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חלק א‘

כתיבות קיץ 



  לרגל מות אבי

2013נכתב בקיץ 



לרוץ בשביל אבא

חוקיים להשכרה, מאולתרים חדרים בעצם היה שלי אבא של המלון
בניינים שלושה של חיבור היה באמסטרדם שלו הבית בערך. רק
הייתה מהם אחד של התחתונה בקומה וזערוריים. עקומים עתיקים,
המסובכת האופרציה את אבי ניהל מתוכה והמתנות, התכשיטים חנות
וילכו, יבואו שלקוחות יתמוטט, לא דבר ששום לכך לדאוג שעיקרה
קצת להיות צריך סבלנות, המון צריך לאט, לאט ישולמו, שהחובות

משוגע.

התמוטטות בתחילת הייתי בעצם? לא למה שם, לגור לעבור ניסיתי
הצבאי, השירות מזכרונות להתאושש מנסה שנים, כמה שתימשך

להמציא עצמי מחדש בארץ אחרת.

שעבדה אז, לי שהייתה ויפה חצופה שוודית, זוג בת ח׳, אצל גרתי
במלון, חדרנית התכשיטים, בחנות שולייה הייתה היא שלי. אבא אצל
טבעות, הקטינה ניקתה, סחבה, הפיזית, העבודה רוב את שעשתה זו
בה, והשתמש חינך בה, רדה שלי אבא כאלה. וקניות, כביסה עשתה
בזכות רק הולנדית. זוג בת עם שמעליה בבניין וגר בחנות, מכר

המקומיות שלה התירה לו העירייה להשכיר חדרים.

מפה שמעו כי באו ואנשים תיירות עונת הייתה טוב. הלך העסק



ליואלי הילדים את לשלוח יכולים שהם ידעו ישראלים כי לאוזן,
את למלא בשביל יסתבכו. לא שהם ידאג כבר והוא באמסטרדם
שמתלבש מקדוני צעיר עובד, עוד שלי לאבא היה האחרים החדרים
אפשר שהפעם חושבים שתמיד רחוב, וחוכמת שועלי פרצוף עם יפה,
הולך היה והוא החדרים, של תמונות עם אלבום לו היה עליו. לסמוך
להגיע אותם לשכנע ומנסה שמגיעים לתיירים מחכה הרכבת, לתחנת
הוא שהובטח ומה ומשתלמת, הוגנת עסקה היו החדרים לראות.
עמלה מקבל היה הזה הצעיר לרוב. מרוצים, היו שאנשים כך שסופק,

על כל לקוח שהביא, כך שגם הוא היה מרוצה, לרוב.

שהוא ממי שמח ממש היה לא שלי אבא וגם לא, ממש ולפעמים
לסמוך היה אפשר שאי ומזה לעשות, ניסה עסקאות עוד ואיזה הביא,
ואפילו אותו, לפטר החליט הוא ובסוף להאשים, מי את שיש ומזל עליו

קרא לי שאשב איתו במהלך שיחת הפיטורים, אולי אלמד משהו.

הצעיר של פרצופו את רק הזו, מהשיחה הרבה זוכר לא אני
עצב רק כעס, בלי הדין את עליו וקיבל מגיע שזה ידע שכבר המקדוני,
ולמצוא לחפש חייב והוא לשרוד, להמשיך צריך כי מתרוצצות ועיניים

את התחנה הבאה, כי כאן זה לא הלך.

לא זה שלפטר ברור היה אבל וסמכותי, שקט שהיה חשב שלי ואבא
דאג לא בכלל שהוא התברר ופתאום טוב. או הרבה עושה שהוא משהו
שימצאו עד שבינתיים, הסתבר וכך החדרים, את ימלא ומי למחליף,

מישהו חדש, אני אעשה את העבודה הזאת, כי מה הבעיה בעצם.

קוראים לבעליrunnerלעבודה ומביא שרץ זה הוא כי רץ, ,
בזויה קצת רק מסובכת, לא באמת היא הלקוחות. את המלונות
לתחנת מחוץ מחכים ועניים. זרים של עבודה מקומיים, במונחים
מותר, כנראה בחוץ אבל חוקי לא זה אז כי בפנים אפשר אי הרכבת,
קצת ונראים מזוודות עם יוצאים קבוצה, או זוג יחיד וכשמישהו,
מחפשים הם אם אדיב בטון ולשאול אליהם, לגשת צריך אבודים
ורובם מכובדת. יותר בשפה לישון מקום אומר שזה אקומודיישן,



צריך זה מקרה ובכל אותי, תעזוב של תנועה הראש עם עושים
צריך ואז אותך, מבין כן מישהו פעם מדי אבל להטריד, בלי להיעשות
שאתה יחשבו שלא ולקוות התיקים, את להם ולסחוב ולפאר, לספר,

עוד אחד שרוצה לרמות אותם.

רעב הייתי לא הראשונית. החוצפה לי חסרה טוב. כך כל הייתי לא
אקומודיישן׳ אן פור לוקינג יו ׳אר ה עם להישאר התעקשתי מספיק.
להפחיד בעיקר מצליח מבינים, לא ככה גם מהתיירים שחצי הזה, העצי
שמתייחסים הזאת, בעיר עליהם שמתנפלים מהאנשים להיות אותם,
תעשיית של והנחות הבסיסי הגלם חומר שהם, מה כמו אליהם

התיירות.

חששנים, הלא שבהם, הפשוטים היו לפתות שהצלחתי אלה
ואז אקומודיישן, אן פור לוקינג יו אר כאלה. אנשים יש האופטימיים.
כשאני עליונה, השגחה שיש טוב ידעת, איך של ושמח מופתע מבט
לישון איפה לפתור, איך ידעו שלא לבעיה התשובה שלה, המייצג
מבטים ועוד עוד היה זה לרוב כאלה. מקרים הרבה היו לא הלילה.
מישהו אל לפנות זה גרוע הכי ממש. מזלזלים ולפעמים מתעלמים,
לך אמר הוא מה יודע לא שאתה מכך נפגע בהולנדית, לך שעונה
לפי מתנהגים שלא האלה מהזרים הולנדי, לא שאתה ומכך בתשובה
אין תייר. זר, עצמו שהוא ושחשבת הרחובות, על ומשתלטים הכללים

האשמה גרועה יותר. 

הייתי לא באמת עלי. שכעסו אלה עם והזדהיתי שהבנתי והאמת
תחנת של ולגשם לרוחות הפרוצה ברחבה תיירים צד שם, להיות צריך

הרכבת המרכזית. זה לא יפה.

אני מדי. בולט באופן ממני שלו האכזבה את הראה לא שלי אבא
בלמכור אפילו לי. מתאימה ממש לא הזו שהעבודה שהבין חושב
דברים בעיקר הייתה בה שהסחורה והמתנות, התכשיטים בחנות



המשפטים חרוץ. כישלון הייתי אבי, אם סבתי, יד על מהארץ שנשלחו
לפלרטט, בדלת אישה כשנכנסת לאבי, טוב כך כל שעבדו והטקטיקות
לייטס איט וון פור מבפנים, הזוהרים הנרות כאילו התלהבות, להראות
התאימו לא פשוט הללו המשפטים יפים, מאוד באמת הם גלואוס, איט
אותו להחליף לא הצלחתי לא מאוד. שונים היינו שלי ואבא אני לי.
רץ צריך החדרים את למלא שבשביל ברור היה אותו. להשלים ולא

מקצועי, לא בן משפחה נטול עבודה.

זה את מקבלת שהיא קשר, בלי מקרה, בכל אותי אהבה שח׳ נראה
הפשוטה האהבה עם לעשות מה ידעתי לא מקומי. את למצוא לי שקשה
עיר של קשה משכונה באה היא ח'. כמו אנשים קודם הכרתי לא שלה.
משבדיה אופניים על ורכבה בסקנדינביה, אפילו כאלה יש קשה,
מקרעי מחוברת חתול מסיכת של לוחמני קעקוע לה היו לאמסטרדם.
זמרי שומעת הייתה היא בשר. אכלה לא היא בפטמות. וטבעות עור
מדי. רועשת אז לי נשמעה שלהם שהמוזיקה ולהקות שבדים מחאה
לא והיא לעשות, צריך שרק מה כל בפרך, אותה העביד שלי אבא
שמחה אבל לי מתאים ממש ולצידה, לצידו הזאת, בעיר שלהיות חשבה

שאני קרוב אליה.

אלה איתה. אותי לוקחת לרקוד, הולכת הייתה וכוח זמן לה כשהיה
היו מסיבות הטכנו הראשונות שהייתי בהן.

אליה. הזאת, המוזיקה אל מוכן הייתי שלא כנראה כלום, הבנתי לא
יותר התרגשתי אישה. מבוגרת, יותר הרבה אבל גילי בת הייתה היא
שלה השיער את שעושה במכונה משתמשת מתכוננת, אותה מלראות
שוליים במסיבת נמצא שאני מזה מאשר מהמוזיקה, מאשר גלי,

במועדון באמסטרדם, ומה ששומעים לא דומה למה שאני מכיר

בתוך מסוגר פיתוי כולה מהצד, בה הבטתי לא. אני רקדה, היא
לי היה לא אחד. לאף שייכת תהיה לא לעולם ככה שרוקדת מי עצמו.

שום דבר לתת לה ועדיין לא הייתי מוכן ללמוד ממנה.

ואחרי לעיר. הגיעה רק כאשר פעם, קצר, רומן היה שלי ולאבא לה



לא זה יפה שלהיות אותה לשכנע הצליח הוא לי, סיפרה כך שהסתיים,
יודע. שהוא מה כל אותה ילמד בהנחייתו לעבוד תתחיל שאם מספיק,

היא הסכימה, מתחייבת להשתנות, לקבל עליה את סמכותו המלאה. 

שלי הזוג בת בהולנד. חודשיים אחרי רק הזה הרומן על גיליתי
ואבא שלי הזדיינו. זה קרה מזמן, אבל בכל זאת.

שאני לו כשהודעתי אבי אמר מה או הגיבה, איך זוכר לא אפילו אני
אורחים, מגיעים מחר השגרה, שטרדות לעצמי מתאר אני לארץ. חוזר
ח‘ ושל אבי של החיים טיפול. דרשו שילם, לא שעדיין זוג עוזב היום
אני, גם זרים. היו השאר וכל שלהם, המקום היה זה מלאים. היו
כך כל בו. מאמין שאיני משהו למכור הזו נוחות החוסר עם אני, בעיקר
לתחנת מחוץ הרגשתי בודד כך כל הזו, התיירות בעיר הייתי זר
פור לוקינג יו אר מתקרבים. ושוטרים לרדת מתחיל כשגשם הרכבת,

אן אקומודיישן?



אוצרות

אבא שלי אהב לחפש אוצרות.

יצא איך סיפרה שלי סבתא ילד. כשהיה כבר בזה שהתחיל כנראה
זכוכית כל מרים שקמונה, תל באיזור חיפה, של הים בחוף לשוטט
רומי חותם הבקבוקים שברי כל בין גילה הביתה כשחזר ואיך שראה,
את לה נתן הוא האהבה. אלת מגולפת ובו להפליא, יפה זערורי,
אותו שיבץ לתכשיטן, כשהפך יותר, ומאוחר במתנה, הזה החותם

בטבעת אותה ענדה בגאווה. זה היה אוצר.

מהקרקע, אותו להרים צריך ורק הזמן, כל שם שהיה משהו למצוא
התשוקה מאשר יותר הרבה העוני פחד היה זה לכל ברקע לגלותו.
ערטילאי, תמיד היה חיפש אחריהם האוצרות של הערך כי לעושר.
מי כי לחסוך הצורך הדלות, שחרדת בעוד לדמיין, שאפשר מכפי גדול
ועשיר בהווה קמצן היה שלי אבא וברור. נוכח היה יהיה, מה יודע
אפשר אי שאותם ענק אוצרות אחר לחפש אהב הוא בעתיד. כקורח

למצוא.

היהודיים הים שודדי אוצרות אחר חיפש בה תקופה הייתה
של שילוב ספר, אפילו עליהם כתבו כאלה, היו הדרומית. באמריקה
כאל אליו התייחס שאבי הרפתקאות, וסיפור שטחי היסטורי מחקר
החוף קו של אוויר צילומי השיג הוא לפתרון. הממתין חידה כתב
סביבו ואסף והכל, מילוט דרכי פרטים, לפרטי הכל את תכנן בפרו,



סיפר כשחזר חודשיים. שנמשך חיפושים למסע שיצאה מוזרה חבורה
שכרגע במערה אבן חומת מאחורי הוטמן הוא אבל האוצר, את שמצאו
מדי יקר ובעיקר מסובך מסוכן, היה ושזה בה, לחפור אפשר אי עוד
הים שודדי מטמון לגמרי. נשכח לא אך ננטש הזה החיפוש להמשיך.
אותה לממש שכדי ביטוח תעודת פוטנציאלי, לאוצר הפך היהודיים
ומעכשיו נפתרה, כבר התעלומה הרי כי עבודה, טיפה עוד רק צריך

אלו רק קשיים טכניים.

