּכִניָסה, 

ּוֶבַטח ָהָיה נֹוָתר ָלנּו עֶֹדף, ֶׁשִאּתֹו ְנַרֵהט ֶאת ַהֶחֶדר ְלַיד,
ֶׁשֶּזה ַהָּמקֹום ּבֹו ֵאֵׁשב ְוֶאְכּתֹב, ִאם ַרק ִיְהֶיה ּבֹו ֻׁשְלָחן ְוָארֹון, 

ַּפח ְלַנֶּיֶרת, ִּכֵּסא, ְמנֹוָרה )ָאז ִנְקָרא לֹו – 'ֲחַדר ֲעבֹוָדה'(, 

ְוַעל ַאַחד ַהִּקירֹות, ֶאל מּול ַהֻּׁשְלָחן, ִנְתֶלה ְּתמּוָנה, ִּבְׁשִביל ַהְׁשָרָאה, 
ֶׁשַהֶּיֶלד ִצֵּיר, ְוַעְכָׁשו ַּגם ִנְזַּכְרִּתי, ֶׁשַהֶחֶדר ֶׁשּלֹו עֹוד ַמְמִּתין ְלִמּלּוי 

ְּבָארֹון, ַמָּדִפים, ּוְלַהְתָקַנת סֹוְרִגים, ֶׁשַחס ְוָחִליָלה, ָחִליָלה ְוַחס, 

ֹלא רֹוֶצה ַלְחׁשֹב ְואּוַלי ֶּבֱאֶמת ֹלא ְּכַדאי ֶׁשֶאְחׁשֹב ַעל ָּדָבר ּכֹה נֹוָרא, 
ָאז ְּכָבר עֹוד ַהַּלְיָלה ַהֶּיֶלד ִייַׁשן ִאָּתנּו ַּבֶחֶדר, ִעם ַהְּׂשִמיָכה 

ְרוּוַית ַהְּפָרִחים, ַהְּקַטִּנים, ַהְּוֻרִּדים )ַּתֲחִליף ֶנְהָּדר ַלַּטֶּפט ֶׁשָאַהְבְּת(, 

ּוְכֶׁשהּוא ַיֲעֶלה ְּבָכל ֶעֶרב ִליׁשֹן, ַהַּמְצּפּון ֶׁשִּלי )אּוַלי ַּגם ֶׁשָּלְך(, 
ֶׁשָּכל ֶעֶרב ִנְזָעק, ִמְתַיֵּסר ְוצֹוֵעק ָעַלי ֶׁשֲאִני ְּכָבר עֹוֶלה ַלִּמָּטה, 

ִמְּבִלי ִלְקרֹא ֲאִפּלּו ֹלא ִׁשיר ֶאָחד ָקָצר, ֵיָרַגע,

ַלְמרֹות ֶׁשָּיכֹל עֹוד קֶֹדם ָלֵכן, ֶׁשֲהֵרי ַהִּסָּבה ֶׁשַהֵּסֶפר ָסגּור, 
ִהיא ֶׁשֵאין ְמנֹוָרה ַעל ִׁשַּדת-ַהִּמָּטה, ּוְבִלי ְמנֹוָרה ֹלא ִנָּתן ְלַהְבִחין 

ְּבתֶֹכן ַהִּׁשיר ִמָּקרֹוב ְוַגם ֹלא ְלַהִּביט ַעל ַעְצֵמנּו ְוִלְראֹות ְּבֵברּור, 

ֶאת ַמה ֶּׁשַהחֶֹשְך ַמְסִּתיר ִמָּפֵנינּו, ֲאָבל ְּבֶעְזָרת ַהֵּׁשם ְוָהַרְדיֹו, 
)ֶׁשהּוא ַּגם ָׁשעֹון ֶׁשָאמּור ְלָהִעיר, ַהֵּמִאיר ִּבְסָפרֹות ֲאֻדּמֹות, ִמְתַחְּלפֹות(, 

ֲאִני ַמְצִליַח ְּבקִֹשי ִלְראֹות, ֶׁשַאְּת ּבֹוֶכֶקת ְּבִדּיּוק ָּכמֹוִני, 

ַעל ַהְּזַמן ֶׁשחֹוֵלף לֹו ִמְּבִלי ֶׁשְּמכֹוַנת ַהְּכִביָסה ַּתֲעֶלה ַלּקֹוָמה ַהְּׁשִנָּיה 
)ְוָאז ָמה ִאם ַנְמִׁשיְך ַלֲעלֹות ְוָלֶרֶדת, ִעם ְּכִביָסה ְמֻרָּבה, ַמְסִריָחה, ְנִקָּיה(, 

ֲהֵרי, ַהּכֹל עֹוד ָיכֹול ְלַחּכֹות 'עֹוד חֶֹדׁש, עֹוד ָׁשָנה'. 
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קּום ִמְּמקֹום מֹוָׁשְבָך ַהִּנּנֹוַח, ִמָּסלֹון ֵּביְתָך ַהְמֻרָּוח, ְוַהֵּבט ַמֲעָרָבה ֵאל ַיָּמּה שֶׁל ֵחיָפה, 
ַאְך ֹלא ִמַּבַעד ַלַחּלֹון ַהְמֻעָּטר. ֵצא, ֵצא ּוְרֵאה ֵמַהְּגזּוְזְטָרה ָהְרָחָבה ֶאת ֶׁשָאְזֶניָך ׁשֹוְמעֹות ֶטֶרם ֵׁשָנה,

ֶאת ִּפַּסת ַהָּכחֹל-ַהָּירֹק ַהּזֹו ֶׁשִּמְׂשָּתַרַעת ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד ְלסֹופֹו, ֲאֶׁשר ֻּכָּלּה ַמְׁשֶקה ְוַתְרֵעָלה ֲעֻמָּקה,
ְוֹלא ּתֹאֶבה ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהּקֹולֹות ָהעֹוִלים ִמן ַהָּים, ֶׁשְּמַלֵחְך ְונֹוֵגס, ְמַלֵחְך ְונֹוֵׁשְך ָּבֲאָדָמה

ֶׁשַּתַחת ַרְגֶליָך.

ְוִתָּׂשא ֶאת ֵעיֶניָך ֶאל ֵמֵעֶבר ָלאֶֹפק, ַאַחר ֵאיזֹו ְּבׂשֹוָרה ֶׁשָּתבֹוא ֵמֵאי ָׁשם, 
ְוֹלא ַּתֲעמֹד ַעל ָהֻעְבָּדה ַהְּפׁשּוָטה ִּכי ֶזהּו ַהָּים ֶהָעִני ִמַּיֵּמי ָהעֹוָלם, ּוִמְּלַבד 

ַּכָּמה ִזְכרֹונֹות ִמְּגרּוְטאֹות ַּפח ֲחלּודֹות, ּוְׁשַנִים ָוֵחִצי ִמיְליֹון ִקילֹוֶמֶטר ְמֻרָּבע, 
שֶׁל ֵמי ְמִריָבה ְלֹלא סֹוף ְוַהְתָחָלה, שֶׁל ַמִים ְלֹלא מֹוָרא ָׁשַמִים, ַאֲהַבת ִחָּנם אֹו ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה, 

ַהָים ַהָּגדֹול ֵריק ִמּתֶֹכן.

ְוִעם ִמְנָחה ִּתְצַעד ְּכֶהְרֵּגְלָך ַעל ְׂשַפת ַהַּמִים ְלעֹוד יֹום שֶׁל ַּתֲענּוִגים, ְוִתְתַרֵּוַח, ְוֵּתָאַנח, ְוִּתְׁשַאף ֵריַח ָזר, 
ֵריַח עֹוָלה ִאֶּׁשה ַלאדָֹני, ְוִתָּׂשא ֵעיֶניָך ְוִתְרֶאה ִּכי ֻּכְּסָתה ֵעין ַהֶׁשֶמׁש ְוָעָׁשן ָעָלה ִמן ָהָהר,

ְוִתַּגע ִּבְפֵני ַהַּמִים ֶׁשִהְזִקינּו ִּבן ֶרַגע, ּוְתַבֵּקׁש ְלַהֲעלֹות ֵמָהאֹוב ֵריח ָעאָרק ְואּוזֹו, ֵריַח נֹוף ֻמָּכר
ְוָכל ֶׁשִּיָּוֵתר ְּבַכף ָיְדָך ִהּנֹו ֶקֶצף ַגס ּוְמֻחְסָּפס, ָסִמיְך ּוְמֻסְכָסְך, ֵמָעָפר 

ָוֵאֶפר.

ְוִגֵּצי ָזָהב ְּבַאְלֵפיֶהם ַיֲעלּו ִמן ֶהָהִרים ְוַיּכּו ַעל ְּפֵני ַהַּמִים, ּוִמִּצְלֵלי ַהַּקְרָקִעית ַיִּביטּו ְּבָך 
מ"ד זּוגֹות ֵעיַנִים ֶשל ַּפְלמּוָדה1 ְלָבָנה אֹו ְטִרית ַּדָּקה2 ִמן ַהַּדָּקה, ְנָׁשמֹות ּתֹועֹות ְודֹוְממֹות ֶׁשֵּיָאֲחזּו ְּבַכף 

ַרְגְלָך ֹלא ַּפַעם, ֹלא ַּפֲעַמִים, ְוִתְצַעד ַעל ַהחֹוף ִּבְבִריָחה ְמִהיָרה ּוָפֶניָך ֶאל ֵעֶבר ֲאֻרּבֹות ַהְּׁשאֹול, ִמְגְּדֵלי 
ָּבֶבל, ִמְקָטרֹות ּפֹוְלטֹות, ַאַחת, ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת ּוְׁשַּתִים, ֵּתֵלְך ְוִתְבַרח, ֵּתֵלְך ְוִתְבַרח, ְוַתְגִּביר ְוָתרּוץ 

ְוָתנּוס ְוִתּפֹל ְוָתקּום ְוַהָים ִיְׁשקֹט ָלֶבַטח.  

ְוִהֵּנה ַּגל ָּגדֹול ִמְתַּגְלֵּגל ּוִמְתגֹוֵלל ֵּבין ַהְצָדִפים ַהּבֹוְדִדים ְוַהּקֹוְנִכּיֹות ָהֵריקֹות, נֹוֵׁשְך ְוָנסֹוג ּוֵמִקיא 
ִמּתֹוכֹו

ִקְרֵעי ְּכתֶֹנת ַּפִּסים ְּכֻחָּלה, ֲחרּוָכה, ּבֹוֶדֶדת, ְמחֶֹרֶרת, ּוְתַבֵּקׁש ִלְראֹות ַהִאם ְּכתֶֹנת ִּבְנָך ִהיא ִאם ֹלא,
ְוִתְקַרב ְוִתָּבֵעת ִּכי ַהֻּכּתֶֹנת ְמַדֶּמֶמת ּוִמן ַהחֹוִרים ִנָּגר ְּבעֹז ָּדָמּה ְוִנְקֶוה ִּכְׁשלּוִלית ֲחִמיָמה ַעל ַהחֹוף,

ְוַהֶׁשֶמׁש ָזְרָחה, ֲאַטד ַהחֹוף ָּפַרח, ַהַּׁשַחף ָּדָאה, ֳאִנָּיה ָצְפָרה, ַסְרָטן ָהַלְך ְלִצּדֹו
ְוָהֵאׁש ִאְּכָלה.

ְוֵהַסְבָּת ָּפֶניָך ִּבְמִהירּות ּוָבַרְחָּת ָצפֹוָנה, ּוָבאָת ֶאל ָחֵצר ְוָסַגְרָּת ַהַּׁשַער ַאֲחֶריָך, ְוֵתָאַנח ְוַתְחׁשֹב ִּכי ִהֵּנה 
ַהּכֹל ָיׁשּוב ְּכֹלא ָהָיה. ַאְך ִמָּכל ַהְּסָדִקים ֶׁשַּבְּכָתִלים, ֵמָהֲאִויר ֶׁשִּמַּמַעל, ִמְּמִחּלֹות ַהחֶֹלד ֶׁשִּמַּתַחת ּוִמן 

ָהֶרַוח ַהַּדק ֶׁשֵּבין ַהַּׁשַער ָלֲאָדָמה, ַאט ִיְזַחל ַהָּדם ְויֹוִפיַע, ִּבְנִחיל ִמְתַמֵּׁשְך ִמן ַהַּגל ֶׁשָהָיה ְוהֹוִתיר ַאֲחָריו 
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ֻּכּתֶֹנת ְּכֻחָּלה, ֶׁשּתֹוַבַעת ֶעְלּבֹוָנּה ֵמָהִראׁשֹון ֶׁשָּיָצא ֶאת ֶּדֶלת ֵּביתֹו 
ִלְקָראָתּה.

ּוְּתַכֶּסה ֶאת ָּפֶניָך ַוֵּתְבְּך ֶאל מּול ַהְיִדיָעה, ֶׁשְּלָאן ֶׁשֹּלא ַּתִּביט, ְלָאן ֶׁשֹּלא ִּתְפֶנה, ֵאין, ֵאין ְׁשִביל ַלְּבִריָחה;   
ַהָּים ִמָּכל ֲעָבָריו ָסגּור ּוְמֻסָּגר ְּבַיָּבָׁשה ֶׁשִּמֶּמָּנה ָּבאָת ְוֵאֶליה ֹלא ָּתׁשּוב, ַּגם ִאם ַאְדָמְתָך ּבֹוֵעָרה.

ְוַהַּמִים ָהַרִּבים, סֹוְבִבים ִּכְמחּוָגה ְלאֶֹרְך ַהחֹוף ְוָׁשִבים ִּכְלֻעַּמת ֶׁשָּבאּו, ְּבֶזֶרם ִאִּטי ְוָחִמים ִמֻּזֲהָמה
ְוַהַּמִים ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ַהְּבֵעָרה ַעד ֶׁשֶּתְחַּדל, ַּגם ֹלא ָהרּוַח, ַּגם ֹלא ַהְּתִפָּלה,

ַרק ַאָּתה.

ְוָתבֹוא ָהרּוַח ְוַתֲעבֹר ָעֶליָך ָסִביב-ָסִביב ְוַיְצִהיב ַהָּדם ְוִיְתַיֵּבׁש. ְוָתקּום ּוְתַנֵער ֵמַעל ִּכּסּוֶייָך            
ְמַעט ִמן ָהָאָבק ְוִהֵּנה קֹול ַרַעׁש ָּגדֹול, ַאִּדיר ְוָחָזק ִמּקֹוְדמֹו ְוָדְלָקה ׁשּוב ַהַּגֶחֶלת ּוִמּסֹופֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוַעד 

ְלסֹופֹו, ָהַלְך ָהאֹור ְוָכָבה ְורּוַח ָקִדים נֹוֶׁשֶבת ֵעָרה ַעל ִּפי ְּתהֹום ְיֵׁשָנה, ַמְבִעיָרה ָּכל ִּפַּסת ַקְרַקע ֲחׁשּוָכה, 
ְמַכָּסה ָּכל ִּפָּסה מּוָאָרה ִויֻרָּקה, ְוֵהַגְחָּת ִמן ֶהָחֵצר ּוָפַרְצָּת ִּבְמנּוָסה ֶאל ֶּפַתח ִּפי ַמְחּבֹוא, ֶּפן ָּתעּוף, 

ֶּפן ִּתְגַּבּה. 

ְוָקַפְצָּת ֶאל ֶּפַתח ִּפי ׁשּוָחה ֶנְחֵּבאת ֶׁשֵּבין ַחְגֵוי ַהֻּכְרָּכר ּוְבָיְדָך ְּתַמֵּׁשׁש ְוִתְׁשַאל ִלְמקֹום ַהִּמְגַּבַעת 
ַהּמּוֶרֶמת ֶׁשָחַבְׁשָּת. ּוְבֵכן, ִהיא ֵאיֶנָּנה, ָלְקָחה אֹוָתּה ָהרּוַח ֶאל ָמקֹום ַאֵחר ּבֹו ָרִצים ְּכֶאָחד הֹוֵלְך ַעל 
ַאְרַּבע ְוהֹוֵלְך ַעל ְׁשַּתִים, זֹוֵחל ַעל ְּגחֹונֹו ְועֹוף ֲחרּוְך ְּכָנַפִים ִמִּכּוּון ֶאָחד ֶאל ִמְׁשֵנהּו ּוַבֲחָזָרה ְוחֹוֵזר 

ֲחִליָלה,
ָיָּמה, ָצפֹוָנה, ֵקְדָמה ָוֶנְגָּבה ָוׁשּוב, ָוׁשּוב, ָוׁשּוב, ָוׁשּוב, ָוׁשּוב, ָוׁשּוב ְוֵאין עֹוד ָים, ְוֵאין עֹוד ַהר, ְוֵאין 

ַנַחל 
ְוֵאין ָׁשַמִים.

ַוֵּיַחם ָלֶהם ִּבְלָבָבם ַוַּיְחְּדלּו ִמֶּלֶכת. ַוִּיְפׁשֹטּו ִׂשְמלֹוֵתיֶהם ּוַפְרָוָתם, ַוָּיִסירּו נֹוצֹוֵתיֶהם ְועֹוֶדּנּו ַחם.
ְוֵאין עֹוד ַמה ִּלְפׁשֹט, ְוֵאין עֹוד ַמה ְּלָהִסיר, ְועֹוֶדּנּו ַחם, ִמְתַחֵּמם, ִמְתַלֵהט. ּוְלֶרַגע, ֶאָחד ָקַפץ ֶאל מֹותֹו 

ְּבֶטֶרם ֶיֱחֶזה ּבֹו, ְוַאֵחר ִנַּגׁש ְוִדָּדה ַאֲחָריו, ַאְך ּכֹחֹו ֹלא ָעַמד לֹו ַוֵּיֵׁשב ַוִּיּדֹם ַעל ְׂשַפת ַהָּמצֹוק,
ּוָבֶזה ַאַחר ֶזה ָנַדּמּו ֶהְמַית ַהּיֹוִנים, ִאְוַׁשת ֶהָעִלים, ִיְלַלת ַהַּתן ְוִיְבַבת ַהָאָדם

ְוַהְּסֶנה ֻאָּכל.

ְוַאט ֶנְחַרְך עֹור, ַוִּיְתּפֹוֵרר ַוִּיְתַאֵּבק, ְוַאט ֶנְחַרְך ָּבָׂשר ַוִּיְתּפֹוֵרר ַוִיְתַאֵּבק, ְוֶנְחְרָכה ָלּה ֶעֶצם, ַוִּתְתּפֹוֵרר 
ַוִּתְתַאֵּבק,

ַוִּיְתַאֶּדה ַהָּדם, ַוִּתּפֹוג ָהרּוַח, ְוֹלא מֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה, ְוֹלא מֹוַתר ָהָאָדם ִמן ָהֵעץ, ְוֹלא מֹוַתר 
ָהָאָדם ִמן ַהֲאָדָמה. ּוְבעֹוד ָּכֵאֶּלה ְוָכֵאֶּלה ָצְפָתה ַהִּמְגַּבַעת ִּבְזַמן ֶׁשָּטַמְנָּת רֹאְׁשָך ַּבחֹול, ְוִעם ׁשְֹך ַהְּסָעָרה 

ַוֲחלֹוף ַהַּזַעם,
ְּגלּוי רֹאׁש ַׁשְבָּת ֶאל ְמקֹום מֹוָׁשְבָך, ָאֵבל ַעל ָאְבָדָנּה ֶׁשל ַהִּמְגַּבַעת ַהְיָקָרה ְלִלְּבָך ְוָסַגְרָּת ַהֶּדֶלת ְלַאֲחֶריָך 

ְוִנְׁשַּתְּכחּו ַהּקֹולֹות ִמִּקְרֶּבָך.

