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 אוניברסיטה הפתוחהמחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות של הה
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 על האסופה

 

פרוזה של יצירות שירה ו 5102הוא בציר  שלפניכם הספרות מקבץ

אמנויות של ללשון ולמחלקה לספרות, בסטודנטים לספרות המאת 

, אך בסדנאות מאד בודד מעשה היא כתיבהטה הפתוחה. האוניברסי

הכתיבה מצאו הכותבים גם קוראים נאמנים, חבריהם לסדנה, 

ולא פעם פיתחו שיחות פילוסופיות  ,על הטקסטיםהאירו והעירו ש

 כתיבהעולם.  ידמות ותיאורדרכי בניית ארוכות על דימוי, מטפורה, 

 אמנות היא. והנפש הלב ויגיל של עניין וגם, השראה של עניין גם היא

 מלאכה, אומנות לכ קודם היא אבל ,ביותר הנעלים לומיהמגי באחד

 בטכניקות לשלוט הכותב על .ויסודותיה, חוקיה את ללמוד שיש

 תצמח, האומנות ומתוך. האומנות ברזיו המלאכה ביסודות, הכתיבה

מקווים שהשירים כך ניסינו לעשות באסופה זו, ואנו  .האמנות

 רים יימצאו את דרכם אל ליבכם.והסיפו

 

פרופ' מתי מאיר, ראש המחלקה לספרות, לאנו מבקשים להודות 

מעוז, -פרופ' עדיה מנדלסוןול ון ולאמנויות באוניברסיטה הפתוחהללש

הכתיבה  סדנאותב ןתמיכתעידודן ולא . לומחלקהב ראש תחום ספרות

 .אור הרוא תהלא הי הנוכחית אסופת היצירות

 

 

    טל נדלר, -ר מתן חרמוני ומיד"        

 הכתיבה סדנאותמנחי         
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 על הצילומים 

 

העבודות המלוות את הגיליון המקוון הראשון של סדנאות השירה 

בישראל ובחו״ל. רולאן בארת'  5102-5112והפרוזה צולמו בין השנים 

ב"מחשבות על הצילום" טוען כי הכתיבה בדיונית וממציאה ראיות 

לום הוא הְראיה עצמה, הצילום נמצא בסופה של תנועת ואילו הצי

הילד המצביע ואומר ״זה״. ככותבת ומצלמת אני נעה על הציר שבין 

: בכתיבה להראות במילים (tellingלהגדה ) showing)הראיה )

ובצילום לספר באור. בצילום אני מבקשת להיכנס פנימה אל הקמרה 

מקום, אל האור,  אובסקורה כדי לצאת החוצה אל הזמן, אל ה

 להצביע ולהגיד ״זה״.

 

 

 לילי קסירר                       

 

 

 

  צילום השער:

 2009קדיתא, 
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 משה רובין קוזס

 

 ספסל רחוב
 

ּבוֹ  ֹלא  ָהָיה ׁשּום ְרחֹוב אֹו ַסְפָסל ׁשֶׁ

 ֹלא ִהְתָאַרְחנּו

ה חֹוֵזר ֵאַלי  ִלְפָעִמים זֶׁ

 

ל ָים ְוָעָליו מַ  לֶׁתֹלא ָהָיה חֹוף ׁשֶׁ  ְחצֶׁ

ל ֵעיַנִים  ֹלא ַמָּבט ַׁשְקָרן ׁשֶׁ

 אֹו ִחּכּוְך ַרְגַלִים

 

ב רֶׁ ר ְלֵעת עֶׁ  ֹלא ָהָיה ַגן ַׁשֲעׁשּוִעים ֲאׁשֶׁ

 ֹלא ָסֵפק ְנִגיָעה ָסֵפק ְנִׁשיָכה

 ֹלא ְנִׁשימֹות ֲעִדינֹות אֹו ֵלב ָּכאֹוִטי

 ַּבֲחֵׁשָכה ִנְׁשְמָעהַהְלמּות 

 

ר ָלָבן, ֹלא ַּכַעס,  קֶׁ  ֹלא ׁשֶׁ

ד, ֹלא ָרצֹון ִלְראֹות  רֶׁ  ֹלא מֶׁ

 ֹלא ְּבתּוִלּיּות , אֹו ָלמּות

 

ל ִגּלּוי מּוִזיָקִלי, ֹלא ִקְרָבה ּוְכֵאב   ׁשֶׁ

 ֹלא ִהַנְחנּו ַּבָצד  .ַגְעגּוַע ְּבֵעת ִרחּוק

ת ְנָׁשֵקינּו, ַרק ָׁשַמְענּו קֹולֹות ִמְלָחָמה  אֶׁ

ב ָּכל יֹום ִהְתַפַּיְסנּו,  רֶׁ  ּוְלֵעת עֶׁ

  .ְּבִלי ִמִּלים ִּבְצָעָקה ּוְׁשִתיָקה
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 החדר

 

ׁש ַמָּכה ָהיּו מֶׁ ל ַקִיץ ּוַבחּוץ לֹוֵהט ְוַהשֶׁ  ֵאּלֶׁה ָיִמים ׁשֶׁ

 ֵּבה ֹלא ָהִיינּו ְצִריִכים ְלַהְסִּביר ָדָברֹלא ָהִיינּו ְצִריִכים ְלַדֵּבר ַהְר 

ר דֶׁ  ַהֹּכל ָהָיה ָׁשם ַּבחֶׁ

ל ַמֲעֵשה ַאֲהָבהִׁש ַאְת ַוֲאִני ְוֵריחֹות ֲחָדִׁשים ְוָק   ים ׁשֶׁ

 ְוׁשּוב ְמַבְקִׁשים ְלַעְצֵמנּו ַהָתָׁשה ֵאיְנסֹוִפית ְמַבְקִׁשים ְלַהִגיַע ְלִסּיּום ָטהֹור ּוְמֻלְכָלְך

ת ַעְצֵמנּו ְּבָכל ַהצּורֹות ְוָכל ַהְדָרִכיםְמַנִס   ים אֶׁ

 ָׁשם ָיֹכְלנּו ִלְהיֹות ְמָלִכים ָׁשם ָיֹכְלנּו ִלְהיֹות ְׁשָפחֹות 

 ַפַעם ְלַמְעָלה ּוַפַעם ְלַמָטה

ִהַּכְרנּו ַנְפֵׁשנּו הָ  ָּיַדְענּו ׁשֶׁ ה ִנְמַׁשְך ַלְיָלה ָׁשֵלם ְויֹום נֹוָסף ַעד ׁשֶׁ ַגע ַהזֶׁ ָחד ַלְשִנָּיהְוָהרֶׁ  אֶׁ

ָּבּה ָהִיינּו ֵעיֻרִמים ְלַגְמֵרי ל ַהְנֻקָדה ׁשֶׁ ִהַגְענּו אֶׁ ָּיַדְענּו ׁשֶׁ  ַעד ׁשֶׁ

ה ּבָ  זוֹ ַמִּביִטים   ַעל ַהִּכֵסא יֹוֵׁשבַעל ַהִמָטה ַוֲאִני  ַאְת זֶׁ

 ֲעצֹוִרים ּוְלֹלא ֲחָׁשׁשּבֹוֲחִנים ָּכל ֻגָמה ּוְנֻקָדה ָּכל ָזִקיק ּוְתנּוָעה גּוָפִנית ְלֹלא מַ 

ת ֹפה ֹלא ִתְׁשֹּכן ַהּבּוָׁשה ִתָּכֵנסְלָכאן ֹלא   ַהִּבֹקרֶׁ

ׁש ִהְּכָתה מֶׁ ר ָלַהט ְוַהשֶׁ דֶׁ ל ַקִיץ ְוַהחֶׁ  ָהיּו ֵאּלֶׁה ָיִמים ׁשֶׁ
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 כל היופי הזה

 

ל ַהְּיָלִדים ִצּיּוץ ִרים ִנְמָהל ִּבְצחֹוָקם ׁשֶׁ  ִצפֳּ

 עֹוֵרב קֹוֵרא ְלגֹוָזָליו ָהְרֵעִבים 

ת ַקּלֹות בֶׁ  רּוַח ְמַנשֶׁ

 ַמְגִּביָרה ְׁשִריָקָתּה

 ַתח ְשֵדָרהְוַסְפָסל ָדהּוי ְמיָֻתם ְּבפֶׁ 

ב רֶׁ ה ְלֵעת עֶׁ ב ַהזֶׁ צֶׁ ה ְוָכל ָהעֶׁ  ְוָכל ַהֹּיִפי ַהזֶׁ

 

ת ַלֲחָמן  יֹוִנים ַעל ַהַקְרַקע ְמַלְקטֹות אֶׁ

 ַפְרַפר ְמַׁשֵּיט ִמְׁשַתְחֵצן ִּבְכָנָפיו 

ת ְנִׁשיָמה רֶׁ ת ַקּלֹות ְמַׁשְחרֶׁ בֶׁ  ְורּוַח ָאָדם ְמַנשֶׁ

ל ְשֵדָרהַוֲאִני ַעל ַסְפָסל ָדהּוי ְּבִפְתחָ   ּה ׁשֶׁ

ב רֶׁ ה ְלֵעת עֶׁ ב ַהזֶׁ צֶׁ ה ְוָכל ָהעֶׁ  ְוָכל ַהֹּיִפי ַהזֶׁ
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 2015אביב, -תל
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 אהוד אבישי

 

 יהו ומהות מא

 

ת ְׁשמֹו, ָאַהְבִתי  אֶׁ

ת ִמיהּו ּוַמהּו,  אֶׁ

 ִנְכַּבְׁשִתי ְּבֵכנּותֹו,

 ַהנֹוְבעֹות ִמַנְפׁשֹו, –ַּבִמִּלים 

 ִרים, ַּבְשָכמֹות, ַּבַצָּואר...ַּבְשִרי

 ְמַדְגְדגֹות ְּבהֹונֹות.

 

 הּוא ָעָשה ַאֲהָבה ִּבְלׁשֹונוֹ 

 ַוֲאִני ִהְתַפַתְלִתי ְּבִפיו,

 ָּבַלְעִתי ְנִׁשימֹוָתיו ְוֻרקֹו.

 הּוא ָּכַבׁש גּוִפי, 

 ִהְפִׁשיר ְוִעָסה ְרָקמֹות

 ַוֲאִני ָטַבְלִתי 

  ְּבֵאֵדי ְנִׁשיָמתוֹ 

 ְמעֹוְרִרים ְדָמעֹות

 ּוְצחֹוק.

 

 ָדַמְעִתי ְלתֹוְך ְצחֹוָקיו.
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 טובע

 

 ָיַדי ָטְבעּו ְּבִדְגדּוָגיו,

ת ֻּכּלוֹ   ָּבַלְעִתי אֶׁ

 ְוהּוא,

 ָפַרע ַצְלעֹוַתי,

 ִהְצִליף ִּבְלׁשֹונֹו ִפְטמֹוַתי,

 –ִּכֵשף ְתנּוֵכי ָאְזַני 

 

ְזָרה   ָזַעְקִתי ְלעֶׁ

ְזָרִתי, ְוהּוא ָּבא  ְלעֶׁ

 –טֹוֵבַע 
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 אני איקרוס!ס! אני איקרו

 

 ְמׁשֹוֵטט ָּבְרחֹובֹות ִּבְמִעיל נֹוצֹות 

 ְמֻרָפט, ְמַלֵקט נֹוצֹות, 

  –ַאַחת -ְמִריָחן ַאַחת

 ִׁשּכֹור ְגָבִהים ַוֲחלֹומֹות 

ל אֹור ּוְתֵכלֶׁת,  ַעל ְרחֹובֹות ׁשֶׁ

 ַמְדִּביק נֹוצֹות ְלַׁשְרוּוָליו

 ְּבחּוִטים ְוַׁשֲעָוה,

ׁש. מֶׁ  ְמֻסְנָור ֵמַהשֶׁ

 

 –ָהאֹור 

 אֹותֹו ְמַׁשֵגַע, ּבֹו ְמַתְעֵתַע.

ה ָלַגַעת,  רֹוצֶׁ

ה,   הֹוֵלְך ַעל ַהָקצֶׁ

 ַׁשְרוּוָליו נֹוְׁשִבים ָּברּוַח,

 נֹוצֹוָתיו ְמַסְנְורֹות ָּבאֹור,

 

 ֲאִני ִאיָקרֹוס! ֲאִני ִאיָקרֹוס! זֹוֵעק.

 

ד ִה  ד ְמֻׁשָגע,ַהּיֶׁלֶׁ  ְׁשַתֵגע, ַהּיֶׁלֶׁ

 אֹוְמִרים, מֹוְׁשִכים נֹוצֹות,

ם  מֹוְׁשִכים ְּבִכְתֵפיהֶׁ

 –ִּבְצחֹוק 

 ְצחֹוָקם ְמַׁשֵגַע, ְצחֹוָקם ְמַתְעֵתַע,

 
 

 

ִנְשְרפּו,   ׁשֶׁ

ׁש, מֶׁ  ִּכְמַעט ָנְגעּו ַּבשֶׁ

 נֱֶׁאָחז ָּבאֹור,

 זֹוֵעק
 

 ֲאִני ִאיָקרֹוס! ֲאִני ִאיָקרֹוס!
 

לֶׁ  ל יֶׁ ְביֹון, ְתִמימּות ׁשֶׁ ל אֶׁ  ד,ָיֲהָרה ׁשֶׁ

ׁש,  מֶׁ  ִּכְמַעט נֹוֵגַע ַּבשֶׁ

   –ְמַרֵחף 

 

 ֲעגּוִרים ְצחֹוֵרי נֹוצֹות חֹוִצים ַּבְתֵכלֶׁת,

ד נֱֶׁעָטף נֹוצֹות,  ַהּיֶׁלֶׁ

 ֵעיַנִים נֹוְצצֹות.

 

ד ְמֻׁשָגע, ד ִהְׁשַתֵגע, ַהּיֶׁלֶׁ  ַהּיֶׁלֶׁ

ם, מֹוְרִטים   מֹוְׁשִכים ְּבִכְתֵפיהֶׁ

ן ְּבִכיס בֶׁ  ֹו,נֹוצֹות, ַמְטִמיִנים אֶׁ

ד ִהָזֵהר,   לֹוֲחִׁשים, יֶׁלֶׁ

ן בֶׁ  ָהָאָדם הּוא אֶׁ

 ְוהּוא צֹוֵחק, 

 

 ָהָאָדם הּוא אֹור,

 ְמֻסְנָור,
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ה,   פֹוֵסַע הּוא ַעל ַהָקצֶׁ

ן, ַמְכִּביד ְמֹאד ַהחֹ  בֶׁ  ם, ְּבִכיסֹו אֶׁ

ת, ָנֵמס ַגם ַהֲחלֹום רֶׁ  ַהַשֲעָוה ִנגֶׁ

 הּוא צֹוֵלל, וְ 

 

 ֹראׁשֹו ַּבֲעָנִנים, ְמֻסְחָרר ְגָבִהים, 

 ְמשֹוֵחַח ִעם ְלָבָנה, ּכֹוָכִבים ְוַלְוָיִנים

ל ָהְרחֹוב. ׁשֹוֵתק.  ן אֶׁ בֶׁ  ְּכמֹו אֶׁ

 ֻמָקף נֹוצֹות.

 

ִפילֹוג  אֶׁ

 

 אֹוְמִרים: 

 ָהאֹור אֹותֹו ִׁשֵגַע, ָהאֹור ּבֹו ִתְעֵתַע,

ן,מֹוְׁשִכים ְּכֵתַפִים,  בֶׁ ל אֶׁ  ִלָּבם ׁשֶׁ

ל ְתֵכלֶׁת,   ְמִעיל ׁשֶׁ

 נֹוָצה ַּבַדׁש,

ר ִאיָקרֹוס  כֶׁ   –ְלזֶׁ

 

ד ַהְמֻרָפט.  ַהּיֶׁלֶׁ
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 2015אגמון החולה, 
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 721 חדר

 אנטופולסקי עדן

 

 ".-אאאאאאאאארררררררררררכככככככככגגגגגגגגגג"

 ?!מקשקש הוא מה?! -לעזא מה

 אותי, החדר, המיטה, תונתהכו את סוקרות עיניו, תהומי בבלבול

 כמו בחזהו מחזיק, משונה יבריש'ג פולט, מתנשף הוא. אותה ולבסוף

 סף על, שוב משתעל, השמש לקרני בכאב ממצמץ, לב התקף לפני

 .מסכנוני, אוי - השתנקות

 צעדים כמה לקחת, מהמיטה לקום הסתם מן הוא לעשות הנכון הדבר

 כל לא וכבר בהלם צוימ שמו-שמה לה ולבשר האחות לקראת קלילים

 מעט על לשמור חייב אני? בחדר הצעיר מי, באמת נו. בקֹומה כך

 לא אני? הקיר על האדום הכפתור על ללחוץ קשה כמה. שלי הכוחות

 !חבריקו, עצמך בכוחות אתה. פתאום ללכת או לדבר עומד

 מכן לאחר, ומהנהן הכפתור על מצביע אני נואש צדדי למבט בתגובה

 החליט שהארור לפני לנפנף התכוונתי, זאת בכל. ובש עיניי עוצם

 לילה. אותן עוצם אני, חבוב, ובכן. לחיים לקום העת הגיעה שכעת

 !טוב

 ... המטריד המוכר הצלצול והנה

!", אדירים אלוהים!", "ער הוא" קריאות. משמאלי נרגשת התרחשות

 שלבסוף בחדר רבים רגליים זוגות של טפיפות!", סוף כל סוף"

 .ְּברֹוְך-אַ  אוי. לכיווני בותמתקר

 אני, "לוחשת היד ובעלת היא מי של מזהה אני, כתפי את מלטפת יד

ְלֵדר, מנוחתך את להטריד מצטערת  על לענות בבקשה תוכל אם, אֶׁ

 ".-ה... שאלות כמה
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 הער הפרחח על מביט, משווע רצון בחוסר מתיישב, עיניי את פוקח אני

 לי שאין בידיי מחווה, הלבנים החלוקים ובשאר באחות ואז בתוכחה

 .מדבר לא שאני לה להזכיר, פי על מצביע ואז, מושג

 ".-לפחות תוכל"

 .לשכב וחוזר כאב הבעת מזייף, לשלילה בראשי נד אני

 ".-גגגגגגגגגגגגגגגגג-אאאא-אאא"

 ידיו את לוקחת, מתקרבת היא. האיש לכיוון באחת מסתובבים כולם

 .בידיה הרועדות

 היא. דומע, רוקו את בולע הוא. ברוך אומרת", בסדר להכו, בסדר זה"

. חולים בבית אתה. בטוחות בידיים אתה. "לנחמו מנסה, בידיו אוחזת

 במובן אבל, אותנו מכיר לא אולי אתה. המחלקה של אחות, ַעָדה אני

 ?"להגיד רצית מה... אותך מכירים אנחנו מסוים

 ".-אהיייייייי-מממממממ"

 .במיוחד נרעש לא אך קלות מופתע ,לחדר מצטרף הדוקטור

 ?"פה קורה מה, "אוזנה על ולוחש עדה אל רוכן הוא

 ידיה שתי שיוצרות במשולש ושפתיה סנטרה כובשת, מתרוממת עדה

ר דוקטור, "בכאב ומשיבה  יכול לא שהמטופל חושבת אני, ָהאְרדֶׁ

 ...".לדבר

 ".-ו בוודאי מתרגש? מתכוונת את, בשֹוק הוא"

 ".לדבר איך זוכר לא שהוא חושבת אני... בלא, אפשרות זאת"

 .באחת מרצינים הלבנים החלוקים כל של פניהם

 מי את תעדכני. "בהחלטיות הארדר אומר", איי.אר.לאם אותו ניקח"

 חסרי הבלים ומוציא התעורר שהוא תגידי. לכאן וחזרי, עדה, שצריך

. כאן קורה בדיוק מה לראות בדיקות לו נעשה ושאנחנו משמעות

 ".  אחרים מטופלים לכם יש! תתפזרו, אתםו
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 עם לבדי אותי מותירים, לעזוב ממהרים השאר וכל עדה, הארדר

 . הנרדמת היפהפייה

 

♦ 

 