מתקופת מסתורי שריד הנחושת, מגילת אוצרות עם גם היה כך
אוצרות של המסתור מקומות לכאורה, תוארו, בו השני, הבית חורבן
שאף המגילה, תעלומת את לפתור שניסה היחיד היה לא אבי המקדש.
אחד ושאף בבירור, פוענח לא בה המקומות וממראי מהרמזים אחד
שעד טועים, שכולם ידע הוא נמצא. לא בה המתוארים הענק מאוצרות

עכשיו לא חיפשו טוב מספיק, ושהוא יצליח.

ים חוף לפיתוח הממשלתית החברה כמנכ״ל עבד תקופה באותה
מעל המתנשא המצוק ונחליו, יהודה מדבר הרי וסדום. ערד המלח,
כל הוסתר בו המקום היו שבו, המערות ואינספור המלח ים בקעת
עבודה גם דרשה שהבנתה במגילה, שתואר האגדי העושר

אינטלקטואלית מאומצת וגם מלאכת חיפוש עקבית ומדוקדקת.

בעל ומיומן, מוכשר יצור מהנדס אלא ובור, הרפתקן היה לא אבי
אלו מעלות דופן. יוצאת טכנית ואינטואיציה מרשימה ניתוח יכולת
ומוסכמות מגבלות לקבל או להבין שלו היכולת בחוסר השתלבו
הסתום הטקסט לעומקי לחדור בכדי סגולותיו את ניצל הוא חברתיות.
לחפור הוא שנשאר מה וכל סודותיה את פתר הוא המגילה, של

ולהוציא את האוצרות מהקרקע.

לא בו. זלזלתי גם זמן ובאותו אבי את הערצתי צעיר. נער הייתי
ביישוב אותו לבקר כשבאתי הקיץ, חופשת בזמן לו. לסרב יכולתי



לתוך ידע שלא ילדות בחבר מלווה המלח, ים גדות על גר, בו הרפאים
שיהיו כמי כחופרים, בנו להשתמש החליט אבי נכנס, צרה איזו
שותפים לניצחון הגדול שלו, מי שיחשפו עבורו, סוף סוף, את האוצר.

ההעתקים, מצוק בצד שהתפתלה עפר בדרך אותנו הסיע אחד בוקר
איני הנחושת. במגילת התיאורים לאחד בדיוק שהתאימה מערה עד
הורה בו במקום חפרנו שם. טמונים היו וזהב כסף כיכרות כמה זוכר
השאיר לא הוא מאוד. חם היה פריכה. והאדמה מחניק היה האבק לנו.
הגענו אליה שהשכבה קבע שעשינו את לבחון כשחזר מים. מספיק לנו
הוא הגישה. את למנוע בכדי שם אותה יצק שמישהו מלאכותית, היא
אמיתי, חפירה מחנה הקמת דורש שזה מדי, קשה יהיה שלהמשיך הבין
לאתגר והתקדמנו הזה המקום את שנטשנו כך ואישורים, צל מים, עם

הבא.

בת גם קומראן. חורבת שליד העתיק הקברות לבית איתנו בא בלילה
מגלה לו היה לעזור. בכדי הכל אלינו, התלוותה עת באותה שלו הזוג
המון החפירה. מקום את סימן והוא ובזול, שנייה יד שקנה, מתכות
יכול לא אבי אינסופי. עושר המקדש, מבית פולחן כלי כסף, המון זהב,
לפקח היה יכול הוא אבל דיסק, פריצת לו הייתה כי בעצמו לחפור היה

על העבודה ולהנחות אותה. לפעמים זה חשוב יותר.

וזה אפל לילה היה לחפור. התחלנו ואנחנו ודליים אתים הביא הוא
לתוך ירד אבי פעם מדי בנו. שיבחינו הסיכוי קטן ככה כי טוב, היה
גדולים אוצרות עוד. להעמיק צריך היה המתכות. במגלה בדק הבור,
עד מותנינו, גובה עד העמקנו דלי, אחרי דלי מילאנו עמוק. קבורים

גובה כתפינו, האוצר חיכה לנו שם, עוד מאמץ קטן.

באו הבור, שפת עד הדליים את להרים קשה היה כשכבר מתישהו,
מהן, המונים הופיעו פתאום כי גדול, בקן שפגענו כנראה הנמלים.

עוקצות באכזריות, נכנסות לתוך הבגדים, ממלאות את כל הבור.

נמלים, רק שאלה נורא, שלא אותנו לשכנע בהתחלה ניסה שלי אבא
הצלחנו ואנחנו זוגו, בת ועל עליו גם וטיפסו לבור מחוץ פרצו הן אבל



הלילה באוויר משם ולברוח הבגדים את להוריד החוצה, להימלט
עדיין כשאנחנו באוטו, חזרה, בדרך יותר, מאוחר והמנחם. הקריר
את העלה אבי לנער, הצלחנו שלא בודדות נמלים ומגלים מתגרדים
על שומרות שהן במקרה, שם נמצא לא הזה הנמלים שקן ההשערה
אכזבתי בסוף. יתייאשו שהן לשם, ולחזור להתעקש ושצריך האוצר

אותו בכך שסירבתי.

אמיצים לחופרים ממתין במקומו, נשאר הזה האוצר חזרנו. לא
לחפש אהב הוא אחרים. אוצרות אחרי לחפש המשיך ואבי יותר,

אוצרות.



הנכה שהייתי

ספק גג, עליית ספק בביתי, שבניתי האיחסון ממקומות באחד
שאין למרות נער. כשהייתי לבשתי אותה הגב חגורת שמורה בוידעם,
באף אותה לזרוק הצלחתי לא פעם אי שוב בה שאשתמש סיכוי כל
שם. שהחגורה לדעת לי חשוב חפציי. את שהעברתי מהסלקציות אחת
מחלק ולהיפרד להשליך גם פירושו אותה, להשליך ממנה, להיפרד

מעצמי. כנראה שאיני מוכן לכך.

של גבנון היה לו אימי. אבי האהוב, מסבי ירשתי הכפוף הגב את
גופו את שאילץ בפלסטינה, צעיר חלוץ היה בה מהתקופה שריד ממש,
שניצב האזהרה תמרור היה הזה הגבנון ליכולתיו. מעבר לעבוד העדין
הילד. של הגב עם בסדר לא משהו תזדקף, ישר, עמוד בילדותי. מולי

הייתי חלש ועקום, פגום.

לקחה והיא ומנוסה, טובה פיזיותרפיסטית חברה, הייתה שלי לאימא
מביך היה זה אותנו. לתקן אפשר איך שתבדוק אליה, ואותי אחותי את
בסלון בתחתונים לאט, לאט תתכופף שלושתן, לעיני להיבדק מאוד,
לא שהמצב פסקה היא אבל אז, היכרתי לא שכמוהו התל-אביבי, ביתה
המשכתי ביצועם. על הקפדתי שלא תרגילים כמה לי וקצבה נורא
בקבוצת להתאמן התחלתי ופרוע. ארוך שיער גידלתי כפוף. להיות
ממנו להנות מסוגל שאני לרוץ, ויכול יודע שגופי גיליתי אתלטיקה.
אבל ומפחיד, מוזר היה זה לנער. מילד הפכתי בזכותו. בהערכה ולזכות



עם ומהמורות, עימותים מלאת ומאתגרת, מהוססת היכרות מרגש, גם
אני חדש.

שסוחב כזה אמיתי, חלוץ מלהיות ממנו מנע סבי של העקום הגב
בבית לפקיד הפך זה במקום בנייה. פיגומי במעלה ולבנים צבע דליי
וחרוץ ישר מוכשר, איש שהיה ומאחר שבירושלים, ׳הדסה׳ החולים
כשהגיע החולים. בית של האספקה למנהל שמונה עד במהירות התקדם
החולים לבית שבע מבאר במיוחד נסעה אותי ללדת אימי של זמנה
לגמלאות שפרש אחרי גם לסמוך. אפשר עליו רק כי אביה, של הזה,
הגב היחידה. הרצינית הכתובת זו רפואית בעיה שלכל להאמין המשיך
אורתופד, לראות אותי שלחו כזו. בעיה הייתה הילד של העקום

מומחה. מומחים טובים בלפתור בעיות.

מדידות על מבוססת הייתה היום, גם ואולי אז, האורתופדיה
ועל ברנטגן, צולמתי ומילימטרים. מעלות ואורכים, זוויות מדויקות,
שלמרות שלי, הפנימיים והאיברים העצמות פורטרט הזה, הצילום
קווים הדוקטור סימן דמיון, שום לבינו ביני היה לא גופי תעתיק שהיה
העיר שם על ׳מילווקי׳, מסוג גב חגורת והחליט. מדד צבעוניים,
שיטת את ושיכלל שפיתח החולים בית נמצא בה הברית בארצות
ומתכת פלסטיק שלד באמצעות השדרה עמוד קיבוע הזו, הטיפול
כפוף הגב אם אז. הגיוני, מאוד נראה זה להתיישר. שלו אילוץ חיצוני,

אז צריך לישר אותו.

את בגבס יצקו שם הללו, החגורות בייצור שהתמחה למכון נשלחתי
בשעה ידי את הנחתי עליו מתקן על בעמידה נשענתי שלי. הירכיים אגן
שהתקשו. עד זמן לקח הגבס. תחבושות את סביבי כרך הדתי שהטכנאי
נקבע אליה. להסתגל שאאלץ הזו לקשיחות למגען, עצמי את הרגלתי
הולך זה איך הבנתי לא עדיין המוכנה. החגורה את לאסוף אגיע בו זמן

להיות.



בצבע קשיח מפלסטיק בסיס במכון יצקו שלי הירכיים אגן מתשליל
מוטות יצאו ממנו מאחור. ושנרכס בקושי אליו שמשתחלים גוף, ורוד
צוואר בקולר שהסתיימו מלפנים, ואחד מאחור שניים אלומיניום,
בין ישיר מגע שמנעו כריות שתי היו בשכמות בעורף. בבורג שננעל
לבלות נועדתי שבתוכו הסד שלי, החגורה הייתה זו לעור. 23המתכת

שלי השדרה בעמוד שהזוויות יפסוק שהדוקטור עד יממה מכל שעות
מתאימות לנורמה, והצליחו לתקן אותי. קראתי לה יוסף.

שזה ברור יוסף. את ללבוש התחלתי בו מהזמן הרבה זוכר לא אני
האגן עצמות עם החגורה של החיכוך לרוץ. להפסיק נאלצתי קשה. היה
שלבשתי גופיות מוגלה. והגיר שבער שהזדהם, שפשוף שם יצר שלי
של העורף בבורג נתפס היה שערי מזיעה. החמיצו לחגורה מתחת
חדה בתנועה ראשי את מרכין הייתי אותו לשחרר ובכדי החגורה
כל מנע והקולר הגב, על רק לישון יכולתי השערות. את שתלשה

אפשרות להרפות את מנח הראש ולהרגע. כל הזמן כאב לי.

הייתה אחר מצב בכל זקופה. לישיבה או לעמידה נועדה החגורה
במכונית, נסיעה לאחור. ראשי את לכופף עלי כופה למעלה, מטפסת
לנסוע נאלצתי פעם במיוחד. קשה הייתה האחורי, במושב ובמיוחד
עלי כפתה מסוגל הייתי לה היחידה התנוחה לירושלים. שירות במונית
ביקשתי לא אבל האחורי, שבחלון האדים מפשיר על הדרך כל להביט
שלא שכמעט חושב אני מקום. איתי להחליף אחרים מנוסעים
לי הבטיחו הכרחי. כרע גורל, כגזרת החגורה את קיבלתי התלוננתי.

שזו רק נכות זמנית.

היטשטשו שלפעמים עד כך כל קרובים היינו ואני יוסף בינתיים,
הזרות אותי. הוא או אותו לובש אני אם ברור היה ולא הגבולות, בינינו
היו אלה כל המגביל, הסד החיצונית, השונות המתמיד, הכאב הגופנית,
הייתי התבגרותי. את ומלווים מייצגים עבורי, לגמרי טבעיים רגשות
מקום לי לפנות שהציעו לאנשים מבחוץ, בי שהביט למי ומוזר, שונה

כשנסעתי באוטובוס, אבל גם לעצמי.



פיתחתי מעליהם. להסתכל המרחמים, מהמבטים להתעלם למדתי
אותי. לאהוב לאיש נתתי לא גופי, את שנאתי ומתנשא. ציני הומור
להחזיר רצתה או יכלה שלא נערה ובעקשנות בכוח בכפייתיות, אהבתי
בפניה. להתוודות שניסיתי אחרי פסיכולוג לראות לי שהציעה דבר, לי
סרטים, המון ראיתי דאגות. ונטולי קלים שחייו לי שנראה במי קינאתי
אבל היום, שאני למי אותי הפכה הזו שהתקופה יודע אני כתבתי.

שהייתי אחר מאוד, אז.