*     
ְוָהָאֶרץ נֹוֶהֶגת ִּכְתמֹול-ִׁשְלׁשֹום, ַוְיִהי ּבֶֹקר, ַוְיִהי ֶעֶרב יֹום ִׁשִּׁשי, 
ְוָאַכְלָּת ְוָׂשַבְעָּת ּוֵבַרְכָּת, ַוִּתְרֶאה ִּכי טֹוב ַהּיֹום ִמן ַהּיֹום ַהֲחִמיִׁשי,
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ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ֶאת ֵאׁש ְנִביֵאי ַהַּבַעל ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם,

ַוִּתּפֹל ַגם ַאָּתה ַעל ְמקֹום מֹוָׁשְבָך ְמֻבָּׂשם ּוְמֻדַּׁשן עֶֹנג ְוַתִּניַח ַרְגֶליָך ַעל ַהֲהדֹום
ְוִהַּבְטָּת ְּבֵנרֹות ַהַּׁשָּבת ֶׁשָּדְלקּו, ַרק ְלַמַעְנָך, ַרק ַהיֹום,

ְוָהְלָכה ַהֶּלָהָבה ַוִּתְגַּדל ִלְפֵניֶהם, ַוֹּיאֲחזּו ָּבֵעִצים, ָּבֲאָבִנים, ֶּבָעָפר ּוַבַּמִים, 

ְוָאַחְזָּת ְוָנַטְלָּת ֶאת ִעּתֹון ָהֶעֶרב, ּוִמַהְרָּת ְּבֵעיֶניָך ֵּבין ַהּמּוָסִפים,
ַוַּתְחּדֹר רּוַח ִמַּבַעד ַלַחּלֹון ַוְּתַחְלֵחל ֶאת ַלֲהבֹות ַהֵּנרֹות ַהּדֹוְלִקים

ַוִּתְגַּבר ָהֵאׁש ַוִּתְגַּבר ָהרּוַח ַוְּתַכֶּלה ֶאת ָּכל ַהָּלכּוד ְּבתֹוָכּה,
 

ּוִמּתֹוְך ֵהֵדי ַהִּמִּלים ְוַהּקֹולֹות ָהֲעֵׁשִנים, ִהִּביטּו ְּבָך ֵׁשמֹות ּדּוָמם,
ַוִּיְכלּו ֵנרֹות ַהַּׁשָּבת ַעד ֻּתָּמם,

ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם, ַוְיִהי חֶֹשְך ַעל ְּפֵני ְּתהֹום

ּוְבֵעיֶניָך, ֵעת ֵהיַׁשְרָּת ַמָּבט ֶאל ַהְּתמּונֹות ַהְמֻסָּדרֹות ֵּבין ַהּטּוִרים, 
ֶׁשעֹוְמדֹות אֹו ׁשֹוְכבֹות ְּבתֹוְך ַחְׁשַרת ַהִּמִּלים 

ְוֶהָעָׁשן ַהִּמַּתֵּמר ִמן ָהָאֶרץ, ְורּוַח ְּבִלי ֵאל ְמַרֶחֶפת ֵמַעל
 

ְּדֻמּיֹות ֲאפּופֹות ֶלָהבֹות, ְמֻאָּבנֹות ִּבְתנּוַחת ְנִׁשיָמָתן ָהַאֲחרֹוָנה
ַוֲאֵחִרים ְמַדְּבִרים ִּבְׁשִביָלן ַוֲאֵחִרים ְמַדְּבִרים ִּבְׁשָמן, ַוִּתְקָרא

ֶאת ְּדָבֶריָה ֶׁשל ֶרֶׁשף ַעל אֹוָחָנה, ַחִליָוה, ִאיַטח, ֵאִלָיהּו, ּבֹוָהָדָנה ְוֵלִוי, 

ְוֶאת ִמּלֹוָתיו ֶׁשל ַאְּבָרמֹוִביץ' ַעל ַאְלָקַלעי, ַאּבּו ִריׁש, אֹוָחיֹון, ָאמֹוָיאל, ָטאֶּפׁש ְוָׁשאִדי. 
ֲאִביָרָמה ְּתַצֵּין ֶאת ַּדָּין, ָחמֹו, ִיְפָרח, ְסִויָסה, ָנָעאָמָנה ְוקֹוְזלֹוב, 
ְוֶאִטיְנֶגר ַיְזִּכיר ֶאת ְצָגאי, ִּפיְנטֹו, ִּביטֹון, ְסַמְנָדֶיב ְוַרְחִמימֹוב. 

ִאיֶדְלַמן ִיְכּתֹב ַעל ַרֲחִמים, ֶּפֶרץ, ֶּדְרִעי, ִּביַסאן ְוַסַעדֹון,
קֹוְסַמן ְיַדֵּוַח ַעל סּוִליָמן, ַּכֲעִּבָיה, ַנחּום, ַוֲענּונּו, ּתּוָהִמי ּוֶבן ִסימֹון,

ּוְגלֹוְזַמן ַּתְחּתֹם ְּבֵׁשם ֶּבן ָהרּוׁש, ִמְזָרִחי, ַעְמאָרָנה, ָמְרְּדַכי, ָּדָמִתי ְוַחְכמֹון,  

ְוֵאין 
עֹוד 
קֹול 

קֹוֵרא 
ַעל 

ַהַּכְרֶמל, 

ְוֵאין 
עֹוד 
קֹול 

עֹוֶנה 
ַּבָּׁשַמִים,

ְוָׁשַאְלָּת ֶאת ָּבֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך ֲהֵיְדעּו ַהֵּׁשמֹות 
ְוֹלא ָיְדעּו.

ְוָׁשַאְלָּת ֶאת ַרְעָיְתָך 
ְוֹלא ָיְדָעה.

ָאֵכן ֵּכן, ֵהם ֵאיָנם ִנְמִנים ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחְּתָך, 
ֵאיָנם ֵמחּוג ַמָּכֶריָך, 

ְוֵאיָנם ִמֵּבין ָּבֵאי ֵּביְתָך,
ְוָסַגְרָּת ַעּמּוד ַהַּׁשַער ִמַּבַעְדָך,

ִּכי ָהיּו ַהִּמִּלים ְוַהַּמְראֹות ְלָך ְלִמְטָרד, 
ְוָׁשב ַהֶּׁשֶקט ַעל ְמקֹומֹו.

ַוּתֹאַמר ַּכָּמה ֲעצּוָבה ִהיא ִמְלַחְמָּתם ֶׁשל ֲאֵחִרים, 
ְוַתֲעצֹם ֵעיֶניָך ְוַתִּניַח רֹאְׁשָך, 

ַוִּיְׁשּבֹת ֱאֹלִהים ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה.
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אמיר ארנון 
כאבי חרציות

 Stairways to heaven  ַברדיו של בית קפה שגר בתוך תחנת דלק. זיווג אסור. כואב לו כל 
הגוף. השמש האביבית והרוח האביבית פורשות חיוך רחב על פניו של כל העולם. דמויות סמיילי 

תמיד עוררו בו דיכאון קל. העולם הבוהק, השמשי, הזחוח, מנוקד בחרקים שמפזמים בינות 
לפרחים הסגולים של הלנטנה, נדמה בעיניו כעת כמו הפרצוף העגול והמאוס הזה. 

יש משהו שטחי באור הזה, משהו משטח. שמש בלי ענן, הוא רושם לעצמו, עושה את העולם חד-
מימד. וכל הגוף כואב לו.

 All the leaves are brownשר עכשיו הרדיו, and the sky is grey. ִזיִּבי דה סקיי איז גריי, 
הוא מפטיר לעצמו בקול רם, ומתקמט עוד קצת לתוך השולחן הפינתי שלו, וכוס הקפה שלו 

והמאפרה. I could live today הם שרים שם כעת. גם אני, הוא חושב לעצמו, אם רק הייתי 
מצליח להיפטר מהדפים האלה והמילים האלו ושיחת הטלפון הזו. 

ברדיו מפרסמים עכשיו את כל הפריחות האדומות שרצות בדרום. לאביב תמיד היה קמפיין חזק. 
בטלפון היא גם אמרה לו שכל הגבעה אצלם מכוסה ברקפות וכלניות. מקסים, היא אמרה, והוא 

רוצה גם. רוצה פריחות, רוצה מקסים, רוצה ללכת לגבעות. אבל אין לו כעת גבעה משלו וגם אין 
לו עם מי. הוא לא רוצה לבד. ללכת לראות פריחות לבד זה רק מכאיב. היה עדיף שלא היה אותן 

בכלל. לא יכול היה להתאפק קצת האביב, הוא מקונן, לתת לי להתארגן. תמיד אני נתפס לא מוכן, 
הוא מזעיף פנים כלפי השמש.

כוחות מנוגדים עולים לו עכשיו בראש. על זה הם עבדו היום באימון, כוחות מנוגדים.

ופתאום הוא נזכר בחרציות של שנה שעברה, וכמה שנבהל מהן. בצהריים שטוף שמש אחד, דומה 
מאד לזה של עכשיו, כשהוציא את עצמו לטיול באזור של הפרדסים האחרונים שעוד משתרכים 
בין כרכור ובנימינה, איפה שהאדמה אדומה, בפעם האחרונה שהיה בתוך קשר נורמאלי. חברה 

שלו לא היתה בביתה, הוא חשב שזה זמן טוב לטייל.

ימים מועטים לפני כן, עוד ירד גשם, וכל הירוק עוד בהק ועמד זקוף, מתפקע מנימי המים שעולים 
בתוכו. להקות של חוביזות עמדו כמבצרים. הענפים שלהן, שהחלו מתעצים כבר, דחפו לכל 

עבר בכוח שווה. יכולת לחשוב שהן לא ניתנות כלל להכרעה. אבל בתוך כל הירוק הבריא הזה, 
שמעליו הצעירים עוד ניתן לבשל קציצות, כבר הנצו פרחים סגולים קטנטנים כמו רפרוף עדין של 

כנף פרפר, כמו זרע פורענות. ומשום מה היופי הקטנטן, הסגלגל הזה, לחץ לו על קנה הנשימה. 
הוא לא רצה להתעכב על זה ונכנס ישר פנימה

בכוח הלך דרכן, בין טורי החלמיות ועמודי הקוץ הסגול, בין אלומות העשב הירוק המחפה 
את הכל והגבעולים הארוכים של שיבולת השועל, בתוך משטחי הירוק החורפיים האלה, שרק 

הערבים יודעים מה למשוך מהם ומה לבשל. נהנה מהתלטפות הגבעולים במכנסיו ושולי חולצתו. 
תולש אי פה אי שם עלה ארוך ודק של עשב. עשב ירוק, אשר לא ידע את שמו, אך הכיר למן 

ילדותו המוקדמת. מניח אותו כלשונית של חליל בין שני אגודלים לחוצים זה לזה, ונושף מבעד 
לאגוז כפות הידיים נשיפה ארוכה שמפליטה מיד צווחה מצחיקה, צורמנית, מקוטעת – פנו דרך – 

הרכבת באה. הוא חייך.

רק כשסיים לצלוח את חלקת שדה הבר, ויצא בחזרה אל דרך החמרה החולית, הבחין בהן. כמו 
סימני אזהרה מרנינים הן עמדו שם בטור לאורך צידי הדרך. הירוק הכהה שלהן ועליהן המשוננים, 

הפרוותיים, התבלטו כנגד הקרקע החולית. מגדלים קטנים של ירוק ובקצהו ממש, עוד אצורים 
בכוח הניצנים שלהם, כמוסים כמו הבטחה ליובש, כתמים זעירים של צהוב. חרציות, הוא פלט 

כמו קללה, החרציות הגיעו.

ופתאום כל הירוק הזה כאב לו נורא. הוא עוד זוכר היטב שחשב אז לרגע – אולי זה בגלל שעוד 
אין לי ילדים, שאני לא מבין מעגלים. וכאב לו נורא על כל הירוק הזה שירד לטמיון ועל עוד עונת 
יובש צהובה שעומדת בפתח. ועל הבחורה היפה הזו, שעוד לא חזרה הביתה מן העבודה, שיפגוש 

כשיחזור מן הטיול שלו.

מה יש בחרציות האלה, הוא חשב כעת לעצמו, שהן מפחידות אותי כך בשנים האחרונות, מה יש 
בצרור הנלוז הזה של פסח, יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות שממיט עלי כזו אימה,

הרי אחר-כך הכל בסדר. הולכים יחפים, הולכים בגופיה. אבל הרגע הזה שהכל מתפוצץ פתאום 
בצהוב של חרציות וחרדלים, הרגע הזה.

הנה כלו מחשבותיו וגם הקפה. עוד אחת, סיגריה, נמעכה בקרקעית. מבעד לגדר שמקיפה את 
תחנת הדלק התמסמסו לעיניו, באור המתכתי, המסמא, עצי בננה רחבי כנף ירוקה, זוהרת. מתוכם 
יצאו כתמי כחול של פלסטיק תעשייתי המכסה על האשכולות. הנה, הם הבהבו לו, גם אנחנו לא 

מפה.

זה זמן ללכת, הוא חשב לעצמו והתקשה לזוז. הלאות הזו של שעות הצהריים, של אחרי אימון, 
והשמש הזו שכבר היתה קודחת במצח, והקפאין שהלם ברקות של בטן ריקה. כל הגוף כאב לו.

מלצרית צעירה, כמעט ילדה וגם לא, חילצה אותו מהתסבוכת. העין שנתפסה על גופה שמזמר בין 
השולחנות, והמבט המתריס שהשיבה לו, אפשרו לו לסמן לה – חשבון.

גם היא כאבה לו, אבל אלו היו כאבים אחרים. כל-כך שונים מהטלפון ההוא. השאיר לה תשר יפה. 
רוחב לב לעיתים, כמו להתלבש בהידור, אם לא מרחיב את הלב, לכל הפחות זוקף את הקומה. 

הג'סטה מחייבת.

עוד שקל לרגע אם לעלות בדרכו חזרה דרך הכרמל, גם כלניות מבעד לחלון המכונית הן כלניות, 
אך נסוג לבסוף. היום, סיכם לעצמו, אשוב דרך המנהרות החדשות.
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אסף הרי

*

ַעל

רֹאׁש

ַהְּברֹוׁש

ֶׁשֶּבָחֵצר

עֹוֵמד ַרק

עֹוֵרב ֶאָחד

ֲאדֹון עֹוָלם

קֹוֵרא ְקַרע-

ְקַרע ִלְפָעִמים

ֲאִני ַּדַּיר ַהּקֹוָמה

ָהֶעְליֹוָנה ַמִּכיר ֶאת

ַהַּצֶּמֶרת ַהָּבִסיס ִמחּוץ

ְלֶדֶרְך ַהִּגיָׁשה ּוֵמעֹוָלם ֹלא

ְרִאיִתיו ָצַמח ִהִּגיַע ַעד ְלַקו

ָהאֹור ֵּבין ַהַּגּגֹות ְועֹוד ְמַעט

ֵמַעל ְוָׁשם ָעַצר ִצּלֹו נֹוֵפל ַעל

ַהַחּלֹון ִעם ַׁשַחר הּוא נֹוֶטה ִמַצד

ְלַצד ִמּפֹה ְלָׁשם ְלַאט ְלַאט ְּבֶקֶצב

ַמְלכּוִתי ִמְׂשַרַעת ָּכל ָּגְבהֹו ֲאדֹון ָּכל

ַהַּכְרֶמל ְוַהָּגִליל רֹוֶאה ַהּכֹל ְוַגם

ִנְרֶאה ִמָּכל ָמקֹום

ָּבִעיר אֹו

ַּבָּצפֹון

ֲאִני

ָיכֹול

ָלַדַעת

ֵהיָכן

ִנְמָצא

ֵּביִתי

אסף הרי
יום ים

אנחנו הולכים על חוף הים. לפעמים הוא מחזיק בידי ולפעמים לא. יד ענקית יש לו, יד של צ'לן, 
ועם זאת ילדותית – שמנמנה ורכה. גלי הים פולשים אל היבשה בתנועות מחזוריות. מדי פעם גל 
אחד מרחיק לכת, ומימיו מצטברים בשלולית על החול הרטוב. לפעמים אנחנו נמלטים מן הגלים 
ומן השלוליות אל החול הרך, אשר מטביע אותנו בתוכו. עד מהרה הוא מתחיל להתלונן שהחול 
ממלא את נעליו. אנחנו עוצרים לנקות אותן. אני מחזיק בידו שלא ייפול, הוא חולץ את הנעליים 

אחת אחת ומנקה אותן.
ההליכה מתחילה לשעמם אותו והוא אומר לי, בוא נדבר על משהו. בגיל עשר הוא עדיין לא 

מתלהב מרחש הגלים או ממשחק קרני השמש במים המרצדים. בקרקעית אחת השלוליות אני 
מבחין בפסים דקים בחול שמתחת למים. אני שואל אותו אם הוא יודע איך נוצרים הפסים הללו. 

הוא אומר שלא. אני מתחיל עם הצ'לו. מזכיר לו שאם מישהו מנגן צליל רה ליד הצ'לו שלו, מיתר 
רה של הצ'לו מתעורר לנגן מעצמו, וכך כל אחד מהמיתרים האחרים. הוא כבר מכיר את התופעה 
ויודע לקרוא לה בשמה, תהודה. אני מסביר לו שכמו למיתר, לכל גוף בעולם יש צליל משלו, וכך 
גם המים בים. הרוח, כמו הקשת של הצ'לו, יודעת לעורר את המים אל הצליל שלהם, וכך נוצרים 
הגלים. בשלולית הגלים ממש קטנים. הם מסתדרים כמו גלילים המסתובבים במקומם וכך נוצרים 

הפסים בחול שמתחת לשלולית. כאשר הרוח שוֶכֶכת והגלים נעלמים, החול זוכר את הגלים 
שהמים כבר שכחו. אנחנו עוברים בדיוק מעל שלולית אחת כזאת ואני מראה לו בהתלהבות את 

הפסים. די אבא, הוא אומר לי, אני יודע.

אנחנו מגיעים לשלט של שני הקילומטרים. לפי ההוראות צריך ללכת ארבעה קילומטרים הלוך 
וארבעה חזור, בסך הכל שמונה, ומי שרוצה יכול ללכת שישה. אנחנו כבר החלטנו מראש ללכת 

רק ארבעה קילומטרים בגלל רגלי הכואבת, והוא לא רצה ללכת עם הכיתה שלו, רק איתי. הוא 
דואג מה יגידו הילדים האחרים כשיראו שהוא יגיע לפניהם לקו הסיום, אבל אני לא מבין מה 

הדאגה. למה שישאלו אותו. מה זה עניינם? אני אומר לו שאם ישאלו, שיגיד שכאבה לי הרגל לכן 
חזרנו קודם. זה מוצא חן בעיניו. 

בדרך חזרה, הוא רואה חלוק אבן אדום שקוע בתוך החול, והוא מתכופף להרים אותו. החלוק מלא 
בחול. להצעתי, הוא שוטף אותו בשלולית הקרובה. החלוק יפה מאד והוא מחליט לאמץ אותו. 

אחרי שהוא מוצא עוד שלושה כאלה, הוא מציע לאסוף את כל החלוקים היפים שנראה בדרך, כדי 
להביא אותם לסבתא במתנה ליום הולדת, כי היא כל-כך אוהבת אבנים. 

אנחנו שקועים באיסוף האבנים. צריכים לחפש אותן, לשטוף אותן ולהחליט את מי לאמץ וממי 
להיפטר. איסוף האבנים מעכב את הליכתנו. עד מהרה מתחילים ילדים שהלכו ששה ושמונה 

קילומטרים להשיג אותנו. הראשונים לא שמים לב אלינו, הם רצים על פנינו כדי להגיע לקו הסיום. 
הבאים אחריהם שואלים אותו, כמה הלך, איפה הסתובב, אחרי שלושה? אחרי ארבעה? עוד ועוד 

חברים עוקפים אותנו ורבים מהם שואלים אותה השאלה. הוא עונה להם בתשובות מתחמקות, 
אבל לאף אחד מהם אינו אומר שכואבת לי הרגל. לבסוף עוברים אותנו כולם. כשאנו מגיעים 

לסככת האיסוף, שם מחכים לנו האוכל והשתייה, אנחנו האחרונים. ידי שנינו עמוסות בחלוקי 
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אבנים. חם מאד ואיני חש בטוב. אני שותה ארבע כוסות מים בבת אחת, ועדיין מרגיש מטושטש. 

לאחר הארוחה, יש לפנינו עוד שעתיים של פעילות ספורט מאורגנת, ואני סומך עליו, כי אמר לי 
עוד כשיצאנו מהבית, שברגע שיתחילו משחקי הספורט המטופשים, אנחנו נפרוש ונלך הביתה. 