 משהו אבל, בתרדמת אולי היא. השמאלית ידה בזרת זעירה תנודה

 . ער בתוכה

 להישבע יכול אני. שוב מתנועעות אצבעות, קלות נפתחות שפתיה

 הוא האם? לגביו ומה? הזה המוח בתוך שם רהקו מה. מחייכת שהיא

 היכולת את איבד ורק הוא מי בדיוק יודע הוא האם? משהו זוכר

 התרגש ומדוע? אחת במכה זהותו ואת השפה את איבד שמא או, לדבר

 ?מכירים הם האם? בה כשהביט

 אותה סוגר, רואה שאין מוודא, גנב בצעדי קם, הדלת לכיוון מביט אני

 מישיר אני. באצבעה משחקת היא. לִצדה וממהר מסתובב, בשקט

..! לא... היא שמא או? שינה מתוך מתקשרת היא האם. לפרצופה מבט

 שאת יודע אני! נבלה! קומי. אותה ומנער בידיי זרועותיה את לוחץ אני

 אבל, -כבר נו! רציני כך כל משהו לזייף מעזה את איך...! חתיכת! ערה

. לחלוטין רדום נראה אכן גופה כי דומה הבודדות התנודות כדי תוך

 .משנה לא. טוב

 את פותח, מאודי בכל מזנק, החדר לכיוון מתקרבים צעדים שומע אני

 עוצם אני. הבזק במהירות ומתכסה המיטה על שוב נשכב, הדלת

 מי על יעבוד שזה בתקווה, אוזניים מחרישות נחירות ממציא, עיניים

, עדה של והשקטים יםהקטנ צעדיה את שומע אני. להגיע שעומד

 . אותי ובוחנת לרגע לידי מהלכת
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♦ 

 

 כפכפים שם, מפהק, מתמתח, מתעורר הוא בשש בוקר בכל השכם

 לפעמים, ולחייה שיערה את מלטף לפעמים. מיטתה לצד לשבת והולך

. מלאך הייתה כמו, בה ובוהה יושב רק לפעמים, אגדות מקריא

 שהוא מדמיין ואני ,שומע לא שאני דברים באוזנה לוחש לפעמים

 את פוצה לא אני כול קודם אבל, עליו מדווח הייתי. גס משהו אומר

 .נזק כל שאין הרגשה לי יש -מזה וחוץ, פי

 מעדיף עדיין אני. דו יין'וג ון'ג: זמניים שמות להם לתת החליטה עדה

 ".שמה-מה"ו" שמו-מה"

 שהוא הכללי הידע כל את מחדש אותו ללמד חודשיים בערך נדרשו

, -יותר מואץ בקצב רק, תינוק כמו ִאתו התקדמו הם. איכשהו איבד

. החדשה זהותו לפחות או, וחרוץ סקרן הוא. לזחול נדרש לא והוא

 .טוב די מדבר כבר הוא עכשיו

 מאין, שמו את זוכר לא הוא. הוא מי מושג אחד לאף אין עדיין, אגב

 לו יש אם, עסק הוא במה, משהו למד אם, משפחה לו יש אם, הגיע

 .כלום. וילדים אישה

 כל אני איך לבדוק מרגיזה נטייה לו יש. אותו חיבבתי לא בהתחלה

 לתמוך ומנסה מסתכל היה הוא, מהפה מילים שהוציא לפני עוד. הזמן

 שהוא מאז. ומסרב קצת אותו דוחף הייתי ואני, לשירותים בדרך בי

 את לקחת? אלדר, מרגיש אתה איך, "אומר תמיד הוא, מדבר

, שבע אני? אלדר, אכלת? אלדר, הראש כאב עבר? אלדר, כדוריםה

 להתחמק מרבה אני, ככלל?". אלדר, שלי התפוחים רסק את רוצה

 את להעריך למדתי אבל, -מעדה אפילו גרוע יותר הוא. -שכזו מדאגנות

 אם יודע אינני. לב מטוב בא שזה מבין אני ועכשיו, שלו הטרטורים
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 די המאולתרת זהותו אבל, סדרתי רוצח או סוציאלי עובד היה פעם

 .חיובית

 מוטרד עדיין הארדר דוקטור, רבות פעמים להרגיעו ניסתה שעדה אף

 מאוחר מגיע עדיין עצמו הארדר. יין'ג על מסתכל ון'שג הצורה לגבי

 מה ומשום תקום שהיא מתפלל שהוא מתערב אני. לצדה ועומד בלילה

, בהכרה להיות אפילו בלי, מילה להגיד בלי. משהו או אותו תמזמז

. כלפיה באובססיה להיות שונים גברים לשני לגרום מצליחה היא

 . מדייקים אם, שלושה

 

♦ 

 

 יין’וג, מוקדמת ערב ארוחת אוכלים ועדה ון’ג, אני אחד צהריים אחר

 לא שהיא בה מקנא שאני לציין חייב אני) מצינורות נוזלים מקבלת

 (.הזה הממשי יאותיהבר המחורבן המזון את לסבול צריכה

 כך כל היא. "בליסה כדי תוך ון'ג אומר", מאוהב שאני חושב אני"

 ".-כך כל... טובה כך כל... יפה

 .מצחקקת עדה

 ".חמוד אבל, מצחיק. חמוד אתה"

 האוכל בשארית מביט, למגש אותו ויורק רקוב החצי בפרי נוגס אני

 .בתיעוב

, זה על תחשבי! גהלהש קשה אותה משחקת. עושה היא מה יודע אני"

! הרגליים על שתיים אחת קמה הייתה היא, אותה לנשק יכולתי אם

 !"שלגיה כמו

 לך יחלוף לא שזה. "במהירות עדה אומרת", אפילו זה על תחשוב אל"

 ".בה לגעת זכות שום לך אין. מטופלת היא! בראש
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 .נמנע אך, שלו הביקורים את להסגיר פתאומי דחף חש אני

 ?"שאני חושבת את מי. "שנעלב ניכר, בשקט ון’ג ראומ", צחקתי רק"

 בלי באישה להתאהב אפשר איך. זה על תתבדח אל... מצטערת"

 זו. עצמך את מכיר לא אפילו אתה. בכלל אותה מכיר לא אתה? הכרה

 אעשה אני. ממך ציפיות לי יש. שתתעורר כדאי. פנטזיה זו... אהבה לא

 ".תפשל אל. אתה מי לך ולהזכיר לנסות יכולה שאני מה כל

 גרפץ ופולט המגש על האוכל שאריות את מניח הוא". מבטיח אני"

 ".מפוצץ אני! סליחה. "בטעות

 טוב יותר משהו לכם מגיע. מבחוץ אוכל לכם אביא מחר? מה יודע"

, רטורית שאלה שואלת היא, לצדי ועוברת קמה היא בעוד", מזה

 ?"אלדר, כלום... מ יותר קצת לאכול רוצה לא שאתה בטוח"

 .התשובה את יודעת היא. ממקומי מש לא אני

 .ויוצאת שלנו המגשים את אוספת היא

 .ון’ג שואל?" תיאבון לך אין תמיד למה"

 .בכתפיי מושך אני

ה לא זה, יודע אני"  עד לא זה אבל, אפילו דוחה די לפעמים זה, גורמֶׁ

 ?"כלום על עדיף לא זה. נורא כך כדי

 .צוחק והוא, ייךומח לצד מצד בראשי נד אני

 .בחוץ הצמחייה על מהחלון מביט הוא

 .לפתע עליו משתלטת משונה הבעה, אומר הוא", יפה כך כל הכול"

 .שלי הגבות עם שואל אני? מה

 כאילו... וו ה'דז, "בבלבול נעצר הוא...", מרגיש אני... למה יודע לא"

 ". מוזר... מתי זוכר לא ואני... האלה המילים את שמעתי

 מהמיטות יוצאים, יין’ג לכיוון ראשינו את מסובבים ואני ון’ג

 .הזה משתנה כך-כל-הלא הדבר אל מרותקים, מיטתה לצד והולכים
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 לומר מנסה שלה מודע-התת מה יודע מי, באצבעה שוב משחקת היא

 ...לנו

 .פרטיות קצת להם נותן, למיטתי שב אני

 .להסתכל מפסיק לא אבל

 .דומע, בכפו פהכ את מחזיק, בכיסא מתיישב הוא

 יודע לא אני. אותך אוהב אני. לך קוראים שלא איך. תהיי שלא מי"

 זה שנועדנו הרגשה לי יש אבל... איך, למה יודע לא, זה את להסביר

 ...".אותך אוהב כך כל אני. לזו

 ...זזות שפתיה את רואה שאני להישבע יכול אני

 ...לפניה פניו את מקרב הוא

 .מלח נוטפות ינייוע להתאפק יכול לא אני

 .בחוזקה בידה אוחז רק, אותה לנשק לא בעצמו נאבק הוא

 ?!"כאן קורה הרוחות לכל מה"

 .למיטתה במרוצה מתקרב הארדר דוקטור

 !"בה לגעת לך אסור?! עושה שאתה חושב אתה מה"

. חרישית עזרה בבקשת לעברי מביט, נואש נראה, ידה את שומט ון’ג

 שומר אני. מעז לא פשוט... אבל משהו דלהגי רוצה, ברצוני נאבק אני

 .מתמיד שבור נראה ון’ג, שתיקה על

 אותה עזוב, "הארדר צועק!" מהר, שלך למיטה ותחזור קום"

 !"במנוחה

 חשבתי... ו שלה היד את החזקתי רק, נשבע אני, דבר שום עשיתי לא"

 ".-משהו להגיד עמדה שהיא

 את להוריד יכול לא שאתה יודעים כולם, "הארדר יורה", בולשיט"

 איך! השם למען, לדבר יכולים לא בקומה מטופלים! ממנה העיניים

 ".-יכול אתה
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 מתחילים עליהם והמספרים לשרוק מתחילים המוניטורים לפתע

 .לרקוד

 .משתתקים כולנו שנייה בשבריר

 לסרט נקלענו כמו שלושתנו. לפתע לפרכס ומתחיל רועד יין'ג של הגוף

 .בדיוני מדע

 להכות עומד כאילו מעליו ונעמד הארדר שואג?!!!" לה עשית מה"

 .אותו

 חלוקים יותר מתייצבים מדקה פחות ובתוך, עדה את ומזעיק רץ ון’ג

 כל החדר את פקדו פעם שאי לי נראה לא. לספור שניתן מכפי לבנים

 עדה, הדופק את בודק הארדר. ואחיות ומתמחים רופאים הרבה כך

, רצוץ ונראה בכיסא ישוב ון’ג, ורועש זז החדר כל, במוניטור מסתכלת

 מאבדים אנחנו, "הלם קריאת פולט הארדר. רועד, במיטה ישוב אני

 !"אותה

 .בקדחתנות הולם לבו, באימה בה ובוהה עמידה לכדי מתרומם ון’ג

 אחורנית נשען אני, מתייפחת עדה, חשמליים שֹוקים לה נותן הארדר

 אדם של לסיבולת בולג יש. לראות לא כדי מסתובב, המזרון על

 ...בגילי

 .הבוכייה עדה פולטת!" תעזי שלא! קדימה"

 שמֵאטים מכשירים של בקולם מלווה, וחבטה נפילה שומע אני פתאום

 .לפתע

 .ומסתכל המיטה מתוך מזנק אני

 .מדמם שלו הראש. ונפל התעלף הוא

 גם, "פשר וחסרת פתאומית בצעקה, לישיבה בשנייה מתרוממת היא

 .רועד גופה וכל, פקוחות יהעינ!". אני



 

 

20 

 ויורה ון’ג לכיוון ממהרת עדה. לעיניו להאמין מתקשה הארדר

 .המתמחים על פקודות

 ?"אני איפה? פה קורה מה, "בִאטיות יין’ג שואלת?" אתם מי"

. גמור בסדר הכול אבל - חולים בבית את. "בהתרגשות מדבר הארדר

 שהוא העובדה את לטשטש מנסה...?" גברת? לך קרה מה זוכרת את

 מתוחכם לא בניסיון, כן היא אם לברר ומנסה היא מי יודע לא

 .במיוחד

 .ואפה פיה מעל המכשיר את מסירה היא

 ...".לא אני... אני. "בבלבול ממצמצת היא?" אני...? מי"

 .אונים בחוסר הכיסא על מתיישב הארדר

, ון’ג על מצביעה היא?!" זה מי, "לפתע אומרת היא!", רגע אבל"

 להוציאו ומתכוננים גלגלים על למיטה אותו מכניסים מתמחים שכמה

 ?!"לו קרה מה, "מהחדר

 ".יודעים לא אנחנו, "מגמגם הארדר...", אנחנו"

 .אליו פונה עדה

 אותו קח. ִאתה אשאר אני, "לוחשת היא", בראשו קשה נפצע הוא"

 ".-הדימום, לניתוח

 ".תחששי אל, מזה ייצא אהו, "יין’לג אומר הוא", בו... ב נטפל אנחנו"

 ".-יהיה הכול, "בידה ומחזיקה עדה לה אומרת", בסדר יהיה הכול"

, מהחדר ון’ג את מפנים המתמחים ולהקת הארדר בעוד מסתכלת היא

, מילים עומדות הלשון קצה על. לצדן עומד שלפתע, בי מביטה ואז

 .יוצאות לא אבל... ולנחם להרגיע לנסות

 . לבסוף תאומר עדה", גמור בסדר-"
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♦ 

 

 של מצבה. לתרדמת שב ון'ג, התעוררה יין'ג שכאשר התברר במהרה

 דבר זכרה לא אמנם היא. התעורר כאשר ון'ג של ממצבו טוב היה יין'ג

 אם. נרחב כללי ידע לה והיה לדבר ידעה אבל, זהותה על דבר וחצי

 .ומשכילה פעילה אישה הייתה היא, בהווה תפקודה לפי לשפוט

 חן מוצא הוא התדהמה למרבה - מושלם סימטרי באופן ךהתהפ המצב

 שפתיו מניע, ברגליו מתופף, שינה מתוך מחייך הוא פעם מדי. בעיניה

 בדיוק שקמה לאחר, לצדו יושבת היא. האוויר את מנשק הוא כאילו

 שהוא לה אומר הייתי, בנאדם הייתי אם. זיפיו את ממששת, בשש

 .בתרדמת כשהייתה הדבר אותו עשה

 .אחד ערב יין'ג שואלת?" שותק אתה מהל"

 .מגיב לא אני

 את שיודע הזה בחדר היחיד המטופל אתה, "ממשיכה", ברצינות"

 את מבינה לא פשוט אני. מדבר לא ואתה, הכול שזוכר היחיד, שמו

 ".זה

 עד הכיסא עם זז, אליה מתקרב, הירוקות בעיניה בוהה אני

 היא. בפניה נוגעות כמעט פניי. בינינו מפרידים מעטים שמילימטרים

, מהאשליה מתנער, בראשי מניד אני. ממקומה משה לא אך המומה

 ".מצטער, "וכותב ועט פתק לוקח

 .עליי מרחמת היא כאילו, פתאום בי מביטה היא

 ...".מצטערת אני, "רועד בקול אומרת היא", אלדר אוי"

 של החינניים צעדיה את שומע אני. עיניי את ועוצם למיטה חוזר אני

 בלי לשמוע מתאמץ אני ביניהם הבא הדיאלוג את. לחדר שנכנסת עדה

 .לראות
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 ?"מרגישה את איך. "ברוך עדה אומרת", יין'ג"

 ".לאלדר בקשר זה? משהו לשאול יכולה אני... עדה. בסדר"

 ?"ִאתו מה. כמובן"

 ?"אותו הביא מי? לו יש מה? שלו הסיפור מה... תוהה אני"

 .בקולה שחוק בת, נאנחת עדה את שומע אני

 אבל, שלו החיים על לספר יכולה אני. פה הוא למה לספר יכולה אני"

. במטבח נפל גרין מר אחד יום. ממך מושג יותר לי אין, לשתיקה בקשר

 בערך אחרי התעורר, ניתוח עבר. משקל שיווי חוסר. ונפל החליק

 מפתיע לא בגילו. יחיד בן. ילדים אין. אישה אין. ימים שלושה

 הוא. מבקרים לו אין פעם אף. אותו הביאה השכנה. מתו הוריםשה

 ".ממש של חברים לו היו לא ידיעתנו ולמרבה, בפנסיה היה

 ?"אילם הוא"

 דיבר הוא, "עליי שמכוונות עדה של בעיניה לחוש יכול אני", לא"

 לא מאז אבל. לפה שהגיע עד לחלוטין נורמטיבי באופן ותפקד מושלם

 ".דיבר

 ?"טראומה"

 מעדיף שהוא, לו בא לא שפשוט חושבת אני? האמת. יודעת לא"

 לי לצאת יכול ערך בעל דבר איזה? לדבר צריך מה בשביל". לשתוק

 דברים... בעיות ושם פה לו יש כי אותו משאירים אנחנו? "מהפה

. חברים לו יש לפחות פה. כאן לו שעדיף חושבת אני... אבל קטנים

 חושבת אני. אותו מכירים הם לאב, עצמם את מכירים לא הם אמנם

 ".הכול בסך, פה שמח די שהוא

 . חרישי בסתר ובוחק צוכה אני

 ברחמים עליי נחות שעיניה מנחש ואני, יין'ג אומרת", בטוחה לא אני"

 .מאוסים
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 ".עייפה כך כל אני, "עדה אומרת", הראש לי כואב, אחחחח"

 הלילה לש הקטנות בשעות גם? פה תמיד שאת או, לי נדמה רק זה"

 ...".במסדרון עוברת אותך רואה אני

 נכון יותר, מסורה מאוד אני אבל, בנות שתי, בן. בעל. בית לי יש"

 המשפחה את רואה אני. פה ישנה אני פעמים הרבה... לעבודה, מכורה

 ...".בשבוע פעמים שלוש... לפחות

 ".קשה בטח זה"

 הזמן כל. להירדם זה לי שקשה מה, "מחייכת עדה", מתרגלים"

... אבל, אישי די זה, שאמרתי אחד לאף תספרי אל. במטופלים טרודה

 דרך קיצור. 'התנגדה תמיד שלי אימא. שינה כדורי לוקחת אני

. להירדם לנסות אלך... טוב. בלי יכולה לא. בֵררה לי אין אבל!', למוות

 ".טוב לילה. ליד חדרים כמה אני. שעה בכל להתקשר יכולה את

 .האור את ומכבה דרהח את עוזבת עדה

 העובדה את מסווה אני. בכמיהה ון'בג ומביטה לרגע מתיישבת יין'ג

 לוודא, חטוף מבט לאחר. לעברו מתקדמת היא. ומסתכל ער שאני

 ונשכבת למיטתה שבה מכן לאחר. אותו מנשקת היא, רואה שאין

 .לישון

 .נכמר הלב

♦ 

 

 .לקדמותו חוזר המצב, אחד וביום

 אף. בקֹומה שוב יין'ג. 051 בחדר היחיד הער המטופל להיות חזרתי

, משהו הרגישו שניהם. התעוררו שניהם. איך או למה יודע לא אחד

 . לתרדמת שבו ויחד, זו כלפי זה, כלשהי בטן תחושת
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, למחלקה הגיעו מאז שנים וחצי שש שחלפו ציינה עדה מה זמן לפני

 כן ועל לדבר לא החלטתי רבה הייתה שסקרנותי ואף, יחדיו שניהם

 . אדע לא לעולם. המשותף בואם תעלומת את גיליתי לא מעולם

 הזמן הגיע. והותר די זה, הכנות ובשיא, פה לשנתיים מתקרב, ואני

 .בעצמי לטפל מסוגל בהחלט אני. כבר להשתחרר

. הגוף בכל גרורות לה ויש בסרטן חולה אשתו. מתפטר הארדר דוקטור

. יין'ג לצד מתיישב הוא, בוקרב לארבע שלוש בין, האחרונה במשמרתו

. לוחש, "את מזל בת כמה יודעת לא את. "בוכה רק, עליה יד מניח לא

 צריכה לא את. החיים של הטרחה את לעבור בלי לחיות זוכה את"