שלי הגב שרירי את ניוונה החגורה כך. עברתי התיכון שנות רוב את
הייתי חודשים כמה כל בהתאם. השתנו שלי השדרה עמוד וזוויות
של באגף ׳הדסה׳ של חוץ במרפאת נוסף, ופענוח רנטגן לצילום נשלח
לא אמיתיים, נכים היו שם בירושלים. לילדים אורטופדי חולים בית
חלקם למראה. משונים גוף ומתקני גלגלים בכיסאות כמוני, זמניים
שולית, שכונה בשולי הזה, למקום מהעולם מורחק שם, גר הגדול
לא שם הרגשתי זאת ובכל עצוב, מקום היה לא זה הכביש. בקצה
מודיע היה הרופא הביקורת בסוף מציצן. אורח, רק הייתי אני בנוח.
ביום משעה גדלו, החגורה מלבישת ההפוגה זמני הטיפול. המשך על
לי בישר בה הפגישה את זוכר איני שלם. ללילה לארבע, לשעתיים,
את ללבוש להפסיק יכול ואני במידה לכפוף הפך שלי שהגב שזהו,

יוסף. בטח שמחתי. 

הזמן מזכרונות אחד לאף שלי אבא בין שקושר דבר זוכר לא אני
בי, שהתבייש חושב אני בילדותי. חלק כל לו היה לא כאילו הזה,

שהשונות שלי הביכה אותו.

שלא בכדי הגב חגורת על דיווחתי לא שם בצבא, כפוף להיות חזרתי
הנזקים קרבי. שירות באמצעות גבריותי את להוכיח סיכויי יפגעו
תרגול של שנים אחרי רק חלפו עלי שנכפה הגב שרירי מניוון שנגרמו
הזו הטיפול שיטת כואב. ולא וכמעט עכשיו, חזק שלי הגב פילאטיס.



תועלת. מאשר נזק ליותר גורמת שהיא הסתבר כאשר בינתיים, נזנחה
אותן, לובשים מתבגרים לראות היה אפשר שפעם האלה, החגורות

נעלמו. ובכל זאת לא זרקתי את יוסף.

אם גם משמעותית, לתקופה שהייתי, למי ממשי שריד הוא כי אולי
להיפרד לי שקשה כנראה תירוץ. אולי הוכחה, הוא אולי טובה. לא

ממנה, ממנו, מזיכרון הזמן הזה, מהנכה שהייתי.



החלומות של הראש הקטוע

ולמרות שנתיים, שנה כל שעוזבים כאלה שכורות, בדירות גדלתי
שלא כנווד עצמי תפשתי יציבות תחושת על לשמור אימי של מאמציה
הגדול בחופש השרון לרמת ועברו דימונה את עזבו הורי בחירה. מתוך
בדימונה להתקלקל. התחיל הכל שאז האמנתי ואני ב׳, כיתה שבסוף
עדן כגן זה, את זכרתי כך קהילה. הייתה חברים, לי היו בית, לנו היה
שאני לשם, אשוב שכשאגדל חשבתי עוד המעבר אחרי שנים אבוד.
אחד הייתה העיר סמל עם קטנה מתכת סיכת בגלות. דימונאי בעצם
בית בכל חשוב במקום אותה להסתיר או לתלות והקפדתי מאוצרותי,

חדש אליו עברנו.

חי מספר שנים במשך משלו. בית לאבי היה לא הורי גירושי לאחר
מגורים מקומות החליף שנפרדו ולאחר החדשה זוגו בת של בדירתה
גג דירת שכר שפעם זוכר אני בדרכו. שנקרו להזדמנויות בהתאם
שניהל. לתכשיטים מהגלריות מאחת רחוק לא דיזינגוף, ברחוב קטנה
השטיח על נערמה שפיצח הגרעינים שפסולת תוכי עם כלוב שם היה
אדם שהוא חשב אבי זמן. הרבה שם נשאר לא הוא לקיר. מקיר
לחלוטין תלוי היה למעשה מצב. ובכל לבד להסתדר שיכול עצמאי,
בתים לו סיפקו שניהל היחסים מערכות בו. שטיפלו השונות בנשים
ומאכלים מנהגים מסורות, בעלי עין, למראית לגמרי יציבים מתחלפים,



מודחקים אלא לזיכרון הופכים לא אפילו מתפוגגים, שהיו קבועים,
ונשכחים, ברגע שהיה עובר הלאה.

את ממציא כשהוא קיצוניים, כאלה, היו שלו הקריירה מעברי גם
מי לכל שעבר השינויים על לספר התגאיתי פעם. בכל מחדש עצמו
ייצור ואחראי האטומי, בכור מהנדס היה איך לשמוע. מוכן שהיה
שם הייתה איך במעומעם זכרתי דימונה׳, ׳כיתן גדול, טקסטיל במפעל
ואיך וסיגריות, מעשן מריח בבוקר, הביתה חזר ואיך שריפה, פעם
תכשיטים, ולייצר לעצב והתחיל זה, כל את עזב ואיך ל-׳תדיראן׳, עבר
גדול. מלאכה ובית גלריות ארבע בשיאה שמנתה חנויות רשת מקים
הידע את מנצל צורף, להיות איך מעובדיו ולמד עצמו את לימד הוא
הוא וחדשניות. ייחודיות תכשיטנות שיטות לפתח כדי כמהנדס שצבר
שהחמיאו שאהבו, תכשיטים לנשים, ובעיקר לאנשים, להתאים ידע
בין מתבלבל הוא כאילו נראה היה מבחוץ למכור. אהב הוא להן.
לפלרטט, שלא מסוגל היה לא שהוא חושב אני אבל לפלרטוט. מכירה

שזה היה חלק מטבעו.

בדיוק מדי יותר התרחבה החנויות רשת זה. את גם עזב מתישהו
הגלריות לבוא. הפסיקו ותיירים הראשונה האינתיפאדה כשהתחילה
שלו הקרקע שבקומת העתיקה ביפו מבנה רק נשארו בבעלותו נסגרו.
המלאכה בית השנייה ובקומה שפתח ביותר הוותיקה הגלריה הייתה
סיטי. סאן בשם סגור מועדון מול דגים, מזל בסמטת היה זה הנטוש.
רהיטים לפתח מנסה חדשה, זוג בת עם בערד, עכשיו גר עצמו הוא
זה. לגבי גדולות תוכניות לו היו ועציצים. ויטראז׳ים משולבים בהם
הקשה הגירושים תהליך כדי תוך אותה ליווה אשר אימי, אבי סבי,
את לתאר נהג המזונות, תשלומי את העביר שלא פעם בכל בה ותמך
יידישאי, הסתם, מן שמקורו, ביטוי באמצעות אבי של התנהלותו
וביטחונו אבי של ההתלהבות אבל הקטוע׳. הראש של ׳החלומות
המזהיר העתיד בתמונות לגמרי האמנתי ואני משכרים היו העצמי

שתיאר, במפעלי הענק שיקים יום אחד. הוא לא יכול היה להיכשל.



לצבא, גיוסי עד זמן עוד נשאר התיכון. את גמרתי בינתיים, אני,
לקרות. התחילו דברים הגב, חגורת ממני שירדה אחרי ופתאום,
אותי. פיתתה הספר בית מתקופת שהכרתי נערה נהיגה. רשיון קיבלתי
דאג שכבר אבי, חברה. לי הייתה בחיי לראשונה מייד. בה התאהבתי
היה שלו, הנשים אהבת את ירשתי ושלא הילד, עם בסדר לא שמשהו
שקנתה קטנה לדירה ואני, אחותי אמי, עברנו, בדיוק בי. גאה מאוד
שם היה לא מושכרת. הייתה עכשיו ושעד הגירושים, מהסכם כחלק
כמקום ביפו הסגור המלאכה בית את שאכשיר הציע ואבי עבורי חדר

מגורים. כך יהיה לי בית משלי שאוכל לחלוק עם בת זוג.

ונבנתה ששופצה והנטושה, ההרוסה הערבית העיר היא העתיקה יפו
ולא תיירים היו לא תיירותית. אמנים מושבת לשמש בכדי מחדש
דיירים. נטולת רפאים עיר הייתה זו לשפץ. כשהתחלתי אמנים

הרגשתי כמגלה עולמות בארץ לא נושבת.

שמצאתי. עץ מקורות מטבח בניתי לי לעזור שהסכים חבר בעזרת
שטיח קיבלתי וסבתי מסבי שינה. כמשטח שמשה מוגבהת בטון קשת
שצברתי, הספרים את חפציי, את לשם העברתי כהה. אדום ארוג,
שם ישנו אותי. לבקר באה שלי החדשה החברה עבודה. וכלי מזכרות
שליד החלפנים בשוק מאוד. אותה אהבתי בתולי. את איבדתי יחד.
כשהתפורר לאכול. נהגתי שבחנותו זקן מרק מוכר היה השעון כיכר
היה השתמשו בו המילוי שחומר גיליתי הבטון קשת את שיצר הקיר

בנייתה, משנת הייתה1964עיתונים האותנטית היפואית שהקשת ,
הרבה לזה הקדשתי לא הישראלים. המשפצים של יצירה בעצם

ב- פליטים שהפכו המקוריים, לדיירים אז, לב, שאבי1948תשומת ,
לבקר, מהם מישהו בא פעלה, עוד כשהגלריה פעם, איך לי סיפר
המקום את בלהפוך עסוק הייתי ילדותו. בית את שינו איך לראות
צריך היה זה מפתח. החדשה לחברתי נתתי לגיוס. בלהתכונן לשלי,



ונאהב נזדיין בו ולה לי מפלט מקום שלנו, המשותף הבית להיות
כשאחזור מהצבא.

הייתי מהטירונות כשחזרתי התגייסתי. הקטוע. הראש של החלומות
רק מתעורר בעמידה, באוטובוס נרדמתי שלפעמים עד כך כל עייף
התחיל והוא תפחו אבי של החובות הרצליה. של המרכזית בתחנה
לוקחת שרק לחיות, נותנים לא שבה המדינה, הזה, המקום את לשנוא
אריק את יהרוג הוא בצבא אמות שאם לי הודיע הוא בחזרה. לתת בלי
לשקם יצליח איך לברוח, יוכל לאן לבדוק התחיל הוא כנקמה. שרון

את עתידו הכלכלי.

אותן הראיתי לא בטוח, במקום שלי חברה של בתמונותיה החזקתי
התחבקנו. בקציעות. הטירונות בבסיס אותי לבקר באה היא אחד. לאף
כמעט ממני. מתרחקת שהיא הרגשתי אותה, להציג ונבוך גאה הייתי
שעל הטיח לתחזוקה, וקשה מדי רחוק היה הוא ביפו. בבית ביקרתי לא
זמן לי היה שלא יסודי ושיפוץ ניקיון ודורש הזמן כל מתפורר הקירות

לעשות.

שבתון לשנת התקבל והוא פרופסור, היה חברתי של אביה
גיוסה את לדחות והחליטה רקדנית, הייתה היא בלונדון. באוניברסיטה
מודרני. למחול ספר בבית וללמוד משפחתה, עם לשם ולנסוע לצבא
בהן החטופות, השבוע סוף בחופשות התעדכנתי ואני מהר, קרה זה כל
לי תשמור היא יקרה, לא כלום נורא, לא כלום. להספיק היה אפשר אי
הייתה תמונותיה מעטפת בה. לתלוי הפכתי לה. אחכה אני אמונים,
הפיזיים והקשיים הניכור בתוך שייכות תחושת לי העניקה נחמה,

והנפשיים של הטירונות.

של במסע הסתיימה היחידה במשך120טירונות שעות37ק״מ.
השבוע סוף הקבע. בסיס הנגב, למשמר ומשם לצאלים מערד הלכנו,
אחרי שתיסע. לפני להפגש שלנו האחרונה ההזדמנות היה הזה
ספק ספג מאיתנו אחד כל בו מסדר בסוף סגולה, כומתה שקיבלנו
וברוכים הכבוד כל אתם, חיות בחזה, מטלטל אגרוף ספק טפיחה



זה אבל נסע, שלי אבא שגם למדתי הביתה, בטלפון ליחידה, הבאים
אותה אראה ולא שבת שאשאר סיכוי מול אז. אותי, עניין פחות
לא כמה לעצור. הצלחתי שלא יתר ונשימת בכי בהתקף התמוטטתי

גברי מצדי. אבל בסוף שחררו אותי. הייתי כולי שפשפת וערגה.

זוכר איני אבל רעש, היה הופעה, הייתה ׳רוקסן׳. במועדון נפגשנו
להיפרד. צריכה הייתה מהם שגם שלה, חברים עוד שם היו הרבה.
אחרי השבוע, סוף במהלך קיימנו. שלא דברים לזה זה הבטחנו בטח
מהר ובזול, במזומן ביפו, הגלריה בניין את מכר שאבי למדתי שנסעה,
להולנד, הקטנה וילדתה זוגו בת עם וברח הכסף את לקח ובסוד, מהר
ששיפצתי מהדירה החפצים רוב מחדש. שם להתחיל לאמסטרדם,
נטש אותו בבית למחסן לערד, בארגזים ונשלחו סבתי ידי על נארזו
בצורת המתכת סיכת שגם חושב אני עוד. ראיתי לא רובם את אבי.

סמל העיר דימונה נעלמה אז.

כרומן כך, אחר שנים התגלתה, לי שהייתה ראשונה חברה אותה
גולה, והיה יותר, מאוחר שנים עשרה שלוש רק ארצה חזר אבי שווא.
אותי, שנטשו על ולה לו סלחתי בהולנד. שהיה כמו בדיוק כאן זר
ולי זוגי לבת בקטן. חולם מגוריו, ומקום לאזור שנצמד לאדם הפכתי

יש בית, משפחה, אהבה טובה ומספקת. אני גאה ושמח מאוד בכך.