אבל כשמתחילים המשחקים, הוא בכל זאת משתתף. לבסוף, לאחר משיכת החבל המסורתית, 
אנחנו עוזבים את המקום ביחד עם כולם. במכונית אני שואל אותו למה לא עזב מוקדם כמו 

שאמר. הוא עונה לי שאמר את זה בצחוק. אני אומר לו שלא הבנתי שזה היה בצחוק. כל הזמן 
עמדתי שם עם רגל כואבת וגם לא הרגשתי כל-כך טוב. איך יכולנו לעזוב בלי שהמורה תראה? 

הוא שואל אותי. אני אומר לו שיכולנו להגיד לה שכואבת לי הרגל. וזה אפילו לא היה שקר.

גיא פורת
היסטוריה או המתופף מהמלין 

ההיסטוריה היא מתופף עיוור
)אדוניס(

ְמתֹוֵפף ִעֵּור צֹוֵעד ָּברֹאׁש   
ְוָהֱאנֹוׁשּות ְּבִעְּקבֹוָתיו 

נֹוֶהֶרת

הּוא ֵאיֶנּנּו ְמַפְסֵפס
ִקיר ֶאָחד ְלִהְתַנֵּגׁש ּבֹו
ַמֲהמֹוָרה ְלִהָּתֵקל ָּבּה

ּבֹור ִלְצֹלל ְלתֹוכֹו
ְוָהֱאנֹוׁשּות ְּבִעְּקבֹוָתיו 

מֹוֶעֶדת

ְמתֹוֵפף ִעֵּור צֹוֵעד ָּברֹאׁש
ְנִחיל 

ֱאנֹוִׁשי 
ִמְׂשָּתֵרְך 

ְּבִעְּקבֹוָתיו
ֶאל ִמחּוץ 

ִלְגבּולֹות ַהִהָּגיֹון
ֵעֶרב ַרב ֶׁשל ִעְוִרים ִמַּדַעת

ְמַזְמְזִמים ַלֲהָנָאָתם 
ִׁשיר ֶלֶכת ָלֲאַבּדֹון

ְלִעִּתים, ַמָּבט ֻמְדָאג, ּפֹוֵגׁש ַמָּבט ָזחּוַח
ׁשֹוֵאל ְלָאן

ּוְׁשֵאָלתֹו נֹוֶתֶרת ָּבֲאִויר, ִנְפֶחֶדת
ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה 

ַהָּסֵפק נֹוֵבַח ְוָהֱאנֹוׁשּות 
צֹוֶעֶדת

 
ְוָכְך ְּבָכל ּדֹור ָודֹור

ְלֹלא ִסָּבה ִנְרֵאית ָלַעִין
ּוִמְּבִלי ְלַהְׁשִאיר ַאֲחֶריָה ִמְכָּתב אֹו ֶּפֶתק

ְּבָכל ֶרַגע ָנתּון ּוְבָכל ָמקֹום ֶאְפָׁשִרי 
ָהֱאנֹוׁשּות ִמְתַאֶּבֶדת
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גלית קרמר בר-טוב
לולו זה יהלום3

ַאָּתה אּוַלי ֹלא יֹוֵדַע, ֲאָבל ִּבְׁשִביִלי ּדֹוָדה לּולּו ִהיא ָּכל 
ַהַּפְׁשטּות ְוַהּטּוב ּוַבִית ָּפתּוַח ַלְמרֹות ָּכל ַהֵּסֶבל ְוַהּקִֹשי.

ּדֹוָדה לּולּו ִעם ָּכל ַהִּדּבּור ַהָּגדֹול ְוַהְּצָעקֹות ְוַהְּצחֹוק 
ַהִּמְתַּגְלֵּגל ְוַהַּמְחָמאֹות ֶׁשָּנְתָנה ְּבַעְרִבית ֲעִסיִסית.

ֶׁשָהְיָתה ָּבּה ְּתִמימּות ְוָחְלָמה ֲחלֹומֹות טֹוִבים, ֶׁשָּפְתָחה
ֻׁשְלָחן ְלָכל ִמי ֶׁשֵּייֵתי ְוֵייכֹל, ַלְמרֹות ָהעִֹני ַהָּגדֹול ְוַרְגֶליָה ַהְּנפּוחֹות, 

ִהיא ַהּדֹוָדה ָהִעיָרִקית ֶׁשִּלי.
ִאָּׁשה ֲעמּוָסה ִעם קֹול

ַהַּסְמּבּוַסק ַהָּגדֹול ֶׁשִאיׁש ֹלא ָיכֹול ְלָהִכין ִעם 
ֲהמֹון ָּבֵצק ְוֶׁשֶמן ְוַכּדּוֵרי חּומּוס ְׁשֵלִמים ֲעֻגִּלים ִּבְפִנים. 

ְּבִלי ֶאֶלַגְנִטּיּות,
ָּפׁשּוט 

ַטַעם ֶנטֹו.
ְּכמֹו ֶׁשָהְיָתה 

ְּפׁשּוָטה,
ְּבִלי ֶאֶלַגְנִטּיּות ַרק

ֱאֶמת ְנִקָּיה.

ַאָּתה אּוַלי ֹלא יֹוֵדַע, ֲאָבל ִלַּמְדָּת אֹוִתי ָהמֹון ֶּדֶרְך ַהּדֹוָדה ַהּזֹו
ִלַּמְדָּת אֹוִתי ֶאת ַאֲהַבת ָהָאָדם.

3לולו – משמעות השיר בעברית: פנינה

גלית קרמר בר-טוב
בדרך

הריסים שלו לא משתקפים בזגוגית החלון. רק עיניים שקדים ופה אדום כמו פטמת שד. הוא 
מסתכל החוצה אל אופק אֵחר. רק כשאני מפנה ראשי אליו אני יכולה לצייר את קו הגבות והריסים 
ששבו לצמוח ואת האפּון הקטן השקוע בכריות לחיים אדומות, נפוחות, זרות, אבל זה מסוכן. אני 

יכולה לראות אותו מן המראה, גדול מכפי מדותיו, חגור בבוסטר האדום שלו.

עברנו ליד מוזיאון הילדים החדש: שני שומרים רכובים שומרים לו על הכיפה. משם, דרך מנהרה 
מצויירת הגענו לגן החיות אבל לא עצרנו, לשם נלך יום אחד לסיבוב על הסוסים. עכשיו זה 

מסוכן. כביש ארבעים ושלוש כידוע לשנינו, הולך וצר, בונים כאן פסל פעמון בכניסה לאגף חדש.

הידיים שלו מחבקות תיק מצוייר ועמוס ואני יודעת היטב מה בתוכו: רייס קייקס, יוגורט וניל 
עם אם אן אם, מיץ תפוחים, צ'יז סטיקס. בימים אחרים היו בו סטוקים של פרינגלס בטעם טבעי, 

בטעם גריל ומיץ תפוחים. להשאיר תיק כזה בבית מבחינתו, זה מסוכן.

– אני אשן שם היום? הוא שואל אותי בקול דק מדי, קול של ילד אחר, ואני רוצה להניק אותו 
שוב, כמו פעם. משהו צורב בבטן שלי התפוחה ואני מחפשת תנוחה יותר נוחה. לעזוב את ההגה 

זה מסוכן.

– קודם יבדקו אותי, אני עונה, נראה אם הכל בסדר שם בפנים עם אחותך. אחר-כך נלך למחלקה 
שלך. נראה, אני אומרת, אולי נוכל לחזור הביתה אולי אשאר שם יחד איתך. 

הנשימה שלו מכסה באדים את החלון ולי מתהפכת הבטן: אני לא רוצה את אחותך במקומך! אבל 
את זה אני לא אומרת לו, זה מסוכן.
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טובה פפר
עץ

ַּגָּנִנים ּוְמׁשֹוְרִרים ַמְרִּבים ְלַדֵּבר ַעל ֵעִצים
ַהַּגָּנן ְמַדֵּבר ַרק ַעל ַמה ֶּׁשהּוא יֹוֵדַע

ַרק ַהְמׁשֹוֵרר יֹוֵדַע ַעל ָמה הּוא ְמַדֵּבר      
ֲאָבל ִאם ַּגָּנן אֹו ְמׁשֹוֵרר רֹוִצים ֵעץ

ֵיׁש ֵעץ.
ַעְכָׁשו ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ֵצל

ּוֵפרֹות, ַנִּגיד ֲאַפְרְסִקים אֹו ֶנְקָטִרינֹות
ּוַבִית ִעם ָחֵצר ְמֻדָּׁשָאה

ֲערּוַגת ַּתְבִליִנים ְוַנְדֵנָדה
ֵּתַבת ּדַֹאר ְּבצּוַרת ׁשֹוָבְך ְוֶכֶלב ִּבְמלּוָנה

ְּבֵרַכת ְׂשִחָּיה ִעם ְּפֵסיָפס ִצְבעֹוִני ִג'יּפ ָׁשחֹר ּוִמיְליֹון ּדֹוָלר
ִּכי ֵעץ הּוא ִלְפָעִמים ַּגם ַּדג ָזָהב

ִמַּתַחת ָלֵעץ יֹוֵׁשב ַהְמׁשֹוֵרר
ְואֹוֵכל ֲאַפְרְסִקים 

ֲאָבל ְרצֹונֹו ֵאינֹו ָׂשֵבַע
ִּכי ֶזה ִטיב ַעם ֶׁשל ְמׁשֹוְרִרים

ֵהם ָּתִמיד ְרֵעִבים ְלַמֶּׁשהּו ְּבִסיִסי 
ָּכְך ֶׁשֵעץ הּוא ִלְפָעִמים ַּגְעּגּוִעים ְלֶגִפיְלֶטע ִפיׁש

ְמׁשֹוֵרר ּבֹוְגָדִני נֹוֵטׁש ֵעץ
ְלטֹוַבת ַקְרִּפּיֹון.

ֵעץ הּוא ִלְפָעִמים ַמֲחָׁשבֹות ַעל ַמּסֹור ַחְׁשַמִּלי
אֹו ַמַחק

יאסמין עיסא 
נצרת

ְּבֶׁשֶקט ַהְּׁשִקיָעה 
ִיְׂשְמחּו ַהִּמִּלים ַּבחֶֹשְך 

ְוִתְגַּדל ָהִעיר 
ְּבֵעיֵני ָהֵעָרִנִּיים 

ְוַהּפֹוֲחִדים 
ְוִנְכֲחדּו ַהְּנָירֹות ָּבְרחֹובֹות 

ְּבַכַעס ָהרּוַח 
ְוַהַּקְּבָצִנים 

צֹוִפים ַּבַּפְרצּוִפים ַהּזֹוֲעִפים 
ַּפֲעמֹוֵני ַהְּכֵנִסָּיה ְמעֹוְרִרים ֶאת ַהָּבִּתים ָהַעִּתיִקים 

ֵמַרְׁשָלנּות ַהְּזַמן 
ַהְּמכֹוִנּיֹות ַמְמִׁשיכֹות 

מֹוִׁשיטֹות חּוֵטי ְנִסיָעה 
ִלְפֵני ַהּסֹוף 

ַהֲחֻנּיֹות ַהּמּוָארֹות 
ַמְדִליקֹות ֶאת ַהֲחִמימּות 

ָהֲאבּוָדה 
ְויֹום ַאַחר יֹום

ּדֶֹפק ָהִעיר
ֵמִאיץ הֹוְלֵכי ֶרֶגל 

ְוַתָּיִרים 
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ים המאירי 
רקפות

אני  מדליקה את הפוואר בוקס, מחזיקה את המכשיר שבתוכו המחט הדקה, מלטפת בידי את 
הכתף החשופה שלו, לאחר שחיברתי ליינר 5 למכונה שלי עבור קו המתאר, אני מקרבת אותה אל 

הכתף. מקשיבה לצליל שלה ואז לוחצת על הדוושה, נשמע קול זמזום רעשני, המחט מתחילה 
לעלות ולרדת מהר כמו מכונת תפירה, אני אומרת, כשהמחט חודרת לעור תרגיש תחושת צריבה 

קלה, כמו שפשוף חיצוני, לא לקפוץ, לא לזוז, אני אתחיל בקו קטן כדי שתתרגל לתחושה.

הצבע מחלחל פנימה אל תוך הנקבוביות. עובר את שכבת העור הראשונה ומתאחה עם רקמת 
העור שמתחתיה. הוא נאנח מעט, מחפש את עיני במבטו כשאני מתכופפת אליו. נושם בכבדות, 
הוא חושק את שפתיו עם תנועת המחט על עורו. מוציא את האוויר ונושם שוב נשימות מהירות. 
אני יכולה לראות את שיערו החום הקצר מתערבב עם שערותי הארוכות השרופות מהשמש. הכי 
חשוב שהקווים יצאו כמו שצריך, אני משננת לעצמי. אחר-כך המילוי זה כבר שטויות. הנה עוד 

מעט כבר יש קו. מנסה להרגיע את הרעד של היד. היא רועדת כשאני מתרגשת, או בגללם, כשהם 
כועסים עלי.

 הקווים חשובים במיוחד בקעקוע הפולינזי, זה שאני הכי מחוברת אליו, שמבוסס על גיאומטריה 
מקודשת. אלה צורות גיאומטריות בסיסיות שאפשר למצוא אותן בכל אלמנט בטבע. 

רגע לפני שפרצו צעקות הוא נכנס לחנות הקטנה שלנו, "טאטו" בשינקין, עם חיוך בשיניים 
צחורות, שזוף, מבט של שמש בעיניים כחולות ירוקות, הוא ביקש מגן-דויד פולינזי. זה היה הוא 
שבא עם הבקשה. אמר שקוראים לו ניר. צחי ורגב הבעלים של החנות עזבו אותי בשקט כשהוא 

הגיע, עמדנו בדלפק ביחד וציירתי לו את זה על נייר בעיפרון. עד שסיימתי הוא העיף מבט על 
הציורים של הקעקועים בחלון הראווה, על עגילי הפירסינג, על המדפים ועל הכורסאות החומות 

הכבדות. כשסיימתי הוא אמר שהוא אוהב את הציור והלכנו מהדלפק לחדר הפנימי לקעקע. 

היה המון רעש בחדר הפנימי, היינו אני ועוד מקעקע, צחי – השותף בחנות, הלקוח שלו ועוד כמה 
חברים של הלקוח. לעיתים קרובות הם באים לקעקע בחבורות קולניות. היתה תחושה של משהו 

שעומד להתפוצץ, אבל מיד נעשינו אי של שקט שנינו ביחד, ניר ואני. בלי דיבורים. הייתי מאד 
מרוכזת. שרטטתי את הקווים. שכחתי מצחי וגם מרגב, הבוסים שלי, הם עלולים להרעיד לי את 

האי.

ניסיתי להבחין עד כמה הוא סובל, ניר, מתי להרים את המחט. ניר לא נאנח, רק מידי פעם כיווץ 
את עפעפיו כשמשהו כאב, או לפת את בירכו. ככה ידעתי. 

הצבע השחור של קווי המתאר חדר לעומק, נתפס היטב, פתאום הרגשתי כמו אלוהים, משדרגת 
את מה שהוא ברא, עושה את העור מעניין יותר, מיוחד, כשהרצון של הבנאדם פתאום מופיע על 

העור, יוצא מבפנים החוצה.

הייתי קרובה לנקבוביות שלו. הן הפרישו ריח חריף של זיעת קיץ גברית, חד משמעית, שעשתה 

אותו עוד יותר ברור אפילו, אפפה אותו כמו גלימה של מלך. הוא חיפש את העיניים שלי כשרכנתי 
מעליו. מדי פעם הגנבתי רבע מבט חזרה, אבל לא היה צריך. הנקבים של העור שלו, כמו אלפי 

עיניים קטנות, דיברו אלי. יכולתי להחריש בתוכי את הקולות של הפחד, של הצעקות שגורמים לי 
להרגיש חלולה.

חמימות העור שלו, שמתחתי באצבעות כדי לדייק עם הצורה, חדרה מכריות אצבעותיי אל גופי, 
כשגמרתי לשרטט את קווי המתאר. הוא בערך בן 45, ניר, כך נראה לי. הוא נראה כמו משהו 

מאד ישראלי, שורשי כזה, גרעיני, כך נדמה לי. גזעי. אולי מקיבוץ. רציתי פתאום להיות חלק 
מהמחשבות שעוברות לו בראש, חלק מהעולם שלו, עולם של מושגים נקיים, ברורים כאלה, של 

משטחי דשא קצוץ. כזה גבר אני רוצה, אני חושבת לעצמי. לא כמוהם.

ועכשיו מה שנותר הוא למלא את הפולינזי שלו שהיה מורכב מהרבה צורות של נגטיב ופוזיטיב, 
שחור מול עור ריק. ממלאת את הצורות, לא נותנת לעור ריק להישאר בתוכן, מכריחה אותו 

להיעלם לתוך הצבע השחור, המוחלט.

אני שומעת את רגב, הבעלים של החנות, צועק משהו לצחי, השותף. הם שמים מוזיקה מזרחית, 
אבל גם היא מתערבבת לי בבליל הצלילים שנכנסים כולם לתוך הבועה שלנו, לתוך הנקבים-

עיניים, הנקבים-אוזניים שלו, שהפכו גם לשלי פתאום. רגב נכנס לחדר עם עוד בחור רזה שחום 
במדים שדורש קפה שחור, החברים שלו נכנסים יחד איתו.

הבחור הצעיר מבקש מרגב לקעקע לו על השריר הפנימי של הזרוע "אונלי גוד קן ג'אדג' מי", 
משפט שיוצא לנו לקעקע הרבה כאן, יש אותו גם לצחי על העורף. ככה ביומיום הוא לא דופק 

חשבון.

רגב צועק על העובדת השניה, אנה, הרוסייה שעצבנה אותו, שתעוף לו מהעיניים. מה היא חושבת 
לעצמה.

אני מנסה לא להקשיב, לא לחשוב על אנה היפה, על עיניה הכחולות כזכוכית שקופה שבורה, 
שיער הבלונד פלטינה שלה, ציפורניה הצבועות בלאק מבריק בגון אפרסק שהיא נוהגת לנעוץ 

בעור הלקוחות כמעט בייאוש כשהיא מקעקעת אותם. לא לחשוב בכלל, רק להישאר מול הנקבים 
שלו, של ניר. מול הבסיסיות המוגדרת שלו, מול המגן-דויד. והפעם צחי הוא זה שצועק על אנה 

שתיקח את הדברים שלה ותלך. אני מנסה לא לחשוב גם על הבת הקטנה של אנה, אלונה, שמגיעה 
לחנות אחרי בית הספר, בובת חרסינה קטנה וצייתנית. שרק לא יקרה לה משהו יותר גרוע.

אנה יודעת שאסור לה לפתוח את הפה, אסור לה להגיד כלום. היא יודעת שאם היא תגיד משהו, 
היא תסתבך איתו, עם רגב, היא לא רוצה שיפגעו לה בילדה. הוא כבר איים על מישהי שיפגע 

לה בילדה, החברים שלה שמעו על זה והוציאו עליו חוזה בחזרה והגיע לחנות בנאדם, היו 
צעקות, רגב חטף סטירה, שלפו עליו אקדח, צחי שלף חזרה. אני יודעת שזה רק עניין של זמן עד 

שהם יתהפכו גם עלי. יחליטו שמשהו מעצבן אותם ואז בלי שום סנטימנטים הם יחזרו על טקס 
ההשפלה בשינוי לא גדול מזה שהעבירו את אנה.

אבל אני כאן כדי לתת, כדי לגרום לאנשים להרגיש אחד עם העור שלהם, להתחבר לעצמם. כמו 
שאני התחברתי לעצמי בקעקוע שלי: רקפות ענקיות ורודות על הזרוע שלי עם קו מתאר שחור. 
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תמיד אהבתי את הרקפות מהספר שהיה לי כשהייתי קטנה "יפה את ארצנו", רק שהן היו חבויות, 
הרקפות, מתחת לסלע. ביישניות, כמוני. כמו שהייתי. לא רציתי להיות ביישנית יותר, רציתי 

שיזכרו אותי, אחרי שרואים אותי פעם אחת. אחרי שמסתכלים עליהן פעם אחת, שלא ישכחו. 
בגלל זה בחרתי בקעקוע הזה, ברקפות הוורודות, העצומות והנוטפות האלה על הזרוע שלי.