, לחיים מושלם פתרון מצאתם. ליום מיום דועך אהובך איך לחזות

 אני. דילי עובר הוא". יין'ג, לך בהצלחה. מהמציאות המתוקה הבריחה

 בלתי חמלה מתמלא אני לפתע. בזה זה בוהים אנו. עיניי את פוקח

 רחוק שלא יודעים שנינו. לאשתי ש"ד, "באוזניי לוחש הוא ואז, צפויה

 ". היום

 בשבילם. משפחתה עם להיות כדי שלה המשמרות את קיצרה עדה

 מטופל כל מבקרת עדיין היא... פחות המטופלים בשביל, מעולה

 .צריכה לא כבר שינה כדורי. ביום פעמיים

 ביותר הוותיקים המטופלים שלושת יין'וג ון'ג, אני, זה על כשחושבים

 אופן בכל כולם. התפגרו או השתחררו, הועברו האחרים כל. במחלקה

 .מהכלא יציאה כרטיס קיבלו

 יין'וג ון'ג של המיטות את מצמידה עדה למדיי שערורייתי במהלך

 .זו לצד זה ביםשכו שיהיו כך אותו ומזיזה

 אומרת היא", אתם מי ידוע לא אחד לאף, ועדיין... שנים משש יותר"

 דבר שום... מבקרים שום. "לי לא ודאי. להם ספק, לעצמה ספק, בקול

 ...".משהו גם זה. תהיו שלא מי. זו את זה לכם יש לפחות... בעולם



 

 

26 

 . לי משעמם. לקֹומה שבה יין'ג מאז עברה שנה חצי

 

♦ 

 

 .נרגשת כולה עדה מגיעה אחד יום

 היא. מים לי נותנת היא. מתיישבים אנו. וידאו קלטת מכניסה היא

 מחליק, כדורים מוציא אני. לחייה על זולגות דמעות, למסך מרותקת

 .לגרון

 .לפעול מתחילה הקלטת

, חגיגי, צבעוני, כלשהו אירועים אולם וסוקרת מסתובבת מצלמה

ה, אורחים. חתונה. חופה. לבנים קישוטים, הומה  שולחנות, ּבּופֶׁ

 .וכלה חתן ולבסוף. יי'ג.די, ריקודים רחבת, ערוכים

 .בגרוני מכחכח, מתדהמה משתנק כמעט אני

 כדי עצמי מחזיק אבל להתעייף מתחיל אני. כתפי על יד שמה עדה

 חייהם כל. לבן וטוקסידו שחורה שמלה לבושים יין'וג ון'ג. לראות

. בלהט ומתנשקים טבעותיהם את נדיםעו, ומאושרים נרגשים, לפניהם

 .ושורק כפיים מוחא הקהל

 אני כיצד מרגיש ואני, עצב או שמחה דמעות אם יודע לא, בוכה עדה

 ...לצלול מתחיל

 .השמאלית ידה בזרת בטבעתה משחקת יין'ג

 .לבכות להפסיק מסוגלת לא, בידיה פניה כובשת עדה

 בעיניים בהווה ביטמ, מהמסך עיניי מסיט אני האחרונות חיי בשניות

 צחוק... לזו זה נועדו באמת כנראה. יחדיו שכובים יין'וג ון'ג. פקוחות

 .הגורל
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 ולא שלום, "בקול אומר אני כשלבסוף, בכלל לב שמה לא כבר עדה

 ".יותר הזאת הקלישאה את לסבול יכול לא! להתראות

 .נאנח אני

 .מאבק יותר לא אהיה שבקרוב לכך מודע

  נעצמות עיניי

 , מתוקה שינה אתלקר

  סופית

 .ואינסופית
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 2013לונדון, 
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 ליאור חרמוני

 

 שיר קבליסטי

 

 ַעל ַהְגֵנָבה תֹוָדה

ל   ,ְלִחקּויָאַמר ַהמֹודֶׁ

 תֹוָדה ַעל ָהִעשּון 

 ָאַמר ַהַחי ַלֵמת,

 תֹוָדה ַעל ַהָּלׁשֹון 

ָחתּול. ן לֶׁ  ָאְמָרה ַהִצֹפרֶׁ

 ֵתי ָיַדִים ִהיא ָתְפָסה אֹוִתי, ִּבְׁש 

יָה,  ת ַגּבֹותֶׁ צֶׁ  ְמַאמֶׁ

ת ִפיָה, ת אֶׁ צֶׁ  ְמַכּוֶׁ

ת ְמאֹור ַחַּיי ףּופּו  ... ִהיא ִהִציָתה אֶׁ

 ְלִאְׁשתֹו. ַהַמָצתָאַמר 
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 אני קליפת בננה

 

  01 יןִק ְמ יוֹ ְקִלַפת ָּבָנָנה ִּבְרחֹוב ְט  ֲאִני

 ,ָאִביב-ְּבֵתל

 הּו ָׁשַכח אֹוִתי ַעל ֻקְפַסת ַחְׁשַמל,ִמיׁשֶׁ 

ה ִלי.  אֹו ָׁשַכח ִנְדמֶׁ

 

 ֲאִני ְקִלַפת ָּבָנָנה,

ׁש ְוִנְדַּבְקִתי ַלֻקְפָסא, מֶׁ  ִהְׁשַחְרִתי ֵמַהשֶׁ

 – הֵמָעַלי ְּבִרחּוק מָ 

 – רֹוֵכן ִאיׁש ְּבֻחְלָצה ֲאֻדָמה

 ַעל ַמְחַּבְרתֹו,

ה ִלי. – אֹו רֹוֵכן  ִנְדמֶׁ

 

ְתמ  ֹול ִצפֹור ִחְרְּבָנה ָעַלי,אֶׁ

 – ֲאִני ְקִלַפת ָּבָנָנה

ם ָלָבן,  תֶׁ  ִעם ּכֶׁ

 – הֵמָעַלי ְּבִרחּוק מָ 

 עֹוֵמד ִאיׁש ָׁשֹחר,

 יתִד הוֹ ְוצֹוֵעק ּבְ 

 ְלתֹוְך ַמְכִׁשיר.
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 עיר נמל

 

  –, ֵהם ָפְרקּו אֹוָתּה ַמֲעָגן

 ִהיא ֵריָקה ַעְכָׁשו,

ה ֹלא ָפׁשּוט ִלְפֹרק ְסִפי  ָנה;זֶׁ

 ַּבַהְתָחָלה ִמְסַתְּכִלים,

 ְוַאַחר,

ן.  ַהָּיַדִים פֹוֲעלֹות ֵמֲאֵליהֶׁ

 

ן   ֵאי ָׁשם ַעל ַהֹתרֶׁ

 ַׁשַחף ָלָבן ְּכָבר ַיְׁשִגיַח.

 

ל ָעָמל ִויִגיָעה,  ַנְחׁשֹול ׁשֶׁ

 ְפִסיעֹות ְמדּודֹות ַעל ַהְנָיר;

ם ְלִהְתַגֵּבר.  ְּכמֹו סּוָפה ֲעֵליהֶׁ

 

ל  ר, ְקֵרִבים ְלחֹוףְׁשָבִרים ׁשֶׁ  ִמְבָטִחים,-ֹחמֶׁ

לֶׁא,  ִּיְתַאְגדּו ְּבֹאַרח פֶׁ  ְׁשָבִרים ׁשֶׁ

 ָׁשָטה ָלּה ַּבְזַמן,

 ּוְנכֹוָנה ְלִהָטֵען ֵמָחָדׁש,

 –  ַהְזַמן ָּכפּוף ָלּה, ְּכמֹו ַהַגִּלים

יָה,  ַהנְֶׁחָׁשִלים ַתְחתֶׁ

ר ְוָהְלָאה,  ֵמֵעבֶׁ

ל ַהחֹוף,  ְקֵרָבה אֶׁ

 ַּבְזַמן. ָׁשָטה ָלּה

 

ל ִויִגיָעה, ל ַּבְרזֶׁ ת ׁשֶׁ  ְנֹסרֶׁ

 ַיַחד ִאָתּה,

 – ָׁשָטה ַּבְזַמן

 ְלחֹוף ִמְבָטִחים.
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 2015אביב, -תל   
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 מר טלוויזיה  

 חן וייס

 

יש רגע קשה וחריף של השפלה שאותו צריך לעבור, ומשעה  

 .)חנוך לוין( שהוא מאחוריך, לא תחוש עוד שום כאב

 

 זה ניצבה אדומים בסרטים מעוטרת נחשב מדגם ולהכח מכונית

 הפנימי החלל. מעליה מאיר לבן אור ועיגול, הבמה במרכז חודשיים

 בשלטי שמפורסם מהסוג צבעוניות סוכריות גדוש היה המכונית של

 .הבמה בִצדי ענק

 מתנגנת החלה המנחה של כניסתו על המבשרת מוכרת פתיחה נעימת

 רגליו על מיד נעמד, המנגינה את היטב ירמכ הרי המיומן הקהל. ברקע

 .בקצב כפיים למחוא והחל

 גוף. לחייו הארבעים בשנות גבר, המנחה עתה נכנס הבמה קדמת אל

 עצמו לדחוס היטיב הוא. מבריק שחור שיער ובעל במידה גבוה, מוצק

 חייך המעונב במראהו. גופו מידות פי על שנתפרו יקרות לחליפות רק

 לאות בראש ומהנהן צחורה שיניים שורת שףחו שהוא תוך לקהל

 .הוקרה

 מחיאות רקע על לדבר שהתקשה המנחה פתח", אנוכי בשורות איש"

. והמשיך בשקט להיות לקהל סימן מתאמץ בפרצוף. הסוערות הכפיים

 סקר הוא". מנצח לנו יש, מבינים ודאי שחלקכם כפי, יקר קהל"

 :המשיך שהתרצה ולאחר הקהל  את בעיניו

 הסוכריות מספר את לנחש הצליח בקהל כאן ִאתנו שיושב אחד אדם"

 באוזנייה הקול". מאחורי כאן שעומדת המכונית לתוך שהכנסנו

 לקהל כך על מודיע המנחה. פרסומות להפסקת לצאת מבקש

 .הקלעים מאחורי נבלע הוא האות וכשניתן, המאוכזב
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 ראית האת. "המנחה מול פנים אל פנים עכשיו נמצא מהאוזנייה הקול

 .הפרצופים את שראה ודאי. חייך הוא?" הפרצופים את

 וקורץ שלו מהבקבוק מים לגימת לוקח הוא. לבמה לחזור לו מסמנים

 .האוזנייה לאיש

. לבמה כניסתו לפני רגע למנחה צועק הוא", היום שיא נשבור בוא"

 .הסכמה לאות באגודל לו מסמן המנחה

 :וממשיך הכפיים מחיאות את שוב מרגיע, לקהל חוזר המנחה

 .לו מאמינים הם". חברים, ככה התרגשתי מתי זוכר לא אני"

. אדם אותו יהיה לא כבר הוא. החיים להשתנות עומדים אחד לאדם"

 אישור מקבל הוא". אחרת עליו יחשבו, אחרת עליו יסתכלו אנשים

 :להמשיך באוזנייה

?" את? אתה זה האם. מזל בר אותו מיהו לדעת רוצים בוודאי אתם"

 מרגישים, מהרגע שנהנים, בקהל אנשים על אקראי באופן מצביע הוא

 .נבחרים, מיוחדים

 האדם של מפיו מידע פיסת לעוד חיכה, מהופנט שישב הנרגש הקהל

 .הזה באולם ביותר החשוב

 על הצביע הוא", הזאת הבובה עם הביתה היום יחזור מכם אחד"

 . כפיים חאמ כצפוי הקהל. הכפיים למחיאות וחיכה המכונית

 כל להיות יכול זה. ומשמאלכם מימינכם שיושב מי על הסתכלו"

 ".אחד

 :לדבר והמשיך לאוזנו האצבע את הצמיד המנחה

 ברכב יש כי שניחש מנצח. המנצח שם את באוזן כרגע לי מסרו"

 תלוי שהיה ענק מסך על במקביל הופיע המספר". סוכריות 52,211,,00

. האוזן על האצבע שוב", ידידי, ינואל קום. "המנחה של לראשו מעל

 ".גדי, אלינו גש. הגדול הזוכה אתה. אולגה מגבעת ירקוני גדי, גדי"
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 ימינה סבו בקהל הראשים. כפיים ומחא רגליו על נעמד הנרגש הקהל

 התרומם ,0-ה מהשורה. הגדול המנצח את למצוא במטרה ושמאלה

 בשנות, רעו שחום, מסגרת ללא משקפיים מרכיב, קומה נמוך אדם

 בד קט'וג ברור לא כיתוב עם לבנה טי חולצת לבוש. לחייו השלושים

 .שחורות ונעליים כהים ינס'ג מכנסי, כחולים בגוונים משובץ

. בהתרגשות למיקרופון לדבר המשיך, גדי את בעיניו שקלט המנחה

 סוף ניחושים של חודשיים אחרי, לעברנו מתקדם, חברים, הוא הנה"

 ."מנצח לנו יש סוף

 לעבר ידו את מושיט שהוא בזמן המנחה קרא", גדי, אלינו בוא"

 .הגדול הזוכה

 להתקרב שרצו בקהל האנשים בין דרכו את פילס, גדי, הנמוך הבחור

 אותה אל בדרכם יהיו הימים מן ביום הם שגם להאמין, בו לגעת, אליו

 .הבמה

 הוא. למנחה הישר במדרגות עלה מאבטח ובליווי נעצר לבמה כשהגיע

 לא גדי?" מאמין אתה, גדי: "ושאל גדי של צווארו סביב ידו את כרך

 :והמשיך התעלם המנחה. ענה

 עם הביתה היום ִאתך לחזור שיזכה המזל בר מי? אלינו הגעת מי עם"

 ?"הזאת והיפה החדשה המכונית

 באמת לא זה. "מילים למצוא בניסיון עיניו את גלגל גדי...", אממ"

. לענות שעמד לפני רגע גדי של מחשבותיו את קטע המנחה", משנה

 הזוכה שאתה העיקר. "מהזמן חורג שהוא לו מאותתים באוזנייה הרי

 .מסכם הוא", הגדול

 לעבר אותו מוביל הוא, גדי של צווארו סביב כרוכה עדיין כשידו

 :המכונית
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 המדויק למספר להגיע הצלחת איך לדעת רוצים, כמובן ואני, הקהל"

 ?"הסוכריות של

 באולם האחרונות מהשורות אז אבל, משהו להגיד רצה באמת יגד

 :מהריכוז גדי ואת הקהל את שהוציא קול נשמע

 ".שקרנים, "והמשיך הקול צעק", רמאים", "שקרנים"

 

 אתה מאיפה? אתה מי, גדי, לנו ספר. "והתעלם במבוכה חייך המנחה

 ?"אלינו מגיע

 .המיקרופון עבר אל פיו את קירב, חייך גדי

 לעבר להתקדם החל הקול מאחורי האיש!" שלי הפרס! שלי הפרס זה"

 .הראשונות השורות

 שלט על הצביע המנחה?" רואה, גדי של הפרס זה. אדוני, לא"

 אתה, ירקוני גדי: "אדומים ניאון באורות שהאיר ענק אלקטרוני

 ".הגדול הזוכה

 את לשכנע הצליחו הבלונים או הקונפטי ולא הניאון אורות לא אבל

 וחיפש סבלנותו את לאבד התחיל המנחה. לצעוק שהמשיך האיש

 .המאבטחים את בעיניו

 ואתה ניחשתי אני. שקרן אתה: "לגדי וניגש הבמה על עלה הזר האדם

 לעבר התקדם הוא. כהרגלו ושתק ראשו את הרכין גדי". שקרן

 מתפזרות הסוכריות 52,211,,00  בעוד הנהג דלת את ופתח המכונית

 אותן לתחוב והחל סוכריות לערמת ידו את שלח הוא. ההבמ רחבת על

 .הרף בלי לפיו

 המנחה צעק", מפה אותו ייקח שמישהו? לעזאזל, עושה אתה מה"

 .רוח קור על לשמור ממנו מבקשים באוזנייה. אונים בחוסר
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 לשון צקצוקי החליפו הכפיים מחיאות ואת, במקום קפא הקהל

. לבמה ועלו המאבטחים יעוהג ארוכות דקות אחרי. תדהמה וקריאות

 .אותו להרוג ואיים גדי על זינק סוכריות מלא בפה הבחור

 הצבעוניות הסוכריות כך כדי ותוך, אמר", סכין לי יש, זוזו, זוזו"

 .גדי של מצחו על ישירות מפיו עפות

 כרוז!". משוגע הוא! משוגע הוא: "צועק כשהוא מהבמה ירד המנחה

 אבל, מסודרת בצורה להתפנות לבקה שעמדו האנשים עבר אל קרא

 .לבמה שיכלו ככל להתקרב ניסו ואף ממקומם זזו לא הם

 האיש. הבמה את שהקיפו משטרה ניידות הגיעו דקות כמה לאחר

 גדי של ראשו, לפנים פשוטות רגליו, הרצפה על עכשיו יושב התמהוני

 לאכול המשיך הוא. צווארו סביב כרוכות וידיו רגליו על מונח

 .בנימוס שסירב לגדי הציע ואף הרצפה על המפוזרות תמהסוכריו

, צעק הוא", תתקרב אל. "שוטר האיש אל ניגש דקות כמה כעבור

 בצבעי מצחו את צובעות, גדי לעבר מפיו לעוף שממשיכות והסוכריות

 השוטר". בכיס סכין לי יש. אותו אדקור אני. "וירוקים אדומים מאכל

 שפת על דרוכים שעמדו שוטריםל והצטרף מהזירה התרחק הוא. נעצר

 .המודאגים ההפקה אנשי עם יחד הבמה

 צווארו סביב ארוכות דקות כבר כרוכות היו הצעקן התמהוני של ידיו

 .שלו העגל בעיני סביבו מתבונן, ניע ללא שם ששכב, גדי של

 .התמהוני הבחור פתאום צעק", מת שהוא חושב אני"

 .המשיך", מת שהוא חושב אני"

 הוא". כלום עשיתי לא. נשבע אני. "והתרומם מעליו גדי את גלגל הוא

 אפילו לי אין. "בכניעה למעלה ידיו את מרים שהוא תוך לבכות התחיל

 .המשיך הוא", סכין
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. דופק להרגיש בניסיון גדי של לגופו ראשו את הצמיד השוטרים אחד

 .שלילה לאות בראש אחר לשוטר סימן לבסוף

 .מעולם שם היה אל כאילו מהזירה נעלם המנחה

 אתה. "ני'ג, אשתו הייתה הראשונה. לצלצל הפסיקו לא הטלפונים

, שם שקרה מה על בהיסטריה המדינה כל. לך דאגתי איך? בסדר

 ...".אמרו אפילו

 ?" מה אמרו" 

 ".שלך הקריירה סוף זה שאולי אמרו הם"

 

 דרכו את פילס הוא. רביב אוהד של החיים בנהר זורמים צלולים מים

 לא הוא. המרקע על ביותר הנערצת לדמות שהפך עד רבה כמהבחו

 של המנחה הוא רביב אוהד. אשכנזי ולא מזרחי לא, ימין לא, שמאל

 .כולם

 הסוכריות משימת עם למסך שלמה מדינה לרתק שוב מצליח בעודו

 לנוח לו אסור. הבא הפרויקט על במרץ עבד כבר הוא, המדוברת

 לחשוב רוצה הקהל. אותו שיאתגרו ,אותו שירגשו צריך הקהל. לאוהד

 גורם הוא ביום שעתיים. שלו השגרתיים לחיים הפתרון הוא שאוהד

 נער, בית עקרת כל. מאוד חכמה בדרך מיוחד להרגיש צופה לכל

 דיבר כשאוהד, מיוחדים הרגישו כולם, אבוד רווק, שבוז חייל, מתבגר

 .אליהם

 בעמוד להופיע לאב, בעיתונים עליו שכותבים רגיל כבר הרי והוא

 .שלו המעריצים את הפקיר, ברח, שהתחבא אומרים? השער

 שנשאה למזכירה בראשו וסימן למשרד בסערה נכנס. כן. הלך הוא אז

 מה ידעה כבר היא. הדלת טריקת למשמע הטלוויזיה ממסך עיניה את

 .תחתונים והורידה השולחן על התיישבה. לעשות צריכה היא
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 לדבר ידע הוא. כך לחשוב לה גרם הוא לפחות או לגביו כניותת לה היו