לא כדאי לסמוך עלי

תמיד שאבי היא עלי לסמוך אפשר שאי הסיבה שכנראה חושב אני
את למלא הצלחתי לא תמיד אותו, אכזבתי ותמיד מדי. יותר עלי סמך
הייתה זו נצחית. מוחמצת להבטחה הפכתי כך עלי. שהטיל האחריות
שיקוף המשפחתי, הדמויות תיאטרון בתוך למלא תפקיד לתפוס, עמדה

של דמותו שלו.

לנווט יודע שאני באיך שלי, ההתמצאות ביכולת מאוד גאה היה הוא
בעיניו, שהייתי מי הזה, הטבע שאיש ברור לו היה דרכי. את ולמצוא
הרגיש הוא בעצם. שהוא מי של אותי, שלימד מה של ישיר תוצר הוא
בעלות לו העניקה הזו והשותפות שלי, וביכולות בהישגים שותף

מסוימת על האופן בו השתמשתי בהן.

תוכניות בשבילי עשה ובכלל, בחייו תפקידים, לי העניק הוא
ואז קטן משהו קצת, רק להשתנות עלי היה אותן להגשים שבשביל
לצאת האלה התכניות של בסיכוי חיבל במקביל בסדר. יהיה הכל
הסמוי, השותף המסייע, היוזם, בהן, שלו הצד את שמילא בכך לפועל
לקיים. היה יכול שלא מה הבטיח תמיד עקבי. ובלתי שלומיאלי באופן
לו מספיקה שלי שהבטחה הצהיר תמיד לו, להבטיח ממני דרש תמיד
אותי אכזב הוא ואז אעשה. אומר, אני שאם התחייבתי, שאם להכל,
ושוב חדשות, תוכניות לו היו ושוב עבר, זמן וקצת אותו, אכזבתי ואני

היה לי מקום בהן, ושוב התחלנו.



שלי הכושל הניסיון אחרי שבא זה שלי, האבוד העשור כדי תוך
הוא הילד. עם קורה מה בטוח היה לא לי, דאג בהולנד, לגור לעבור
בה שיש ומייגעת, קשה מעבודה מתפרנס באמסטרדם, אז חי עדיין
עסק בעל ומזכרות, תכשיטים בחנות מוכר מייאשת, לשגרה התחייבות

זעיר ובעל תושייה, עם חלומות גדולים ומציאות אפורה.

עבורנו, גם חדשה מציאות בונה שהוא בטוח, היה הוא חשב, הוא
הפרך שעבודת עצמו, על שגזר שהגלות להולנד, שלו שהמעבר
שהעתיד לגלות, לצאת עלינו שגם היא פירושה לה, שהתלוותה
הוא בצלו. אצלו, שנתיים חיה אחותי גם באמסטרדם. נמצא המשפחתי
מדי. צעירה הייתה והיא עליו לסמוך היה אפשר אי אותה. אכזב
אף נטש, לא לעולם מבחינתו עליה. לסמוך היה אפשר אי מבחינתו,
אבא היה מבחינתו שהבטיח. מה מלקיים נמנע פעם אף עזב, לא פעם

טוב, שכל שעשה היה עבור ילדיו.

מזמין היה להן רציניות שיחות דרך או מרחוק, לנהל ניסה אותי
זמן פרק האלה השיחות בין חלף תמיד אצלו. ביקרתי כאשר אותי

משמעותי, תמיד קרו דברים בין לבין ותמיד בעצם לא קרה כלום.

היינו אותם. שיקבל כך אותם להציג חיי, על לו לספר צריך הייתי
נוח. לי היה לא פעם אף קפה. אחרי קפה ושותים בשרשרת מעשנים
כשעישנתי יותר מדי וגמרתי את הקופסה שהבאתי היה מציע לי משלו.

דמות שקט, להיות כשנהוג קולני למלצרית, בידו מנופף היה הוא
שלא חושב אני המקומי. הזר היה הוא ממנה. להתעלם היה אפשר שאי
ידע לא הוא עבורו. מוזר הוא בן, אב שיחת הזה, המצב כמה אז הבנתי
הבלתי ילדותו שלו, נוכח הבלתי האבא שלו, ההסטוריה להתנהג.
ידעתי לו. סלחתי בגללה מספיק. ותירוץ סיבה הייתה נסבלת,
לא הוא שלו. עיניו דרך האבהות את הבין שהוא כך עם והשלמתי

התכוון להרע ולא היה מסוגל להשתנות.



חצי משחק במין סיגריה, והצתנו והזמנו, שהתיישבנו אחרי תמיד,
שאספר ביקש בסופה, מסקנות לקבל שצריך עבודה פגישת כמו רשמי,
איפה חומש, תכנית סדורה, משנה להציג למדתי שלי. התכניות מה לו
של משרת להיות נגזר ההווה על זמן. וכך כך עוד עצמי רואה אני
שאותה מכך התקבלה בהווה ההנאה נהנתני. ולא נסבל העל, תבנית
כך הגשמתה. אל קטן צעד התקרבה תהיה, אשר תהיה גדולה, מטרה

הוא חי עכשיו וזה מה שרצה לשמוע שאני עושה.

בכל עצמו. ברשות עומד אלא עשיר לא עצמאי, שאהיה רצה הוא
הוא לפעמים הדדי. ככשלון נתפס זה כספית עזרה ממנו שביקשתי פעם
למשקיע הפך אז התחייבתי. אליו שינוי ממהלך כחלק לעזור, הציע
למנות צריך הייתי תמיד התהליך. התקדמות על וחשבון לדין שציפה
שאסור הוצאות, דברים, היו הצורך. את להוכיח הוצאותי, את מולו
מפניו. שהסתרתי סודות שגררתי, עבר חובות עליהם. לספר לי היה
מי לא, ומה לו סיפרתי מה בדיוק זכרתי לא פעם אף להתפס. פחדתי

הוא חושב שאני.

הווידוי רגעי גם האמת. כל את לו סיפרתי לא פעם שאף כמובן
שיכעס רציתי לא ומוגבלים. מחושבים בעצם היו ביותר המשמעותיים
רגע, כאבה. עדיין אליה, שהתרגלתי למרות ממני, שלו האכזבה עלי.
בי, שלו הגאווה תחושת על לוותר רציתי לא אחרת, שוב, זאת אגיד

פחדתי לסכן אותה בשם הכנות.

מקצוע, שזה חשב הוא לסופר. בעיניו נהייתי ספר שפרסמתי אחרי
הרבה אין בזה אבל מורה, הייתי לפעמים כסף. מזה להרוויח שאפשר
כי לעסק, להצטרף אצלו, לגור לעבור צריך הייתי לפעמים פרנסה.

צריך לחשוב על העתיד.

קפה בית לפתוח לי הציע שבה שנה הייתה איתו. חלמתי לפעמים
תכננתי שבבעלותו. הבניין של המסד בקומת שהתפנתה זעירה בחנות
קצת עוד לחפור יהיה אפשר איך פרטים, לפרטי הזה הקפה בית את
של מרכז יהיה זה איך קומה, עוד להוסיף וכך העתיקים היסודות בתוך



את דמיינתי אמסטרדם. במרכז מתנגדת עברית תרבות של אי גולים,
להרוויח יכולתי קשה עובד הייתי אם הזה. הקפה בית כמנהל עצמי
נחושה, התחייבות של בודדות שנים תוך יכולתי, אז כסף. הרבה
עזבתי אפשרי. זה אם לברר צריך היה הוא עצמי. ברשות לעמוד
חושב אני התפוגג. כיצד בדיוק זוכר שאיני הזה, החלום בשביל עבודה
אבל ולי. לאחותי אח חצי ילד, לו נולד השתנו. אבי של שתוכניותיו
הפעלה לאישור זוכה היה לא לעולם הזה הקפה בית מקרה, בכל

מהעירייה. זה היה משחק בכאילו, מההתחלה, חלום של ראש קטוע.

התכוונו לא אני, גם אלא הוא, רק שלא ידעתי כמובן. לו, סלחתי
ההכרחיים. המעשים בכל גובו שלא טובות כוונות היו שלשנינו באמת.
שאוהבים אבא עדיף לעזוב. צריך הייתי מקרה בכל הזו העבודה את

מאשר לכעוס סתם.

נטוש סובייטי בסיס של שטח על להקים, כאלה. חלומות עוד לו היו
המתקיימים מגורים ומבני מלון ובתוכה ענקית חממה כיפת בברלין,
של העתקים הכולל מיניאטורות פארק וטרופית. מלאכותית בסביבה
להיות צריך הייתי כשאני באירופה, ביותר המפורסמים המבנים מאה
קרמיקה קניית של עסק גם היה הללו. הבניינים את לתעד שנוסע מי
השקעות היו באנגליה, פשפשים בשוקי ומכירתה בהולנד צבעונית

שונות ומשונות. בפועל מכר בחנות והשכיר חדרים.

הכללים. את ידע לא רק חוקיים, לא דברים עשה לא פעם אף הוא
והאסור, המותר בין עצום יצירתי מרווח אפשר הזה הידיעה חוסר
צדק חוסר בתחושת נתקף היה החוקים כשהתגלו והמופרך. האפשרי
ושלמרות תמים, שהיה חושב אני פה. ההגיון מה מבין לא בסיסית,
בסיפור להאמין העדיף תמיד והאנליטית, המחושבת העצמית תפישתו

מבעובדות. אני חושב שלא מעט אנשים ניצלו את התמימות הזו.

הרי אני כי מדי, מאוחר בגיל באוניברסיטה, ללמוד התחלתי כאשר



בתשלום לי סייע בכלל, זה את צריך ומי בעצמי ומלמד אוטודידקט
בכך. שמח והוא הסוף עד שאמשיך בפניו התחייבתי הלימוד. שכר
אבל הרבה מרוויחים לא אותו. לשכנע הצלחתי מקצוע, זה הסטוריון
היה הוא שהיו. דברים על ספרים לכתוב אוכל גם אז טוב. מקצוע זה
בטוח היה הוא לכתוב. צריך אני מה על לחקור, לי כדאי מה לי אומר

שאעמוד בהתחייבות הזו.

כאבי את משקיטים החלומות מהעובדות. חשוב יותר הסיפור
של שיקוף דמותו, בן אכן אני רבים במובנים הקטיעה. של הפנטום

אבי.

את מאלתר אני טובות. כוונות מלא אני אבל עלי, לסמוך אפשר אי
מאשר יותר ממני רוצים תמיד בו לגמרי, מבין שאיני עולם בתוך דרכי
זה, ככה בי. שהאמין מי את אכזבתי פעמים מדי הרבה לתת. מסוגל אני

אני בן של אבא שלי.



העניין הזה עם הנשים

שאבתי הרוסות. למשפחות חמישי דור שאני בכך להתהדר נהגתי
בצורה בי טבוע גנטי, תירוץ כבעל עצמי את להציג מהיכולת כוח, מזה
המצאתי זה בשביל הזה. בעניין דפוק להיות עליו, לוותר יכולת שאין
האבא שכבר לשמוע שרצה מי לכל בביטחון מספר מפוקפקות, עובדות
חלק השרשרת. ניתקה לא ומאז ונטש, התגרש שלי סבא של סבא של

מזה היה ודאי נכון.

פרטים שם. היה תמיד הוריו גירושי בצל אבי של הילדות סיפור
לו היו במלואו. סופר לא מעולם הוא אבל העת, כל לו נוספו שונים
כקורבן. עצמו תפש אבי אחרת. אותו ראה מהם אחד וכל רבים, צדדים

הוא לא סלח.

כשגדלתי, היו, שלי כך מחדש, נישא מהם אחד וכל נפרדו הוריו
ומעורר דופן יוצא היה זה התגאיתי. בזה גם וסבתות. סבים שלושה
אסור זה. עם זה דיברו לא וסבתי סבי למיוחד. אותי הפך זה סקרנות,
הספורים המשפחתיים במפגשים האחר. בבית קיומם את להזכיר היה

הם לא רק התעלמו אלא שנאו מכל הלב. הם היו שונים מאוד.

המשותפים, ביקורנו אביו. את לרצות ניסה אבי בילדותי
הכעס, להוכיח. מה לו היה ותכופים. מסודרים היו אצלו המשפחתיים



צודק שהיה ולמרות שהתבגרתי, רק נחשף תמיד, שם היה שכנראה
כמי עצמו את תפש אבי התגבר. שרק ובכך בנחרצותו אותי הפתיע
חלק אותו. להכריע לקשיים נתן שלא כמי בהתחייבויותיו, שעומד
משא עם שהתמודד שחשב מאיך נגזר הזו ההישג מתחושת משמעותי

ילדותו. הוא ניצח את אביו בכך שלמד לא לצפות ממנו לדבר.