אני מסיימת את המילוי ומרימה את המחט. נראה שניר לא שם לב לצחי ולרגב וללקוחות האחרים, 
הם כאילו לא בפריים שלו. הוא פשוט לא ממש מקשיב או מסתכל על מה שלא מזיז לו, או לא 
מעניין אותו. כאילו יש לו בתוך עור התוף אוזניות שמנגנות שיר אחר, אולי שיר ארץ ישראלי, 

בטח לא המוזיקה המזרחית הזאת עם הצעקות והבלגן של צחי ורגב. ניר מלטף לי את הזרוע עם 
הרקפות שלי במבט, ככה נראה לי, כשהוא מבקש הפסקת סיגריה, אנחנו משאירים בחדר את צחי 

עם הבחור במדים עם הקפה השחור, שצחי כמעט גמר לקעקע לו על השריר את המשפט. 

יהודית לוי
האופניים

בבוקר גיליתי שגנבו את האופניים שקנינו ב-350 ₪ בפעם השניה תוך שבועיים. אלה היו כנראה 
הפועלים של הזבל שאספו אותם יחד עם הפח. ערב קודם אמרתי לו שכדאי שיכניס אותם לתוך 

רחבת הכניסה אבל הוא אמר ששם זה בסדר. שוב חזרנו לנקודת ההתחלה ולשאלה איך הוא יגיע 
בבוקר לבית הספר. האופניים שחררו אותנו מהתורנות הזו. הוא היה מרוצה מהסידור הזה וגם 
אנחנו היינו מרוצים. עכשיו האופניים הם בחזקת היו ואינם וצריך לחזור לסידורי ההסעה של 

קודם. 

בארוחת הערב כשעלה נושא ההסעות היתה לי תחושת דז'ה וו. "חשבת כבר איך תגיע מחר 
בבוקר?" שאלתי אותו. "עוד לא" ענה בחוסר סבלנות והעביר נושא. 

עוד לפני תקופת האופניים הוא לא אהב את בית הספר אבל את האופניים הוא אהב מהרגע שנחתו 
אצלנו בבית. בשבילם הוא היה מוכן לקום מוקדם. הוא אהב את הרכיבה דרך השדות ובאופן 

מפתיע זה גרם לו ללכת לבית הספר ברצון. גם קרבות הבוקר נרגעו כמעט לגמרי. אני העדפתי 
לא להבין יותר מדי ולא לשאול שאלות והרשיתי לעצמי להתמסר לבקרים בקצב שלא הכרתי, לא 

מהיר מדי ולא איטי. 

התקופה הטובה הזו נמשכה חודש עד שנגנב הזוג הראשון, וכשגם השני נגנב אמרנו: "די!". 
בבת אחת חזרנו להיות תלויים זה בזה. אני הסתדרתי עם זה איכשהו אבל הוא בכלל לא. תחושת 

החופש שנגזלה ממנו הפכה אותו לשקט וחסר סבלנות. עכשיו כבר לא היה משנה מה סיכמנו 
בערב כי בבוקר הכל נשכח. הבוקר נמתח כמו מסטיק עד לנקודת האל-חזור. היה לו ריטואל 

קבוע: שעת השכמה שקבענו ביחד, דיבורים ישנוניים של תכף אני קם, אני אבוא כמה פעמים 
לבדוק אם הוא קם, בהתחלה אהיה נחמדה ואחר-כך פחות ובסוף זה ייגמר בצעקות. הוא יקום 

מעוצבן, יפסיד את ההסעה, יחמיץ את האוטובוס שאחרי ההסעה. אני כבר אהיה עצבנית לגמרי. 
עוד מעט שמונה. את הדרך לבית הספר נעשה שותקים, בשער ניפרד במלמול לא ברור של שלום 

ורק אחרי זה אני ארגיש איך הלחץ בתוכי מתפוגג.

  

זה לא קל, אני שומעת את הפסיכולוגית שלו מדברת אלי לתוך האוזן, אבל אין ברירה. אסור לך 
לוותר. 

ככה התנהלנו כמה ימים. חלק מהבקרים עברו בסדר יחסי וחלק בכלל לא, אבל שום דבר בריב 
של אותו ערב לא הכין אותי לבוקר שלמחרת. לפני שהלכתי לישון עצרתי אצלו. "מתי להעיר 

אותך?" שאלתי. הוא שכב על המיטה מרוכז במשחק מלחמה קולני באקס בוקס ולא ענה. "תנמיך 
בבקשה," ניסיתי שוב, אולי הפעם אקבל תשובה. הוא לא הגיב. תבואי בגישה חיובית, גישה 

חיובית, גישה חיובית, שמעתי אותה מדברת מתוכי. "מחר בשבע ועשרה," אמרתי ופניתי לצאת. 
עם עצמי אני מנהלת יופי של דיאלוגים בלי בעיה, סיכמתי במרירות.
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"נמאס לי כבר," שמעתי אותו צועק מהגב, "בלי אופניים אני לא הולך מחר ולא אחרי מחר ולא 
אחרי אחרי מחר", "אופניים? אין אופניים. מחר אתה הולך לבית הספר כרגיל," עניתי לו בקול 
שקט מבלי להניד עפעף. ברגע הזה נפל אצל כולנו המחסום הבלתי נראה של האיפוק. הוא קם 

מהמיטה והתחיל לצרוח שהוא שונא את בית הספר ולא רוצה לחזור לשם לעולם ואני צרחתי עליו 
בחזרה על מה שהוא עושה לי כל בוקר. אי אפשר היה לעצור אותנו. הכלבה יצאה בשקט החוצה. 

דקה ארוכה עמדנו בחדר צועקים אחד לעבר השני מבלי שנקשיב, "נמאס לי" הוא אמר "גם לי" 
עניתי לו ויצאתי מהחדר. 

עוד שעה ארוכה אחר-כך לא הצלחתי להירדם. התייסרתי על הוויכוח הזה, על הדברים שאמרתי 
לו, על אובדן השליטה, על שבדקה אחת של כעס נשכחו ממני כל העצות שהיא נתנה לי. שמעתי 

אותו בוכה בחדר. רציתי לגשת אליו אבל הוא נעל את הדלת וסירב לפתוח לי. נדמה לי שרק לפנות 
בוקר נרדמתי.

כשבאתי להעיר אותו בבוקר הוא לא היה. המיטה נראתה כמו לא ישנו בה בלילה. גם החדרים 
האחרים היו ריקים. הוא לא היה בשום מקום אחר בבית. ראיתי שהארנק שלו איננו וגם הכסף 

ששמר בצד נעלם וגם הטלפון. 

דבר ראשון חייגתי לנייד שלו. הודעה מוקלטת אמרה שהמנוי לא זמין והציעה שאשאיר הודעה: 
"ראיתי שלא ישנת הלילה בבית. אני דואגת לך. תיצור איתי קשר בהקדם," אמרתי למכשיר 

וניתקתי.

בשניה הזו, הרגשתי איך חוסר האונים מזדחל לי לאט לאט מתחת לעור. לא היה לי שום קצה חוט. 
זיעה קרה הציפה אותי למחשבה שאני בעצם לא מכירה את הילד, לא יודעת לאן ילך ומה יעשה. 

הודעתי בעבודה שהיום אני לא מגיעה. 

בצהריים הוא חזר שותק והלך ישר לכיוון החדר שלו. הכניסה שלו תפסה אותי לא מוכנה. על 
המדרגות עצרתי אותו לשניה אבל הוא משך את היד שלו והמשיך ללכת עד ששמעתי את דלת 

החדר נטרקת. כשפתחתי את המקרר לראות מה אפשר למצוא שם, הרגשתי איך הגוף שלי רועד.

יעקב זנדמן
In God We Trust

אֹורֹות צֹוֲעִקים ֶצַבע
ַעל ְׁשחֹור ָׁשַמִים
מֹוְכִרים ֶאת ַהּכֹל

ֵּבין ְּגדֹות ֵנאֹון, ֶּבָחָרָבה 
ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא קֹוִנים ִעם ּפֹוֶטְנְצָיאל

רֹוְדִפים ְוֹלא ַמִּׂשיִגים
ִסיִנים ַעל אֹוַפַּנִים ִמְתַקְּפִלים

ִיְמְּכרּו אֹוְתָך ְּבזֹול
ִמְּלָפִנים ָנָהר 

ַּגּבֹות ֲעטּוֵפי ְמִעיִלים
ֵמָאחֹור, ִמי יֹוֵדַע

מּוְלָך ָּפִנים, ֵעיֵני ָׁשֵקד
ִחּיּוְך ֶׁשל ֲחנּות ַמְמַּתִּקים
ֻּגַּמת ֵחן קֹוְסמֹוּפֹוִליִטית

ְׂשָפַתִים ֻּדְבְּדָבן ְמַבְקׁשֹות ְלַתְרֵּגל ָלׁשֹון ָזָרה
ִאיׁש ָלָבן ִעם ָזָקן ָאפֹר, ַאָּתה ַאְטַרְקְצָיה

עֹוָלם ִמְתעֹוֵרר, ֵּגֶאה ִלְהיֹות מֹוֵׁשְך, ׁשֹוֵכַח
ֶׁשּכַֹח ַהְּמִׁשיָכה ׁשֹוֵכן ַרק ַּבְּׁשָטרֹות ֶׁשַּבִּכיס.
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יעקב זנדמן
עניבה עם ציפורים

"והיא תהיה גם?"

"כן. ניצה נסעה בבוקר להביא אותה."

"אם היא תהיה אני לא בא."

אבא הידק את שולי החלוק וקפץ את שפתיו.

"אבא, כולם יהיו. זאת תמונה של כולם."

"אני לא אהיה איתה בתמונה. מספיק היינו בתוך אותה המסגרת."

"אז אל תשב לידה. תהיה בקצה השני. אבל אתה מוכרח לבוא. כולם באים."

"אני לא יושב לידה," אמר בשקט. הוא שוב הידק את שולי החלוק, מתאמץ להסתיר את הסדק 
שנפער, אבל האצבעות הרפו מעט מאחיזתן, וכבר לא נראו כל-כך לבנות. 

"בסדר נראה, אבל בוא נזוז כבר, אנחנו מאחרים."

"מה אתה חושב, שהם יצלמו בלעדינו? יחכו."

"זה לא רק הצלם. כולם יצטרכו לחכות. אלה לא אנשים צעירים."

"באמת? המחזור של מינה לא יהיה שם? זה לא-צעירים?"

"בני שישים ושמונה זה לא צעירים. ויהיו גם זקנים. בוא נזוז."

אבא הושיט את ידו ואפשר לי לאחוז בו. תמכתי בכתפו ועזרתי לו להזדקף.

"לא את החולצה הזאת. תביא לבנה לגמרי."

שוב חזרתי למדף והוצאתי חולצה נוספת. עזרתי לאבא להשחיל את זרועותיו והתחלתי לכפתר את 
החולצה.

"הבאתי לך עניבה."

"זאת העניבה שלי. מה זה עושה אצלך? זה היא קנתה לי. אני לא אוהב אותה."

"זאת לא העניבה שלך. זאת עניבה שלי. תראה, יש עליה דוגמה של ציפורים. לך לא היתה. תן לי 
לקשור אותה."

"סתם אתה אומר ציפורים. סתם. אני לא אוהב ציפורים. הם סתם עושות לכלוך ורעש."

סיימתי לקשור את השרוכים.

"מי מצחצח לך את הנעליים? הן ממש מבריקות."

"מה חשבת, שטיילתי איתם בבוץ? איפה הכובע?"

"קודם צריך לסדר את הכתפיות. שהמכנסיים לא יפלו. וללבוש את החליפה."

"ואם הם יפלו? אז מה משנה? אפשר לחשוב שאני כאן לובש את המכנסיים."

"די כבר! אנחנו לא נוסעים אליה. זה צילום של כל הוותיקים. נצטלם, ואחר-כך נחזור. אם תרצה, 
נעצור בדרך חזרה ונאכל מרק אצל אונגר."

חיכינו עד שהקונצרט ברדיו נגמר. אז נטל אבא את הכובע מהקולב והניחו על ראשו. אחר-כך אסף 
את המקל שנח בפינה ליד הדלת, נשען עליו והתמתח במקומו. 

"מושלם" אמרתי ויישרתי מעט את הכובע. אבא זקף את ראשו, ובפסיעות איטיות, צעד צעד, יצא 
החוצה. למרות כל התלונות, עצם היציאה נסכה בו כוחות חדשים וזיק קטן ניצת בעיניו.

נכנסנו למועדון באיחור קל. כולם כבר ישבו והמתינו בשקט, כל אחד במקום שהוקצה לו. לא 
שמתי לב אם הם ישבו והמתינו בשקט או שהשתתקו פתאום כשנכנסנו. הצלם קם ממקומו וניגש 

לאבא. הוא אחז בזרועו בעדינות והוליך אותו אל המושב היחיד שנשאר פנוי, לימינה של אמא.

אבא התיישב בלי אומר, והביט קדימה אל המצלמה. 

"תיישר את העניבה," אמר הצלם בחיוך, אבל אבא לא הגיב.

אמא נפנתה אליו, ומתחה את העניבה בידה.

"עניבה עם ציפורים?" אמרה, "מה פתאום ציפורים?"

"עכשיו כולם לחייך!" קרא הצלם. וכולם חייכו. לשניה אחת נשכחו כל הריבים הישנים, השנאות, 
הוויכוחים, האכזבות, המרירות, הקנאות, הבגידות, הסכסוכים, השתיקות, הכאבים והפחדים. אור 
גדול הבזיק והאיר ארבעים וחמישה חיוכים. חיוכים של צלקות ופנים מקומטות, של עיניים קהות 

ומשקפיים עבים, של שערות שיבה ופדחות מקריחות, של בהרות שמש ולחיים סמוקות נימים. 
נחשפו טורי שיניים מכל הצבעים ומכל החומרים, ורק אבא חייך בפה קפוץ, ואני ידעתי כי בשום 

פנים ואופן לא הסכים שיראו את השן החסרה.
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מאיה גונטובניק
הדחליל

הוראות במה: על במה מוצב דחליל. ידיו ורגליו מחוברות במסמרים לקורת עץ בצורת צלב. 

הערה חשובה: ע"פ מילות השיר: "אילו ציפורים" מאת ז'אן ברוסול בתרגומה של נעמי שמר.

הטקסט

)הדחליל שר, בקולו נימת עצב. את שירתו מלווה אקורדיון.( 

 "אילו  ציפורים אשר עפות מעל הים/ אילו ציפורים אשר דוברות לבני אדם ... )פאוזה, הדחליל 
מעיף מבט בשמים, ממשיך לשיר.( ... איזה קרנבל היה לכל המשוררים".

)פונה לקהל( איזו יתמות מותירה אחריה המילה "ריקנות". העיניים שרגילות לתור אחר מזיקים 
התעייפו מהמאמץ. בכל מקום בו הן נחות משתקפת אותה תמונה: רק חול ואבק. האוזניים שתמיד 
ערות לכל רחש מוצאות עצמן מקוות למנגינת כנפי הציפורים. )מזיז  את ראשו לצדדים( לו מישהו 

היה אי פעם אומר לי שאויבי יהפוך להיות מושא תפילותיי הייתי מגרש אותו מעליי בבוז! אך זו 
התבררה להיות המציאות ורק ברגע שמתגעגעים לאויבים מגלים את משקלה של  הבדידות.

)תוך כדי דיבור הוא מנסה ללא הצלחה לנתק את עצמו מקורות העץ( לא נותר לי אלא להתבונן 
מהצד כיצד הגרוע מכל מתגשם לנגד עיניי: )מתייאש וחוזר לעמדתו המקורית( זכר הירקות עליהם 

גוננתי באדיקות נקבר יחד עם מהותי תחת אדמה קפואה )נאנח בקול ואז מגביר את קולו בכמעט 
צעקת כאב(.

הו חורף אכזרי, אתה אויב שאין שני לו. ברגע אמת ניצלת את חולשתי, ובכך שגזלת ממני את 
הזכות לעשות דבר נלקחה ממני כל משמעות לחיי. 

מוטב לו היו מפזרים את החציר ממנו אני עשוי כמזון לחיות הבר, כך אולי היה ביכולתי להשיב 
מלחמה!

מאיה גונטובניק 
דליפה

הדמויות
– וולף – בן 101
– מרים – בת 95

על אף הגיל המתקדם שניהם מתפקדים כצעירים לגילם.
העלילה מתרחשת בעיירה יהודית בליטא.

הוראות במה: התקופה היא עונת מעבר. הזוג גר בבית ישן ומתפורר. התקרה דולפת. באמצע 
המטבח עומד דלי כדי לאסוף את המים. מרים עומדת עם הגב לבמה. ניכר שהיא עסוקה בבת אחת 

בבישול, תליית כביסה, וקיפול כביסה נקייה.
לעיתים היא עוצרת. מחזיקה את  גבה  ואחר-כך מדי פעם היא מציצה מבעד לחלון ומחכה לוולף. 

כשהיא מגלה שהוא לא שם היא  נאנחת ללא קול וממשיכה בשלה.
לפתע היא רואה שהוא מגיע. היא פותחת לו את הדלת בטרם הספיק לפתוח אותה בעצמו.

הוראות משחק: נראה כמו "סרט אילם" על הבמה. התנועות שלה מאד מוגזמות ויש שימוש 
בפנטומימה.

וולף: )בהתלהבות( אוהו תראו מי פותחת לי את הדלת... אשתי בכבודה ובעצמה!!!  
מרים: )ברוגז( מי ציפית שיפתח לך את הדלת? הצאר ניקולאי ?!

וולף: )קד קידה ממש באיטיות( הוד מלכותך!  )מבסוט מהבדיחה שלו ואז משתעל חזק( 
מרים: טיפש היית וטיפש נשארת! )מניחה צלחת על השולחן וממלאה אותה בגסות. האוכל דומה 

יותר לעיסה לא מעוררת תיאבון(. יותר טוב היית עולה לתקן את הגג. כבר שבוע יש דליפה!
וולף: )וולף נאנח עמוקות, מתיישב על כסא שעומד בצד, חולץ נעליים. זורק כל נעל למקום אחר( 

מה יש לאכול?
מרים: געהאקטע לבר עם צימוקים.

וולף: )לא שומע( מה?
מרים: )צועקת( לבר וצימוקים.

וולף: מה? )צועק בעצמו מתוך פליאה( צימוקים? 
מרים: )בקביעה( לבר וצימוקים!

וולף: פעם ראשונה אני שומע דבר כזה. מה מחר ? גפילטע קישקע עם שזיפים? 
מרים: )בהתלהבות( גם עם צימוקים! )וולף נשאר לא מרוצה. בינתיים מרים לוקחת את הדלי 

שמוצב באמצע החדר. יוצאת לרגע מהבית ומחזירה אותו לאותו מקום. בדרכה, כמעט מועדת 
מהנעל השמוטה. וולף נשאר במקומו( כמעט נהרגתי עכשיו! 

וולף : )בציניות( אוי א-ברוך.
מרים: אמרת משהו?

וולף: )במהירות( שברת משהו?
מרים: )מתעלמת מהשאלה( אוך. העצמות הזקנות האלו! אני צריכה לנוח.

וולף: תשבי.
מרים: )מתיישבת בכבדות( תתקן כבר את הגג, אני לא יכולה כל יום לסחוב כזה דלי! )וולף מוציא 
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עודף צימוקים מהאוכל. בפניו מבט של גועל(.
וולף: בסדר בסדר. אני אתקן את הגג )בא לנגוס באוכל ומתחרט( פגשתי בדרך הביתה את פרומה 

פייגה.
מרים: או פרומ'לה! אשה כל-כך טובה. מה שלומה? איך היא מרגישה? )וולף מנסה להגיד משהו 

ולא מצליח( אתה יודע שהיא מסכנה. שני הבנים שלה יושבים בבית הסוהר באשמת התנגדות 
לשלטון, והנכד שלה! )פאוזה(, שמעתי שהנכד שלה  עושה רק בעיות. "א וילדע חיה" ממש! גם 

ככה קשה ו... )וולף משתעל בחוזקה( מה זה השיעול הזה? אולי תלך לדוקטור?
וולף: )מתפרץ בכעס( לא צריך דוקטור. זה בגלל הצימוקים שלך. את מנסה להרוג אותי!