 :בשקט אליהן לדבר ואז בעיניים להן להסתכל, נשים עם

 .פעם לה אמר", ליזי, יודעת את"

 ".בטוח לא, אולי ממך יפות ראיתי"

, ִאתי מדברת כשאת. השני את משלים שלך בפנים תו כל, את אבל"

 עם מתוזמרת העליונה השפה, הריסים עם רוקדות שלך הגבות

". מחייכת כשאת מתרחבות, ויורדות עולות הלחיים עצמות, התחתונה

 המראה לעבר ראשה את מפנה?" רואה. ככה בדיוק, כן. "חייכה היא

 אצבעו את הכניס הוא", פה הזאת והגומה, "הכניסה דלת על שתלויה

 הייתי, "חור איזה סתם כאילו שם אותה והשאיר השמאלית לגומה

 ".אפשרי היה זה אם, בתוכה לגור יכול

 שתתקשרי צריך אני, "מתלבש בעודו לדבר התחיל הוא", תקשיבי"

 ולא בראשה הנהנה היא". דקות חמש בעוד בחוץ לי שיחכה לפיטר

 .עוד דיברה

 אף רביב אוהד. להגיד לו שהיה מה את לשוטרים אמר הוא. לא? בורח

, דןפח לו קראו הם. פרופיל להוריד חייב היה הוא אבל, בורח לא פעם

 להרוויח כדי מבוים היה שהכול שאמרו כאלה היו אפילו, נצלן, אפס

 .רייטינג קצת עוד

 שחילץ המשפחות את, שחילק הפרסים את שכחו, שכחו כולם פתאום

 יחפשו כבר מחר? מחר. נמחק הכול. ששיפץ החולים בתי את, ממצוקה

 אוהד של דמותו עם הפוסטרים. שלו הבמה על שיעמוד הבא הדבר את

 כבר ודאי הם, הנה אבל, האולפנים של הקירות את מכסים ייןעד

 .בזה שתטפל ניקיון חברת איזו הזמינו

 בכניסה. האולפן של האחורית בכניסה לו חיכה, פיטר, שלו הנהג

 יזכו לא הם אבל, טובה כפוי וקהל חטטנים כתבים עמדו הקדמית
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 מישהו כאילו, הכול אמרו שלו והפנים לרכב נכנס הוא. יוצא לראותו

 אף. אפורות לפיטר נראו שפתאום הירוקות בעיניו האור את כיבה

 .מת שלו כשאבא רק אולי, ככה אוהד את ראה לא אחד

 ה'איצ. התאבלה התעשייה כל, שנים 02 לפני נפטר אביו ה'כשאיצ

", ישראל של שואו הטוק חלוץ. "שלו הבן לפני הרבה זה את עשה רביב

 השניים בין שההשוואה עובדהמה להתעלם אפשר-אי. אותו כינו

 .הטלוויזיה בעולם מדרגה קפיצת לאוהד שימשה

 התעשייה יקירי כל של עטם פרי הספדים, אצילי מוות מת האב אבל

 מהדרג נציגים ועוד דאז המדינה נשיא עם יחד, אחרון כבוד לו חלקו

, עשה הזה שהאיש מה על היום לומדים באוניברסיטה אפילו, המדיני

 .כלב כמו ימות כנראה אהו -? ואוהד

 פעמיים חיכתה לא התקשורת. צפויה הייתה ההשוואה כזה ביום גם

 כדי ה'איצ של ישנים וידאו וקטעי תמונות מהארכיון שהעלתה לפני

 .השונות במדיות הרף בלי בהם להשתמש

. לעידוד שכמו על וטפח בדאגה בו הביט הנהג, למכונית נכנס בעודו

. ענה לא אוהד". הכול שוכחים והם עשבו להם תן, מזה תצא אתה"

 הוא. אדוויל של קטנה קופסה משם והוציא הכפפות תא את פתח הוא

 מתרצה לא בפרצוף. כמוסות שתי ידו לכף ושפך המכסה את פתח

 פיטר. אחת בבת לפיו שלושתן את והכניס שלישית כמוסה הוסיף

 . שלם בקבוק כמעט הפסקה בלי שתה והוא, מים בקבוק לו הגיש

 הזכיינית ל"מנכ היה זה. לצלצל הפסיק לא הנייד הזמן כל משךב

. שלו הקריירה סוף שזה לו נשבע הוא. אוהד של ההתנהלות על שצרח

 .לענות הפסיק כבר הוא כך ואחר, המובילים הערוצים שאר  אחריו

-ה בן המופנם הבחור, גדי של למשפחה תנחומים מכתב פרסם הערוץ

 .הבמה על והתמוטט לב מבעיות שסבל אולגה מגבעת 0,
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, שלו בניחוש קרוב היה לא אפילו, הסכום את ניחש לא מעולם הוא

, גדי של שמו את דווקא הגרילה" במערכת טכנית תקלה" אבל

 .שתק ולכן כלכלי במשבר שרויה הייתה שמשפחתו

. לציבור עניין מחוסר שעתיים לאחר שוחרר הוא? לתמהוני ובאשר

 ידיו על ולא רביב אוהד של ידיו על יהה גדי של דמו המשטרה מבחינת

 .האבטחה מחדל של או נפש חולה של

 הוא, סבא כפר אומר כשהוא. לנהג הורה הוא", סבא לכפר אותי קח"

 זה היום. האחרון המפלט מקום זה כלל בדרך. אמו לבית מתכוון

 .בו להיות רוצה שהוא היחיד המקום

 היא. בחייה בריםג שלושה קברה, 92 בת שמורה פולניה, שלו אימא

. סיכוי להם השאירה לא היא מנטלית אבל, פיזית אותם הרגה לא

 סתם ואולי כלבים מעט לא וסירסה וטרינרית שהייתה משום אולי

 את חיבבה לא פעם אף היא, שלה הפולני הדם של לוואי כתופעת

 בעלה היה, ה'איצ, אוהד של אבא. היחיד בנה מלבד שלה הגברים

, התקשורת כלי של זרועם מנחת פעם לא בלהשס וכיוון, הראשון

 . הזה האכזר לעולם להיכנס מבנה למנוע כוחה בכל ניסתה

, בידיה פניו את מיששה", מת כמו נראה אתה. "אותו חיבקה היא

 ".ממך ישכחו, מזה וישכחו אחר מישהו יהיה זה מחר הרי"

, אוהד את הטריד התקשורתי' הלינץ לא. מכול יותר פחד הוא מזה

 לא אנשים, לצלצל יפסיקו הטלפונים שבו היום, שאחריו היום אלא

 לא הוא הזה הרגע את. בקרבתו להיות ירצו לא נשים, ברחוב אליו יפנו

 .להכיל היה יכול

 האוויר מזג, רגועה התקופה. נחה לא עדיין התקשורת שאחרי בבוקר

 העיתונאים, עייפה התקשורת, יחסי שקט מספקת האש הפסקת, נוח

 או היפה הספר בית בתחרות שזכו ילדים מראיינים, םמשועממי
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 הזדמנות. הגדולות ברשתות הצהובה הגבינה יוקר על תחקיר שעושים

 .לפספס אפשר-אי כזאת פז

, שונות עמדות בחמש הכתבים של פיזור כללה התקשורתית הפריסה

 לתוכנית המסך זמן את גונבים, השעון סביב מדווחים וכולם

 .המתחרים של היוצר מבית יוחצנתוהמ החדשה הריאליטי

 רצה הוא. למד שבו לתיכון ונסע סבא בכפר שהותו את ניצל הוא

 ימכרו שלא אנשים, שעשה מה את יזכרו שתמיד אנשים שיש להאמין

 הוא, הספר בבית שביקר האחרונה בפעם. פופוליסטיים לצרכים אותו

 שמו על מקצועי ספורט אולם לבניית פעל ואף מחשבים חדר תרם

 . הוקרה כאות

 גבי על מתנוסס שמו את ראה, הזה הספורט אולם פני על חלף הוא

 של שמו פני על חלף כאילו ראש והרכין הכניסה דלת מעל זהוב שלט

 .מת

 .המנהלת לחדר ימינה ופנה הכניסה בדלת עבר הוא

 דלת מול שישבה הכחושה למזכירה אמר", פיינברג לריטה באתי אני"

 .מכיסאה והתרוממה מרגיזה באדישות בפניו התבוננה היא. ההנהלה

 המנהלת לחדר נכנסה היא מחודדות עקב נעלי על קטנים בצעדים

 היא, "גמגמה...", היא... היא. "לאוהד שבה ארוכה דקה ולאחר

 ?"בסדר, פגישה תקבע. עכשיו עסוקה

 גירד, סבלנות איבד אוהד?" פגישה. "בכעס גיחך", פגישה לקבוע"

 המזכירה עמדת לעבר התקדם הוא. בעצבנות ךלגח והמשיך בראשו

 לי קובעת אותך נראה, נו. שלי זה. "ממקומו המחשב מסך את ותלש

 היא. אוהד מול אונים חסרת עמדה הכחושה המזכירה". עכשיו פגישה

 אותה שתחלץ בתקווה המנהלת דלת עבר אל עיניה נשאה

 יינברגפ' גב את להוציא הצליחו הצעקות ואכן, המביכה מהסיטואציה
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, באמת לך תודה, "צינית השתחוות כדי תוך לה אמר כשיצאה. מחדרה

 שלך העצום התחת את להזיז קשה כך כל לך היה. השמנה מעלתה הוד

 ".טובה כפוית נצלנית? איתי ולדבר

 .וקולנית עמוקה נשימה נשמה, קפוץ בפרצוף, המנהלת

... עכרג... אבל, הספר לבית שעשית מה את מאוד מעריכים אנחנו"

. בישראל הספר בתי של דירוג פרסום לפני ימים 01 אנחנו, אותי תבין

 ".בזה רוצה לא שאתה בטוחה אני. תיפגע הספר בית של התדמית

 עוד את. נצלנית, ומלוכלכת שמנה זונה היית תמיד את, כן אוח"

 אמר", ממני תשמעי

 .והלך

 הסתגר. מהחדר, מהבית יצא שלא כמעט הספר בבית התקרית מאז

 ככה. שלו הזמן את לו נותנת היא. מתערבת לא אשתו. עצמו עם שם

. לך יברח פשוט הוא, לו תציקי אם. "שהתחתנו לפני לה אמרה חמותה

  יותר בו תלויה תהיי שלא חיים לך תמצאי

 ". מדי

 שונאים, פחות זה על מדברים. חודשיים כמעט עברו המקרה מאז

 .יותר אותו

 המשבצת את לתפוס שמיועדת וכניתלת הפיילוט לשידור עולה היום

 .האחרונות השנים עשרה בשלוש תפס שאוהד הנחשקת

 לא, החדשה לתוכנית כרטיסים לו שיארגן שלו מהנהג ביקש הוא

 .כך אחר לו יסביר כבר הוא. בשבילו

 שנועדו שינויים לכמה פרט תוכניתו של לפורמט זהה כמעט הפורמט

, וצעיר חדש המנחה. והמוכר הישן הפורמט את מהתודעה להשכיח

, במאים, הפקה עוזרי אותם, צלמים אותם, צוות אותו הצוות אבל

 בין. לאוהד, כך כל לו שהפריע מה זה אולי. מזכירה אותה אפילו
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 הקורבן עם שהזדהה אחד היה לא המת הקורבן עם ההזדהות קולות

 .החי

 הקשיב רק, דיבר לא הוא. השידור תחילת לפני טלפון שיחת קיבל הוא

 .וניתק

 מתנגנת החלה המנחה של כניסתו על המבשרת חדשה פתיחה נעימת

 והחל רגליו על מיד נעמד המנגינה את שזיהה הנרגש והקהל, ברקע

 .הקצב לפי כפיים למחוא

 זעה אגלי, מתנשף מעט, החדש המנחה עכשיו נכנס הבמה מרכז אל

 עיניו על הסוככות העבות גבותיו על ונעצרים מצחו על נוטפים

 .חורותהש

 .שלו בחדר, שלו בבית הכול רואה אוהד

 . לדבר מתחיל המנחה

 .השעון על מביט אוהד

 .פיצוץ

 .יותר אותו ישכחו לא הם
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 לילי קסירר 

 

 ןמצח

 

 .ַלַּיַער ִהיא ָאְמָרה יְצִא 

ְלמֹוִנִּיים ָנִחים ְּבִבְטָחה ְגִביִעים  חֶׁ

 ה ֲעכּוָרה,ַעל ֲאָדמָ 

 ֲאֻלמֹות אֹור ַמְרִקידֹות 

ת ִנְׁשַּכַחת, כֶׁ  ַקׁש ָיֵבׁש ְוַׁשּלֶׁ

ַזע ָחֵרב ַקד ְּבַהְכָנָעה  ָּכאן גֶׁ

 ְלִפיקּוס ַמְחִציף ָפִנים,

 ְוָׁשם ִשיַח ַינּוָקא ִנְׁשַתל ַעל ְיֵדי ָהָרׁשּות

 ְלַהְסוֹות ָקַרַחת ְמִביָׁשה.

 

ת ַעל ַעְלַות הָ  תַוֲאִני חֹולֶׁמֶׁ מֶׁ  ֵאׁש ַהְמַנחֶׁ

 ַעל ֹנאִדּיֹות ֲעָנִפים ִמְתַפְקעֹות ַחְמָצן

ל ְשִמיַכת ָהֲאָדָמה  .ַעל ֵריַח ָרֹטב ׁשֶׁ
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 ףבסו

 

יָך ִּכי ָקָראָת לוֹ  הּוא  ָּבא ֵאלֶׁ

 ִהַנְחָת ַנְפְׁשָך ֵּבין ְזרֹועֹוָתיו

 ְוָׁשַקְעָת ְּבֹרְך.

ְחִליק אֹוְתָך ַעל ֵגווֹ   הּוא הֶׁ

 ַכְבָת ְׁשמּוט ֵאיָבר,ָׁשם ׁשָ 

ש ַאֲחרֹון רֶׁ  הּוא ִזֵמר ְלָך ַמְרׁש עֶׁ

הֹוִריָדה יָך ִפְרְפרּו ְּבַכף ָידֹו ׁשֶׁ ְצְּבעֹותֶׁ  ְואֶׁ

ת   ַאט ַאט אֶׁ

 ַהָמָסְך.
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הוק  בֶּ

 

נֶׁת ַעל ִּכיַרִים רֹוֲחׁשֹות ַּבִמְטָּבח  ִהיא רֹוכֶׁ

 ָמה ְוֵאׁש,ִניחֹוחֹות ִמְתַעְרְּבִבים ְּבִצְבֵעי ֲאָד 

יָה ַמְחִליקֹות   ְּבִהְמהּום ַעִּליז ַּכפֹות ָידֶׁ

ל ַהִסיר ָהרֹוֵתַח.   ַּכדּוֵרי ֹסלֶׁת אֶׁ

 ָאז הּוא ַמִגיעַ 

 ְׁשִנָּיה ַמסֹור.ְּבָיד ַאַחת לּוַח ֵעץ ּבֶׁ 

 ַהֻשְלָחן ְמַפנֶׁה ָמקֹום ִּבְכִניָעה

ָנָדה ַלֲחִציל ָשרּוף רֶׁ  ַהַמסֹור חֹוֵרק סֶׁ

 נּוַעת ָקִדיָמה ְוָאחֹוָרה ְּבִכְדרּור ָיִמין ּוְשֹמאל ִּבְת 

 ְועֹוד ְמַעט ֵיֵרד ֵאֵלינּו יֹום ַׁשָּבת ַהטֹוב.
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 שארית חייו של יונה קלוס

 נועה ברקאי

  

 להוספיס אותה להכניס הצליחו בפרוטקציה. 010 בחדר שכבה תרצה

 ומיטתו, מת שמישהו עד יומיים רק וחיכ. המתנה ללא כמעט

 יונה אבל, לבו על לדבר ניסו. בבית שתישאר רצו הבנות. התפנתה

? יתבלבל ואם. המוות למלאך ביתו דלת את לפתוח התכוון לא קלוס

 של דלתות על ויתדפק המוות מלאך לו יילך? פתאום דעתו ישנה או

 עם מדנח חדר? בהוספיס למות לה רע מה – ותרצה. אחרים בתים

 קלוס יונה את תרצה צריכה למה. ושקט. לגינה שפונה קטנה מרפסת

 כותונת. קטן תיק לה ארזו. הבנות שתקו. תרצה שתקה? הראש על

 ?לארוז אפשר כבר מה. טלפון. משקפיים. להחלפה

 חשבו כשעוד, ה בפנימית שכבה לכן קודם. 010 בחדר שכבה תרצה

 שכיסה מהפוסטר ידותהחס אם שאלה תרצה אז אבל. לעשות מה שיש

 עם חזרה והאחות, לבקר באו הוריה ואם לעברה עפות הקיר את

 המשיך מיטתה ליד מנמנם שישב ויונה, הדם בדיקות של תוצאות

 אל והביטה ידיה את והחזיקה לעברה רכנה  כשנעמי, עיניו את לעצום

 יהיה טוב שהכי חושבת אני... אימא: "לה ואמרה התכולות עיניה תוך

 ".עכשיו להוספיס לעבור

 היה נראה לרגע. זו בעיני זו האוחזות ובתו אשתו אל מבטו הגניב יונה

 ורותי. הזמן הגיע לא עוד. פתאום מה. להתקומם עומדת שתרצה

 אז אבל. החדש נכדה את להכיר רוצה עוד והיא, יום כל ללדת צריכה

 על שוב סגרו יונה של עפעפיו. החדר על נפלה ודממה, שריריה רפו

 והמכשיר, ממנו ויצא גופו אל נכנס אוויר, וירדה עלתה כרסו. ניועי

 .מונוטוני, קבוע בקצב לצפצף המשיך תרצה של מיטתה שליד
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 נעמי. החולים בית במסדרונות תרצה של מיטתה את דחף גברתן אח

, אחריהם השתרך ויונה, תרצה של בידה אוחזת, המיטה ליד צעדה

 שלו מיכאל את רואה הוא כי לו היה נדמה לפתע. שלו בשקיות מחזיק

 חסון גב ראה ואכן לאחור ראשו את סובב הוא. מולם במסדרון חולף

 למיכאל כי, לא בכלל. מיכאל היה לא זה אבל. ממנו המתרחק גבר של

 שחור שיער היה ממנו שהתרחק ולגבר, זהובים תלתלים היו שלו

 .וקצוץ

 ולא נעמי את ולא תרצה של המיטה את ראה לא, חזרה ראשו כשסובב

 בבית שם אותו נטשו הנה כי בו אחזה חרדה. הגברתן האח את

 את שם ימצא ולא החולים לבית המוות מלאך יגיע ואולי. החולים

 תרצה כי המוות למלאך יונה יסביר אם וגם. ימצא יונה את רק, תרצה

, וכלל כלל מתקוממת ואינה שם לו ממתינה והיא, להוספיס נסעה

 וזה. יונה את אליו ולקחת מאוד להתאכזב מוותה מלאך יכול עדיין

 רבות שנים עוד לחיות התכוון שיונה משום שיקרה אסור כמובן

 כי, וכלל כלל למות התכוון לא יונה, האמת למען. מאוד רבות ואפילו

 במלחמתו ושוב שוב ניצח, הסיכויים כל כנגד, היום שעד ייתכן לא הרי

 על המוות מלאך של שידו נראה כשהיה וגם, המוות מלאך עם

 מפלה ינחל עכשיו דווקא? מה אז. לו וצחק יונה ממנו חמק, העליונה

 ?לידיו ייפול קרבות ושבע ניסיון למוד כשהוא, עכשיו דווקא? שכזאת

 ובדיוק, החולים בית במסדרון והנה הנה מתרוצץ והחל התעשת יונה

, עפתזו נעמי. נעמי יצאה ומתוכה, נפתחו דלתותיה, במעלית כשהבחין

 יספה ולא נזפה היא!!!"  אבא. "בעיניה ודמעות נעמי, נואשת נעמי

. וירדה המעלית ירדה. המעלית בבטן נבלעו והם, אחריה אותו וגררה

 תרצה של הקרב ומותה, למטה היורדת במעלית בתו ונעמי יונה עמדו

 .ביניהם עומד
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, האמבולנס בתוך תרצה של מיטתה הייתה כבר, המעלית מן כשיצאו