אחרי של בפלסטינה שנתיים, בן היה כשאבי נפרדו וסבתי סבי
ולפני העולם ארבע48מלחמת בן לילד הורית חד אם הייתה וסבתי ,

במחנות מבשלת במשוריינים, אותו נושאת העצמאות, מלחמת בזמן
על אחראי והצילומים, המפות שירות מפקד חשוב, קצין היה סבי צבא.
עם מחדש התחתן הוא בה. לנצחון משמעותי תורם המלחמה, תיעוד
והם ילד להם נולד יותר מאוחר בפיקודו. חיילת שהייתה יפה פסלת
לגור עברה שסבתי כנראה לדוקטור. והפך סבי למד שם לשווייץ, נסעו
תמיד היא כמבשלת. עבדה שם נטושים, לילדים בפנימייה אבי עם

הייתה ענייה ומרירה.

לארץ. חזר שאבי אחרי בבגרותי, רק למדתי הפנימייה עניין על
למה, זוכר ואיני בדיוק זוכר איני רעננה, או השרון בהוד יחד נסענו

והוא הצביע על המקום בו גדל אבל לא סיפר שום דבר נוסף.

איך ידע לא אביו, ידי על בעצמו שננטש סבי, לארץ שחזר אחרי גם
להיות. שהפך ובמי באבי זלזל במיוחד, התאמץ לא זה, את עושים
באמת לא פעם אף כשמו. אביו של משפחתו בשם בחר אבי זאת, ובכל

הבנתי את זה.

יפה, גבר היה הוא מאוד. מוכשר היה והוא אישי קסם היה לאבי
אליו הגיב איך ראיתי זה, את ידעתי להתעלם. אפשר אי ממנו גבוה,
העצמי ביטחונו על בו קינאתי בעולם. הנשים אליו הגיבו איך העולם,
לידו הזה. הבטחון של הפומבי מביטויו הובכתי לעתים, מופרז שנראה
דרך הייתה לא בדיוק. לחקות ללמוד, שצריך מי בצל, תמיד הייתי
אפשר אי לב. תשומת וקיבל דרש מחמאות, סחט הוא אליו. להתנגד

היה לא לרצות להיות כמוהו.



הוא רק שאותה לבעיה הפך לו שסיפרת מה כל עצות. לו היו תמיד
מפעולה לצעד, מצעד לוגיים, היו האלה הפתרונות לפתור. מסוגל
שבעצם ממשהו התעלמות עיוורת, נקודה בהם הייתה ותמיד לפעולה,
עם שלי לעניינים שקשור מה כל את מפניו להסתיר למדתי הכל. משנה
הוא מה כי מהן, להתעלם בחרתי שלו, המחמאות שלו, הביקורת נשים.

מבין בכלל.

בן כשהייתי התגרשו חשבתי9הורי ותמיד הרבה, מזה זוכר איני .
כחוויה לי נראים לצידו חיים כך. חושב עדיין אני לטובה. היה שזה
מחיר, גבה מכולן זמן. לאורך בהם לעמוד שהצליחה אישה שאין קשה,
אמונה דרש מכולן עצמן, ובשביל בשבילו דברים, לעשות דרש מכולן

בלתי מסויגת בו וביכולותיו.

פעם אותו ביקרתי זוג. בת לו הייתה לא בהן קצרות תקופות היו
הוא באיך מאוד גאה והיה לעצמו, אז דאג הוא כזה. בזמן באמסטרדם
שבישל. לארוחה אותי הזמין בערב ככה. לחיות זול כמה לבד, מסתדר
עוד שלו שהפנים מספיק, בושל שלא ועוף קטשופ עם רך ספגטי אכלנו
כך. שאעשה שדרש מתי לו מחמיא בקושי, בלעתי וקר. ורוד היה
ירדתי כך אחר בגרון. נתקעו המילים פיזית. נעים, לא היה ככה לשקר

לאכול עוד משהו ברחוב.

אכפת, מאוד לי היה לא כבר ואהב. קיבל שלי הנוכחית הזוג בת את
אנו בה הדירה את לקנות לנו עזר הוא אותי. שימח זאת בכל זה אבל
ככה, לו עזר לא פעם אף שלו אבא ואחראי. אמין נדיב, והיה חיים

ובכל זאת הגיע לאן שהגיע, לבד, כי רק על עצמך אפשר לסמוך.

לא טבעי, לי באה ההורות בינתיים טוב. אבא שאהיה מקווה אני
שמת, סבא לה שהיה אספר לבתי בחיי. משתלבת אלא אותי משנה
אוהב היה שבוודאי ומעניין, קשה לב, וטוב מצחיק איש היה שהוא

אותה מאוד. את העתיד שלה ושלי נוכל לבנות במנותק ממנו.



אי אפשר לחזור מהגלות

צעד מהוסס, בתהליך לאט, חזר אבל מהר הארץ את עזב שלי אבא
הייתה לא באמסטרדם אימץ אותה ישראל ששנאת הסתבר צעד.
בעלת ביקורת איזו לא ננטש, אהוב של הייתה היא ומלאה, אמיתית
ומה הוא שבו מראה שיקוף התקה, איזו כאן הייתה אצלו, כרגיל עומק.
על ננטש ובעצם הארץ את נטש הוא יחד. מתערבבים מבקר שהוא
בעקרונות חייו, בצורת משמר, הוא לו, חייבים ובעצם חייב הוא ידה,
שמה, נעלם שכבר משהו אותם, מנהל הוא פיהם שעל הקשיחים
הוא המדינה, היה הוא בוגר. לא משהו בו היה מאחור. שעזב במדינה

היה העולם.

להחליף לחודש, לאמסטרדם נסעתי שלי האבוד העשור כשנגמר
אותו. זה נועד למלא מספר צרכים: 

ראשון, חופש המשותף ולילדם זוגו לבת שלי, לאבא לאפשר א.
ולהקים לשם להגר אפשרות לבדוק מדירה הספרדי לאי נסעו שבו

מזקקת ברנדי ובית מלון.

ב. לשמש כחופשת עבודה עבורי.

ג. להרחיק את אבי מהעסק שבנה בזמן שהוא מתמוטט. 

הצליח שאבי החדרים למלון סגירה צו הוציאה אמסטרדם עיריית
זה להיות צריך הייתי ואני הסיכויים, כל וכנגד לאפה מתחת להקים
הסופית הביקורת בפני הדלת את שפותח בפועל, הכל את שסוגר



זה שכל אורחים, אין להשכרה, חדרים אין מלון, אין שזהו, שמוכיחה
קורה, שזה שם להיות היה יכול לא שאבי חושב אני היה. כלא היה
שזה כאב לו מדי. הוא סמך עלי מספיק. הוא ביקש ממני ואני הסכמתי.

קרה, לא כלום כאילו כרגיל, הראשון בשבוע להתנהג הונחיתי
האורחים את להכניס ביומן, לכתוב בטלפון, הזמנות ולקבל לענות
הכסף מראש. שישלמו לדאוג יפה, אליהם להתייחס פנימה, החדשים
ציפה ואבי שם שלי השהיה זמן כל למשך אותי לשמש אמור היה הזה

לקבל את היתרה שתיוותר.

בנימוס ספיקינג יואלי אורי איז דיס איבנינג גוד אומר כמוהו, הייתי
ישראלים, היו המטלפנים כל הטלפון. לצלצול כשעניתי קריר הולנדי
בעברית. איתי לדבר להם שמותר כשגילו הקלה של רגע היה ותמיד
נהניתי התעופה משדה ישר וכשהגיעו שלהם, מהמבוכה נהניתי אבל
לקנות לא, ולאיפה ללכת לאיפה מוכן, נאום לי היה להם, להסביר
שינסו מאנשים תיירים, ממלכודות להיזהר איך בסופרמרקט, אוכל
שלו המסודרים הרישומים את לחקות ניסיתי דברים. להם למכור
שבו שלו, הקודש ספר בו, נכתב שהכל העטיפה, כחול המשרדי ביומן

גם היה מסכם את ההוצאות וההכנסות החודשיות.

לא כבר השני בשבוע אורחים. הרבה היו לא מקרה ובכל חורף היה
יוצר מרוקן, הייתי שעזבו מי של החדרים את חדשים. אורחים קיבלתי
מטבח, כלי ארגזי ומגבות, מיטה כלי מזרנים, מיטות, של ערימות
שקט הפך הבית ההסקה. את כיביתי בולבוסיות. מסך, קטנות טלוויזיות

וקר.

שנים ארוכת מהתמכרות נגמלתי ובזכותה שבעזרתה חדשה, זוג בת
בשבוע אותי לבקר באה אהבה, לי החזירה שלא אחרת לאישה
הרבה זוכר לא אני חלפה. העירייה של שהביקורת אחרי השלישי,
והלכו. באו הם עין, למראית רק מנומסים אטומים, פקידים מזה,



היה שקט. וזהו, נטרקת דלת דרמטי. לא רגע הייתה המלון סגירת
הרבה יותר כיף ככה.

כדי רק במלון, יפה הכי זמני, חדר לה סידרתי ריק. לבית הגיעה היא
ממני. רחוק בשירותים ולהשתמש שלה התיק את לשים שתוכל
אביב תל שעון בין התבלבלתי כי התעופה משדה אותה לאסוף איחרתי
התעופה, בשדה אותה כשמצאתי אבודה נראתה היא אמסטרדם. לשעון
אבל זה. על לי סלחה לא ולעולם מהגן, אותו לקחת ששכחו ילד כמו
יותר עוד נהיה שנסעה אחרי וקרבה. עונג של נפלאים, ימים לנו היו
היו לא בכיתי. פעם מדי בנאי. יוסי שומע הייתי נגמר. כמעט והכסף קר

לי בגדים מתאימים וגופי כאב מקור בטיולים היומיים לסופרמרקט.

הוא מחופשתם. חזרו החדשה ומשפחתו שאבי אחרי יום חזרה טסתי
היו זה. על דיברנו לא אבל הכסף כל את שבזבזתי מכך מרוצה היה לא
חייב שמשהו ברור היה אבל העסק, את להציל איך תוכניות, לו

להשתנות. הם החליטו לחיות בישראל.

כחלוץ, נשלחו המשותף וילדם במוצאה, הגרמנייה שלו, הזוג בת
בצפון. בקיבוץ בלעדיו שנתיים כמעט חיים לפניו, לארץ והגיעו
קרוב הייתי לא בטלפון. איתם ודיבר כסף שלח הוא מעט. נפגשנו
לא במיוחד ילדים, בו לגדל מקום לא זה הולנד במיוחד. אליהם
גרמנים. שונאים ההולנדים גרמנייה. לאימא לא במיוחד אמסטרדם,
מי כל מתאים, שלא מי כל דורסת שלה והביורוקרטיה גזענית הולנד
הוא המולדת. זו זאת, בכל טוב. יותר הרבה בארץ אוויר המזג שמיוחד.
יציאה אל כמו לכאן לשובו מתייחס לאט, לאט עסקיו את חיסל

לפנסיה, כמו אל התחלה של קריירה נוספת, מסכמת.

עירוב האולטימטיבי, הישראלי הליקר יצירת היה הפעם שלו החלום
סוף כשהגיע הזו. לכותרת שלו ופירוש ייצוג שיהיו וטעמים ריחות של
תעשייה מבנה ושכר קטנה אלכוהול מזקקת איתו הביא לארץ סוף
היו נסיונותיו. לצורך תיבול עשבי לגדל התחיל ובו טבעון, ליד ושדה
החדש. לאתגר הזה, לדבר אותו הכינו חייו כל גדולות. תוכניות לו



ובזיקוק בהתססה נסיון והרבה טוב, אף לו היה הסיגריות כל למרות
תהיה וזו להיות, בעצם אמור שהיה מי זה זה, את עשה תמיד אלכוהול.
ויבטיח שמו את שישמור הלאה, שיעביר הענק העסק שלו, המורשת
בזה שקע מאוד מהר אבל מהוסס היה עוד בהתחלה משפחתו. עתיד את

לגמרי.

שהיה מה כל זעתר. קורנית, זוטה, נענע, הייתה הישראליות תמצית
ארץ לתערובת. הנכון המינון את הייצור, טכניקת את למצוא זה צריך
המושכרים הבתים שהוא. שחשב מי היה זה הארץ, מלח היפה, ישראל

בהולנד המשיכו בינתיים לספק לו פרנסה.

בחירותיו מבחינת הדרך אמצע של איש ליברל, היה תמיד
ב- זה77הפוליטיות. הצביע בהן האחרונות בבחירות ד״ש. הצביע

של מפלגות לפיד. ביאיר תומך היה ודאי היום קדימה. עבור היה
מלהתווכח נזהרתי מושג. להם אין שבעצם יהירים, טוב ויודעי שוחרי
יודע לא הסופרים, כל כמו שאני טען הוא פוליטיקה. על איתו
אותם על ושוב שוב חוזר היה הוא בטעות. להודות מוכן לא להקשיב,
היחיד הדבר זה שבעצם חוקים, יש שבכלכלה זה על דברים,
צודק, שלא מי אחרת. שחשב למי סבלנות לו הייתה לא שמשמעותי.

טועה, אין באמצע. צריך לשנות דברים, צריך לעשות משהו.