מרים: אם הייתי רוצה להרוג אותך לא היית מגיע לגיל 101.
וולף: )מסנן( אוך את אשה רעה. רצית שאני אחנק מהצימוקים!

מרים: אם כל-כך לא טוב לך אפשר להתגרש!
וולף: אני מתגרש!

מרים: טוב!
וולף: טוב! )פאוזה( 

מרים: לא לפני שאתה מתקן את הגג! 
וולף: )נרגע( אני רעב. מה עוד יש לאכול?

מרים: יש צ'ולנט )מביאה לו ומתיישבת לידו( מה עוד פרומה מספרת?
וולף: אין חדש )שתיקה מעיקה(.

מרים: )בהתלהבות( אז סיפרת לה שאנחנו מתגרשים?
וולף: לא .

מרים: למה?
וולף: כשפגשתי אותה עוד הייתי נשוי.

מרים: מסכנה, אם היתה נשארת היתה שומעת את החדשות שלנו. 
וולף: )בציניות( כן, מסכנה. מה היא תעשה ללא החדשות שלנו?

מרים: )לא מבינה את הטון הציני( לא קרה כלום. תספר לה בפעם הבאה. שלא תחשוב שרק אצלה 
קורים דברים מעניינים! נכון שהבנים שלה בכלא אבל בעלי מתגרש ממני אחרי 75 שנה של 

נישואים! אני מרגישה כל-כך לבד )תופסת את הראש שלה(.
וולף: את באמת רוצה להתגרש?

מרים: כן אני חושבת שכדאי. נמשיך בחיים שלנו כל אחד לחוד. אולי נכיר אנשים חדשים. מי 
יודע מה יקרה?!

וולף: גם אחרי שנתגרש את תדאגי לי?
מרים: כמובן! 

וולף: וגם אחרי שנתגרש תמשיכי לבשל לי מטעמים?
מרים: כמובן!

וולף: )מחזיק את היד שלה ברכות( אני לא רוצה להתגרש ממך.
מרים: בסדר, לא חייבים. 

וולף: אני אלך לנוח.
מרים: מה עם הגג?

וולף: )משתהה( מחר, אני עייף. 
מרים: כן מחר... )וולף משתהה רגע על במה ויורד ממנה. מרים ממשיכה לשבת על הכסא. 

שומעים רק את הטפטוף המים אל תוך הדלי. לאט לאט יש חושך על הבמה(.

נטלי רוזנמן
 05:47

בחורף אלינה היתה יוצאת כשהירח עוד זרח. לא משנה כמה בקרים כאלה עברה, היא תמיד היתה 
מופתעת מחדש מהחושך, ומעצם ההליכה ברחוב בשעה הזאת. היא נהגה ללבוש הרבה שכבות ולרפד 

את עצמה, כדי לנסות ולמשוך את החמימות יחד איתה מחוץ למיטה. לא היה לה אכפת שהיא נראית 
מנופחת כך, עם המעיל האפור שהיה גדול עליה בכמה מידות. הרי אלכס תמיד אומר לה שהיא רזה 

מידי, ושאין במה לתפוס. 

היא החזיקה בידה את השקית עם האוכל. יעברו עוד חמש שעות ארוכות עד הפסקת הצהריים,  והיא 
קיוותה שהמרק לא ייזל החוצה בדרך. אולי כי מיהרה כבר לגמור, ולא מדדה במדויק את כמות המים 

שהוסיפה לסיר, הוא יצא נוזלי. היא ניסתה להציל את הטעם עם כמות תבלינים כפולה, אבל זה רק 
החמיר את המצב. לבסוף המרק יצא גם נוזלי וגם מלוח, אבל כל עוד ניתן לחמם אותו, היא היתה מוכנה 
לבלוע כל דבר. אלינה ידעה שארוחת הצהריים שלה תלויה עכשיו בנהג שיגיע לאסוף אותה. הקבוע היה 

בסדר בדרך כלל, אבל יש את ההוא שאף פעם לא מאט לפני הבמפרים. יושב לו שם על הכסא הקפיצי 
שלו, עולה ויורד, עם כל כובד משקלו, בלי לתת את הדעת על היושבים מאחור. היא דמיינה את עיסת 
הברוקולי הירקרקה קופצת בתוך קופסת הפלסטיק, מאיימת לגלוש, ומרטיבה את הבשר והאורז שהיו 

מונחים בקופסה הצמודה. 

אלינה הידקה את האחיזה בשקית ועברה את הכביש השומם לעבר התחנה.

היא התיישבה על הספסל הצהוב והופתעה לרגע כשדקירת הקור חדרה לגופה. היא הציצה בשעון היד 
שלה. 05:47. אוטובוס של אגד שעט במהירות גבוהה מידי במעלה הרחוב. היא כבר ידעה שבחושך 
אנשים מרשים לעצמם להתנהג אחרת מאשר באור היום.  כשהאורות המסנוורים של "טיולי מירא" 

התקרבו, אלינה נעמדה כדי שיראו אותה בברור. פעם אחת כבר פספסה את ההסעה, ואחרי שחיכתה חצי 
שעה, הבינה שכבר לא תבוא. באותו יום נאלצה לקחת שלושה אוטובוסים, לספוג נזיפות על האיחור, 
ולהישאר להשלים את השעות שהחסירה עד הערב. מאז היא למדה תמיד להקדים. כשהשעון מצלצל 
היא קופצת. אם תישאר אפילו עוד דקה במיטה, זה אבוד. אסור להשאיר מקום לספק. כשהיא פותחת 

את האור הקטן בחדר השינה כדי להתלבש, אלכס נאנח ומתהפך לצד השני. עיניו ממצמצות בחוסר 
שביעות רצון. בדרך כלל היא מתעוררת כשהוא נכנס באמצע הלילה, שומעת אותו משליך את בגדיו לכל 

עבר, ואת צליל החגורה הנחבטת ברצפה. לעיתים תכופות הוא מקלל בעוד הדלת נטרקת מאחוריו.  

אלינה עלתה לרכב וחשה הקלה לראות את הנהג הקבוע, שאפילו את שמו לא ידעה.  

"בוקר טוב" אמרה בקול שקט בעודה עולה, וכופפה את גופה כדי להתאים עצמה לתקרה הנמוכה. 
היא התיישבה בכסא יחיד ליד החלון, הניחה את שקית האוכל על הקרקע בין רגליה, והצמידה אותן זו 
לזו. כאב חד עלה במפשעתה פתאום. נזכרה שהבוקר לא הספיקה להניח כרית חמה על האזור, ובחסות 

המעיל הגדול החליטה לבדוק את חומרת הפגיעה. בתנועות עדינות מיששה ולחצה סביב. דרך בד 
הג'ינס חשה את חום העור המשופשף, והגיעה למסקנה שכבר היה נורא מזה. יום-יומיים ורק סימן כחול 
יישאר. אנשים נוספים עלו בכל תחנה, כמו פלשו לחדר השינה שלה. היא לא ראתה את פניהם אך הכירה 

היטב  את ריח הסיגריות בבגדיהם, רעשי השקיות המרשרשות ושיחות הסרק המאולצות.לאט אלינה 
נכנעה לעיקולי הדרך. ימינה ושמאלה, גופה התמסר לפיתולים ונע עימם ברפיון איברים מוחלט, כנסחף 

רחוק יותר ויותר מן החוף. 
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נועם שדות
חשדנות

ַהַחְׁשָדנּות רֹוֶבֶצת ְּבִלִּבי
הֹוי, ַּכָּמה ַחְׁשָדן ָאנִֹכי

ֲאִפּלּו ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ֲאִני
ֲאִני, ְואּוַלי ָהַפְכִּתי ִלְהיֹות

ִמְפֶלֶצת ַחְׁשָדִנית, ִמין ַּגְרָּגֶמל
ֶׁשָּכֶזה, אֹוי, ַּכָּמה ֲאִני אֹוֵהב

ִלְטרֹף ְּפִסיִכיָאֶטִרים.

נעם שדות
אמזונס

היא עמדה שם, בשמלה לבנה, בוהקת, רוקדת מול הרוח. זה היה ריקוד שאותו לא אשכח לעולם. 
השמלה התנופפה עם הזרמים של הרוח. ועוד רגע, עוד רגע היא נופלת. רצתי מהר, לא חשבתי 

פעמיים, תפסתי אותה, ושנינו נפלנו מבניין ענק.

הדרך למטה היתה כמו הדרך לגיהינום, ככה דמיינתי בחלומותיי הפרועים ביותר את מותי. כוח 
התאוצה הגובר הגביר והגביר את מהירותנו. "דוריתה" היא אמרה שקוראים לה, ממלמלת בעוד 

אנו אצים לתהום.

נפלנו לביצה, אני ודוריתה שוחים במים מלוכלכים. באמצע היער, במקום שאיש עוד לא הגיע 
אליו. לפחות לא מישהו שאני מכיר.

אני יצאתי לפני שנתיים, קצת אחרי הצבא לטיול באמזונס, טיפסתי על ההר הכי גבוה שם, ואז 
ראיתי את המקדש ההוא, בו ראיתי את דוריתה.

מזל שהיתה שם הביצה הזו. זעקנו לעזרה, אך שם באזורים ההרריים והטרופיים אין איש בחושך, 
בלילה. רק שמלתה הלבנה הבהיקה אל מול פני החושך.

נזכרתי בסרט "טיטניק" שראיתי עם חברתי לשעבר לפני שנפרדנו, איך ליאונרדו דיקפריו מציל 
את האישה עם התליון, ודימיתי עצמי לשחקן המהולל. אמרתי לעצמי ככה בתוך הראש: "עכשיו 

תשחה, תמצא קורה, ותוציא אותנו מהביצה."

בעוד אני תופס אותה, מצאתי קורה, עץ גזום, ואני סוחב אותה איתי על הקורה, מחוסרת הכרה, 
ושוחה בשביל שנינו החוצה, למישור אשר על שפת הביצה.

הצלחתי לצאת, הוצאתי אותה איתי, והתחלתי בפעולות החייאה, הרי הייתי חובש בצבא. תוך 
מספר דקות הכרתה חזרה אליה, וניסיתי לדבר אליה באנגלית, אך היא מיד דיברה אלי בעברית. 

אני לא האמנתי. כל זה קרה לי, והיא מדברת בעברית. "איך הגעת למקדש הזה?" שאלתי. 
"אינדיאנים חטפו אותי," אמרה. 

לא האמנתי. אמרתי לה שאני לא מאמין, ולאט לאט התברר לי טבעה הלא כל-כך שפוי של 
הבחורה. היא מדברת לעניין, אבל מחשבותיה פזורות, כאילו לא כל-כך ממוקדות.

"איך נראים אותם אינדיאנים?" שאלתי.

והיא ענתה: "כמוך, בדיוק."

פה התחלתי להתבלבל. האם היא סוכנת מוסד? האם חטפוה ערבים תמורת כופר? האם היא 
ערביה שנחטפה בגלל כבוד המשפחה?

"מי את דוריתה? ספרי לי את האמת," דרשתי.
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ואז היא סיפרה לי סיפור שכמוהו לא אשכח: 

"הייתי בהכנות לחתונה שלי עם אורי, כשלפתע באו שלושה חייזרים, ראיתי אותם, אני נשבעת, 
ולקחו אותי, לכוכב אחר. מה שהיה שם אני לא זוכרת, כי הייתי תחת חומר הרדמה. מיד אחר-כך, 
מצאתי את עצמי פה במקדש לבד. מדי פעם היה בא איזה חייזר ודואג לי לאוכל. אבל אני, בשביל 

פרינציפ, נשארתי עם השמלה הלבנה, בשביל אורי."

קצת קינאתי באורי, אבל רציתי להבין איך החייזרים האלו נראים.

"?.E.T ואז היא אמרה לי: "ראית פעם את הסרט

אמרתי: "כן, כשהייתי ילד."

והיא אמרה: "כך בדיוק הם נראו."

לא האמנתי, ואז פתאום נפער אור גדול בשמים, ופה אני נשבע, חייזר שדומה בדיוק ל-E.T. יצא 
ואמר "דוריתה, את חזרת לכדור הארץ, מעכשיו גורלך בידך, אנחנו מחזירים אותך הביתה."

ומאז האמנתי בחייזרים, וגם בדוריתה, ששמה האמיתי כלנית.

לילד הראשון שלנו קראנו אי.

ולשני טי.

ולנכדה אמזונס.

נורית ברנהיים
בעלי

ַּבֲעִלי ְמַטֵּפס ַעל ָהִרים
ְמפֹוֵרר ְסָלִעים ְּבִׁשָּניו

ֵמִמס ַקְרחֹוִנים ְּכֻחִּלים ְּבַמָּבטֹו
ּוְבָידֹו ַהְמשֶֹרֶגת לֹוֵכד ְּדָרקֹוִנים 

ִּבְמעּוָפם

ְּבׁשּובֹו ִמַּמְסעֹוָתיו ַּבֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות
ַּבֲעִלי ַמִּׁשיל ֶאת ְנָעָליו ַהְּכֵבדֹות ְּבֶפַתח ַהַּבִית

ְמַנֵער ְּפִתיֵתי ֶׁשֶלג ִמַּכְנפֹות ְמִעילֹו
ּוְמַנֵּגב ֵאד ֶהֶבל ְנִׁשיָמתֹו ִמְּזגּוִגית

ִמְׁשָקָפיו

ֶאת ַהִּתינֶֹקת הּוא ֵמִניף ֵמַעל ְלרֹאׁשֹו
ְולֹוֵחׁש ָלּה ּתֹוְלדֹות ֶהְעֵּדרֹו ְּבָׂשָפה ַעִּתיָקה
ֶׁשָּלַמד ִמֵּׁשֶבט ַנָּוִדים ֶׁשִהְׁשָקה אֹותֹו ֲחֵלב

ָנאָקה

ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֲאִני ַמְרָׁשה לֹו ָלנּוַח ִמָּכל ֶזה.

ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ַּבִּמְרֶּפֶסת עֹוף ְוָסָלט
ּוְמַדְּבִרים ַעל ַהְּקרֹוִבים ִמָּצְרַפת ֶׁשֹּלא ָּבִאים ְלַבֵּקר

ֲאִני אֹוֶמֶרת לֹו – מֹוָמאִרי     
ְוהּוא עֹוֶנה – ָמה ֶּפִטיט ָפם

ֲאִני עֹוד ֵמיִניָקה 
ְוהּוא ְּכָבר ִנְרָּדם
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נורית ברנהיים
קורות ביתי

נולדתי באלפים השוויצרים, בבקתת עץ. אמי כרעה ללדת על שטיח עור עיזים לאור להבות האח 
הבוערת. בית העץ שלנו, גגו משופע, שכן בלב הכפר במורד ההר. רחוב עשוי חלוקי אבנים 

שחורות ביתר אותו לשני עברים – העבר הצופה אל הואדי, והעבר הנתמך בצלע ההר. אנחנו שכנו 
ספונים בחיקו של ההר, מרחק מטרים ספורים מגיבוב הסלעים והָדרדרת שהותירה אחריה מפולת 

שלגים סוערת, שנים ספורות לפני יום הולדתי. 

לגברים בכפר היה עור שזוף, שיער לבן ושיניים לבנות. בקיץ הם היו לובשים מכנסיים קצרים ואז 
אפשר היה לראות את סובך השריר באחורי שוק הרגל, תוצאה של הליכה מרובה במעלה ההר. 

הנשים חלבו את הצאן, כיבסו את הכביסה המלוכלכת וחבצו את הגבינות. שמען של גבינות הקיץ, 
שהוכנו מחלב פרות ששהו בשדות המרעה הרעננים בצידו הדרומי של ההר, היה נודע בין מביני 

דבר, והן נמכרו בחנויות מובחרות בעיר. 

עוד אהבו הנשים, להכין מיני מאפה ממולאים; אני זוכרת את אמי עומדת תחת אור המטבח 
הזהוב ממלאה מרציפן בגנש קסיס, בצק – בסוכר וקינמון, ולחם – בגבינה מותכת. כל זאת עשתה 
בשתיקה, ורק ידיה נעות בזריזות מטמינות וקוברות את המלית בגוף החבילה הקטנה שיצרה. בכל 
חבילה קטנה סודות. אילו היו שותלים את הסודות של אמא שלי בגינה, היה צומח שם יער עבות, 

ואפשר היה להביא לשם את טרזן ואת אמא שלו, הקֹופה. 

הבית הכי חשוב בשבילי היה זה שניצב אחרי הנחל. זו היתה הספרייה של הכפר ואני הייתי צועדת 
אליה פעם בשבוע ובוחרת שני ספרים בכל פעם. אמא שלי סדרה לי מנוי מיוחד לשני ספרים כי 

הייתי גומרת אותם עוד באותו הערב, מקסימום ביום שלמחרת. לא היו שם הרבה ספרים אז חלק 
קראתי המון פעמים כמו "הלב" של דה אמיצ'יס, ו"אי התעלומה" של ז'ול וורן. 

אני לא חושבת שאמא שלי אהבה את אבא שלי, אבל כל ערב הוא היה מוריד בגדים לפני שנכנס 
למיטה והיה משאיר אותם על הרצפה, ובכל בוקר היא היתה מרימה אותם ושמה בסל הכביסה. 

אני חושבת שזה היה סימן, רק שאני לא יודעת למה. אמא גם מאד אהבה את המילה 'סרוח'. 
ואני זוכרת שהיא היתה ניתזת מפיה כמו קללה: "למה אתה שוכב סרוח בסלון? אולי תלך כבר 
למיטה?" "כמה זמן את סרוחה ככה עם הספר הזה?" וגם: "אתם סרוחים פה כמו שני דובים". 

.vous-אחרי הדיכאון שלה התחלנו כולנו להתנהג אליה ב

השכנה שלנו משמאל היתה היידי בת ההרים, שהיתה מובילה את קלרה הבהירה והשברירית 
בכסא הגלגלים שלה לטיול אחר הצהריים באחו שבין הבתים למדרון. הדשא היה מאד ירוק, 

והשמים מאד כחולים והפרחים מאד צהובים, והאוויר קריר וחד כמו זכוכית. חבטה מדלת נטרקת 
היתה עלולה לנפץ אותו לרסיסים. רק שאבא שלי לא טרק את הדלת. הוא עזב לפנות בוקר, בשעה 

הרגילה של העיזים, אבל כשהעיזים חזרו, הוא לא חזר. 

ככה אמא שלי הצטרפה למסורת המשפחתית של נשים בלי בעל – כמו אמא שלה שלא רצתה 
להתחתן עם חיים אפילו שהיו לה שני ילדים קטנים להאכיל והבעל שלה מת מזמן. חיים עדיין 

אוהב אותה למרות שהוא בן תשעים וארבע והיא מתה לפני שלושים ושתיים שנה. בגלל הֶגן 
המשפחתי הזה, אמא שלי מחלקת את החברות שלה לשלוש קבוצות: אלמנות, גרושות ו"הבעל 
עוד בבית". אצל הניצות, למשל, הבעל עוד בבית, אבל כל השאר כבר מימשו והן אלמנות, ולכן 

ַטְנק עם אמא שלי בקנטרי קלאב. יש להן זמן לשחק פַּ

החורף היה לבן וקר. הבתים היו שוקעים תחת מעטה השלג הלבן ומתאבנים. רק העשן שעלה 
מהארובות גרם לכך שהם נראו כאילו יש להם ריאות והם נושמים בכבדות. בימים האלו נשארנו 

בבית והכעס היה דחוס בקירות כמו פתקים בכותל. על המזנון ליד האח עמדה הרקדנית, רגלה 
האחת מונפת באוויר והשניה מודבקת על דיסקית מסתובבת. גב תיבת הנגינה היה מצופה בשברי 

מראות ששיקפו כל אחת זווית אחרת של גופה החינני. לא היה לי ספק למה התאהב בה חייל 
הבדיל טוב הלב, הרומנטי. למה חשק בקרבתה הבלתי מושגת. איך לא ראה את הקור הארקטי 

שלה מבעד ללהבות האש, את הטירוף מבעד ליופי. איך לא הבדיל, חייל הבדיל האהוב שלי, איך 
לא נשמר.