 בכבודו האמבולנס כנהג שהתגלה, הגברתן האח. עליה שוכבת רצהות

, צעיר בחור היה הוא. הרכב אל להיכנס ושקיותיו ליונה עזר, ובעצמו

 שהיא, סיגל מאיזו בטלפון הודעה קיבל שבדיוק ומכיוון, ונמרץ חביב

 סגר הוא. ממש מצוין היה רוחו מצב, הערב אתו לצאת ותשמח פנויה

 בידה לאחוז ומיהרה התיישבה נעמי שגם לאחר האמבולנס דלתות את

 ופניו עליצותו את בלע הוא ִאמה בידי האוחזת הבת למראה. תרצה של

 .עיניו את לעטר המשיך רצוני בלתי ברק אך, הרצינו

 חודש היה זה. וייצמן רחוב אל איכילוב החולים מבית יצא האמבולנס

 לחלונות מבעד שנשקפו לשמיים. נפלא היה באמת האוויר ומזג, מאי

 האירופיים השמיים של הצבע כמו. עז כחול צבע היה האמבולנס

 מסטול היה כשהעולם, 0291-ב להוריה תרצה ששלחה בגלויות

. מתיו ואל אליו עצמה וכבלה יונה את שפגשה לפני רגע. ומשוחרר

 הביט יונה...  ויונה. בתרצה הביטה נעמי. בשמיים הביטה תרצה

. חדש זוג לו לקנות כדאי ואולי לוחצות קצת שהן לעצמו וחשב בנעליו

 אפשר-ואי, גדותיו על עולה הארון. חשב הוא, בארון סדר לעשות צריך

 בגדיו את מחדש לארגן יוכל והוא, מקום יתפנה עכשיו. כלום למצוא

 הנאספות השקיות על תתלונן לא כבר תרצה. רכושו כל ואת וספריו

 על הנערמים הספרים על אל וגם הארונות את הממלאים הבגדים ועל

 קלוס יונה לעצמו חשב כך. והספות והכיסאות והשולחנות המדפים

 אל אשתו תרצה את המסיע באמבולנס, בחייו לראשונה, יושב בעודו

 הביאה לא הזאת המחשבה מה משום אבל. השומר בתל ההוספיס

 .הקלה עמה
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 התרצ גרו שם, המלך שאול לשדרות פנה האמבולנס וייצמן מרחוב

 רק לשם עברו הם. העיר של לבה בלב, גבוה מגדל בפסגת קלוס ויונה

 ולכבוש לנסות רצה ויונה, לנכדים להתקרב רצתה תרצה. שנתיים לפני

 ורצה קלוץ יאנק היה כשעוד. שנה שישים לפני כמו. העיר את. אותה

 עליו ייחתם ששמו דבר כל או מחזות או שירים או ספרים לכתוב

. למוות ולא לחיים נועד שהוא ידע אז כבר. למוותא לבן אותו ויהפוך

 הם שהרי, לייעודו ניצחת הוכחה מבחינתו שהיו מתיו כך על יעידו

 עוד לקנות במקום ספרים כותב היה באמת ואולי. חי הוא ואילו מתים

 שערו עם מיכאל. המתוק, היפה מיכאל. מת מיכאל אז אבל. מהם ועוד

 גופו עם מיכאל. הנמשים זרוע הקטן ואפו התכולות ועיניו הזהוב

 גבר כמו שנהם מיכאל. זרועו על המקועקע והמספר והחסון הצנום

 את מטיחים היו בלילות. יונה משל רבים היו ומתיו ילדה כמו וייבב

 להם הייתה ולרגע, נשימה חסרי קורסים שהיו עד בזה זה מתיהם

 . נחמה

 פשוטות תיוזרועו, מלאך כמו יפה, בחדרו תלוי מיכאל את מצא הוא

 מיכאל את נשא, יאנק אז שנקרא, יונה. פועם עוד ולבו לצדדים

 מיכאל של לבו אבל. יידום שלא  הפועם לבו אל לדבר וניסה בזרועותיו

 ולכתוב הגדולה העיר את ועזב קלוס ליונה הפך קלוץ ויאנק, נדם

 .משפחה להקים החליט. ניסה לא כבר ספרים

  

 ומתים, כאן נולדה היא אבל, משם באו שהוריה, תרצה את לו הכירו

, החיה אמו את וגם בשלווה יונה של מתיו את קיבלה והיא, לה היו לא

 .פייגה. ציפורה

 הישרדות ויצר לחיים עזה תשוקה בעלת יפה אישה הייתה קלוס פייגה

 אף למושכת אותה והפך החומות מעיניה קרן אשר, פשרות יודע שאינו
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, רבות בשנים ממנה מבוגר שהיה הסוחר לאברהם נישאה היא. יותר

 שכשאין ותאמר היפה פייגלה תחזור שנים כעבור. לו היה כסף אבל

 לא אהבה, כסף כשהיה גם אבל. החלון דרך בורחת האהבה, כסף

 עצמותיו) עוד אליו שב ולא מביתו אחד יום יצא כשאברהם. הייתה

 היום עצם עד ליטא ביערות אחים קבר של בתחתיתו מוטלות כנראה

. הקלה חשה לבה בסתר אולם, משכנע באופן קוננה פייגלה(, הזה

, לעצמה שאימצה המסחר כישורי את כלל לפייגלה אברהם של עזבונו

 .קלוס יונה הוא, יאנק, זכר ובן

 העזה תשוקתה את אבל, הנאים תוויה את מאמו ירש שלא יאנק

 יוםב. חלוקות הדעות. 1, ואולי 02,2 בחורף נולד, ירש גם ירש לחיים

 ידעה פייגלה. מדי יותר חתכו שמא רבה דאגה פייגלה דאגה לו שחתכו

 יאנק. מספיק תמיד לא הוא גם ושממון, ובאונו בממונו נמדד שגבר

 מבשרת  וצמרמורת, היפה שדה את לו נתנה ופייגלה, וצרח צרח הקטן

 חלב זרנוקי. הוורודה בפטמה הזעיר הפה כשתפס, בה אחזה רעות

 שדיה. בכתה פייגלה. מעיניה דמעות, היפה יגלהפי של משדיה פרצו

 .בכה הקטן יאנק גם. בכו

                                                       

♦ 

  

 סיבה שום כמובן הייתה לא. השלום דרך על בשלווה שייט האמבולנס

 לו הצפויה הפגישה על במחשבות להפליג היה יכול הנהג כן ועל, למהר

 נעמי? לומר אפשר כבר מה. דממה שררה האמבולנס תיבירכ. בערב

 משהו, משעשע משהו, ונחמד קטן משהו. משהו לומר מאוד רצתה

 תרצה של בידה החזיקה רק והיא, באו לא המילים אבל. מנחם

. הנסיעה אימת את ִאמה עם לחלוק מנסה, היבש עורה את וליטפה
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 בחלון פיםהמתחל המראות פני על שוטטו תרצה של התכולות עיניה

 .לשער רק היה ניתן מחשבותיה את. האחורי

 אל הגיעה הבלהות ונסיעת, החולים בית בשערי האמבולנס כשנכנס

 וקיווה הביורוקרטיה כל את לנהל לנעמי נתן הוא. ליונה רווח, ִקצה

 דירתו אל לחזור כבר יוכל והוא, במהרה תסתיים הזאת הפרשה שכל

 של עקצוצים שחש מכיוון. לו שמחכים הספרים אל, המגדל שבפסגת

 לנעמי הודיע(, הבוקר ארוחת מאז פיו אל דבר בא לא ובאמת) רעב

 .בקרוב וישוב לאכול הולך שהוא

 שנשקפו, העצים לצמרות נשקה כבר כשהשמש ההוספיס אל שב הוא

 אותו וכשראתה, החלון ליד עמדה נעמי. 010 בחדר הגדול לחלון מבעד

 יונה את סקרה היא!".  הגיע הוא הנה": שבידה לטלפון הודיעה, נכנס

 שאלה ולא אתו שגרר" סטימצקי"ו" ספרים צומת" של השקיות ואת

 מכן לאחר?".  זמן הרבה כך כל לקח זה למה" או?"  היית איפה"

 עד לפחות, יולדות לחדר אליה הולכת אני. המים ירדו לרותי: "אמרה

 צריך אתה": הוסיפה היא הבנות-אי יהיו שלא כדי". יגיע שגילי

 .והלכה", שאחזור עד אימא עם להישאר

 בחדר אשתו תרצה של מיטתה ליד יושב קלוס יונה עצמו את מצא כך

 היה ולרגע, עצומות היו תרצה של עיניה. השומר בתל בהוספיס 010

 גניחה אבל, הביתה ללכת יוכל והוא, מתה כבר הנה כי לו נדמה

 ויונה, ירד הערב. תהשע הגיעה לא עדיין כי הבהירה מפיה שנמלטה

 אבל, הכניסה דלת אל יפנו שפניו מנת על ישב שעליה הכורסה את הזיז

 קם כן על. שמאחוריו והחשכה החלון אל פונה שגבו הבין משהתיישב

 שבה זווית שמצא עד והנה הנה הכיסא את הזיז ארוכות דקות ובמשך

 בוג, 010 בחדר שם ישב הוא. יחד גם והחלון הדלת על לצפות יוכל

 .המוות מלאך עם למפגש ומוכן דרוך והוא, זקוף
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 צלצל הוא. בבוקר שבת יום היה זה. אמו של מותה ביום נזכר הוא

, לדירתה מדירתו הקצרה בנסיעה נזכר הוא. ענתה לא והיא, וצלצל

 הדירה אל נכנס כיצד נזכר הוא. בבטנו שבעבעה המוזרה בהתרגשות

 שולחן ליד יושבת, יפהה פייגלה פעם שהייתה אמו את מצא וכיצד

 של ודמעות, שלפניה הדייסה קערת בתוך שקועים היו פניה. המטבח

 נקברה היא. שבת יום בבוקר, אותה מצא כך. לחייה במורד ירדו סולת

 שארית אל ומיהר קדיש עליה אמר ויונה, חיפה בפרברי עלמין בבית

 .מתמיד מבטיחים שנראו חייו

 כמה להבין וניסה הגוססת התרצ של מיטתה ליד יונה ישב עכשיו

 שתיוותר השארית נראית מבטיחה וכמה חלפה כבר חייו משארית

 בכוונתו שאין היטב זכר הוא. תרצה את שיקבור לאחר חייו משארית

 לגבי שונים בחישובים עסקה שלא, תרצה ליד ביושבו עתה אך, למות

 ךכ ביושבו עתה, כבדות ונהיו שהלכו נשימות נשמה אלא, חייה שארית

 .ללבו ספק התגנב, לידה

, טולק ודודו הכיר שלא אביו אברהם. הרבים מתיו חלפו עיניו לנגד

 בלי ראשון יום ערב כל ביתם את פוקד שהיה משום היטב הכיר שאותו

, בלילות עליו שומרת שהייתה צירלה. מתה היא שגם, רוזה דודה

 שהייתה ה'ואדג. לאן אמרה לא פעם ואף יוצאת הייתה כשאמו

 שבחרה ה'אדג. ממנה יפה שאף הטוענים ויש, אמו של הטובה תהחבר

 כך אחר שנים ונהרגה מותו אל הקטן בנה יוזק את כששילחה בחיים

 בזה, עיניו לנגד המתים חלפו. בה התנגש אופנוע כשרוכב, בפלורידה

 .ושוב שוב מופיע ביניהם ומיכאל, זה אחר
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♦ 

 

 קולות נשמעו מרחוק .ושקט. השומר שבתל ההוספיס על ירד הלילה

 שליד הכורסה על ישב קלוס יונה. טלוויזיה מכשיר של עמומים

 כנראה. קמעה פעור ופיו, שמוט היה ראשו. אשתו תרצה של מיטתה

. ילדה רותי. נעמי הייתה זאת. משנתו אותו העיר טלפון צלצול... נרדם

. הספיקו לא. אפידורל בלי. מדהימה לידה. מאות ארבע קילו שלושה

 היא מחר אולי, אימא עם לדבר רוצה היא. מאושרת אבל עייפה תירו

 ושיעיר? לא למה, גלגלים בכיסא שתבוא, התינוק את לראות תבוא

 לדבר רוצה רותי, הטלפון את לה שייתן ובעצם, לה ויספר עכשיו אותה

 ???אבא. עכשיו איתה

 הושיט יונה. החשוך בחלון נעוצות, פקוחות היו תרצה של עיניה

 .הודיע הוא", נעמי זאת. "הטלפון את הלעבר

 .שתקה תרצה

 .שתקה עדיין ותרצה, מלמל הוא", אותך רוצה היא"

 .לחש הוא...", תינוק... היא... רותי"

 .ולשתוק לשתוק המשיכה ותרצה

 ונעמי צעקה ונעמי דיברה נעמי. בכלל שתקה לא דווקא בטלפון נעמי

 הוא. מהמכשיר ושבקע הקולות אל שעה לא קלוס יונה אבל, בכתה

 דקר הוא ואז, אשתו תרצה של בפניה ארוכות דקות מהופנט התבונן

 ממקומו קם, נתפס בלתי באופן דוממת שהייתה זרועה את באצבעו

 .לרופא לקרוא בוודאי צריך. מהחדר לצאת ופנה

 שנהוג ונזכר באשתו אחרון מבט נתן, 010 חדר של הדלת אל כשהגיע

 פתאום אך, אליה לגשת אם בדעתו חכך לרגע. המתים עיני את לעצום

 ועל בזרועה אותה שדקר כך על בפניה בוש הוא. גדולה בושה בו אחזה
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 ועל ביניהם שהעמיד הספרים ערמות ועל יבשים ולבו שעיניו כך

 .מיכאל

 עבר אל כבדים בצעדים וצעד 010 מחדר ויצא אליה גבו את סובב הוא

 .חייו שארית
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 יהורם גלילי

 

 הדלת לגן עדן 

 

 ָלַאְרמֹון הטֹוְסָקני הֹוִתיר ָאָמן ֲעלּום ֵׁשם  ַּבְּכִניָסה

ן.  לֶׁת ַהְּכִניָסה ְלַגן ֵעדֶׁ ת דֶׁ  אֶׁ

 ַתְבִליִטים ַמְרִהיִבים 

 ָׁשָנה, ָּבֵעץ ַהּבֹוֵהק. 011-ְּבֵני ּכְ 

 

ת,ַמְלָאִכים ְמחֹוְלִלים ְּבָכל ִפָנה ּוִמ  רֶׁ  ְסגֶׁ

 תֹוְקִעים ַּבֲחצֹוְצרֹות ְלבֹוא ַהְגֻאָּלה,

 ְמגֹוְנִנים ְּבגּוָפם ָהֵעיֹרם ַעל ַחָּוה,

ה ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ת ַהָנָחׁש ַהְמַפתֶׁ  לֹוְכִדים אֶׁ

ת  ל ַאְבָרָהם.ָהַאִיל עֹוְקִדים ַעל ַהִמְזֵּבַח אֶׁ  ׁשֶׁ

ם ִמַּבַעד ְלָמָסְך ְמֻעְר   ָפל, ֲאִני ַמִּביט ָּבהֶׁ

לֶׁת    ַמְבִחין ֵּכיַצד ְּבַמְׁשקֹוֵפי ַהדֶׁ

ַתע ֱאִליֵלי ְּכַנַען ַהַקְדמֹוִנים,  ִמְתעֹוְרִרים ְלפֶׁ

 ִשְנָאָתם ַהֵשִמית ָהַעִתיָקה, ְמַלִּביםּומּול ַהצּוק ָהֵאיָתן 

 ִמְתַחְזִקים ִעם ָּכל ִצּיּוץ ִגְזָעִני ּופֹוְסט ִמְתַלֵהם, 

 .ָּכִפּיֹותי ַהִּכפֹות ְלֵבין חֹוְבֵׁשי הַ ֹוְבׁשֵ ִשְנָאה ֵּבין ח

 ת.  צֶׁ ִמ ְת ָפ רֶׁ 
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 קווים מתעקלים

 

 ִמְתַעְקִלים ְּכָואִדּיֹות ֲעֻמִקים, ַקִּוים

ת ִסיָמֵני ַהְזַמן,   חֹוְרִצים ְּבַכף ָיִדי אֶׁ

ְגֵלי ַהֵזָעה, ת אֶׁ  ְמַנְּוִטים ְּבִבְטָחה אֶׁ

ת ְּכֵלי  ַהְּכִתיָבה. עֹוְטִפים ְּבֹחם אֶׁ

 

 ִעגּול ָלָבן הֹוִתיר ַעל ָיִדי ַהְזַמן,

ף, רֶׁ  ְמחֹוָגיו ְמַתְקַתִקים ְלֹלא הֶׁ

 ִּבְזכּוִכית ְשרּוָטה ְּכמֹו ָמַסְך ַחַּיי,

 ִמְׁשַתְקִפים ִזיַפי ַהַחִדים ְּכַתַער.
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 ליל הסכינים הדוקרות

 

ת ְּבָשִרי,ְמַנְתִחים חֹוֵתְך ְּבִמְקצֹועִ  ַתַער  ּיּות אֶׁ

 ְמַטְפֵטף ְׁשלּוִלּיֹות ֲאֻדמֹות ְּבִפי,

ת ָּכל ַמְכאֹוַבי,  ָהאֹוְספֹות ִעָמן אֶׁ

ל ִמְמֲחטֹות ְנָיר ֻמְכָתמֹות ְּכַאְרָגָמן.   אֶׁ

 

 ַסִּכיִנים חֹוְרצֹות ִּבְגרֹוִני ִעם ָּכל ְּבִליָעה,

 עֹוְמדֹות ַעל ַהִמְׁשָמר מּול ָהֹרק ַהָּלָבן,

ת ְקֵנה ַהְּבִליָעה.חוֹ   ְסמֹות ְּבַלֲהָבן אֶׁ

 

 ְלַאַחר ֵליל ִיסּוִרים ְלֹלא ֵׁשָנה,

 ֲאֻרָּכה ְלַמְלָאְך ְּבָחלּוק ָיֹרק,ְוַהְמָתָנה 

ת ַהְּכֵאב,  ַמְזֵרק ָאֹרְך ְמַפֵּלַח אֶׁ

ר ַהְרָדָמה.  ּוַמְזֵרק נֹוָסף ְמַׁשְחֵרר ֹחמֶׁ
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 תאומות

 צליל סלע

 

 התלמידים את אוספת אני. למפגש מתארגנת הכיתה. בבוקר שמונה

 ולהזדרז נעליים בזריזות לחלוץ השקט בקולי אותם ומשכנעת

 והילדים נבהלת אני. לפניי נבעט ספוג כדור, לרגע. להצטרף

 עודם, פנימה נכנסים והם, מקומם את להם מזכירה אני. מצחקקים

 מרימה אני. הבוקר ירש את יחד לזמר ומתחילים בלחש מצחקקים

 מילדים חוטפת, למפגש מחוץ עומדת שוב שאדווה ורואה עיניי את

 לא בטון מילותיה את ומגישה מרדני סנטר אליהם מפנה, חפצים

, לאאאא" – בבירור יותר ושומעת מתקרבת אני. פרופורציונלי

 את בבירור המייצגת בלחי מוחלף והסנטר!!!", שלי זה, לאאאא

 לה אומרת אני", בבקשה החוצה ִאתי גשי, אדווה". הגסה התעלמותה

 והופך גובר קולה אט ואט", לאאאאא, רוצהההה לא אני. "בלחש

 לצד מצד נעים וכולם, החדר את ממלאות צעקותיה. ממש של לצעקות

 אם, מהכיתה אדווה את להוציא שצריך לכולנו ברור. נוחות-באי

 .לאו ואם תרצה

 בי בועטת ומרדני קטנטן כגוש והיא ,בזרועותיי אדווה את אוספת אני

 שנקלע חפץ בכל בועטת אדווה לכיתה מחוץ. באוזניי חזק וצורחת

 אותה תביאי!!! שלי אימא את תביאי, "ומייללת צורחת היא. לדרכה

, ואני את, אדווה, יחד הזו המצוקה על לגבור נצליח אנחנו!!!". "עכשיו

 שמאפשר מרחק על שומרת אך, רך בטון משיבה אני", אימא בלי גם

 את ישחרר הזה המרדני שהגוזל. כעסה את ולבטא לבעוט להמשיך לה

. אינסופיים מרגשות כולה ממש מורכבת היא הרי, חושבת אני, זעמו

 רוצה אני!!! שלי אימא את תביאי. "שהוא היכן להשתחרר חייבים הם
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 שמגדלת?? לאימא, "בפליאה שואלת אני?" מכות". "מכות לה לתת