הוא זרותו. את הקצינו רק הגלות שנות דופן. ויוצא מוזר היה הוא
ללא מתקלח היה הוא לכאורה. אירופאים והרגלים גינונים והוסיף אסף
משפחתו בשם לעצמו קרא הוא במזומן. שמר כספו רוב את סבון.
ממקומו שנעקר מי של התלישות אצלו נשתמרה מידה ובאותה בלבד.
היה לא שעבר השינוי שתהליך לכן, קודם שנים עשרה חמש כמעט
היה יכול לא הוא לבסוף. שב אליו המקום שעבר לשינויים מסונכרן
התייאשה זוגו בת בו. העיקרי החלק הייתה זרותו מהגלות. לחזור
לשם נסע הוא המשותף. בנם את איתה לוקחת לגרמניה, חוזרת ועזבה,



על קשה עבד הוא בינתיים. כאן, להשאר החליט אבל לבקר, פעם, מדי
הזה. העולם את ואהב שהבין לו, ששידכתי לשותף חובר האלכוהול,
באינטרנט הכרויות אתר דרך הכיר אותה חדשה, זוג בת לו הייתה
בגליל. מושבה ביבניאל, גר הוא אליו. להרשם לו סייעה שאחותי
היה הכל הרבה. ועישן קשה עבד הוא בחצר, זיקוק סדנת לו הייתה

מוכן.



אין דרך יפה

אין דרך יפה לספר את זה. סרטן הוא דבר מכוער.

יחלה ביום סיגריות קופסאות שתי שמעשן אדם צפוי. היה זה בעצם,
זה כל כמה הוא באמת המוזר הדבר ולכן, זמן. של שאלה רק זו בסוף,

היה מפתיע.

זה, לפני בטלפון, דיברנו בלילה. התעופה, משדה אותו אספתי
נסע הוא קטן. שבץ שקיבל חשבתי בסדר. ממש לא שהוא והבנתי
לאמסטרדם. כך ואחר בברלין, הקטן ילדו ואת שלו הזוג בת את לבקר
צולע, ברור, לדבר מצליח לא לגמרי, דפוק היה כבר ששם כנראה
המפגש לקראת עצמי את שהכנתי חשבתי גוף. בחצי משותק כמעט
בדיוק ידעתי הפנים קבלת באולם החלביות מהדלתות וכשיצא איתו,
זקוק כך, כל עלוב נראה הוא ידעתי. במוח, לו קרה משהו לעשות. מה
הייתה שלו אחת יד מגולח. לא צמר, כובע חבוש עקום, לרחמים,
אותו לערסל הידיים, על אותו להרים רציתי מעוותת. לפנים, תלויה

כמו תינוק.

במשך גופו. על מלאה אחריות לי נותן לי, התמסר הוא תינוק, וכמו
את הליחה, צבע את הפרשותיו, את להכיר למדתי המחלה חודשי
מאותו שלו. שהיו כמו שלי היו הם הגידול. גושי את שלו, הדם הרכב



ושהכל במבחן, הרגשתי ומושפל, חולה אותו, ראיתי בו ראשון רגע
עומד להשתנות.

מתות, חיות אוכל לא כבר אני לעשן, הפסקתי אבי של מחלתו בזכות
קשה מאוד. עצוב זה לטובה. חיי את שינו ומותו מחלתו לרוץ. התחלתי

לי לספר על זה. אני חש אשמה על זה שנשארתי בחיים.

ה- גיל משבר את לחוות אלא ברירה לי הייתה במלואו.40לא הזה
שאיפשר מה זה ויתרתי, עליהם הרעים ההרגלים שעברתי, השינויים

לי לשרוד את הזמן הזה. כך נפרדתי ממנו.

ישר התעופה משדה אותו לקחתי מחלה של ראשון לילה באותו
שלו ברור הלא הדיבור עם ואבי, עמוס, היה המיון חדר לאיכילוב.
קיבל מסריח, קצת מבולבל, מאמסטרדם, בטיסה הגיע הזה, והסיפור
נחמד, קצת שהיה היחיד הצעיר, לרופא שסיפרתי עד נרקומן, של יחס
היה הכל שאחריו ריאות, לצילום אותו שלחו אז דם. משתעל גם שהוא
גזר למוח. השאר בין גרורות, שלח שכבר מתקדם, ריאות סרטן ברור.
היה אבל וקצובה. קצרה הצפויה החיים תוחלת וחד, ברור היה הדין

צריך לשחק את התקווה, את האמונה בנס, את חוסר הידיעה.

שהוציאו אחרי בהתחלה, כבר הזו. ההדחקה את צריך היה אבי
התאושש והוא מוחו, בתוך שצמחה הגידול גרורת את מסובך בניתוח
מסרטן שמת אחד אף מכיר לא שהוא הכריז זמנית, השתפר ומצבו
אבל בדיוק שידע חושב אני הכל, משחק, היה שזה חושב אני ריאות.
אחת פעם לו. יוותרו והסטטיסטיקה הרפואה הטבע, חוקי שאולי חשב
הבטחתי שעבר. הראש ניתוח לפני אותו כשקילחתי בזרועותי, התייפח
הלוקה שלו אבא כמו אדם, בן להיות יפסיק אם לצמח, יהפוך שאם לו
לו היה שפתאום מותו, שלפני בשנים נפגש לא כמעט איתו בשיטיון
עבורו, משמעותי היה זה אותו. שיהרוג זה אהיה אני להזכיר, חשוב

מרגיע, לדעת שאני מסכים לקחת אחריות על מותו.

לתל ביבניאל מהבית דברים להביא אז, לי שהייתה ארוכה בנסיעה
הכל ולכאורה שלם: לשיר התפתח שלא פזמון, לעצמי שרתי אביב,



אבל גרוע. יותר להיות היה יכול הלא-נורא. בשקר והאמנו טוב, היה
ידענו שהגרוע בא.

של גופו את שאכלה ואלימה, טיפשה מחלה זו הסרטן. את שונא אני
שגרמו הסיגריות את שונא אני אותו. שכילתה עד מבפנים שלי אבא
את שיאריך מה שזה כשחשב מהן נגמל אבי מהר כך כל הזו. למחלה
השליטה אשליית את המוות, את שונא אני קורבן. מכור. טיפש. חייו.

בו.

במחלתו, אבי את לזכור רוצה לא אני לא. ומה לספר מה יודע איני
היחיד שההישג ועלוב, מריר חולה, כאיש יזכר, שכך רוצה לא אני
רגע כאל לסופו להתייחס מסרב אני מותו. ברגע שליטה היה שלו

השיא של מערכת היחסים בינינו, של הקשר בין אב לבן.

אהיה פטירתו. לזמן שנים שלוש ימלאו הקרוב באוקטובר
לרוץ, מתכוון אני בו המרתון לפני יומיים הזה, בזמן באמסטרדם
התל ובלחות בחום סתיו, מרתון לקראת אימונים שלי. החמישי
נוח או טבעי לא זה מהרגיל. שחורגת התמדה יכולת דורשים אביבית,
בכושר אני הרבה. רץ אני הזה בקיץ זאת ובכל האלה, בתנאים לרוץ
מאוד. אותי מרגשת הטרייה האבהות בחיי. בו שהייתי ביותר הטוב
איתו, להשלים נסיון אבי, זכרון סביב הזו, הרשימות סדרת לי. טוב

עכשיו שכבר אי אפשר, מסתיימת כאן.



   זכרונות מעשור אבוד

2013נכתב בקיץ 



במשמרת הראשונה שלי, כנראה

במשמרת הראשונה שלי כברמן חטפתי אגרוף בפנים.

זה את זוכר אני שנים, מעשר יותר מאז, זמן מעט לא שעבר למרות
לפרטי פרטים.

רצו אנשים לחץ. והיה המשמרת, תחילת אחרי קצת קרה זה
עליהם מתכת, מגשי היו הברזים, עמדת ליד הבר, בפינת לשתות.
משם. אותן לקחת יוכלו שהמלצריות כדי שמזגתי הכוסות את הנחתי
מהלקוחות ואחד הפנוי, היחידי המקום גם הייתה הזו הפינה אבל
דווקא לשבת התעקש למדי, שיכור היה שכבר מעצבן בריטי הקבועים,
היה הוא אותו. סבלה לא ממש ס׳, לה נקרא המלצריות, אחת שם.
להשאיר שסירב קמצן גם לכך ובנוסף כבוד, ורודף גס כרוני, מטרידן
וזה להרשים, ניסה אותן זונות שתי עם יום באותו בא והוא טיפים.

הפך אותו לקולני וגס רוח עוד יותר מכרגיל. נקרא לו פ׳.

התעלמו ומאז כן לפני זמן כמה רבו הם דיברו. לא פ׳ ו- ס׳
לי הייתה לזוז. ממנו לבקש ממני ביקשה היא מזה. זה בהפגנתיות

תחושה שזה לא יגמר טוב.

יותר, להיכנס לו שאסור לו שמודיעים שמי שאומר כלל, היה בבר
קיצונית, סנקציה הייתה זו לערער. יכול לא כניסה, מנוע שהוא



ממנה להעלים דרך שאין בצורה נחצה כשהגבול רק בה שמשתמשים
גם שהוא בית בשבילם היה שהמקום מי הקבועים, הלקוחות עבור עין.
הכי המלכודת וגם בטוח הכי הדבר גם היא השתייה כי כלא, קצת
לי הייתה לא החיים. סדר את באחת שמשנה הודעה הייתה זו גדולה,

ברירה אלא להשתמש באיום הזה.

הייתה זו בירה. אחרי בירה מזגתי ואני לשתות, רצו אנשים
שלי השותפות היו והמלצריות כברמן, שלי הראשונה המשמרת
כל המניאקים, כל מפני עליו לגונן צריך שהייתי מי וגם באחריות,
אבל עזרה, לבקש ממי לי היה לא הגבול. את שעבר מי כל המטרידנים,
שאדאג ממני ביקשה ס׳ הפריע. פ׳ ו- אחראי, הייתי אני רציתי. לא גם
זכויות את לשמר מתעקש מלוכלך, עליה מסתכל אותו ראיתי שיזוז,
לקוחות ישבו הבר של השני בקצה וקבוע. ותיק כלקוח שלו היתר
טוב ברמן אני האם אותי. בוחנים אותם ראיתי אחרים. קבועים
הייתי לא כן ולפני שלי, הראשונה המשמרת כנראה, הייתה, זו מספיק?
הגבול. את עבר הוא הפריע. פ׳ כמוהם. בדיוק קבוע, לקוח רק ברמן,
הגיע מניאק. היה הוא העבודה, את עיכב והוא לשתות רצו אנשים

הזמן שיזוז, שילך.

רגע לפני עד חדש, ברמן אני, מי למה סירב. הוא ממנו. ביקשתי
באה ס׳ כבוד. תן ותשתוק, בירות תמזוג ממנו, ותיק פחות כמוהו, לקוח
הפריע. פ׳ לשתות. רוצים אנשים כי בשבילה, שהכנתי כוסות לקחת
שהוא ידענו כניסה. מנוע שהוא לו שאודיע רוצה הוא אם אותו שאלתי
את מטריד ושהוא לקוח, לא ברמן, עכשיו שאני הגבול, את עבר
לעשות לו גורם בא איתן הזונות את להרשים שלו שהרצון המלצרית,
שהגיע קשוח, לשחק אלא ברירה אין ולו שלי עליהם, שיצטער דברים

הזמן שלי לאלץ אותו, לכפות עליו ללכת.

לתפוס הצלחתי אותה שלו, הבירה כוס את הפך והוא לו, והודעתי
חזק ימין, לחי על שהתלבש באגרוף אותי, היכה ואז שהתנפצה, לפני
לעצמי נתתי ולא בבר אחזתי להפיל, בכדי לא אבל לזעזע בכדי מספיק



מצליח האגרוף, את סופג אותי ראו האחרים הקבועים הלקוחות ליפול.
באמת שעכשיו יודע יוצא, פ׳ את ראו ליפול, לא רק לא להחזיר, לא
עליו לסלוח שאפשר משהו היא מלצרית הטרדת כי הגבול, את עבר
קבוע לקוח לא כבר כניסה, למנוע הפך והוא ברמן, הכאת לא אבל

אלא מנודה.

שלי והלחי אותן, וסילקתי עליו, במקום הזונות שתי על וצעקתי
כי בירות, למזוג המשכתי לעמוד, המשכתי אבל ובערה, התנפחה

אנשים רוצים לשתות.

האגרוף אבל כאבה, הלחי בבוקר. שמונה עד נמשכה המשמרת
ימים כמה אחרי נשבר. לא דבר ששום ככה טוב, פ׳ ל- התלבש

הנפיחות ירדה.

כי אם קבוע, לקוח עדיין אני שנים. חמש עוד ברמן להיות המשכתי
אין ומתעלם. פעם, מדי רואה אני פ׳ את הרבה. כך כל שותה איני כבר
היה זה אופן. באותו מתנהג הייתי שבמקומו להיות יכול איתו. כלום לי

מזמן, הייתי רוצה לשכוח מזה.

* *

והמשמרת לזה. מתגעגע אני למזוג. שאהבתי היא האמת נכון. לא
בתהליך הכרחי שלב כנראה, היו, שחטפתי, והאגרוף הראשונה, הזו,
למי משתיין לעובד, קבוע מלקוח לעבור. עלי שהיה והשינוי החניכה
ספגתי בה האחרונה הפעם הייתה גם זו אחרים. שתיינים שמשרת
עצמך על לוקח שאתה תפקיד ככל הזו, העבודה ובכלל. שם מכות,

ורוצה לעשות טוב, שינתה אותי. התעצבתי בדמותה.