אני אף פעם לא אהיה יפה כמו הרקדנית. שתי רגלי היציבות, ההולכות צעד צעד על הקרקע בנעלי 
שרוכים, לא ישוו לקסם ההיולי של דמותה ניצבת בתנוחה בלתי אפשרית על קצות האצבעות 

בנעלי בלט. לא צריך להשיג אותי, אני באה מעצמי, לבד. אני אומרת לך כשצריך לרוקן את הפח. 
אני אדע את התשובה אם תשאל commet va tu? . מה יש לי להציע? מרק עוף כשיש נזלת, 

חיבוק כשכואב, להחליף את הסדינים פעם בשבועיים. אני התנוחה האפשרית, הנינוחה, הסרוחה. 
האם תאהב אותי?
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סגלית קמחי
מטאפורה

מנעורי היו כל כוחות נפשי נתונים לחיבור סיפורים, מחזות, אלפי מעשיות.
הללו רבצו על לבי כקרפדות על אבן.

)איסאק באבל(

קרפדות על אבן. נצמדות זו לזו ַקרָּפדֹוָתֶלֶבן. שלוות, מדושנות, מתענגות על חום האבן ורכּות 
השכנֹות. כובד על כובד, סטטי למראית עין, כמו תמונה, קרפדות על אבן. 

כמה פשוט, כל ילד יכול לצרף את זה, אומר לעצמו הקורא. נוטל קרפדות ומניח על אבן בזלת 
למשל, או כל אבן ובלבד שתהיה בעלת אותה מורפולוגיה באבלית כרסתנית. אבן וקרפדות. 

בן רגע מתהפך הכל והקורא מוצא עצמו לכוד במעי הקרפדה. וזה יקרה תמיד. גם לקורא המנוסה, 
הזהיר, זה שמתקדם בדריכות במורד הטקסט, יודע שהן שם, מעבר לעיקול הנהר, ממתינות ללפות 

אותו בהטלת לשון מדויקת. 

התכסיס עתיק יומין. כמו זקנה מיתממת מסיפורי מעשיות, העסק יושב על מטאפורה יבשה. 

לב אבן. הו כן, מּוכר מּוכר. זה נקלט ברצפטורים הכי עתיקים, מאלחש את הקורא, מבסס את 
התשתית עליה תשבנה הקרפדות המוזרות.  

הן דוממות, ספינקסיות, מרטיבות את האבן, מעניקות לה חיים. 

כמו סיפורים, מחזות ואלפי המעשיות. ז'אּבה ועוד ז'אּבה ועוד אחת. קולקטיב שלם מתפרקד על 
אבן אחת?  כמה יכול הבן-אדם לסחוב? 

תשאל כל סופר רוסי או יהודי ויאמר; הרבה מאד סוחב, הרבה מאד. באבל סחב אותן שנים, 

מאז הערב ההוא כשחצה את הזברוץ' עם הדיוויזיה השישית, ושם על אבן אחת בין המערבולות 
המשחירות, הן רבצו מולו בהמתנה הנצחית, סמוכות ובטוחות. 

עינבל אשכנזי
אלף בית

אלף פעמים התחלתי את חיי מכאן ואילך
 )יהודה עמיחי(

שוב היא אורזת את עצמה. מקפלת לאט, בקפידה מרושלת, כל חולצה בתורה. גם את אלו שקטנות 
עליה ו"יום אחד אולי". מניחה ספר על ספר על ספר על ספר, אבל לא יותר מדי, שלא יהיה כבד. 
היא מנוסה. דיסק מתיישב בתוך עמוד עיתון "הארץ" – זה מאתמול, שהוא עוד לא קרא – ועוד 
דיסק מתיישב בתוך עמוד חדש. אסף ענברי, גלעד שליט, מנחם בן, אם הם היו יודעים שייעודם 

האמיתי הוא לשמור שהפסקול של טריינספוטינג לא יישבר – והופ לארגז. ארגז שעד לפני 
רגע היה סתם חום וחסר אופי, ועכשיו הוא ארגז הדיסקים שלה. היא מתבוננת סביבה, רואה 

איך המתמלא מקבל את זהותו על חשבון המתרוקן. כמעט כל מה ששלה כבר ארוז. היא כמעט 
מסיימת. כמעט אין זכר לכך שהיתה פה. זה מה שהיא רוצה? אולי היא תשאיר זוג תחתונים 

בכביסה? לא. עדיף שהוא לא יתגעגע.

שוב השידה הזאת, שנפתחת רק במעמד-שינוע. בתוכה מכתבים מהעבר, מאחוריה גללים של 
אבק. עבר מאובק נאבק לעבור. לעבור לבית אחר. לבית האלף. שוב מסמרים יתומים על קירות 
ריקים והיא אף פעם לא זוכרת איך אורזים את התמונות. )ושל מי התמונה הזאת עם הגמלים?( 
שוב נגמר המסקינג-טייפ והלורד מתחיל לגמגם. )אה, הם קנו אותה ביחד בדאלית-אל-כרמל(. 

היא מחייכת עם האף את כל השקרים שהיא משאירה כאן. מקשיבה להם עם המצח. מצניחה אותם 
עם צ'ייסר עארק קפוא ישר ללב, והופ הוא עולה למוח. צריך עוד לארוז את המטבח, היא חושבת 

תוך מזיגה נוספת. בוהה בטינופת-צבורה שבוקעת משולי התנור והגז. הצ'ייסר עולה על גדותיו 
הקטנות והעארק נשפך על השיש ועל כף רגלה הגרובה. סס'אמק. היא ִמְתַיֶחֶפת.

שוב היא מתקשרת ליהודה הובלות, למרות שהבטיחה, לפני פחות משנה, שלא תזדקק לו יותר. 
שוב הוא צוחק לה "הנחת חבר" בבטן מתכווצת. גם הוא קיווה בשבילה. היא מנתקת. נזכרת 

שכדאי שתחליף את ההודעה במשיבון. "הגעתם אלינו" אללק, כאילו שמישהו אי פעם התקשר 
אליה לבזק. סתם רצתה להשוויץ, חשבה שהיא מאושרת. "היום כבר לא מתים מאהבה", מקליטה 

וישר מוחקת. שהוא כבר יקליט הודעה. עארק קפוא נמזג לצ'ייסר, לאקי-סטרייק מוצתת בין 
שפתיים סדוקות, צ'ייסר נשפך לגרון משתנק, שאכטה מחממת שיניים קפואות, גרון משתנק מצית, 

כמעט מכריע, שיניים צובטות שפתיים סדוקות, צ'ייסר עארק מכניע. דמעות.

שוב היא מוקפת ארגזי קרטון. יושבת בחדר מהדהד ומספרת לעצמה בליטופים על הדף החדש, 
הנקי, שמחכה לה. והפעם היא תכתוב בכתב ברור. מסודר. לא תחרוג מהשורות. לא תשתמש 

בטושים עבים. לא תחרוט. אלף-בית-גימל-דלת. לפי הסדר. בתוך השורות. זהו. זה הדף האחרון 
שלה. היא יודעת. עכשיו יהיה לנצח. הנה יהודה הובלות.

שוב תכולת חייה מועמסת לתוך משאית. יש לה לפחות שעתיים וחצי להתבטל. לאחר שטיפה 
זריזה של חלקי הבית הלבנים, ולאחר חפיפה – עם השמפו שלו, כי שלה כבר ארוז – שהיטיבה 
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מאד עם זוהר שיערה )!(, היא יוצאת לסידורים שהתגלגלו לכדי חומוס. בשובה, נשארו לא 
מועמסים רק השטיח והתמונות )הא, בארגז עמוק, נכון(, ויהודה הובלות מצית לה סיגריה מוכרת: 

סיגריית-פרידה-מבית. הוא מצית אחת גם לעצמו, וצוחק לה הנחה משמעותית מלאת עשן. בענף 
שכה טורח לשמור על יחס הפוך בין איכות למחיר, זה ממש מרגש למצוא אדם נפלא כמו יהודה 

הובלות, ואמנם הוא תמיד נורא נחמד אליה, אבל אין לה ספק שהפעם זה בזכות הזוהר הקורן 
משיערה. עכשיו יהיה לנצח, היא מבטיחה לו, והוא חיוך חם.

שוב היא פורקת ומתפרקת בבית חדש. ה"הוא" החדש שלה ייכנס רק מחר. יש לה את הלילה הזה 
לעצמה. היא חושבת על ה"הוא" הישן. לא היה לה רע איתו, לא, רק קצת משעמם. אולי אם היה 

להם כלב, אז אולי היא היתה אוזרת ייאוש ונשארת עוד קצת, אבל לא היה. ודווקא הוא רצה כלב, 
אז למה לא היה? לא, כי הוא לא באמת רצה כלב, הוא רצה אותה, הוא רצה אותה בכל מאודו. 

העארק לא קפוא. הצ'ייסר חונק. למה היא עזבה אותו? שאכטה מרגיעה גרון חנוק וקושיות קשות. 
החדש לא עולה עליו בכלום, ההוא היה ממש מושלם בשבילה. היא מתיישבת על הרצפה הקרה. 

זיכרון מבעבע. היא אהבה את איך שהוא קרא את עיתון הארץ הזה שלו, מרוכז כמו ילד בגביע 
גלידה שמטפטף לו על היד. היא מאפרת על הרצפה. היא אהבה את איך שהוא העיר אותה בבוקר, 

בסבלנות שהיא לא ראויה לה. היא נשכבת על הרצפה. היא אהבה את זה שהוא תמיד היה צודק, 
ולמרות שזה בהכרח היה אומר שהיא טועה – לא היה אכפת לה. היא מחליקה צ'ייסר חם לגרון 

משתנק. היא אפילו אהבה את הנחירות שלו, הן הרגיעו אותה. עכשיו בכי. די! היא עוצרת את 
ֵעץ ישר בלב  ליבה כל עוד מוחה בה. די! היא מפחדת להמשיך לחדד, מפחדת שחודו של הסוף ִינָּ

ההתחלה. היא אורזת את עצמה לתוך-תוכה וקמה לפרוק את בגדיה.

שוב היא משתבללת במיטה חדשה. בלילות של ירח, כזה או אחר, היא אוהבת לישון לבד. אולי 
פה קבור הכלב שלא היה לה וַלָיָשן שלה, היא חושבת, ולכל האפילו-יותר-יָשנים, שהיו יֵשנים 

איתה לפניו. היא מותחת את רגליה, את ידיה, את כל עשרים אצבעותיה, את הצוואר. מנסה למתוח 
את הרגע הזה, כמה שרק אפשר. ממלמלת. "עוד קצת רק אני, עוד קצת רק שלי, עוד קצת לבד". 

היא קמה מהמיטה במהירות מפתיעה, כמו ג'ק רובינזון על כביש שש, מתרוצצת בין הארגזים 
ומחפשת. קורעת, הופכת, מוציאה, משליכה, מתנשמת, מעיפה, מתזזת, מחייכת – ספידי גונזלס 
על ספידים – והיא מוצאת. מחברת אותו לקו ומקליטה. "הגעתם אלי ורק אלי. תשאירו הודעה".

עפיף שליוט
העיר של הים

תרגום: נורית ברנהיים, עפיף שליוט

הים תמיד היה אומר לי הרבה. חלמתי לגלות את העולם הזה – את מה שמסתתר מאחורי הימים. 
הנסיעה לחיפה מרגשת אותי: אני משקיף על גלי הים שמגיעים מרחוק, מחכה לספינות הבאות 

מהעולם ההוא שאני אוהב. הים הזה, לא יכולתי לראות אותו מהכפר שלי כי הוא מרוחק מהגלים 
ומהאניות.

הכפר שלי שעון על צלע הר קרח. וכאשר הערב מופיע, מיד מרגישים את השקט ואת השעמום, 
את החיים בשגרה איטית מתמדת. אין אורות, אין גן משחקים, אין בתי קולנוע, ואין ים. הפנים 
אותן פנים. הפנים יגעות, לא יודעות משהו אחר, לא יודעות שיש זמן לבילויים, לחיפוש אחרי 

האושר.

"הדאגות, בני, רוכבות עלי. לנו אין זמן למנוחה. כל החיים שלנו דאגות ועבודה קשה".

מאז שנולדתי וגדלתי, והכרתי את החיים, אני צופה בהורי עייפים ויגעים. יודעים רק לעבוד, 
ולעבוד קשה. אבל אלה, תושבי עיר הים, תמיד מחייכים. נוסעים, חוזרים, מארחים ומתארחים 

ולא נראה שהם חושבים מחשבות על עבודה.

אולי סיפור הנמלה והצרצר לא נכון. בסיפור, הנמלה עובדת יום ולילה בחודשי הקיץ, ויכולה לנוח 
בחורף כי כבר הבטיחה את המזון עבורה ועבור ילדיה. אבל היא לא יכולה לנוח בכפר שלנו בגלל 

החובות שהולכים ונערמים עליה. בסיפור, הצרצר, ששר ולא עובד בכלל, לא מוצא אוכל בעונת 
החורף. אבל בעיר הים, הוא לא עובד, ולמרות זאת חי חיים טובים, חיים ברמה גבוהה, באושר לא 

יתואר.

למה אני נולדתי בכפר הנידח הזה? הלוואי שהייתי נולד בעיר הים כדי ליהנות מהחיים, מטיולים, 
מנסיעות, מהפנים המחייכות. הלוואי שהייתי נולד שם כדי שתמיד יהיה כסף בכיסים שלי, כסף 

כמו מעיין נובע.

הלכתי לכיוון חוף הים, נחוש בדעתי לחצות אותו, ומה שיהיה יהיה. לא אמות עם המשאלה הזו 
בלב, לא אמות בלי לראות את העולם הזה שמאחורי הימים, לא אמות בלי לחייך.

ירדתי אל המים שהיו חמימים. הרגשתי בצמרמורת. המוות התגלה אלי כמו שד שחור ומכוער, 
מפחיד, שמחכה לי באמצע הים. התבוננתי אל החוף וניסיתי לחזור, אבל פני אבי ואימי היגעים 

והטרודים עלו לפני. למרות אהבתי הגדולה להם, ברחתי מהעצב האינסופי אל מעמקי הים.

בהתחלה הרגשתי איך הגוף שלי מתרומם וצף על פני המים, והגלים משחקים איתו ומפתים אותו 
ללכת קדימה אל העולם הזר, שחייתי כדי שאזכה לראות אותו.

הידיים שלי, מעבירות את המים אחורה והרגליים דוחפות את גופי קדימה בתנועה מתמדת. 
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בביטחון אני מתקדם אל מעמקי הים בנסיון לפרוץ את המחסום שכפו עלי מאז שנולדתי בכפר 
הנידח הזה. הלוואי שהייתי נולד בעיר הים, הייתי חוסך לעצמי את הנסיון הזה לחצות את הים אל 

העבר השני.

הים רחב, הגלים לא מרחמים. הגלים מחזירים אותי לאחור ואני מתקדם. הרגלים דוחפות את 
גופי. גופי פורץ גל אחרי גל. גופי מנצח את הגלים החזקים. אני מאתגר את הכוח העז של הגלים 

הסוערים, בהתקדמות שקטה ומתמדת.

רבקה גלשטיין
התצלום 

ָסִבי, מֶֹשה-ִאיֶדל ֹלא ָּבא
הּוא ִנְתַּפס ָּבְרחֹוב ְוָעָלה ַעל ַרֶּכֶבת ַהָּמֶות 

ַמְׁשִאיר אֹוָתְך ִלְגּדֹל ִעם ַסְבָּתא 
ְוַהִּמְסָּפָרה ֶׁשְּבַבֲעלּוָתּה ָּדְרָׁשה ָיַדִים ֶׁשל 

ֶּגֶבר אֹוָתן ָמְצָאה ְּבֶבן ַהַּסָּפר ַהִּמְתָחֶרה
ִּבְרחֹוב קּוקּולּוי, רֹוַמְנָיה, ֶאְמַצע ְׁשנֹות ָהַאְרָּבִעים

ָּבחּור ִג'יְנִג'י ִנְמָרץ ֶׁשָּנַעץ ָּבְך ֵעיַנִים חֹוְמדֹות
ְוַאְּת ָהִיית ֶׁשּלֹו, ִּכי ָּכְך ַסְבָּתא ָקְבָעה – 
ֶטֶקס ִנּׂשּוִאין ָחפּוז ִּכְמַעט ְּבִלי ֻמְזָמִנים

ְוָיְפֵיְך ֹיִפי ֶׁשל ַׂשְחָקִנּיֹות קֹוְלנֹוַע 
ְּבאֹוָתן ָׁשִנים

הּוַׂשם ְּבַטַּבַעת 
ּוִמָּכאן ְוֵאיָלְך ֵלילֹות ֶׁשל ָיַדִים

ּתֹוְבעֹות ֶאת ּגּוֵפְך
ְוַאְּת ֶׁשֹּלא ָיכְֹלְּת ִלְסּבֹל ֶאת ַמְרֵאהּו ְוֵריחֹו 

ֶׁשל ַאָּבא 
ִנְכַנַעת ׁשּוב ָוׁשּוב  
יֹוֶלֶדת ֵּבן ְּברֹוַמְנָיה 

ּוְׁשֵּתי ָּבנֹות ְּבִיְׂשָרֵאל
ְוִאם ַסָּבא מֶֹשה-ִאיֶדל, ָהָיה ָּבא 

ָּכל ֶזה ֹלא ָהָיה 
ְוַגם ְּבֵנְך ַהְּבכֹור, ֲאהּוב ִלֵּבְך 

מֶֹשה-ִאיֶדל ֹלא ָהָיה ָּבא 
ּוַמָּבֵטְך ָּכל ַהְּזַמן ֻמְפֶנה ַהִּצָּדה 

ָקבּוַע ֵּבין ֲאָנִׁשים, ָׁשם ַאְּת ָּתִמיד ְמַגָּלה 
ֶאת ָאִביְך ִנָּצב 

ְמַבֵּקׁש ִמֵּמְך ָלבֹוא 
ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשעֹולֹות ְּתמּונֹות ֶׁשל ְקִפיָצה 

ִמְּמקֹומֹות ְּגבֹוִהים 
ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשֲאִני ַמִּציָעה ָלְך ִּתּקּון:
ְנַבֵּטל ֶאת ִקּיּוִמי ְּכֵדי ֶׁשַאְּת ַּתְחְזִרי

ִלְהיֹות ַמה ֶּׁשָהִיית 
ְּבִלי מֶֹשה, ְּבִלי ֵאָלה, ְּבִלי ַאָּבא 

ְקרֹוָבה יֹוֵתר ֶאל ַהָּׁשִנים ָּבֶהן ָהִיית 
ְּכֶׁשַאָּבא ֶׁשָּלְך ָהָיה ַּבַחִּיים 

מֹוִעיד אֹוָתְך ִלְגֻדּלֹות 
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רבקה גלשטיין
ידיים זהב

בבוקר, אבא נתן לה כסף לקנות בריסטול. "באיזה צבע?" שאלה כאילו לא ידעה שהוא רוצה 
בצבע לבן או תכלת, אבל קיוותה שאולי הפעם הוא ייתן לה לעצב את לוח המחירון ולא לאלה. 

היא יודעת לכתוב יפה את האותיות. אמנם לא כמו אלה, אבל כתב ידה קריא ומסודר.

"את יודעת באיזה צבע, רחל ובעודף את יכולה לקנות ממתק."