 לך חדה, שירים לך שרה, אותך מחבקת, אותך כילהמא, אותך

. הקיר על ונשענת מיואשת מתיישבת אני. עונה היא!" כן...?". "חידות

 שנקרא הזה הרגשות גוש את להכיל הרגיל מן יותר לי קשה הבוקר

, בי מבחינה היא, לצד מצד לזוז ממשיכה שהיא לאחר. אדווה

 תינוק של כמו לשכיבה הופכת ישיבתה. רגליי על ומתיישבת מתקרבת

 .לשאלה ממתינה היא. בי בוהות, וגדולות כחולות עיניה. אמו בזרועות

 יודעת את. "מתלבטת ולרגע לומר מתחילה אני...", אדווה, יודעת את"

 קרה, מה" – בפליאה שואלת היא?" לך קשה למה?". "קשה לי שגם

 אני?" תאומה אחות לי שיש לך שסיפרתי זוכרת את?". "משהו לך

??" לשיר משהו קרה...". "שיר... נכון. "עונה מיד היא!" שיר. "שואלת

 מה". "משמח משהו קרה... כן, כלומר... לא. "בדאגה פונה היא

. נופלות ופניי, עונה אני", הבית את עוזבת היא. "תוהה היא?" קרה

 בן מצאה היא כי עוזבת היא??"; "משמח זה למה?? אותך עוזבת היא"

 היא אז". "להתחתן הולכים שהם וכנראה, מאוד תאוהב שהיא, זוג

. עונה אני", טוב דבר זה. "המומה שואלת היא??" עלייך אותו העדיפה

 בעיניו בי לבהות ממשיך הזה הקטן הגוש". בחיים כזה שלב מין"

 ופתאום בה מתבוננת אני... ומתוק זהוב בפוני התחומות הגדולות

 להסתבך נוטה. כך כל רגישה, מובנת בלתי ילדה, עצמי את רואה

 .כמוני בדיוק

 נשאבת אני ִאתה ויחד, מבקשת לרגע אדווה", שיר על לי תספרי"

 .בזמן אחורה

 אז אנשים מספרת שאימא מה לפי. השמונים שנות בסוף נולדנו"

 מבטן לצאת מיהרתי אני. פרוע שיער להם והיה, מצחיק קצת התלבשו

 ואת, בחוץ שם צאשנמ מה כל כלפי סקרנית, האפשר ככל מהר אמי



 

 

66 

. השני לכיוון שחתה שהיא אומרת אימא. החוצה למשוך נאלצו שיר

 של הפלא ובסיפור, גדלנו שלו הרקע שעל הלידה סיפור לפחות זה

, לבית קרוב תמיד שנשארת אחת להיות גדלה היא והתרנגולת הביצה

 את לפעמים ומפספסת העולם את לגלות היוצאת סקרנית כילדה ואני

 ."רךשבד הסכנות

 ציונים לה היו, הקשיבה תמיד: שצריך כמו הכול עשתה תמיד שיר"

 ולסדר לנקות אהבה מכול ויותר, בסביבתה הסתדרה היא, מעולים

 שברירית קטנה הייתה היא. מתוקים תלתלים היו לשיר. הבית את

 הייתי כשלא ובפרט, בגאווה מעלה צווארה את לזקוף תמיד ואהבה

 ."שלה בקצב לעמוד מצליחה

 נהגנו ותחתיו, שטיח פרוש בינינו כאשר, אחד בחדר יחד גדלנו"

 שהיא בטוחה הייתי תמיד איכשהו אבל, המשחקים כל את להחביא

 אדווה!" )הגדולה האחות אני הרי. בחדר הבלאגן את יוצרת

 .(מצחקקת

 שני על שנשענו מיטות שתי להן עמדו ההררי השטיח צדי בשני"

 ציורים תלויים היו ועליו לבן שלי – רתאח מעוצב היה קיר כל.  קירות

 של תמונות תלויות היו ועליו אפרסק בצבע שיר ושל, שציירתי

 החדר של האחר לחצי אחת כל מביטות היינו לילה כל. המשפחה

 לספר נכנס היה אבא פעם מדי. נרדמות שהיינו עד בלחש ומצחקקות

' אוזנייםב הזהב מטבעות עם הגמד' על או' המרק בסיר הענק' על לנו

 ."להירדם לנו לגרום לנסות כדי

 אני. תינוקי בקול צועקת אדווה!!" המרק בסיר הענק על לי תספרי"

 תוך אל ישובים כולם את ורואה הכיתה חלל תוך אל מבט מגניבה

 אני," פנימה שנחזור הזמן הגיע. אדווה, אחרת בפעם. "למידה מעגלי

!". עכשיו לי ספרית את!! לא" בזעקתה אותי קוטעת היא אך, עונה
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 לי שתספרי לי תבטיחי אז". "לכיתה כנסי, אחרת בפעם, אדווה"

", בסדר. "ולכמיהתה לעיניה נכנעת ואני, מבקשת היא...", בהפסקה

 ".בהפסקה נמשיך, "עונה אני

 לתלמידים מסבירה, ללמד מתחילה ואני, לכיתה יחד נכנסות אנחנו

 ביקש שיר של זוגה בן כיצד מיד נזכרת ואני, היקף מחשבים כיצד

 בצאתנו. וחשש געגועים מתמלאת אני. אצבעה מידת את לגלות עזרה

 לקרני ומתמסרת הרענן הדשא מרבד על מתיישבת אני להפסקה

, לכיתה מחבריה הרחק, לידי כהרגלה מתיישבת השש בת יעל. השמש

 הבטחת, אהה, אהה, "וצועקת לכיווני אצה אדווה. ראשי את ומלטפת

. תתיישבי, בואי, "ועונה לרגע בה בוהה אני". שתספרי יל הבטחת!! לי

 זרועותיי תוך אל מצטופפות ואדווה יעל". סיפור לך אספר אני

 .בנינוחות ונשענות

 את פקחתי. מוכר מונוטוני רעש לצלילי הלילה באמצע התעוררתי"

 השני בחצי, שיר של המיטה על יושבת אימא את וראיתי הקטנות עיניי

 הדים שואבת, מפלסטיק מֵסכה פניה ועל אמי בזרועות שיר. החדר של

. לצדה והתיישבתי מהמיטה קמתי. נשימתה את להסדיר בניסיון

 שהאדים ואמרה כעסה אימא. לצחוק והתחלנו זו על זו הסתכלנו

 השמיכה את ומשכתי ציווָיה פי על למיטה חזרתי אז, החוצה בורחים

 לצחקק המשכנו. זרהבח בי הביטה והיא בשיר בהיתי. הסנטר לגובה

 ..."הלילה כל

 כמה. זו לצד זו, האוטובוס בתחנת יחד חיכינו שלמחרת בבוקר"

 שמעתי. לצדי ולא לצדה עמדו אך, הצטרפו שיר של לכיתה מחברותיה

 והיא קטנות ממש עיניים לה יש. מצחיקה אחותך, 'אומרות אותן

 אבל, ןנכו די היה גם זה הרב ולצערי, צחקקה שיר'. ברור לא מדברת

 ."הצחיק לא זה אותי
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 וגם נעימים לא דברים אומרים לפעמים עלי גם. "לדבריי נכנסת יעל

 את שאמשיך ומבקשת מתפרצת אדווה...". מצחיק לא זה אותי

 .הסיפור

 אבל, החלון לבין בינה והתיישבתי הספר בית של ההסעה על עלינו"

 להחזיק ירצית. לצחקק המשיכו הן ויחד חברותיה עבר אל נשענה שיר

. מוזמנת לא הרגשתי אבל, ִאתה יחד לצחוק רציתי, היד את לשיר

 ."הוואדי עבר אל החלון דרך והתבוננתי בחיקי ידי את שמרתי

 – בוואדי העצים על שוב שנטפס לשיר קראתי הספר מבית כשחזרנו"

 שעליהם עצים הרבה כך כל בו שהיו, ויפהפה ארוך ירקרק וואדי

 שלי חברות. 'והיססה מולי עמדה שיר. יםבת ולבנות לטפס יכולנו

 והלכה אמרה היא?' טוב, אחרת פעם. אליהן לבוא לי קראו

 ."בעקבותיהן

 את שוב ופקחתי מונוטוני רעש לצלילי שוב התעוררתי הלילה באותו"

 והיא שיר של המיטה על שוב ישבה אמי. מדי הקטנות עיניי

 שנפלטים בניםל ואדים הפנים על הפלסטיק מֵסכת עם, בזרועותיה

 לא? מה'. 'הראש לי כואב, אימא' ואמרתי באמי התבוננתי. ממנה

 שיבינו רוצה את אם, הפה את תפתחי. אומרת שאת מה את מבינים

. מים תשתי אז!'. 'הראש לי כואב, 'יותר ברור בקול אמרתי אז'. אותך

 ."אמי השיבה', אינהלציה באמצע אנחנו

 מרימה, משיבה אני...", קצת. ..כן. "שואלת אדווה?" עצובה היית"

 את לשמוע כדי שהצטרפו ומיכל נעה, בגלעד פתאום ומבחינה עיניי את

 .מסקרנות נוצצות עיניהם. הסיפור

 פרוש רווח עם הפעם, האוטובוס בתחנת חיכינו שלמחרת בבוקר"

 ומיד, לפתע שאלה שיר', מה. 'פעמים כמה לכיוונה הצצתי. בינינו
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 לא כבר שיר והפעם, הגיעה ההסעה. לצדה לעמוד הצטרפו חברותיה

 ."לידי ישבה

 ומושך ִאטי בקול שואל גלעד?" בחברתך לה נעים היה לא, מה"

 מגיבה אדווה!!", לספר להמשיך לה תתנו. "במתח שיערותיו בקצוות

 להמשך ומצפות לכיווני מופנות שוב הנוצצות העיניים וזוגות, בקול

 .הסיפור

 והלכה האוטובוס מן ירדה היא, יוםה בצהרי, הספר מבית בחזרה"

 הקסמים מנהרת על בדיבור עסוקות שהיו, החדשות חברותיה עם ישר

 זרקתי. הוואדי עבר אל ִאטיים בצעדים ופסעתי הסתובבתי. הסודית

 העץ בית את הרסו שוב השכונה שילדי וגיליתי האדמה על התיק את

, עוקר שהם הכרית ואת שברו שהם המקלות את אספתי. שבניתי

 ישבנו, מולי הקרועה הכרית את שמתי. מחדש אותם לסדר וניסיתי

, שיר היא שהכרית דמיינתי. תה מסיבת בכאילו ושיחקנו העץ על יחד

 ." – פעם של שיר לפחות או

 קצת שאולי מבינה אני. הסיפור רצף את קוטע יעל של יללותיה קול

 ותופח קולניות ביללות אך אליה מצטרפת אדווה. לכת הרחקתי

 עניין הכול זה. "לכיווני צועקת היא!!!" עצוב סיפור זה. "אותנטיות

. מתבלבלת נעה?" מה.. פרספקטי. "לתקן מנסה אני", פרספקטיבה של

 מתמלאת ואני, מתנגן הספר בית צלצול. עונה אני!" מבט נקודת"

 ומיכל נעה, גלעד, יעל, אדווה אך, הכיתה לכיוון פוסעת אני. חרטה

! תמשיכי. "זרועותיי את ותופסים הקטנטנות גליהםבר אחריי רצים

 מזמן נמחקו כאילו ודמעותיהם, בקול קוראים הם!" לספר תמשיכי

 אתכם לצער רוצה לא גם ואני, עכשיו אוכל הפסקת לכם יש. "מפניהם

 שיהיה תעשי אז. "האטי בקולו לדבריי נכנס גלעד. מגיבה אני," שוב
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". פרספקטפיפה של עניין זה". לגלעד משיבה ונועה", טוב סוף לזה

 .בידם לחמם פרוסת עם סביבי מתיישבים והם, מצחקקים כולנו

 פתאום שיר. האוטובוס תחנת אל שוב ירדנו שלמחרת בבוקר"

 ידיי שלחתי?'. שלך הספר בית תיק איפה, צליל' ואמרה עלי הסתכלה

 ואמרתי מאוד נבהלתי. בבית אותו ששכחתי פתאום והבנתי גבי אל

?'. הנהג את תעכבי. ובאה אותו להביא הביתה רגע רצה אני, 'לשיר

 ושיר, שיכולתי מהר הכי, הבית לכיוון רצתי. שתשתדל הבטיחה היא

 ."בתחנה עומדת נשארה

 כולם???" מה?? זהו מה. "בי מתבוננים והילדים, לדבר מפסיקה אני

 אני", המשך יש... מתלוצצת אני סתם, זהו לא, לא לא. "צועקים לפתע

 צמאים, בי מתבוננים הללו הקטנטנים הגוזלים. ומצחקקת העונ

 .לספר ממשיכה ואני, בקול קוראת מיכל", נווווו. "למילותיי

 על עלו כולן והן, שיר של חברותיה גם כמו, הגיע האוטובוס"

 ."נסע והאוטובוס... האוטובוס

. שם הייתה לא כבר שיר, בריצה התחנה אל חזרה כשהגעתי"

 כמו ממני נעלמה ששיר איך על, לבכות והתחלתי בתחנה התיישבתי

 שאי טובה הכי החברה, לשיר שלי העזים הגעגועים על, האוטובוס גם

 ."שלי התאומה. לי הייתה פעם

 בי מתבוננת אדווה. אשמע שלא בתקווה בלחש אך ליילל החלה יעל

 - את, אמרת את, את אבל, "מגיב וגלעד והמבולבלות הגדולות בעיניה

 לאבי כיאה, וערמומי צדי חיוך לובשת, המשכתי ואז בהם תיהתבוננ". 

 .סיפורים לנו מספר כשהיה, זאת לעשות מיטיב היה אשר

 היא. מתנשפת, התחנה אל בהליכה הגיעה שיר דקות כמה כעבור"

 שבדיוק, אמי. האסתמה התקף בגלל הצליחה לא אך לדבר ניסתה

 המשאף עם אליה ורצה בשיר הבחינה, לסידורים לצאת התכוונה
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 שניסתה הסבירה היא, הוסדרה שיר של כשנשימתה. גדול ובחיבוק

, בדרך אותה להוריד הסכים ולא נסע הוא אך לחכות הנהג את לשכנע

 ."ברגל הדרך כל חזרה ושהיא, הבאה בתחנה רק אלא

. חזרה ידי את אחזה והיא, שיר לעבר בהיסוס ידי את אז שלחתי"

 פשוט ושהיא, התאומה אחותי את איבדתי באמת שלא פתאום הבנתי

 אפשר מרווח כל והרי, בינינו המרווח כמו ממש – התרחקה קצת

 ."לצמצם תמיד

 את אומרת שאני עד, ולבהות לעמוד ממשיכים הקטנטנים הילדים

 אני", זהו, כן. "רחב בחיוך שואלת נעה?" זהו, מה'. "סוף' המילה

 מן ורצים יםמצחקק, מחייכים, בזה זה מתבוננים הם. בחיוך משיבה

 ואז, מחייכת, בי מתבוננת, במקומה נשארת אדווה. ביד יד המקום

 .המרווח ואת... הקצב את מדביקה, הילדים יתר בעקבות רצה
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 פתיחה  

 2015לונדון,   
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 כתריה עמיאל

 

 והח

 

ִדַּבְרָת   ֵאַלי אֹו ִאִתי אֹו ָעַלי ְּכׁשֶׁ

ם ָׁשַאְלָת  צֶׁ ִני ָמה ְּבעֶׁ  ִממֶׁ

ָשַקְעָת ָׁשַתְקָת ָּבַרְחָת ָתַקְעָת   ְּכׁשֶׁ

ם ָהַלְכָת ָחַזְרָת  צֶׁ  ָמה ְּבעֶׁ

 ָצַעְקָת 

 ָעַלי 

ה ָמֵלא   ִרמֹותְּבפֶׁ

 ָלָמה

 ָאַכְלְת 

ת ַהַתפּוחַ   אֶׁ

 ָיַדְעָת אֹו ָׁשַכְחָת 

ָּיַדְעִתי אֹו ָׁשַכְחִתי  ׁשֶׁ

ת ָמה   אֶׁ

ֹּלא ִקִּויָת ׁשֶׁ  ׁשֶׁ

ה ְוֵכִלים ָנִאים ִמ  ת ֵּבין ַּבִית ָנאֶׁ פֶׁ  ְצטֹופֶׁ

 ֲאִני מּוַצר ְצִריָכה ְמֻבָקׁש.
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 ההזר

 

ת ִּבי ֵעיַנִים ֵתל צֶׁ  ָאִביב נֹועֶׁ

לֶׁט: ְירּוָׁשַלִים ְּכִאּלּו   ָהִייִתי ׁשֶׁ

 ְּכמֹו קֹוץ ִעֵקׁש ֵּבין ׁשֹוַׁשִנים 

ת רֶׁ  ְמַהגֶׁ

 נֹוַטַעת ַעְצִמי ְּבֹכַח 

ץ ֹל רֶׁ  א ִלי ְּבאֶׁ

ִּלי   ַהְּבָגִדים ׁשֶׁ

ט ִפְרחֹוִני ַעל ִקיר ִמְטָּבח   ְּכמֹו ָטפֶׁ

ִּלי  ַהִדּבּור ׁשֶׁ

ל  רדֶׁ 'נְ ִמְבָטא ֵתל ֲאִביִבי ֲחַסר גֶׁ  ֲאָדָמה ְיֵבָׁשה ַתַחת ִלטּופֹו ַהְנָחִׁשי ׁשֶׁ

ן  ת ִמִמְׁשְקֵפיהֶׁ טֶׁ  ָּכְך  ָּכל ָהֲעֻגִּליםְדמּוִתי ַהִנּבֶׁ

ת ַמְצִּביָעה עָ  רֶׁ  ַלי ְואֹומֶׁ

 ַהָזָרה.
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 השה משתינה בעמידיא

 

ת רֶׁ  ַמָשִאית  עֹוצֶׁ

לֶׁם ָיד ְמֻׁשְפָׁשף  ְמִריָמה ּבֶׁ

 ִּבְקִפיָצה ַקָּלה ִהיא ַּבָשדֹות

יָה   ְמִטיָלה ֵמימֶׁ

ת ְנָהרֹות רֶׁ  יֹוצֶׁ

ת ָׁשד צֶׁ  חֹולֶׁ

 ַמְׁשָקה ַגם ַלַחּיֹות

 ְמַקַנַחת ְּבָיָדּה

ת ְש  ת אֶׁ טֶׁ  ָפָמּהמֹורֶׁ

ל ַרֲחָמּה ת אֶׁ צֶׁ  ְמַקּבֶׁ

ל ֲאָדָמה ֲחרּוָכה  ֵפרּוִרים ׁשֶׁ

 ִעם ֵקיָסם ִמֵּבין ִׁשנֶׁיהָ 

ת עֹוָלם  ְמַצּיֶׁרֶׁ

ת רֶׁ  ִהיא עֹוצֶׁ

 ְוָהעֹוָלם ַמְפִליג ָּבּה
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 מר אפלבויםוע

 

השו  טֶּ

 

 ֵאיָנן ְנעּוצֹות ָּבִרְצָפה ַרְגלֶׁיָך

 ה ֹלא ָזז?ָלָמה ַאָת 

ת ָפנֶׁיָך?  ָלָמה ַאָתה ַמְסִתיר אֶׁ

 ָלָמה ַאָתה ֹלא רֹוֵקד?

 ַאָתה ּבֹוֵער ִמְתׁשּוָקה?

 ָלָמה ַאָתה ֹלא ֵמֵעז ְלִהָסֵחף?