שמתחילה ארוכה, משמרת המסוים. המקום המסוימת, העבודה
שלפעמים במקום יחיד ברמן בבוקר. בשמונה ונגמרת בלילה בעשר
אנשים של מקום ושקט, רגוע לא פעם אף וכמעט להתפקע עד מלא



שותים.

הלחץ את ללוות טובה דרך הייתה זו הזמן. כל שתיתי, אני וגם
כמו לשתות הזו. העבודה של הגדולים האתגרים אחד היה זה המתמיד,
שעומד האחרון להיות לתפקד, להמשיך זאת ובכל מכולם, יותר כולם,
לגמרי, מתרסק ולא הביתה, הולך ולא שנשאר זה הרגליים, על
גם מסכה, גם הייתה נכון, כשנוהלה השיכרות, האחראי. המבוגר

שריון וגם כלי הכרחי כדי לשרוד את ליל המשמרת הארוך.

אופניים ופנס החגורה על לדרמן גבוהות, בנעליים לעבוד. באתי
שתיינים. ציבור משרת רק ולא תחזוקה איש הייתי צרה, לכל שמוכן
מדפי את הבר, אחורי את להכיר למדתי משמרות כמה אחרי
זו והחביות. הגז מיכלי הבירה, ברזי את המקררים, את המשקאות,
וחומרי כלי עם שלו, הסדנא עם מלאכה בעל של הכרות הייתה
זאת, בכל כשהצלחתי הלחץ, בשיא טוב, הלכה כשמשמרת עבודתו.
ומתפקד, יעיל להיות כולם, את ולשרת למזוג הסיכויים, כל כנגד
נותן רקדתי, בעצם גבולות, וחסר כפרוע שנראה מה בתוך בשליטה
הייתי בי. ולשלוט להוביל הטכניות המטלות של החושי לזיכרון לגוף,
להפריע. שעלול אני שום בלי ניתן, שרק ככל יעילה מזיגה מכונת
טוב. כפועל הרגשתי הקשה, העבודה של האלה, הרגעים את אהבתי
תחושת המלצריות, עם כוסית שתיית לחץ, ירידת תמיד הגיעה ובסופם

הישג.

או שיחה לנהל הצלחתי נדירות לעיתים רק אחרים, לברמנים בניגוד
בהכרח לא זה אבל רעים, איש איני החברתית. בהתרחשות להשתתף
השתייה בתהליך הלקוחות של כמלווה עצמי ראיתי בעבודה. לי הפריע
למסע הניתן ככל טובים תנאים להם ליצור שתפקידו כמי שלהם,
מספיק, לא שזה הרגשתי לפעמים ורק מוגבל. בו שלי שהחלק

ושמצפים ממני ליותר.

הקבועים, הלקוחות כל את להכיר צריך הוא מהברמן. ציפיות יש כי
משהו יש ואם בסדר הכל אם שלומם, מה יותר, או פחות לדעת,



תהרוס לא שהמוזיקה לזה לדאוג צריך הוא בשבילם. לעשות שאפשר
לא אך מוכרת שתהיה ממנה, שיתרגש מי שיהיה תעזור. גם אפשר ואם
להקשיב יהיה שאפשר גסים, יהיו לא השירים בין שהמעברים מדי,
תפריע ושלא ולהישמע, לשמוע גם אבל לפעמים איתה לרקוד לה,

לשכנים.

כבוד מתוך שצריך, כמו והמשקאות הבירות את למזוג צריך הוא
שלא מי בשביל לבחור לדעת צריך הוא ולשתייה. לאלכוהול והערכה
על עדיפה תמיד פשוטה שתייה טוב. מה יודע לא או להחליט יכול
אותם ללמד לשתות, אותם ללמד לאנשים, לעזור צריך מתחכמת,

להיות שיכורים.

ואסור מותר הכללים. על וגם הניקיון על גם לשמור צריך הוא
רק הבחירה יכולת לרוב כבדה. שתייה כדי תוך גם להתקיים ממשיכים
הבסיסית המוסר תשתית את הוא חושפת שהשיכרות ומה מתחדדת,
מהם קטן חלק אצל טוב, כשוחרי מתגלים האנשים רוב השתיין. של
על להגן צריך הוא מאיים. מאשר יותר עגום אפל, צד החוצה פורץ
צריכים הם מתי לדעת צריך הוא מעצמם, וגם מאחרים גם הלקוחות,

ללכת ולעזור להם לעשות את זה.

ברמנים במקביל. ברזים משני בירה למזוג הצלחתי לא פעם אף
הברז את לפתוח שדורש הזה, בטריק טובים היו אחרים וברמניות
כי הלחץ, בשיא זה את לנסות פחדתי היד. באותה הכוס את ולהחזיק
ובשאר לנקות, זמן יהיה לא מידי נשמטת הייתה והכוס נכשל הייתי אם
הבר מאחורי נכנסו כשמלצריות אהבתי לא הכרחי. היה לא זה הזמן

בניסיון לעזור לי. העדפתי להיות בשליטה.

מונח היה המכשיר הנייד. הטלפון את לי שגנב מישהו תפשתי פעם
ויצא אותו לקח יד, לשם שלח והוא הבר שמאחורי המקרר משטח על
ביקשתי לוותר, לא החלטתי אבל מדי, מאוחר בכך הבחנתי במהירות.



מאחת המלצריות שתשמור ויצאתי למרדף.

רצתי וכשברח לעצור לו צעקתי הכרמל, לשוק בכניסה אותו זיהיתי
הרחובות באחד אותו תפסתי יותר. אני אבל מהיר היה הוא אחריו.
חנות. חלון על שהגן סורג לתוך אותו מטיח מהשוק, המתפצלים
לגנב, לו, להרביץ יכולנו התנשף. בעקבותי, שבא הבר, של השומר
ממתין התכדרר, כבר שלו הנרקומן גוף לזה, מוכן היה הוא לו. הגיע
הברכיים קלה. בריצה לבר וחזרתי המכשיר את ממנו לקחתי לעונש.

כאבו לי עוד שבוע אחר כך.

בשש בבוקר הייתי מתחיל לנקות.

ספורים היו הם לקוחות נשארו ואם הביתה, הלכו כבר המלצריות
שלא לשם, מפה אותם להזיז זה לעשות צריך שהיה מה וכל ושיכורים,
לבד. הייתי לפעמים לי, שעזר מנקה הגיע בהן תקופות היו יפריעו.
כלום כאילו הלילה, שאריות את למחוק החדש, ליום המקום את להכין
הכסף את לספור המשקאות, מדפי את למלא בעצם. פה קרה לא
זה. את זה נטרלו והשיכרות העייפות שהרווחתי. הטיפים את בקופה,
אל הצופה השולחן ליד עיתון וקורא יושב הלילה, את ששרד מי הייתי
פעם אף אותי. להחליף הבוקר ברמנית מגיעה הייתה בשמונה הרחוב.

לא ישנתי טוב, יום אחרי משמרת. המשכתי לחלום על מזיגה.

הלכתי מדי. יותר השתכרתי שלי האחרונות מהמשמרות באחת
אז כלום. זכרתי לא המנקה, לחסדי הבר את נטשתי הזמן, לפני הביתה
ידעתי אותי. יכלה האלכוהול אשאר שאם לעזוב, הזמן שהגיע ידעתי

שאיני חזק מספיק בכדי לשלוט ברצון שלי לשתות עד בלי די.

חזרתי להיות לקוח.

הצוות את כולם, את הכרתי עוד כך אחר הראשונות בשנים
היא בינתיים ששתיתי. מה כל על קבועה הנחה וקיבלתי והלקוחות,
מגיע כשאני התחלפו. ועובדיו הבר מבאי גדול חלק וגם פקעה, כבר
כבר התינוקת, ילדתי עם לפעמים בצהריים, או בבוקר לרוב לשם,



זה. עם לי טוב מהמניין. לקוח עוד סתם אלא לשעבר ברמן איני
הציפיות מלקוח פשוטות יותר, ואני יכול לעמוד בהן.

אחרי בירה מוזגת או מוזג הבר, מאחורי שעומד במי צופה אני
מקנא, לא אבל מתגעגע אני המלצריות. עם ויסקי כוסית שותה בירה,

או אולי להפך. לא הייתי רוצה להיות במקומם.

הייתי פעם ברמן. לא עוד.



מאיפה בא הזעם

כלל שבדרך דברים בכעס. מלאה היתה בערב אתמול של הריצה
בגשר אותי. והרגיזו דקרו אפילו, משתפשפים לא עלי, מחליקים
ממסלולי, לסטות לי גרם חשמלי קורקינט רוכב הירקון שפך שמעל
והאופניים הילדים עגלות המשפחות, האחרים, הרצים בין בפזיזות טס
לפנים, יד הרמתי במיוחד. למסוכנת הזו הנקודה את הופכים שתמיד
קיללתי, אחריו, צעקתי בכתפו. התחכחה והיא מפגיעה, עצמי על להגן
באיך מתבייש אני קיללתי. זאת בכל אבל ממש מטונפת בשפה לא
ואני כזו. ריצה היתה אתמול אבל מטומטם, אבל צודק שהתנהגתי,
הפכה והיא התגבר שלי הריצה קצב כך שאחר מכך וחושש מתבייש
שלו, ומוגבל קטן מופע רק חוויתי שאתמול שהזעם, מכך יותר, קלה

הוא עדיין מניע וכוח משמעותי כל כך עבורי.

אותי. מסכן הוא ממנו. מפחד גם אלא הזה בזעם מתבייש רק לא אני
ואני שיניים חושף הוא עדין. ואני אלים הוא בשליטתו. אחר אדם אני
מנסה אני סבלנות. מלא אני בעוד מתחשב ובלתי קיצוני הוא מחייך.

לבייתו, להכניסו לשליטתי, אבל זה לא תמיד הולך.

בת עם טיילתי בתי, שנולדה לפני מעט האחרון, כיפור יום בערב
מישהו גרים אנו בו לרחוב בפנייה קצת. שיכור הייתי והכלבה. זוגי
היא בגרפיטי. מלא קיר רקע על שלו הכלבה את בפלאפון צילם
פוגעת כלבתי, את לתקוף מנסה לעצור, בלי אלינו ורצה בנו הבחינה



משהו. ששברתי חשבתי ארצה. אותי מפילה רב, בכוח בברך בי
כאמור, הייתה, זוגי בת לשלומי. שאל לא אפילו הכלבה של הבעלים
איומים. אילו מהפה, לי יצאו קללות איזה דאגתי. ונורא מתקדם בהריון
ויבקש מנומס יהיה לא אם לו להרביץ מוכן הייתי מאוד, מפחיד הייתי
הוא גם שאולי והבנתי הביתה, וחזרנו שנרגעתי, אחרי בסוף, סליחה.
היא זוגי בת ושהגזמתי, להבנה, זקוק קצת ובטח מבוהל, קצת היה

שהלכה אליו וביקשה ממנו סליחה על התפרצותי.

הביתה, מהעבודה בריצה היה זה מזמן. לא ככה עלי התעצבן מישהו
אני חשמליים. אופניים על רוכב המדרכה, על מהר מולי, בא והוא
יודעים לא בהם המשתמשים ורוב בכלל אופניים לא זה אותם. שונא
להם שמותר רק שלא בטוחים מה ומשום ומטרד, סכנה הם לרכב.
הזה הרוכב בה. קדימה זכות בעלי שהם גם אלא המדרכה על לנסוע
לא אם בו לפגוע התכוונתי אולי לפנים, יד הרמתי קרוב. ממש עבר
לחמוק דווקא שניסיתי לי ונראה בזה, בטוח לא אני אבל מדרכו יסטה
מהאופניים. ונפל נורא הופתע בי, פגע הוא מקרה, בכל מפגיעה.
בערך, גילי בן היה הוא עליו. ולכעוס בסדר הוא אם לראות עצרתי
הוא פלאפון, לו היה ביד בגללי. שנפל על בזעם מלא טוב, לבוש
אל בולט המכשיר של כשהשפיץ בצלעות, אגרוף לי ונתן אליי התקרב
אחר חייל. או שוטר היה אולי להרביץ. יודע שהוא ראו לאגרוף. מחוץ
ישמש אחד משונן שמפתח כך אותם סידר מפתחות, צרור שלף כך
לו אגרום שלא הלאה, שאמשיך משם, שאלך התחנן הוא כאגרופן.
גם בו. עצמי את ראיתי יעשה. מה יודע לא הוא אז כי עוד, להתעצבן
בסוף ישכב ומישהו מחר אין של קרב, של למצב מדי קרוב הייתי אני
שימש שנסדקה בצלע והכאב מזה, זה התרחקנו אבל הרצפה. על מדמם
בכל מהם להימנע ושצריך מיותרים הם רחוב שריבי לכך תזכורת לי

מחיר.