אחרי שחזרה מבית הספר עוברת את הכביש ברחוב ביאליק, על פני חזיתו של מלון "ציון" 
אל רחוב חסן שוקרי וממנו עוברת ומגיעה לרחוב החלוץ. מתחת לבניין בו גרה, ניצבה תחנת 

אוטובוס. שני אוטובוסים הורידו והעלו נוסעים. התלבטה האם לעלות הביתה או להמשיך 
ל"גרנט", חנות לספרים ומכשירי כתיבה שנמצאת במורד הרחוב. אלך לקנות, הכריעה. היא תבחר  

בריסטול מנייר עבה ואיכותי בצבע תכלת. לפני כמה חודשים אלה בחרה בריסטול לבן, עיצבה 
את המחירון התלוי עדיין במספרה של אבא. האותיות קטנות. אי אפשר לראות את המחירים אם 

עומדים מחוץ למספרה. כעת הגיע תורו של הבריסטול בצבע תכלת. בעודף תקנה סרגל מתכת 
ארוך כדי שתוכל לשרטט את הקווים ביניהם תכתוב את המילים:

תספורת מבוגר – 8  לירות

תספורת ילד – 6 לירות 

גילוח – 3 לירות 

מדוע אבא החליט שוב להחליף את לוח המחירים? אולי כי החליט לשנות את המחירים או שהוא 
לא מרוצה מגודל האותיות. היא תציע לו לכתוב באותיות גדולות ותצבע כל שירות בצבע אחר. 

והיא רואה בדמיונה את האותיות בצבעים שונים מקפצות בין השורות על הבריסטול החדש.

גרנט הכין חבילה של ספרי לימוד עבור לקוחה.  אם היה לי מספיק כסף עכשיו הייתי קונה... 
חשבה, מה היא הכי רוצה –  כן. עט בלוגרף בצבע כחול כסוף מונח בתוך קופסא חגיגית. לא, 

אולי כדאי קופסת צבעי פסטל, הכי טובים שיש, כי הצבעים שלה שבורים ואבא לא ייתן לה כסף 
כי אין להם הרבה וצריך לחסוך. אולי בעצם כדאי מחברת בכריכה קשה בעלת דפים לבנים בה 

היתה כותבת את היומן שלה כי המחברת שלה בדיוק נגמרה והיא רוצה מחברת מיוחדת .

"כן, רחל, מה קונים היום?" פנה אליה גרנט, שרוולי חולצת המשבצות מופשלת עד מרפקיו ועליה 
סריג בלי שרוולים.

"אני רוצה בריסטול בצבע תכלת, אבל בריסטול עבה שלא יתקפל."

"תבחרי לך בריסטול. את יודעת איפה."

רחל ניגשה לכוננית ברזל עליה מדפים. היא מיששה את דפי הבריסטול, בחרה אחד בצבע תכלת 

נוטה לכחול, אותו גילגל המוכר בזריזות וכרך בגומייה, ביקשה סרגל בעודף שנשאר ויצאה 
מהחנות. אם היא תמהר היא תראה את אבא ראשונה כשיחזור בערב מן המספרה, הוא יבקש ממנה 

לכתוב את המחירים. את השיעורים היא תכין עוד לפני שיחזור. ידעה שאלה הלכה ליפה ותחזור 
רק בערב.

אביה חזר באותו יום קצת יותר מוקדם בסביבות שש. "לא היו הרבה קליינטים, אז סגרתי," אמר 
לאמא.

רחל הפסיקה לקרוא ובאה למטבח לשבת עם אבא.

"איך בבית הספר?" שאל כשהוא לוגם בקולניות מרק.

"טוב. הכנתי כבר שיעורים."

"את ילדה טובה."

"קניתי כבר בריסטול," היססה.

"יופי, איפה אלה? אני צריך אותה."

רחל חשה איך האכזבה נופלת לתוכה כמו מטבעות נאספים בקרקעית.

"היא אמרה שתבוא מאוחר."

"טוב. אני כאן. אני לא בורח," אמר.

רצתה לומר – גם אני יודעת לכתוב יפה, אבל אבא סיים לאכול והניח את הכלים בכיור והחל 
להדיח אותם מפזם לעצמו.

אלה הגיעה אחרי חצי שעה מדיפה ריח בשמים. שוב הלכה עם יפה ל"משביר" והן ריססו על 
עצמן סוגים שונים של בושם, מטרידות את המוכרות ולא קונות דבר. ממש חוצפה.

"אלה, אני צריך אותך, בואי לחדר. רחל תביאי לי את הבריסטול."

רחל הניחה את הבריסטול על השולחן בחדר השינה ששימש להם כחדר מגורים במשך היום.

"אוי, לא שוב פעם," אמרה אלה, "לא הכנתי עדיין שיעורים."

"אני חייב את המחירון למחר. היית צריכה להכין שיעורים במקום ללכת קודם לחברה."

"אבל מה בוער?"

"אל תגידי מה בוער. אני חייב את המחירון למחר וזהו."

רחל הלכה לחדר של סבתא. סבתא ישבה על הכורסא שלה. ממדי גופה הולכים ומצטמצמים. רחל 
סיפרה לה על גיחת הגדנ"ע הצפויה בשבוע הבא, העיקר לא לשמוע את קולו של אבא מדריך את 

אלה. אלה יודעת לצייר. היא מציירת בעלי חיים, דמויות ומצבים מתוך סרטים. כך ציירה את "כנר 
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על הגג", צללית של כנר על גג רעפים, מעליו ירח. היא יודעת להוציא גיזרות מעיתון "בורדה" 
ולתפור. רק לה יש שתי ידיים שמאליות. לא יודעת להשחיל חוט. שמעה את המלמול החרישי של 

אבא. בינתיים החלו חדשות בערבית בטלוויזיה והיא בהתה בהן יחד עם סבתא.

"די! אני לא יכולה," שמעה את צעקותיה של אלה. אתה כל הזמן עושה לי את זה. אחרי שאני כבר 
כותבת את המחירים בטוש שוב אתה משנה. אני לא רוצה יותר! אם זה לא טוב שרחל תכתוב לך." 

וכאן נשמע קול קריעה, "יש לי עוד מה לעשות חוץ מזה," ואלה יצאה מהחדר לחדר האמבטיה 
וטרקה את הדלת מאחוריה.

"שתבקשי משהו, נראה אם תקבלי," צעק אבא.

רחל נכנסה לחדר. פניו של אבא היו סמוקים. הוא אסף את פיסות הבריסטול והניח על השולחן. 
פרש את המחצית השניה של הבריסטול, הרכיב את משקפיו שהגדילו באופן מצחיק את עיניו 

וניסה לכתוב.

"תראי אם כתבתי טוב" ביקש מרחל. קולו חנוק. על קו עפרון אלכסוני היו צורות ויצורים משונים 
שרחל לא הצליחה לפענח. 

"אני אכתוב את המחירון, הכתב שלי יותר ברור," אמרה, הפכה את הבריסטול, מתחה בעזרת 
הסרגל קווים ישרים עליהם כתבה את המחירים.

"תכתבי כאן למעלה – מחירון, ולמטה תכתבי – "

"אני יודעת," וכתבה כפי שהיא יודעת בטוש שחור את כל המילים כי כבר היה מאוחר.

אמנם אלה לא היו האותיות המעוצבות שאלה יודעת לכתוב, אבל אבא לקח את לוח המחירים, 
הביט והעביר יד מלטפת על שערותיה של רחל – "מאמא שיינה," אמר לה עייף.

את המחירון תלה אבא במספרה במקום המחירון הישן, על הקיר ליד לוח השנה עליו פרסומת 
לצבעי טמבור – מברשת טבולה בפח צבע צובעת קשת בשמים, ורחל אהבה לראות את המחירון 

בכל פעם שבאה לעזור לו במספרה, וכשהקליינטים שאלו מי הכין אותו אהבה לשמוע אותו 
מתגאה – הפעם – רחל הכינה אותו, כך עד שאחרי חודשיים שוב שינה אבא את המחירים וביקש 
מאלה שתכין, והפעם היא הכינה אותו ולא התעוררו בעיות והוא תלה אותו במקום המחירון שלה 

כי הרי לאלה יש ידיים זהב.

רוני בר-גיל
)מערכה ראשונה( ַא-ְּברֹוְך! 

חדר במלון תל אביבי זול, שמשכיר חדרים לפי שעות. ְגֶרֵּבץ, גבר כרסתן כבן חמישים, פושט 
בגדים משרדיים, מקפל אותם ומניח על כסא ליד. עומד בתחתונים, מתכונן לפגישה עם נערת ליווי 

שהזמין, מותח איברים, מסדר עניינים, בודק את הריח בבית השחי, מסתכל בראי, שולף דיסק 
מתיק משרדי, מפעיל אותו, ונעימה מוכרת – של להקת "קווין", נשמעת ברקע הוא מתנועע לפי 

קצב המוזיקה, מזמזם ושר כמו ישראלי בהיגוי קשה. 

ָלאב אֹוף ַמי ַלייף, יּו ֶהְרט ִמי ְגֶרֵּבץ:  

יּו ְּברֹוֶקן ַמי ַהאְרט, ֶאְנד ַנאּו יּו ִליב ִמי ]עושה תנועות כמו מנצח ומזמין את הקהל לשירה    
בציבור. אם הקהל מצטרף – מחייך לקהל ומתלהב[

ָלאב אֹוף ַמי ַלייף, ַקְנט יּו ִסי

ְּבִריְנג ִאיט ָּבק, ְּבִריְנג ִאיט ָּבק ]ר' מודגשת, כמובן[

דֹוְנט ֵטייק ִאיט ַאַוואי ְפרֹום ִמי

קֹוז יּו דֹוְנט נֹו-אֹו-ּו וֹוט ִאיט ִמינס טּו ִמי... 

]דפיקה בדלת. גרבץ נדרך, מסמן לקהל שיהיה בשקט, מחליש את המוזיקה, שממשיכה להתנגן 
ברקע, הולך לפתוח את הדלת. פותח את הדלת לאט ובזהירות, הארשת "הסקסית" מוחלפת 

לתמיהה, נשמע קול גבר מבחוץ[

קֹוִּבידֹון: גרבץ? אני יודע שלא חיכית לי. אפשר להיכנס? ]גרבץ המום פותח את הדלת, נכנס גבר 
מטורזן[

ְגֶרֵּבץ: ] שוכח שהוא עם תחתונים, ממלמל[ מי אתה?

קֹוִּבידֹון: ]בחיוך גדול ולבבי[ נעים מאד, קֹוִּבידֹון, כולם קוראים לי קובי ]לחיצת יד חמה ונמרצת[ 
סליחה שזה ככה ברגע האחרון. הבחורה שהזמנת לא תוכל להגיע.  

ְגֶרֵּבץ: ]המום[ מה... מה... מה קרה? תהילה בסדר? 

קֹוִּבידֹון: שום דבר נורא. עבדה קשה כל סוף השבוע, ונתפס לה הגב. 

אויי... ]בנימוס מעושה[ מסכנה שכזו, אישה נהדרת. ְגֶרֵּבץ:  

קֹוִּבידֹון: כן... אין כמוה... אל תדאג, תהילה מסרה לך דרישת שלום, היא ביקשה ממני להחליף 
אותה ]גרבץ כמו נשתל במקום, מנסה להגיב ולא מצליח. קובידון נכנס לתנועות ריקוד קטנות שר 
ומזמזם במבטא קשה במיוחד[ ַאי ְסִטיל ַלאב יּו, ָהִרי ָּבק, ָהִרי ָּבק, דֹוְנט ֵטייק ִאיט ַאַוואי ְפרֹום ִמי...
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אבל אתה...  ְגֶרֵּבץ:  

קֹוִּבידֹון: היא סיפרה לי כל-כך הרבה עליך. רק דברים טובים, היה לה כל-כך חשוב להגיע היום, 
אבל הגב... אתה יודע איך זה שנתפס הגב, כאילו תקעו לך מקל באמצע הגוף. 

]נתקעות לו המילים[ היא... ֶאה... ָאה... מאיפה...  ְגֶרֵּבץ:  

קֹוִּבידֹון: היא אשתי, אני מחליף אותה לפעמים. אל תדאג, הכל יהיה בסדר, כל מה שהיא עושה 
גם אני עושה. אם תרצה תקבל אקסטרא ]שיר קצבי של רמי ָעָיאש נשמע מהכיס של קֹוִּבידֹון[ 

"ָיאְמָסָהר ֵעיִני, ֻחָּבּכ ַעַל ֵעְיִני, ָיא ְמַחֵיר ַקְלִּבי רּוִחי ִפָדאּכ..." ]קֹוִּבידֹון מוציא את הסלולרי מהכיס, 
מסתכל על הצג אומר לגרבץ[ תראה מזה, רק דיברנו עליה... ]עונה לשיחה[

היי מתוקה... 

איך הגב?.. ]פותח כפתור עליון במכנסיים ביד אחת[

יופי... 

כן, כן, מצאתי בקלות, אני כאן... 

לא, לא היתה בעיה של חנייה... ]מתחיל לפתוח את החולצה מלמטה[

נכון... ]מוריד חולצה, טורסו מרשים[

באמת חומד של בחור... ]מסתכל על גרבץ[

בוקסר קצר עם פרחים...

קווין, כמו שאמרת...

]פונה לגרבץ, מצלם את שניהם תוך כדי חיבוק ונשיקה, פלאש[ תהילה מוסרת לך שלום. 

]עוזב את גרבץ, חוזר לשיחה[ אל תדאגי... 

לא, אני לא אשכח...

יהיה בסדר, תשכבי לנוח...

ביי חמודה...

ַסָלאם, ַסָלאם...

ְגֶרֵּבץ: אתה ערבי?! 

קֹוִּבידֹון: ערבי לשעבר, יווני במקור. 

ְגֶרֵּבץ: ועכשיו? 

קֹוִּבידֹון: עכשיו אני יהודי. 

ְגֶרֵּבץ: איך ערבי יכול להיות יהודי?! 

קֹוִּבידֹון: באהבה הכל אפשרי. 

ְגֶרֵּבץ: ]פאוזה לחשיבה[ אתה הסרסור של תהילה!

קֹוִּבידֹון: סרסור?! ַעְרס, ַיְעִני – בגלל שאני ערבי?? אתה לא נהנית איתה? לא, זה לא הסיפור. 
אחרי החתונה פתחנו עסק לשירותי אהבה, צריך להחזיק משפחה. שנינו עובדים סוציאליים 

לשעבר, עובדים ביחד. נו... מזה השטויות האלה יהודי ערבי, לא בא לך להתּבנק? 

ְגֶרֵּבץ: אני לא... אבל אתה...

קֹוִּבידֹון: מפריע לך שאני ערבי לשעבר? 

ְגֶרֵּבץ: לא, זה לא זה... 

קֹוִּבידֹון: ]משוויץ בגופו[ אני מכוער?

ְגֶרֵּבץ: ]במבוכה הולכת וגוברת[ לא... אתה לא... אני לא... ]קובידון מתקרב אליו, ומתחיל ללטף 
אותו[

ְגֶרֵּבץ: ]הודף את קובידון[ תעזוב אותי! אני לא...

קֹוִּבידֹון: ]ארשת פניו משתנים[ איך שתרצה חומד. התמונה שלך כבר נשלחה לרשת. ֵאְנֶטר קטן, 
ואתה בשידור, במלון זול עם ערבי לשעבר. 

ְגֶרֵּבץ: אתה לא... אני לא...

קֹוִּבידֹון: קבל החלטה גבר – אתה יכול להתפרסם ברשת או לעשות איתי אהבה. 

ְגֶרֵּבץ: אוי... אבל מה עשיתי?

קֹוִּבידֹון: בגדת באשתך? זיינת את אשתי?! עכשיו הגיע תורי! ]עושה תנועות "חושניות", מלטף 
את גרבץ ההמום ושר[ ַלאב אֹוף ַמי ַלייף דֹוְנט ֶהְרט ִמי... ְּבִריְנג ִאיט ָּבק, ְּבִריְנג ִאיט ָּבק, דֹוְנט ֵטייק 

ִאיט ַאַוואי ְפרֹום ִמי ]צוחק, מתלבש ומתארגן ליציאה מהחדר[.

ְגֶרֵּבץ: ]בלחץ[ לאן אתה הולך?!

קֹוִּבידֹון: קליינט מחכה לי. ]סוגר כפתור אחרון[ אי אפשר לבזבז כאן את כל היום. עוד שבוע 
בדיוק, באותה השעה, ניפגש כאן, עד אז תצטרך להחליט: אהבה או ֶאְנֵטר ]יוצא במפגיע, גרבץ 

נותר המום, חושך[
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רוני בר-גיל
סֹוָפה של הקוראת

היא קראה, ולא תמיד נתנה דעתה לאבחנה בין המתרחש לפירושיו, בכל דבר היא קראה, כמו 
אחרות לפניה שקראו בקפה – הגרגרים השחורים הותכו ונעשו לצורות, צבעים, נופים ולהיגדים 
רוויים במתיקות הנוזל שמַפֵסל את הנקרא. קוראות מעטות העזו לחרוג משפתי הכוס העליונות, 
ולהעמיק מטה, במורד הקריאה עד לקרקעית הבוצית האטומה, ממנה מתגלית ונפרשת התמונה 
כולה. היו אחרות לפניה, שהצליחו להתעלות מעבר לקרקעית הכוס ולשפתיה העילאיות, מעלה 

אל פסגתו המקומרת של רקיע התכלת. גם היא כאחרות לפניה, התבשמה מתענגת על המתקתקות 
הרחבה לאין-שיעור של הנפלא. 

בצהרי אותו יום הלכה ברחוב ועיניים הביטו בה; ציפורים מעטות מלוכלכות מעשן מכוניות ניקרו 
בה מבטים חטופים וחדים. חרקים שנרמסו בחרטומי נעליה המחודדים, ואחר-כך הודקו למדרכה 

בעקב, רגע לפני מחיצתם – ראו תכלת מנצנצת בליבה, אולי היה זה טורקיז בהיר וזוהר. לא, 
מכשפה היא לא היתה, היא רק קראה.  

מיד לאחר שחצתה רחוב חלבי בו הרגישה מוגנת, קיצרה דרך סמטה, הולכת לצד אבני שפה, 
שהונחו בכוונה כקו מפריד בין כביש למדרכה, לצידה פזורים גדמים פרומים של ברזלים, אליהם 
התייחסה כאיום סמוי. על-כן מיהרה, הליכתה מכונסת ודרוכה – הלאה – אל הכיכר, וזו הציבה 

אתגר. כניסה למעגל, כל קוראת יודעת – גם אלה שקוראות רק בשפתיהן העליונות של הכוסות – 
מחייבת הְצָמָדה, זהירות ותשומת לב עירנית שלא לחרוג מאיזה גבול דק.  

לכן האטה הליכתה, משרטטת בעיני רוחה את מעגל הכיכר, אחר-כך עטפה את ְפנים בטנה כהגנה, 
אוחזת היטב בנשימה כבמשוטים בין שרטונים. השאיפה, כך למדה, קורית מעצמה, לעומת 

הנשיפה שזקוקה להכוונה ולשחרור. לנשים אין מעגלים מוארים, היטב ידעה, והעמיקה עוד יותר 
את שחרור הנשיפה. כשאת מתעגלת, המחשבות מהדהדות סגורות מוטחות בתוך עצמן, ואינך 

מוצאת את החרך הקטן. עוד לא פגשתי אישה שהסכימה להיות בחדר סגור מבלי שלפחות בזווית 
עינה תראה קצה של חלון, בעדו פיסה של תכלת נשקפת. כשנפלטה מצידה השני של הכיכר, 
נחושה המשיכה קדימה, לא מסתכלת לאחור. לא ולא! גדול כוחם של מעגלים; הם עלולים 

לקפוץ עלייך מאחור, גם כשנדמה לך שהצלחת לעבור בשלום. 

כדי לחצות את הרחוב הבא נאלצה לרקוד את ריקוד "אחרי הספונג'ה" – בקרקעית הרחוב עמדו 
נוזלים מסריחים של ביוב שגלש. העירייה בוודאי תסדיר את התקלה בהקדם, אך היא נאלצה 

להתגבַה על קצות העקבים, להרים את שולי השמלה, מתפתלת באימה כרקדנית רזה ומצודדת, 
טופפת, מנסה לגעת כמה שפחות ברצפה, ולא שוכחת להפשיר מפעם לפעם את הנשיפה. שני 

רחובות נוספים עברו ללא אירועים נפשיים מיוחדים. היא מצאה שולחן לידו כסא עשוי עץ בבית 
קפה שכונתי ונעים. לא היו בו הרבה אנשים, זוג מצחקק ישב ליד שולחן בפינה, התיישבה עייפה 

ומותשת, היא ושדיה, האישה והגאווה. 