 הָליו ְּבלּויֹות ְּכָבר ְזַמן מָ ַנעֲ 

 ָלָמה הּוא ֵאינֹו ַמְחִליף אֹוָתן ְּכָבר

ת ִמְכְנֵסי ַהֵּלי  ָצן ָהֵאּלּוָלָמה לֹוֵבׁש אֶׁ

 הּוא ֲהֵרי ֵאינֹו ַמְצִליַח ְלַחֵּיְך ָלַאֲחרֹוָנה

 ָלָמה הּוא ֹלא ִמְתנֹוֵעעַ 

ָּיזּוז. ה ּבֹוֵער ּבֹו, ׁשֶׁ  זֶׁ
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ִריָרה  ֵאזוֹר גְּ

 

 ְלָידֹו ְלעֹוד ַּכָמה ְרָגִעים אּוַליַלֲעֹמד ָיֹכְלִתי  לּו

ת ַהַמְנִגינָ  ּלוֹ ָהִייִתי ַמְצִליָחה ְלַזהֹות אֶׁ ָּבְקָעה ֵמַהֲחצֹוְצָרה ׁשֶׁ  ה ׁשֶׁ

ל גֶׁ ָהַרְמזֹור ִהְתַחֵּלף ְלָיֹרק ֲעבּור הֹוְלֵכי ָהרֶׁ  הּוא ִנֵגן ַרק ְּכׁשֶׁ

ת כֶׁ ת ְלַהְמִׁשיְך ְוָללֶׁ ם ַעְכָׁשו ַחּיֶׁבֶׁ  ֲאִני ַאַחת ֵמהֶׁ

ׁש ָיְרָדה, ָרִאיִתי אֹותֹו ׁשּוב ַהַפַעם יֹוֵׁשב ַעל ָהִר  מֶׁ ַהשֶׁ  ְצָפהְמַעט ִלְפֵני ׁשֶׁ

ה ָאָדם ְמַצע ָמקֹום הֹומֶׁ ת ָּכְך ְּבאֶׁ בֶׁ ֹּלא ֵהַבְנִתי ֵאיְך הּוא ְמֻסָגל ָלׁשֶׁ ת ׁשֶׁ רֶׁ  זֹוכֶׁ

ִמָּכאן ִאיׁש ֹלא ִיְגֹרר אֹותוֹ  ָּבטּוַח הּוא ׁשֶׁ  ַאְך ָמה ׁשֶׁ

ה ִלי ְּכָלל  ִהְנָך ַוַדאי ֹלא יֹוֵׁשב ְסָתם ָּכְך, ַאָתה ֹלא דֹומֶׁ

ה ְלׁשּום ָדָברַהָשִנים ִטְׁשְטׁש ת ְתִמימּוְתָך ַאָתה ַאף ַפַעם ֹלא ְתַחּכֶׁ  ּו אֶׁ

ָהִיינּו ְיָלִדים ְּכָבר ֹלא ֵּכיף ְלָך יֹוֵתר ִשַחְקנּו ְּכׁשֶׁ  אּוַלי ַהִמְשָחק ַההּוא ׁשֶׁ

ֵשג ָיד ַהְדָבִרים ָהיּו ִנְרִאים ְפׁשּוִטים, ַהֹּכל ִהְרִגיׁש ְּבהֶׁ  ָאז ְּכׁשֶׁ

 ַעַּיְפָת ְּכָבר ִמְּלַנסֹות ְלַנֵצחַ אּוַלי ִהְת 

 ָּכל ָּכְך ָרִציָת ִלְהיֹות ַהָּבא ַּבתֹור ַאְך תֹוְרָך ֵמעֹוָלם ֹלא ִהִגיעַ 

 ֹלא ָרִאיִתי אֹוְתָך ֵמָאז ַאְך ָתִהיִתי ִעם ַעְצִמי 

ת  ָהָיה ָאז ְסִביבְ ַהְתִמימּות ִאם ִהְצַלְחִתי ִלְראֹות אֶׁ  ָך,ְּבָכל ַהָּבָלָגן ׁשֶׁ

ָעַמְדִתי ְלָיְדָך, ִּלי ְּבתֹוְך ַרַעׁש ִּבְלִתי ִנְגָמר ַרק ְּכׁשֶׁ ט ׁשֶׁ קֶׁ ת ַהשֶׁ  ִלְמֹצא אֶׁ

ְמָלה  ת ַהָזרּות ַהִהיא ֵּביֵנינּו ְוַלֲהֹפְך אֹוָתּה ְלחֶׁ  ְלַהְרִגיׁש אֶׁ

ת ֹזאת ִעם ֵעיֵנינּו ַהּבֹוהֹות אּו ה אֶׁ ַלי ַגם ְׁשֵנינּו ַיַחד, ְמַרֲחִמים ּוְמַנֲחִמים זֶׁ

ת ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים  אֶׁ

ת ַהְמֻבְלָּבִלים ּוְמֵלֵאי ַהְסֵפקֹות ַגם אֶׁ  ִיָתֵכן ׁשֶׁ

 תֹוִרי ִהִגיַע?

ה אֹוְתָך ׁשּוב?  ְראֶׁ  ּוָמה ִאְתָך? ַהִאם אֶׁ
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ֹּלא  ְּלָך זֹו ׁשֶׁ ָּבְקָעה ֵמַהֲחצֹוְצָרה ׁשֶׁ ת ַהַמְנִגיָנה ַהִהיא ׁשֶׁ ְׁשַמע אֶׁ ְוִאם אֶׁ

 ִתי ְלַזהֹות ִהְצַלְח 

ת  רֶׁ  ַהִאם ְלַבסֹוף ַתֲהֹפְך ֻמּכֶׁ
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 תישאר

 

ָתרּוץ  ִּבְקִלילּות ְּכֵדי ְלַהְפִחיד ְּכׁשֶׁ

הּו ָירּוץ ְּבֵטרּוף ֵמַהַפַחד  ִמיׁשֶׁ

ת ִׁשנֶׁיָך ַּבֲהָנָאה ַמְבִעיָתה ַתְחשֹף אֶׁ  ְּכׁשֶׁ

ה ִק  הּו ִיְתַחֵּבא ֵמֲאחֹוֵרי ֵאיזֶׁ  ירִמיׁשֶׁ

ם  ְוַהִקיר ַההּוא ַיֲעֹמד ֵּביֵניכֶׁ

ִהְבַטְחָת  ת ָהֵאׁש ְּכִפי ׁשֶׁ ַתִצית אֶׁ  ַעד ׁשֶׁ

ֱאַזל ַהְזַמן יֶׁ  אֹו ַעד ׁשֶׁ
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 2015סרדיניה,   
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 כצאן לרווח

 מצקור דפנה

 

 את חשתי לא מעולם. בתוכי התרחש לא אימא על שנאמר מה כל

 לא, לא. עליו מדברים שכולם הזה האימהי הרגש את. לילד הכמיהה

 את לעצמם מנכסים גברים שגם נראה כי, לכולם התכוונתי. טעיתי

 אין" בקלישאה מתהדרים וכשהם, אימא של רגש מהו לדעת היכולת

 . חבוי אינטרס כאן שיש או מחמיאים הם אם יודעת לא", אימא כמו

 

 על. נהבוהד מירי לא היא אם, בהיריון באישה מושך מה ברור לא גם

 מקרוב לראות שזוכים עד פנטזיה יותר זו. מדברים בדיוק זוהר איזה

 ההדרגתי והתהליך הַמניירות, הפיגמנטציה, ההשמנה, הבצקות את

 .  שנולד חדש אל של מעריצים הופכים שבו

 

 וחייבים ונהוג שצריך למה ולא, סיפור לאף מקשיבה לא מזמן כבר אני

 . כולם אצל ואיך ומקובל

 .החלטתי אני ןאופ בכל

 

 הוא. כלוא כעס, אותו עוטפת סמוקה ארשת. שותק, המום נראה' א

 ִאתו מסוכן לפעמים. בסוף ויגיב יעכל הוא. אותו מכירה אני. נבוך

 . קונספירציה בתאוריות מפליגה אני. פידבק כשאין, ככה

 עד ומבין ומתחשב וברור ונכון הגיוני הכול. חשבתי, מיתמם הוא מה

 הכי פתאום. מתעוררים הפחדים, מוחשי הופך הכול שבו ההחלטה רגע

 שיעביר, שישנה מבטיח ממוצע פוליטיקאי גם. כולם כמו להיות נוח
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 לדעת, ולבצע לקום אומץ באמת לו אין אבל, מגעים שיקיים, חוק

 . מפחיד. אוהדת תהיה לא מהאוכלוסייה שחלק

 היה שלנו שלאמצע רק, באמצע, נצחי קוו בסטטוס עמדנו אנחנו גם כך

 .תפוגה תאריך

, רוצה לא או רוצה או יש. יודע אתה לשתוק רק? מה, שותק אתה מה"

 עצמך את תעשה אל אז, רוצה לא לומר לגמרי זה לשתוק. ושתקת

 ".מופתע

 . ושותק יושב עדיין

 מוביל שתהיה ציפיתי לא.  "אותו בוחנת אני?" לעצמך חשבת מה"

 הצביעות זו מה... עצמך יבפנ לפחות, באמת תודה שכן אבל, חברתי

 ?"הזו

, מתנצלת ולא מצטערת לא אני. לומר עוד יש מה. משתתקת אני גם

 .המעונה הקדוש', א של התגובה אותי מרגיזה פשוט

 .לומר יש שלווה, דומם לשבת נותרתי. החדר את ויצא קם' א

 זה. ארונות ודלתות דלתות וטריקות ורחשים רעשים שומעת אני

 .אורז' שא נשמע

 

♦ 

 

 .ברור היה בהתחלה ממש כבר האמת למען

 לא אחד אף. שקט שרר החולים בבית. כיפור ביום ללדת מזלי התמזל

 סרק מדיבורי אחד ליום ולו ניצלתי. אחרות ולא אותי לא לבקר הגיע

 נכונה להורות וטיפים נבובות מקלישאות, הנקה מהטפות, משעממים

 שכבר וביקשנו הרגע את ניצלנו. מאולץ בחיוך לקבל נאלצת שהייתי

 .בבית נתראה, יבואו לא
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 לא לעצה וכמיהה נותרו. נעלבו וכולם. קונספט לידה-פוסט. חרגנו

 בכל. ולהתנצל להיכנע אלא בֵררה נותרה לא. שפתם דל על ממומשת

 .משפחה זאת

 .כאלה הרבה שיהיו הבנתי כבר אני

 

 בפתח עמדתי. מהתינוקייה הגוזל את לקחת הלכתי הלידה לאחר

 אותי יוביל האימהי שהחיבור, לגשת לאן אדע שפשוט ציפיתיו

 אותו שאריח, עצומות בעיניים בטני פרי את שאזהה, הנכונה לעריסה

 . מרחוק

 אותי עצרה כשהאחות לעצמי חייכתי. אחרת לעריסה שניגשתי מובן

 כולם. לב שמה הייתי לא. ויולדות מסדרונות בין שנטמעתי לפני רגע

 .סינים, חומה צמר ושמיכת שקוף מכל אותו. הדבר אותו נראים

 לי אמרה אימא. הזמן רוב שתקתי. התחברתי ממש לא בבית גם

 . התינוק אל לדבר שצריך

 ?"תינוק עם לדבר לי יש מה על. אימא, לומר מה"

 נחליף עכשיו. "השיבה", קולך את שישמע, פשוטות פעולות תארי"

 ...".מה'פיג נלביש... בקבוק נמלא... חיתול

 ".בגרון לי עובר לא זה? לעצמך מקשיבה את... אימא, באמת נו"

 . דיברתי לא שנה חצי

 

 לא אני, אחרי שנים שלוש, היום עד. נסבלת בלתי הייתה ההנקה

 ומהמועקה אותי שאפפה הגועל מתחושת להשתחרר מצליחה

 בניגוד להיניק לי וגרמו לחץ עלי להפעיל הצליחו איך. שבכניעה

 החשובים..., "בלבד חודשיים למשך להיניק הסכמתי... לרצוני

 "... התינוק של החיסונית המערכת את מחזקים, "אמרו", ביותר
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 שנחסכה לי נראה לא לאחור במבט אך, האלה בדברים מבינה לא

 בתור פרה כמו הרגשתי, זאת לעומת, אני. כלשהי מחלה מִאתנו

 .מקום לשום הולכת לא והמועקה, לחליבה

 קונוטציה בעל איבר נותר הוא. השתנתה לא החזה בעניין עמדתי גם

 לעטין, חלב לבקבוק טרנספורמציה עבר ולא, בלבד למבוגרים מינית

 הניח שלי כשתינוקי, בנוח הרגשתי לא אפילו... קורנפלקס לקערת או

 .המיניאטורית ידו כף את עליו

 

 לא, החברה של הפעורים הפרצופים לא', א של המדומה העלבון לא

 פניה לא ואף יגידו מה על חרדתם לא, המשפחה של מזועזעותה הפנים

 לא ובוודאי נוסף ילד לגדל אותי שכנעו לא אימא של משהו העגומות

 .שלהם בשיטה

 

 .לעבודה לחזור שמחתי הלידה חופשת אחרי

 בשני ה'חנק סבתא, חמישי ביום מהגן גוזלי את יוציא' א. בנטל חלקנו

 אפילו. הדעות לכל הוגנת קהחלו. הנותרים הימים בשלושת ואני

 שלם צהריים אחר, אחד רק יש' א-ש חשבו אחרות אימהות

 .אחר אחד מכל אבא יותר כבר הוא. באחריותו

 

 חיתולים בהחלפת והתמחות אופקים צמצום של חודשים שלושה

 .לסיומם הגיעו שינה וחוסר בקבוקים ושטיפת

 שם להיות או הביתה בערב לבוא מבחינתו. מבין באמת לא היום עד' א

 ורחץ חיתולים החליף הוא גם... משמעותי הבדל לא זה היום כל

 ?ההבדל מה. בקבוקים

 ?"הבא שבוע בגן למסיבה הולך אתה, הבדל אין אם"
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 ?"  יוצא זה יום באיזה"

 בלי ילד לגדל רוצה אני גם? יודע לא הוא למה. אותי ומעצבן שואל' א

 .לוקסוס. ידאג אחר שמישהו. כלום לדעת

 או גוזלי עם להיות אוהב שאתה חשבתי. "עניתי?" משנה זה מה"

 ?ִאתי כשהוא גוזלי את אוהב אתה ששוב

 תזכה לא פה. מדהים אבא שאתה יחשבו האימהות כל. לך כדאי, לך

 ".כזה מלכים ליחס

 

 לשכנע ניסיתי. התורנות ליום בהתאם הלכנו בגן" חשובים" לאירועים

 יודע השד ויום המשפחה ויום ומדורות מסיבות לארגן הגננות את

 .  כהלצה התקבלה מצוקתי אך'..., א של ביום... מה

 

? הגננת של מהכוריאוגרפיה התרשמת איך'. "א את שאלתי...", נו"

 ?"מדהים היה שהריקוד לגוזלי אמרת

 

 .ענה", כן"

 ילד לך שיש אמרה כשהגננת, גאווה והתמלאת לאוזן מאוזן חייכת"

 ?"הוא ןוסקר חכם ואיזה, מדהים

 ".אותו תפסתי... "מחייך' א

 באמת שלך הילד, יודעת אני אבל, ממוש, לכולם זה את אומרת היא"

 ".למדורה גם מוזמן אתה. שנהנית רואה אני. "חייכתי", כזה

 הורים בין מחייכת עצמי את ומצאתי שלי יום על נפלה לצערי המדורה

 ...להישרף שלי מהגוזל למנוע ומנסה אחרים ומתלהבים

 יש אז אבל, לבוא לא אפשר? בכלל מדורה צריך שלוש בן ילד מדוע

 אין, אגב, לאימא. עד לעולמי לגוזלי טראומה-פוסט, בתוצאות לשאת
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 שמגיח ברגע החיים את מסיימת אימא. נהנה כשהילד לא, טראומות

 .  חדש דור לעולם

 

♦ 

 

 ,וגוזלי, והתיק, חנייה. מהגן גוזלי את לקחת עצרתי מהעבודה בדרך

, נוסעים סוף וסוף בטיחות וחגורת, היום מקסים היה וגוזלי, והסייעת

 ?להשתבש יכול כבר מה, רחובות שלושה מרחק

 .האחורי מהמושב גוזלי מלמל",  מים"

 .עניתי", הביתה מגיעים כבר, ממוש, מים אין"

 .רועד בקול גוזלי המשיך", מים, מים"

 ".מים ויהיו, הביתה מגיעים כבר, הנה"

 .בעקשנות המשיך", מים, מים, מים"

 .עניתי לא

 .לצווח התחיל", ממממממייייםםםם, מייייםםםם"

 ...בהקאה נגמר הזה שהבכי לי ברור. עצבנית כבר אני, זהו

 .בבכי ממשיך", ממממיייייייייייםםםם"

 !!" בבית רק, מים אין. "צורחת אני גם עכשיו

 ".ממממייייםםםםםםםםםם, ממממיייםםםםםם"

 ...תאונה עושה ניא שנייה עוד

 ".מממממייייייייייייייייייםםםםם"

 לא אתה למה. מים שתה. הנה, תשתה בסדר, "אמרתי פתאום

 ?"שותה

 ".אין... אבל, "בשקט ואמר לפתע השתתק גוזלי

 !"אין, אומרת שאני מה בדיוק זה. "שאגתי", הללויה"

 .הבית עד בשקט להיות המשיך הוא אבל, להאמין לא
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♦ 

 

 בסוף. אותו מכירה. יחזור כשיירגע. שעות כמה כבר 'מא שמעתי לא

 כל שם להיות או בערב שלבוא הבין בהחלט הוא. דואגת לא, יבין הוא

 כך כל בחול הראש את לטמון אפשר-אי. הדבר אותו לא ממש זה הזמן

 .זמן הרבה

 . התפוגה תאריך עד רק אולי

 גבוה לםלסו אותך להעלות עלול אגו. דואגת קצת זאת בכל אני ואולי

 .חזרה דרך ממנו שאין

 .עונה הייתי לא אחרת, מתקשר' שא חשבתי... מצלצל הטלפון

 כלל בדרך. ה'חנק עלי התנפלה?" כזה דבר עושה מי? השתגעת, תגידי"

 אחרים מה לשמוע מעדיפה היא. שכאלה נחרצות דעות לה אין

 .המשיכה", האמנתי ולא' מא שמעתי. "הרוב לדעת ולהיצמד אומרים

 ולעולם התמונה כל את רואה לא את. "עניתי", תתערבי אל, ה'חנק"

 ".אותה תביני לא גם

 זה ילד. עושים לא שככה יודעת רק אני. תמונה איזו יודעת לא"

 .צדקנית בנימה הקלישאה את ירתה", ברכה

 דברים שייאמרו לפני להסתיים צריכה הזו שהשיחה לי נראה, ה'חנק"

 ".עליהם להתחרט יהיה ניתן שלא

 .ניתקתי

 

 .עצוב' א-ש אוהבת לא אני

 

 אך, אותה מחליפה שאני עד שני בימי להישאר אמורה ה'חנק סבתא

 .ללכת לא דווקא בוחרת היא מה משום
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 . הסיפור אותו שבוע כל

 את ולתקתק המטלות עם לסיים ורוצה עייפה מהעבודה חוזרת אני

 לא ה'חנק סבתא אבל, ולישון ואמבטיה ערב ארוחת לכיוון הגוזל

 אחר נפלאות את לי לספר וצמאה בבית אחריי הולכת היא. ממהרת

 את שמגדלים לוודא מכול יותר ואולי עצה לי להשיא חייבת, הצהריים

 .ראויים בסטנדרטים שלה הנכד

 .מתחילה היא...", בקבוקי לו נתתי"

 אלי מדברים כולם". ִאתי מדברת את, ה'חנק, תינוקי לא אני"

 .בלנס בלתי זה. בתינוקית

 אמרה", יותר גדולים של לפורמולה לעבור צריך... "ממשיכה היא

 מתוק, נכון. "לאוזן מאוזן חיוך עם מהמומחה אישור לקבל ופנתה

 ".גדול כבר אני, אימא, לאימא תגיד...? אומרת שסבתא מה, שלי

 לא הוא ההבדל". אחר אקנה כשייגמר. כלום לזרוק מתכוונת לא אני"