הבגדים, אופני ההליכה ותנוחות הישיבה – תמיד התאימה אותם כך שהשדיים יוצבו בקדמת 

הבמה. לפעמים תהתה אם אינה אלא תפאורה להבלטת השדיים. כששוחחה בינה לבין עצמה 
והשמש זרחה, "ָׁשִדית" היה כינוי החיבה, בשאר הזמנים פנתה לעצמה כ"היא" קצר ובלתי מסוים. 
ָׁשִדית היה לה כסימן לעומקי המסתורין: ֵׁשָדה, ָׂשֶדה, ָׁשד ואל-ַׁשַּדי, לא שהיתה דתייה, בעומק חָזה 

פעם לב, ותכלת מסתתרת בין גליו.  

"די! אני חייבת מנוחה," יסוריה קשים. הנה, הגיע מלצר, מפשעתו מול עיניה, ישבנו העגול צד 
את מבטה: המביא והמוציא, השליח ומגשים המשאלות. "מה אפשר לעשות למעֵנְך?", לרגע 

השתהתה. היא אהבה ללגום ממרקם ההווה לפני שתתחייב לעתיד. "בכלל, השיהוי – מסממניה 
של אישה חושבת," הוסיפה שדית בידענות. "אמריקנו, לא חזק, עם סוכר, חלב בצד, חם לא 

מורתח, בכוס גדולה, אולי חתיכת עוגה, לא, בלי עוגה, אבל עוגייה, כן, אקח עוגייה, לא גדולה 
בבקשה, תודה." התכלת דוקרת בליבה, ידעה שענתה תשובה שגויה למשאלה. החיוך על פניה 

רחב, ולכיוון המלצר היא דוחקת שדיים.

"למה להיות כלבה?" תהתה, ובכל זאת החלה נוברת באישוני המלצר מחפשת קצה חוט. מוצאת, 
אוחזת, חותרת פנימה, שפתיו עגולות ורכות, מסתחררת אל עינו רעבה קוראת בתוכו, מעמיקה אל 

המרחבים השוממים והאטומים. "מה את מחפשת?", לא יכלה לעצור, הלאה ופנימה – הנה היא 
כבר רואה את הרי הכאב המשוננים, מאחוריהם גילתה לפעמים דברים מעניינים.    

"תרצי עוד משהו?" ניתנה לה הזדמנות שניה. הררי הכאב והאכזבות כבר היו מאחוריה, לפניה 
השתרע מישור הייאוש הצחיח. עוד רגע תראה ותקרא: אמו המתוסכלת, אביו האלים, אהבה שלא 

הוגשמה, כישורים נסתרים בלתי מטופחים, גלגוליו הקודמים, היה שם פוטנציאל, הזדמנויות 
שהוחמצו, נשמה מזדקנת בישבן עגלגל, גופו צעיר וגורל שכמעט ונגלל, ניצני קמטים בפנים 

צעירים, עורו היבש, חיוכו עייף, "הכל כל-כך ברור ומשעמם", והלאה חתרה פנימה. אולי היתה 
עייפה, אולי מיואשת, ולא השגיחה בקו שחצתה.   

צמרמורת הרעידה בשפתה התחתונה, טיק, כמעט בלתי מורגש בעפעפה העליון, השמאלי. היא 
נגעה והוא נרתע קלות, לרגע כאילו קפא. נחושה החליטה שאת ההזדמנות השניה היא לא תחמיץ. 

"אשמח אם תביא לי גם מאפרה. תודה." והחמיצה. המילים הנכונות לא נאמרו ואכזבה, והיא 
הולכת ושוקעת בביצת התבוסה.

אמריקנו הגיע עם חלב חם בצד, בלתי מורתח ועוגייה לא גדולה. "המאפרה תיכף מגיעה," לא 
חייך המלצר. בהרגל כמעט מכני, ניסתה לתפוס את עינו ולשעבדה. אוי! מה קרה?! עינו מביטה 

בה בחזרה, נכנסת פנימה ומעמיקה. היא ניסתה להסתיר, אבל כאביה נחשפים נפערים בפניו. "הנה 
המאפרה, בבקשה" והתכלת, היכן היתה התכלת? איפה היא?! היא הרגישה את ליבה מתכהה, 

"לאן נעלמה שדית?!", מבועתת הישירה מבט ריק ופעור – הפעם אל ליבו – וראתה שם משהו 
כחלחל מנצנץ. 

"סליחה גברת, אבל אני מסיים את המשמרת, אם תוכלי לשלם עכשיו." "גנב מרושע," רצתה 
לצרוח, "מי אתה חושב שאתה?", "תחזיר ומהר!" דמעות בעיניה, השפתיים שותקות. צייתנית 

ורותחת מזעם רכנה אל התיק שהיה מונח על הרצפה כדי להוציא את הארנק, והוא, בתכלת עינו 
משועשע, רואה אישה משתחווה למפשעה, ידו מושטת קדימה לקבל את התשלום, והיא משלמת. 

"תודה," חייך בנימוס, והתכלת הלכה לדרכו.  עכשיו, סוף סוף, שקט.



6667

רחל הרץ 
כל מה שצריך בחיים

ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ִלי
ָּכל ַמה ֶּׁשָּצִריְך ַּבַחִּיים

ַּבַעל, ְיָלִדים, ֲחַתְלּתּול ְוֵכִלים
ָּפמֹוטֹות ְלַׁשָּבת, ְמֵגַרת ַּתְכִׁשיִטים

ְוָיַמי ַהְּכתּוִבים ַּבְּסָפִרים

ֵיׁש ִּבי
ֶאת ַמה ֶּׁשָהָיה – ְוֶאת ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה

ֵאׁש ָהאֹוֶכֶלת ִמִּבְפִנים
ְּבֶׁשֶקט, ְּבַלְחׁשּוִׁשים

ְוִגִּצים ֶׁשּׂשֹוְרִפים
ּוְמִאיִרים

שירה טוביאק
**

ִּבְׁשנֹות ַהֲחִמִּׁשים ַהּכֹל ָהָיה ָּכאן ַאֶחֶרת
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ֵריָקה ְוׁשֹוֶמֶמת

ְוִאם ְּכָבר ָּפַגְׁשָּת ִמיֶׁשהּו ַּבֶּדֶרְך
הּוא ָיָׁשר ָאַמר ָׁשלֹום

ְוֹלא ְסָתם ָׁשלֹום-ָׁשלֹום
ָאַמר ָׁשלֹום ִּכי הּוא ִהִּכיר אֹוְתָך ִאיִׁשית.

ַּבִּמְתֶלה ְּבִסיַני, ָיַׁשְבִּתי ִעם ַהַחָּיִלים
ַעל ָהֲאָדָמה ְלַיד ַהֶּבֶרז

ּוִפְתאֹם ַמָּׂשִאית ְמַצְפֶצֶפת
ּוִמיֶׁשהּו צֹוֵעק ְּבקֹול ָרם

"ַאְבָרם!
ַמה ְּׁשלֹוְמָך ַאְבָרם!"

ְוָכל ָהֲאָדָמה ַהּלֹוֶהֶטת ִהְתַּכְּנָסה ִלי 
ַלֲחִמימּות ְּגדֹוָלה ִּבְפִנים.

ְוַהּיֹום ַהּכֹל ָּכאן ַאֶחֶרת.

מתוך: "שלושה שירים מהעידן הסלולרי"
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שירלי בן ארי
הרס פואטי

ֲאִני רֹוָצה ִלְכּתֹב ִׁשיר ָראּוי
ָּכֶזה ֶׁשאּוַכל ְלִהְתַהֵּדר ּבֹו מּוְלָך

ַהִּׁשיר ֶׁשָּכַתְבִּתי ָיָצא ְקָצת ָּדהּוי ָאז
ָמַחְקִּתי

ַהּכֹל ִּבְגָלְלָך

ְמַנָּסה ְלַמֵּלא ַּדִּפים ְּבׁשּורֹות
ִמִּלים ִמְׁשָּפִטים ּוְכָבר ֵיׁש ַהְתָחָלה
ַאְך ַהּתֶֹכן ֻּכּלֹו ְמעֹוֵרר ְּתִהּיֹות ְוַגם

ַהָּׂשָפה
ִנְׁשַמַעת ַּדָּלה

ִנְדֶרֶׁשת ֶּדה קֹוְנְסְטרּוְקְצָיה ְּכֵדי ְלַהְצִליַח
ַהּכֹל ְּכָבר ְלַגְמֵרי ִנְמַחק ֵמַהַּדף

אּוַלי ַרְעיֹון ְּבמִֹחי ׁשּוב ַיְבִליַח ִאם
ֹלא

ִיָּדֶחה ַעל ַהַּסף

ִהֵּנה ְּכָבר ָּכַתְבִּתי ְוֻגְּבָׁשה ַהַּמהּות
ּוְלתֹוָכּה – ֶאת ֻּכִּלי ּפֹה ֵהֵבאִתי

ָהָיה ִלי ָקֶׁשה ְואּוַלי זֹו ָטעּות ַאְך
ָּכַתְבִּתי

ִׁשיר ֶהֶרס ּפֹוֶאִטי.

שירלי בן ארי
קישקשתא

"מה פתאום!" קבעה בשירה מקהלת ילדים לצד דמותו המרצדת של קישקשתא על המרקע בסלון 
ביתנו. לא הצלחתי להסיר את העיניים מהמסך ולהסתכל על אחותי, שאמרה שהיא שומעת את יעל 

קוראת לי מלמטה לרדת לשחק. שמעתי אותה בעצמי, אבל ידעתי שאם ארד היא תשאל אותי על 
אבא שלי ואני אתחיל לבכות, אז נשארתי.

אבא לא ישן בבית אתמול, ואמא הסתובבה בתוך החלוק האדום שלה ברחבי הבית ולא דיברה 
איתנו. היא נראתה עייפה, החזיקה חזק את כוס הקפה השקופה שלה ומילאה אותה שוב ושוב. 

בדיוק כשנירה הסבירה לקישקשתא איך זה להיות עץ, אמא התיישבה לידי והתחילה לבכות. בכל 
פעם שניגבה את העיניים וקינחה את האף בקול לתוך הממחטה הצהובה שלה, היא הסתירה לי 

עם הידיים. הרגשתי שאני קצת מרחמת עליה אז לא אמרתי לה כלום ורק ניסיתי להזיז את הראש 
הצידה בלי שהיא תרגיש. היא התנשפה לעברי ולפה שלה היה ריח חזק של קפה שלא הצלחתי 

להחליט אם הוא מתוק או מר.  

דודו, אחי הגדול, כבר בצבא וכמעט ולא מגיע הביתה. בפעם האחרונה שהיה בבית, רב עם אבא 
באמצע הלילה והתעוררתי מהצעקות. דודו ישב בסלון עם אמא, ואבא חזר מבחוץ וטרק את 

הדלת. הם התווכחו ודודו צעק עליו שיעזוב כבר, שילך עם הזונה המסריחה שלו. לא ידעתי מה 
זה זונה ואיך היא קשורה לאבא שלי, וקיוויתי שאזכור לשאול בבוקר את אמא. אחותי התחילה 

לבכות במיטה אבל אף אחד לא בא אלינו, אז קמתי, נעמדתי בפתח חדר השינה שלנו והסתכלתי 
על הטלוויזיה שנשארה פתוחה. היה שם שעון גדול ולא הצלחתי לקרוא את השעה, כי אף פעם 

לא לימדו אותי למרות שביקשתי. הסתכלתי על הקו האפור שזז כל הזמן ודמיינתי שכשהוא יסיים 
את הסיבוב שוב יהיה שקט בבית. דודו ראה אותי ואמר לי לחזור למיטה וראיתי שאמא ישבה 

בפינת האוכל ובכתה. הם הפסיקו להתווכח. שמעתי דלת נטרקת ושקט בסלון, אבל מאז, לא היה 
לי שקט בראש אפילו לרגע אחד.

את הטלוויזיה הביא אבא הביתה בקיץ שעבר, כשהייתי בת שמונה. לפני כן, נהגתי לשקר לאמא 
ואמרתי שאני יורדת לשחק, אבל למטה הייתי בורחת לבית של יעל, שגרה מעבר לכביש, כדי 

לראות אצלה טלוויזיה. פעם אחת כשרצתי אליה, כמעט דרסה אותי מכונית וכל השכנות שמעו את 
הרעש ויצאו למרפסות לצעוק על הנהג שנוסע כמו משוגע ברחוב שיש בו ילדים. רק מהמרפסת 

של הבית שלי אף אחד לא יצא.

***

אחותי שרה עם קישקשתא שיר על אילנות ואמא קמה מהספה. בכוס שבידה נשאר רק הבוץ 
השחור, ושביל של גרגירים התפתל עד לקצה העליון שלה. התכנית בטלוויזיה נגמרה ואני חשבתי 

לעצמי שאולי באמת, כמו אצל קישקשתא, עדיף להיות עץ.
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שקד שפירא
אושר

ֲאִני ׁשֹוַלַחת ָיד ָלַגַעת ָּבאֶֹשר
ְלַמֵּלא ַעְצִמי ְמַעט, ֶּבֱאֶמת

ֹלא ַהְרֵּבה ִּבַּקְׁשִּתי
ֶׁשָּׁשַלְחִּתי  ֶאת  ָיִדי ַלָּגרֹון

ַהַּמר ֶׁשל ַהַחִּיים ְוַהֹּיִפי
ַהִּמְסַּתֵּנן ְמַסְנֵור ֶאת

עֹוָלִמי ַהָּקָטן ְוַהּמּוָגן
ַעל-ְיֵדי  ֲאִכיַלת ַּתֲערֹובֹות 

אֹוְרָגִנּיֹות  ִלְזרַֹע  ִזְרֵעי ְּבִריאּות
ְּבַחְלֵלי ּגּוִפי ֶׁשִּלְכאֹוָרה 

ִנְרִאים ָלרֹוְפִאים חֹוִלים, ַאְך
ֵהם ֹלא ִיְמְצאּו

ֶאת ַהּגּוׁש ַהָּקָטן ֶׁשִהְתַחֵּבא
ְוֶנְעַלם  ְּבַמַּגע  ָהרּוַח ֶׁשִּלי!

שרון שפירא-גלאובך
Lady Sings the Blues

ב-29 בפברואר 56' היתה ליידי אמורה להופיע במועדון באחד המלונות של רחוב 42. עד אז כבר 
עבר עליה כמעט כל מה שיעבור עליה בכלל. היא כבר הספיקה להיות זונה, לשבת בכלא ולפרסם 

אוטוביוגרפיה וכמה אלבומים. כולם קראו לה ליידי, ואני, שבזמנו קראו לי מיסטר, הייתי נגרר 
אחריה לכל מקום ושומר שלא תעשה לעצמה יותר מדי נזקים, ואם כן, אז שלפחות יהיה לידה 

מישהו כשזה קורה. 

בשנות השלושים והארבעים היא עוד הסתובבה עם אנשים שקראו לעצמם דיוק, קינג, קאונט 
ועוד כמה. מי שגילה אותה ונתן לה לשיר באיזו הופעה היה אחד גודמן. אני לא הכרתי אותו, אבל 

כשאתה חושב על השמות של הטיפוסים האלה אתה תוהה אם הוא באמת היה איש טוב. בכל 
מקרה, החבורה הזאת אהבה את איך שהיא שרה ואף אחד לא עשה עניין מזה שהיא רק ליידי. 

אולי בגלל שהיא היתה אשה לא היה להם כל-כך אכפת.

איך שלא יהיה, ב-29 בפברואר היא נכנסה למלון ושאלה אותי אם אנחנו במקום הנכון. הריחות 
שעלו מהשטיחים המשופשפים ומהעץ של דלפק הכניסה לא היו לי מוכרים. גם היא לא זכרה אם 

כבר היתה שם בעבר או שלא, אבל בכל המלונות באיזור ההוא ידעו שכשליידי מגיעה להופעה 
צריך לסדר לה חדר עם מיטה, קערת מים לכלב, ותמונה אחת של איש יושב ליד שולחן, מחזיק 

כוס בירה ונראה מדוכדך. 

למה היא התעקשה דווקא על התמונה הזאת אני לא באמת יודע. כמה שנים קודם, נדמה לי 
שב-51' אבל אני לא לגמרי בטוח, היא קיבלה במתנה תמונה כזאת מאיזה צייר ספרדי שהתלהב 

מהשירים שלה. מאותו יום היתה גוררת איתה את התמונה לכל החדרים בכל המלונות, עד 
שיום אחד מישהו כנראה שכח לארוז אותה אחרי ההופעה והיא הלכה לאיבוד. מאז הסתפקנו 

בתחליפים. הצייר ההוא היה כנראה די מפורסם כי אף פעם לא היתה בעיה למצוא איזה פוסטר 
של התמונה. בעלי המלונות, שקראו בעיתון או שמעו ממישהו על הסקנדל שעשתה כשיום אחד 

לא היתה בחדר התמונה הנכונה, השתדלו למלא אחר תביעותיה של הזמרת, שאולי היתה קצת 
משונה אבל מילאה להם את האולמות אפילו בחורף. כולם ידעו שלפני כל הופעה היא מתיישבת 
על המיטה בקומבינזון כמעט שחור, מסדרת לעצמה מנה, מסניפה עמוק את החומר הלבן ובוהה 

באיש העגמומי שבתמונה.

הפעם לא היתה בעיה. החדר שקיבלנו היה בקומה השניה מעל הבר, והיו בו מיטה, וקערה 
בשבילי. גם התמונה היתה שם, אבל היא לא היתה מודבקת לקיר בניר דבק כמו תמיד אלא עמדה 

על הריצפה, ממוסגרת במסגרת עץ עבה, נשענת על הקיר שמול המיטה. הם בטח מצאו אותה 
באיזה שוק פשפשים ושמחו שלא צריך לשלוח אף אחד לחנות של המוזיאון בשביל לקנות את 

הפוסטר. 

ליידי צנחה על המיטה והביטה בתמונה בתשומת לב לא אופיינית. בדרך כלל היא היתה סתם 
מתיישבת מולה ובוהה. אחרי כמה רגעים היא העיפה את נעלי העקב שלה מהרגליים, הוציאה 
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מהתיק את הקופסא עם האבקה הלבנה והניחה אותה על שולחן קטן ליד מאפרה עקומה. היא 
אמרה לי, "מיסטר, תהיה נחמד ותלך לראות איך הם מסתדרים למטה על הבמה. אין לי כוחות 

לבדוק עכשיו את הבאלאנס," פשטה את השמלה ונשארה בקומבינזון הנצחי שלה. לפני שיצאתי 
ראיתי שהיא מארגנת לה שורה לבנה וישרה של אבקה על השולחן המרופט, כך שהכל נראה רגיל. 

השארתי חריץ קטן בדלת והלכתי במסדרון לכיוון המדרגות. הצצתי על הבר מלמעלה וראיתי  את 
הבר-מן מדבר עם סופר אחד שכתב פעם ספר שלם בתור כלב ואני ישר אהבתי אותו ושמרתי את 
פניו בזיכרון. הבר-מן הקריא לו ידיעה על איזה צייר מפורסם שעזב את הכל ונסע לטימבוקטו או 

לאיזה חור אחר אבל גם שם הוא לא הצליח להפסיק לצייר. הוא פרש את העיתון על הבר ואני 
ראיתי מלמעלה צילום של זקן קירח בחולצת טריקו מפוספסת, יושב תחת שמשיה, מחייך בעדינות 

למצלמה וחופר בפרוותו של כלבלב מדובלל. 

זרקתי מבט לעבר הבמה, ואחרי שהבנתי שמסתדרים עם ההכנות להופעה גם בלעדי, חזרתי 
לחדר אבל לא ראיתי אותה שם. היא גם לא היתה באמבטיה או במרפסת הקטנה שמעל חצר פחי 

האשפה.

טיפסתי על המיטה והתכרבלתי בשקע שהשאיר גופה הכבד. הכל מסביבי היה רטוב. חפרתי עם 
האף בין המצעים אבל ריח חזק של מלח הפריע לי להיבלע בתוך הריח המדויק שחיפשתי.

כשהצלחתי בסוף להרים את הראש מהשמיכה, ראיתי את שוליו המוכרים של הקומבינזון הכמעט 
שחור שלה מבצבצים מאחורי דמותו של האיש העצוב שבתמונה.