 את מעניין לא זה אבל, מסחרית חברה של זולה ממניפולציה יותר

 .ה'חנק

 .ה'חנק התעלמה", אקנה אני"

 גוזלי אם. לתפארת שניים גידלה הלא, ילדים בגידול מומחית ה'חנק

 וגזים לו וחם לו וקר ועייף רעב שהוא בוודאות יודעת היא, בוכה

 . ספק ללא מומחיות וזו. ושיניים

 ...".אבל, וקיבקב לו נתתי. "שוב התחילה", שומעת את"

 להסתפק מצב יש. "שתמשיך לפני אותה עצרתי...", ה'חנק"

 וישמח יבוא' א מעט עוד? אכל לא או אכל, פשוטה באינפורמציה

 ".מצטערת. מעניין לא פשוט זה אותי. הגוזל קורות את לשמוע
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 בסלון שתשב, תה כוס לה מציעה אני האווירה את לרכך מנת על ואז

 מוקסם להיות אפשר פעמים כמה. מקום לכל אחריי ללכת ותפסיק

 ?לתינוק מאמבטיה

 

♦ 

 

' אח חייב גוזלי' כי רוצה אתה אולי? ילד עוד רוצה שאתה בטוח אתה"

 ?ילדים שלושה יש לכולם כי או

 רק. גדולה משפחה אוהבת אני. יודע אתה, עקרונית התנגדות לי אין

 םימי ושלושה הלידה וחופשת והמושכות הפרויקט ניהול את קח

 ". לבד אותך אשאיר לא, כאן אני. ואחריות, אחד לא, בשבוע

 ולא' א אמר", בשבוע פעמים שלוש מהעבודה לצאת יכול לא אני"

 . שכנע

 חייב לא באמת אתה. "אמרתי", יכולים הגרושים שכל מעניין"

 ". נכון זה, כמוהם

 . להשתנות הולך לא דבר ששום מבינה כבר אני

 .שותק' א

 ".נעתשכ, משהו תגיד"

 .אמר", מסתדרים כולם, טוב יהיה"

 כזו תכונה לך יש. "המשכתי", תפנים, כולם לא זה אני אבל, אולי"

. מטעים' והשתיקה'  'והנראה' שלך הזה' האולי. 'התשובה את לדחות

 ?"פרקטי להיות מוכן אתה. מעצבן זה אותי אבל בעבודה טוב זה אולי

 ".רוצה שאת מה להיות חייב לא אני"

 תחזור אתה. כולם כמו, רוצה שאתה מה להיות חייבת לא יאנ גם"

 תחזיק אתה. בינתיים בי יתעמר גוזלי, לך שבא מתי מהעבודה
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 בי יתעמר וגוזלי, מוערך, חברה רכב, מנהל, ילד+  נשוי בסטטוס

. בינתיים בי יתעמר וגוזלי, גיבוש ערב, לים"מנכ עם פגישות. בינתיים

 ".  למדורה הלכת כי מושלם אבא

 ".יותר מרוויח אני בינתיים, לעשות מה"

 .מתפוצצת רגע עוד". ישתנה שמשהו סיכוי אין כמוך אנשים עם"

 ".העולם את לשנות יכולה לא את"

 ".פרטנר לי שיש חשבתי. שלי העולם את רק לשנות רוצה אני"

 

♦ 

 

 האמת את שגילתה כמי חשה בישראל אם כל. ה'חנק רק לא זו

 מחנכת גם היא אימא. להארה אותה הביאו וגידולו והילד, האלוהית

 אחד במבט לאבחן מומחית ובעיקר חדשנית שיטה ומובילה ותזונאית

 . שלי הקלוקלת האימהות את

 .למדורה להגיע לא הדעת על להעלות יכולתי בכלל איך

 הייתה שלא כסף מעט בלא שרכשה הכלים ובארגז בה צופה ואני

 לאן ותוהה והמניפולטיבית המשומנת ובמערכת ועיקר כלל לו זקוקה

 ? אימא, נעלמה היא

 

 להיות רצה הכול בסך הוא. אותו לחבק' , א-ל להתקשר לי מתחשק

 .כולם כמו

 

 .אבהותם את עוטפת קדושה הילה כיצד חשים אבות גם

 הבוס את להרשים יכולים הם הכול אחרי. ממהרים לא הם בבוקר

 .אמבטיה ושהע הילדים שאחרון עד או אחריו דקות חמש ולהישאר
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 הם לצערם אך, הילדים עם יותר הרבה להיות רוצים היו למעשה הם

 .  אימא כמו ואין קידום לפני ורגע רבה והעבודה יותר מרוויחים

 אבות, מפתיעה בסבלנות חמושים, לִאטם פוסעים הם בבוקר

 את ִאתו חוצים. האל, הנסיך, הגאון את מוליכים וגאים מושלמים

 ממהרים. "ומתעצבנת באוטו ואני, שנתיים בן טפעו של בקצב, הכביש

 !" אידיוט, לעבודה פה

 .סימבה, לראווה הבא הדור את ומציג לִאטו חוצה גאה אב אבל

, סליחה במקום שיזדרז לו אנפנף אם. בעיניו גאוותו את רואה אני

 .בבוקר לו זקוקה לא שאני תוכחה מבט אקבל

 

 ילבש לא' א. לטובתי ואשה ולדעת ולהתייעץ לסמוך יכולה אני' א על

 לִצדי זאת עם ויחד החברתית הביקורת את שעברה פולו מחולצת יותר

 שהוא מה כל. נוצה וכובע פייטים שמלת אלבש אם גם, בגאווה יצעד

 .מושלם באופן עושה הוא לעשות צריך לא

 

 .היום של נחמד הפחות החלק מתחיל העבודה אחרי

 לא אני מחר. אצלי שתשרוץ אול אימא איזו אצל לשבת לי בא לא, די"

 .התלוננתי", חבר לשום מסכימה

. לבד ללכת יכול לא הוא'. "א ענה", שלו החברה חיי על אחראית את"

 ?"חברים לו יהיו שלא רוצה את

 קל מאוד. "התעצבנתי", שלו החברה לחיי תדאג שאתה רוצה אני"

 ".מהמשרד גוזלי של החברה לחיי לדאוג

 .התעלם", בך תלוי הוא"

 ונסענו, השגחה ללא מאוחר עד בשכונה שיחקנו, ילדה הייתי כשאני"

 ארטיקים וקנינו כבישים וחצינו הספר לבית והלכנו באוטובוסים
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 ישנה בינתיים ואימא לחברים והלכנו מים ומלכודות יוסף של בקיוסק

 פוסטמה אימא אצל בסלון ישבה ולא וקראה ותפרה ובישלה צהריים

 ההיא לתקופה מתגעגעת אני. להיפגש רצו שהילדים בגלל רק אחרת

 ".מצפון נקיפות לי גורמות לא מניפולציות. האלוהית הסגידה שלפני

 

 כל על ולשוחח ולקרוא וחדשות שקט רוצה אני בערב שמונה בשעה

 בלתי שזה רק, בשבת נעשה ומה ואימהות וגננות תינוקות מלבד דבר

 . נרדם לא כשגוזלי אפשרי

 פניתי", בצהריים שעות שלוש לישון לו לאפשר לא מבקשת מאוד אני"

 ".שעה חצי אחרי אותו להעיר אבקש. "לגננת

 .ענתה", ישנים כולם"

 לא שהוא נראה. בלילה עשרה אחת עד ער נשאר הוא אז אבל, אולי"

 ".כך כל מרובה לשינה זקוק

 .התעקשה", בוכה הוא אותו כשמעירים"

, כסף הרבה כך כל משלמת אני". בוכה אני, אותו מעירים כשלא"

 . זכויות לי ואין, חשבתי

 .ענתה", מקובל לא זה"

 ?" מהמקובל מעט לזוז אפשר-אי"

 ".עולם סדרי לשנות יכולה לא את'. "א אמר", תקשיבי"

 ?"לא למה"

 עם לריב תפסיקי. וזהו, לכולם שמותאם יום וסדר, נהלים להם יש כי"

 ".כולם

 ?"מתיישר אתה למה"

 ".נורא לא, מאוחר ריות קצת ער הילד אז"
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 רוצה אני. וחצי מארבע כבר אותו יש לי. "צווחתי", מאוד נורא"

 !"חדשות לראות

 ".מגזימה את"

 ".כאן לא אתה כי לידך עובר הכול, מנוחה אין. מה, מגזימה מה"

 ".להזכירך, היום כל משחק לא ואני, בערב כאן אני"

 ".שלהם לידיים משחק, משחק איך ועוד אתה"

 

♦ 

 

 .בבית שלי הפינה, העבודה לחדר' א-ל קראתי?" רגע לבוא יכול אתה"

'. א-ב התבוננתי...". מצטערת... ההיריון את להפסיק כדורים לקחתי"

 . השתנה שלו המבט

 .לומר יש שלווה, דומם לשבת נותרתי. החדר את ויצא קם' א

' א-ש נשמע זה, וארונות ודלתות וטריקות ורחשים רעשים שומעת אני

 .אורז

 .בלגאן ועשה מבולבל היה סתם... קורה מה לראות אחריו לכתיה

 ולא, אדום בפרצוף, שאל?" ִאתי להתייעץ בלי דברים עושה את למה"

 .המבט את למקד מצליח

 ?"לב שמתי ולא משהו עצמך על לוקח שאתה החלטת מתי לי תזכיר"

 ".סיבוב לעשות יוצא אני. אולטימטום לי שיש ידעתי לא"

 

 .שעות כמה אחרי התקשרתי?", אתה איפה? ִאתך קורה מה, הי"

 ...". מסתובב, יודע לא"
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 שרוצה ילד לא אתה? נכון, זה את מבין אתה, בֵררה לי השארת לא"

 ויודעת שמסכימה אימא לא ואני המשמעויות את מבין ולא כלב

 ".בו אטפל אני שבסוף

 .שתיקה

 .שנרגע שמעתי

, אביב בתל בדירה, "השתיק שברתי...", ההוא הערב את זוכר אתה"

 וכשסוף וגזים ואוזניים ושיניים והקיא וצווח הערב כל בכה כשגוזלי

 את הפרה רכב של אזעקה, לרווחה ונשמנו, לחצות קרוב נרדם סוף

 .הדממה

 ".החושים את מטשטשת העייפות, נרדמנו מותשים

 .חשבתי, ממשיכים החיים

 ואור מתיק. הטריפה והאזעקה, שלם לילה ישן לא כמובן גוזלי

, יופי. משטרה ניידת לראות ושמחתי והצצתי התריס את חדר מהבהב

 . נרדמתי שוב. כבר שקט ושיהיה הרכב את שיפרצו, חשבתי

 איך, "למשטרה התקשרתי כועסת. ייבבה עדיין האזעקה בוקר לפנות

 ?"הרכב את פרצתם ולא כאן שהייתם זה

 !למאותח איזו. לי ענו", הרכב בעל את לאתר היה ניתן לא"

, לחשת", שלנו הרכב זה, "מלמטה התקשרת לעבודה כשיצאת בבוקר

 ...".בושה איזו"

?" הלילה כל האזעקה את שמעת את. "שכנה פגשתי יותר מאוחר

 .שאלה

 רצינו... שלנו הרכב היה זה. מצטערת כך כל אני. "עילפון סף על חשתי

 .גמגמתי...", אבל... א לרדת

 הדיירים לכל וצלצלתי, "האמר", למטה ירדתי דווקא אני"

 ".שלהם הסובארו אם לשאול באינטרקום
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 .נדהמתי?" אצלנו צלצלת לא למה אז"

 "...להפריע רציתי לא. "אמרה", חדש תינוק יש לכם"

 .וחייכתי נזכר' א את שמעתי

 ?"הביתה בא אתה"

 .ענה", בֵררה לי יש"

 

 . בדלת נשמע מפתחות קרקוש
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 2015קצרין, 
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 ורוניקה חילוב

 

 י אביב יׂשראל

 

 ָלָבן-ָּכֹחל

ה א ָיֹרק זֶׁ ׁשֶׁ ַהדֶׁ  ָצֹהב-ְּכׁשֶׁ

ר ַקר, ַהֹּבקֶׁ  ְּכׁשֶׁ

 ַהּיֹום ַמְחִניק ְּכמֹו ָסאּוָנה

ב? ֹלא יֹוֵדַע ְלַהְחִליט רֶׁ  ְועֶׁ

ת ַהַחּלֹונֹות ְמַנִקים אֶׁ ַסח ְּכׁשֶׁ ה ְּבפֶׁ  זֶׁ

ָרת  ַרק ְּכֵדי ְלַנקֹות אֹוָתם ׁשּוב ְלָמחֳּ

ת ָהָעם ַהִנְבָחרּכִ   י ֱאֹלִהים ַמֲעִניׁש אֶׁ

 ָלָבן -ָּכֹחל

 ַהְכָנַסת אֹוְרִחים זוֹ 

ְמַבֵקר ּבְ  –ַלִתיָקן  –ַלחּוֵמיִני   ְוַלַּיתּוׁש ׁשֶׁ

ר  ַאְרַּבע ִלְפנֹות ֹּבקֶׁ

 ָאִביב ִיְשְרֵאִלי הּוא קֹוץ ֲחַסר ַסְבָלנּות

ה ַהֹּכל  ַעד ְמֵהָרה ְיַכסֶׁ  –ׁשֶׁ

 ֵבִׁשים ְצֻהִּביםְּבָעִלים יְ 

ה ָהְרחֹובֹות אֹוָתם ְיַטאֵטא ְמַנקֶׁ  .ׁשֶׁ
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 פסיכה

 

 ָיָפה. ַאְת 

 ִהְפַסְקְת ְלִהְתַאֵפר ְוִלְלֹּבׁש ְשָמלֹות?ִמָמַתי 

ת ָהֵעיַנִים   ?ַהנֹוֲעצֹותִמָמַתי ִאַחְלְת ְלָגֵרׁש אֶׁ

ַנְפֵׁשְך ּבֹוֵדָדה?  ַהִאם ֵהַבְנְת ׁשֶׁ

 ֵהַבְנְת?

ַאף  ָחד ֹלא ְמֻעְנָין ָּבְך ְוַעל ֵּכן ַגם ֹלא ִיָשֵאְך ְלִאָשהׁשֶׁ  אֶׁ

 

 קּוּבְס יְ פֶׁ ר, הַ דֶׁ ינְ ִט ם, הַ ָר גְ טַ ְס ינְ ִא הָ 

 דֹוְרִׁשים ִמֵמְך ָלִשים ְתמּוָנה

ִתְצֹּבר עֹוד ְועֹוד לַ   יםִק יְ ׁשֶׁ

 ַאְך ַּבִשיִרים אֹוָתם ִפְרַסְמְת 

ִש   ַתְפְת ַּבֵדעֹות ּוַבִספּוִרים ׁשֶׁ

ָחד ִקַּבְלְת יְ ַאף ֹלא לַ   ק אֶׁ

 

 ַלְמרֹות ַהֹּכל ֻּכָּלם אֹוְמִרים ַּכָמה ַאְת ָיָפה
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ָוָיה  לְּ

 

ת ַּבָמקֹום דֶׁ ּבֹו ָהרּוַח עֹומֶׁ  ׁשֶׁ

ָחָדׁשִׁשְמָך ָחרּוט   ַעל ֵּביְתָך הֶׁ

 ָׁשַמְרִתי ְלָך ִפָנה

ת ַחָמה ְסִביב ַהֵּלב פֶׁ  ְּבַמֲעטֶׁ
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 שמיכת מעבר 

 2015אביב,  תל 
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 ענבר קירשנר

 

 ִויּדּוי

 

 ָהְרִאי ֲאַנְחנּו ִמְתּבֹוְננֹות ַאַחת ַּבְשִנָּיה מּול

 ִמי ָהֲאִמִתית ּוִמי ָהַאְׁשָלָיה,

 

 אֹוָתּה ַיְלָדה ַנֲעָרה 

ת ְנִגיָעה רֶׁ  ׁשֹומֶׁ

 ֲאִפּלּו ֵמַעְצָמּה

ַאף ָאָדם ע  ֹוד ֹלא ָפַתחְׁשמּוָרה ַּבֲאִריָזה ׁשֶׁ

 

 עֹוד ִחּיּוְך ָעצּור

 ְועֹוד ֲחִצי ְנִׁשיָמה

 ֹלא ַמְצִליָחה

ל תֹוְך   ַלְחֹדר אֶׁ

 ַהְנָׁשָמה

 

 ֵעיַנִים ֲעֵיפֹות 

 ָיַדִים ֲעֵצלֹות

ה ָמָרה ְׁשֹחָרה  ַּבפֶׁ

 

 

 

 

 

ד ֹלא ָיכֹול ְלַהְסִתיר גֶׁ  ׁשּום ּבֶׁ

ת ַהסֹוד ֲהִכי ָּכמּוס ָּבִעיר  ַגם אֶׁ

 

ְך ְלאֹור ֵּבין חֹ   ׁשֶׁ

 ֵאין סֹוף ַלּבֹור 

 זֹוִהי ְתהֹום 

 

ת לֶׁ  ַהְדמּות ָּבְרִאי ִמְתַעְרפֶׁ

ת רֶׁ  ְּבִמִּלים ְנמֹוגֹות ִהיא אֹומֶׁ

ת" רֶׁ ִהי ַאחֶׁ  "ַאל ְתַנִסי ִלְהיֹות ִמיׁשֶׁ
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ִדידּות   בְּ
 

 ָתִמיד ָׁשם ִּבְׁשִביֵלְך ִהיא

 ְּבָכל ִפָנה ִתְמְצִאי אֹוָתּה 

ה ָלְךְּבָכל מָ   קֹום ְתַחּכֶׁ

 

 ָּבְרָגִעים ֲהִכי ָקִׁשים 

ַאְת ֹלא ְלַבד  ִהיא ַתְזִּכיר ָלְך ׁשֶׁ

 ָּבְרָגִעים ֲהִכי טֹוִבים ִהיא ֹתאַמר

ָחד. ַגע אֶׁ ה ַרק רֶׁ  זֶׁ

 

ְתַבְקִׁשי   ִהיא ִתְׁשֹקט ְּכׁשֶׁ

ְתַדֵּבר  ׁשֶׁ

 ִתְצַרח 

ֹראֵׁשְך ִיְכַאב  ְּכׁשֶׁ

 

 ְּבִדּיּוק ַעְכָׁשו

 ְמָעה ִהיא ַּבִד 

 ֵמֲאחֹוֵרי ַהְדָמָמה.

 

ת ַעל גּוֵפְך   ִמְׁשַתּלֶׁטֶׁ

 ְמִביָאה ַלֲאִדיׁשּות

 ַתְמִתין ְּבָכל ַדָקה,

ָתִביִני  ְּבָכל ָׁשָעה ַעד ׁשֶׁ

 ִתָּכְנִעי,

 ְותֹוִדי ַּבְתבּוָסה
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 קוִֹלי

 

שֹוֵתק ַהקֹול  ׁשֶׁ

 ַהקֹול ָהרֹוֵעם ַּבְדָמָמה

 ַאְך ֹלא אֹוֵמר ִמָּלהַהקֹול ָהרֹוֵגז 

נֹוֵׁשק   ַהקֹול ׁשֶׁ

נֹוֵשא ְתִפָּלה ֲחִריִׁשית  ַהקֹול ׁשֶׁ

רֹוֵעד   ַהקֹול ׁשֶׁ

חֹוֵׁשׁש ְלַהִּביַע ֵדָעה   ַהקֹול ׁשֶׁ

 ַהקֹול ַהִמְסַתֵתר ֵּבין ְגָבעֹות ְלָבנֹות 

ת  פֶׁ   ֲאָדָמהּוַמֲעטֶׁ

ה ִלְהיֹות נְֶׁחָמד  רֹוצֶׁ  ַהקֹול ׁשֶׁ

ַאָתה ְמיָֻחד ַהקֹול ָתִמיד ֹיאַמר ַּכָמה ׁשֶׁ  ׁשֶׁ

ַּיְקִדיׁש ְלָך ַדָקה  ַהקֹול ׁשֶׁ

ֹּיאַמר ִדְבֵרי נֶָׁחָמה  ַהקֹול ׁשֶׁ
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