הם להתפרץ, המוכנה האלימות הזה, שהזעם בכך להכיר חושש אני
בדימונה, שכשחיינו לי סיפרה אמי שלי. הגבריות משורש חלק
איני נהג, אולי או שכן, עם במכות הסתבך אבי המוקדמת, בילדותי
ורע. עצוב סיפור היה ושזה מעורבת, הייתה ושהמשטרה בדיוק, זוכר
הזעם רחוקות. לעתים רק בו נתקלתי אבל כזה, חלק בו שיש ידעתי
אמי את גם ראיתי אבל עין. למראית רק אם גם מחושב, לרוב היה שלו
הזעם של מגדרי תיוג אז שליטה. כך בשל ומאבדת בצעירותה כועסת

כגברי הוא פתרון קל מדי.

מערכות כל כמו אז, שנראתה בחירות מערכת בעת שנים, לפני פעם,
צומת דוד, מגן כיכר כל את מילאו וגורלית, חשובה הבחירות,
שתיתי הליכוד. ושל ביבי של בכרזות ואלנבי, ג׳ורג׳ קינג של הרחובות
היום לאותו לשתות וכשגמרתי לצומת, סמוך הקבוע, בבר מעט לא אז
הללו, הכרזות את ותולש במזלי מתגרה לעתים הייתי הביתה והלכתי

שבכל מקרה לא היו חוקיות. שלוש פעמים זה לא נגמר טוב.

פתח והנהג ׳דן׳, אוטובוס בלמים בחריקת לידי עצר הראשונה בפעם
ירד כיסאו, את עזב לו כשעניתי נמרצות. אותי וקילל הדלת את
לי והובטח תלונה הגשתי הצידה. בכוח אותם וזרק באופני אחז לרחוב,

שהוא ננזף.

קורא איתי, להתווכח התחיל מבוגר נעליים חנות בעל השנייה בפעם
בוגד לא הרי אני כי הזה, בוויכוח מעוניין הייתי מה משום בוגד. לי
שם אבל חנותו, לתוך איתו נכנסתי ולכן זה, את להסביר מאוד וקל
אחזתי לי. להרביץ וניסה ברצינות מדי יותר זה את לקח הוא פתאום
רוצה, לא שאני לו מסביר לחנות, שותפו בעזרת להרגיעו מנסה בידיו,
איתו אותי גרר והוא עוד, אותו עצבן רק זה לו. להכאיב ולא לריב לא
היה זה מפלסטיק. נעליים מתלה באמצעות אותי לדקור מנסה לרצפה,
מים, אותו להשקות בו, לטפל לשותף נתתי ועצוב. עלוב מגוחך, די

אתה לא צריך להתרגז ככה, כלום לא שווה את זה, בשעה שיצאתי.

על ולשמור לתלות שנשכר מי עם היה העימות השלישית בפעם



ועמדנו אז, חבר, עם הייתי ועצבניים. צעירים היו הם השלטים.
מכונית הייתה זו ג׳ורג׳. לקינג מאלנבי לפנות אז איפשר שעוד ברמזור
את נצלתי נפתח. גג עם מצחיק אוטו שלי, והאהובה הירוקה ׳דיאן׳ ה-
ארוכה, פלסטיק כרזת ולתלוש רגע לרדת בכדי ברמזור ההמתנה זמן
למעקה באזיקונים מחוברת שהייתה משהו, או ליהודים טוב נתניהו
והדף אותי תפס והוא ממני, מהיר היה מהשומרים מישהו הבטיחות.
למישהו בצומת. הוא גם שעמד באוטובוס שפגעתי עד לאחור, אותי
את הניף והוא הבטיחות, ממעקה תלש אותו ארוך, ברזל מוט היה אחר
והשמיע בטני את שפשף והמוט לזוז הצלחתי לעברי. שלו המחודד הצד
מזל די נשענתי. עליו האוטובוס של המתכת בדופן כשפגע חלול קול

שזה נגמר ככה. יכול היה להיות יותר גרוע.

כך אחר חודשים שכמה היא האחרונה, הזו, בפעם המצחיק
אותי, להרוג שניסו הימין פעילי עם ראיון בעיתון, כתבה התפרסמה
אלה הם איך הפוך, רק הסיפור, אותו את בדיוק סיפרו הם ובו
וחסרי אלימים שמאל פעילי ידי על ברזל במוט הזו בצומת שהותקפו
העימות במודע. ששיקרו בטוח לא אבל האמת את יודע אני מעצורים.

ביננו היה דו צדדי, ודברים מתבלבלים.

לעיתים חטא, על מכה ותמיד עימותים, שונא אני אלים. אדם לא אני
בהנאה. הלב, מכל ברצינות, מכות הולכים אנשים ראיתי במהלכם. עוד
כישלון. תחושת מתוך האלה הרגעים את מתאר אני כזה. איני
צריכים אנשים תירוץ. אינו מהם, גדול בחלק המעורב האלכוהול,
הצדק תחושת אחר, באדם לפגוע אסור אני. גם לשתות, לדעת

שמעניקה לגיטימציה לפגיעה כזו היא אשליה.

*

בקיץ, חשובה לתחרות התכוננתי רצתי. צעיר נער כשהייתי
למכביה. היה לי סיכוי לנצח בקבוצת בני גילי, הייתי לא רע.



לעימות נכנסתי טיפולית. כיתה הייתה למדתי בה הביניים בחטיבת
חושב אני צדקתי. אני מה. על זוכר איני מתלמידיה, אחד עם טיפשי
באגרופים ניפצתי צדקתי. אני להחזיר. לי נתנו ולא לי שהרביץ
לרוץ יחף, וברחתי, המנהלת חדר שמול במסדרון תלויות שהיו תמונות
להטה האדמה הספר. מבית רחוק לא שבפרדסים, העפר בשבילי
לנקום. היכולת ממני ונגזלה צדקתי, אני נזק. לעצמי גורם שאני וידעתי
הספר לבית כשחזרתי בכאב. חש לא מתסכול, בוכה התשה, עד רצתי
רב זמן להן לקח עמוקות. כוויה שלפוחיות מכוסות היו רגלי כפות
כל הזה, הזעם כל הזה, הצדק כל התחרות. את הפסדתי ואני להחלים

מה שהביא לי הוא כאב. נקמתי בעצמי.

חזרתי יותר, פראי היה גר אני בו התעשייה כשאזור שנים, לפני
אחד שרק מכונית לב. וטוב שיכור בלילה, חמישי ביום הביתה
למגרש כשנכנסתי הרחוב. במעלה הגיחה פעל שלה הקדמיים מהאורות
טנדר הזו, המכונית גר, אני בו לבניין לכניסה דרך קיצור החנייה,
שנפגע ושראו שם, שפעלה כבישים סימון לחברת שייך שהיה מסחרי
ביצע עושה, הוא מה ידע לא בו שנהג מי אחרי. נכנס דרכים, בתאונת
רק נפגעתי. לא אבל הקרקע על נפלתי בי. פגע במהלכו פראי רברס

התעצבנתי נורא.

הכבישים סימון בחברת פועלים שני זוגות, שני היו האוטו בתוך
והבילוי תשיעי, חודש מתקדם, בהריון הייתה מהן אחת זוגם. ובנות
של ברכב והתנגש נורא השתכר שבעלה לאחר הסתבך יצאו אליו
ליד הרכב את לנטוש באו כעת רחוק. לא בצומת מתחרה חברה

העבודה, לברוח משם לפני שתבוא משטרה.

ציפיתי ואני סתם, בי, פגע הטנדר אותי. עניין לא זה אבל
צודק לצאת וכדי יותר, התעצבנתי אותה קיבלתי כשלא להתנצלות.

הכיתי במראת הצד של הרכב, מתכוון ללכת משם וזהו.

ראשי את ומטיח הקרקע אל אותי מפיל מאחור, עלי התנפל הנהג
ויכולתי פי, בתוך היה שלו האגודל שם. שנמצא יצוק בטון בבסיס



הקשבתי להפריד, לחברו נתתי זה. את עשיתי לא אבל אותו, לנשוך
זה מה אז, הבנתי, ממש לא תשיעי. חודש בהריון, אשתו לתחנונים,

אומר.

זה לגמרי. חתוכה שלי השמאלית שהגבה ראיתי הביתה כשעליתי
למזלי למטה. שוב וירדתי אותו לקחתי ברזל, מוט לי היה לי. הגיע לא
על טיפסתי מאחור. הפגוע הטנדר את נוטשים משם, ברחו כבר הם
החלון את וניפצתי הברזל מוט את הנפתי המעוקם, המנוע מכסה
אמת, בזמן כבר ומובס טיפש הרגשתי ומטופשת. קרה בנקמה הקדמי,
הזה. לעימות נכנסתי שבכלל בגלל אלא מכות שחטפתי בגלל לא
להימנע הצלחתי שהתחיל שאחרי כך על היא שלי היחידה הגאווה

מלהחמירו.

*

אשליה. הוא שקרי, הוא נותן שהוא הכוח חולשה. בעצם הוא הזעם
בסוף זה והרגל. העמקה התמדה, באמצעות ונחשף קיים יותר חזק כוח
לא אני כשלונותי. מזכרון הזה, העניין מכל המסקנה זו שלמדתי, מה
של או שלי שהצדק, לי וברור לכעוס, רוצה לא אני לריב, רוצה
גם וכך לי, עוזרת הזו ההבנה ערך. נטול ולכן יחסי תמיד הוא אחרים,

הריצה, שסתום שחרור של רגשות שאיני מצליח לעבד במלואם.

אבל לפעמים יש לי ריצות מלאות בכעס. צריך להיזהר.



לכתוב על שתייה בלי לשתות

י״ב, כיתת של הבגרות בחינות בזמן בתיכון, לימודי סוף לקראת
ארור מוח סרטן של ארוכות שנים אחרי אמי, אחות דודתי, מתה
בבוקר, מוקדם אמי, של זעקותיה זאת ובכל צפוי, היה זה ועיקש.
עד כך כל לב קורעות לב. קורעות היו לה, להודיע שהתקשרו אחרי
קיוויתי להקשיב, פחדתי מהן, שהתעוררתי שכמותי, חלש שאני,
אומר. הזה שהבכי שחשבתי במה לעמוד אצליח שלא ידעתי שיפסקו.
תירוץ לי והיה לגמרי. אליו לשקוע לא אבל באבל שותף להיות יכולתי
סתם ולא בגרות, בחינת קבועה הייתה כך אחר ימים כמה כי לזה נפלא

אחת אלא בפיזיקה, ועם בגרות אסור לשחק.

שם דודתי, בבית הבקרים את מבלה לא, וחצי באבל חצי הייתי אז
והערב הצהריים אחרי את שיכולתי, כמה ומשתתף תומך שבעה, ישבו
זמן שנפתח בפאב הלילה ואת ותרגילים נוסחאות של ושינון בלימוד
השבעה שימי חושב אני השכונתית. לפיצריה מתחת כן לפני קצר
אותי. שינו חלילה, וחוזר שכחה עד שתייה לימודים, אבל, האלה,
מפסיק שהמוח מזה ההנאה את האלכוהול, של האפל הכוח את גיליתי

לעבוד, נותן מנוח, את איך אפשר להיות שני אנשים שונים.

הייתה היא מי. רה דו כנראה לפיצריה, קראו איך בטוח לא אני
מכרו לפיצות פרט כוכב. קולנוע ליד השרון, רמת של הראשי ברחוב
הובילו אליה המרתף, ובקומת מצויינות. שוקולד עוגיות גם שם



לשתות היה אפשר ושם קטן, ובר שולחנות כמה היו צרות, עץ מדרגות
אתה כמה בן אכפת היה לא אחד לאף לא. ומה טקילה ולהקפיץ בירה
בפני לדבר, מי עם היה ותמיד המון לשתות יכולתי בסדר. הכל אם או
מהבית, קצרה הליכה במרחק היה זה להסתכל. מה ועל להתוודות מי
שני בניין וימינה, ימינה שמאלה ואז למטה, הרחובות באחד לרדת רק
התנדנדויות, רק מהדרך, הרבה זוכר לא אני אבל במעלית, ולמעלה

ואיך הגוף סוטה מהדרך לגמרי מעצמו, רגל אחרי רגל, בסוף אגיע.

היה בו גם אבל ראש, כאב קצת רק כלום, כאילו קם הייתי ובבוקר
בלילה אתמול הרואי, קרב פציעת שמזכירה צלקת כמו נעים, משהו
אחד אף לדעת, יכול לא אחד אף לא, אני ועכשיו לגמרי שיכור הייתי
על דיברתי אולי או בכלל, לי כאב ולא פרוע הייתי לדמיין, יכול לא
לעבור כוח לי נתן הסוד בכלל. זוכר מי אותו, סיפרתי אולי שלי, הכאב
באמצעות צללתי לתוכה בלילה, אתמול את שסיימה השכחה יום. עוד
לצלול אוכל שתמיד ידיעה מתוך ולתפקד, לשרוד לי איפשרה השתייה,

אליה שוב.

קרה, מה בטוח שלא עד לשתות לאיבוד, הולך שזמן עד לשתות
ולגלות, החוצה. יצאו עליהם לדבר שאסור שדברים עד לשתות
הזמן אבדן בחסות התרחש לא באמת רע דבר ששום בדיעבד,
למי טוב סיפור הכל בסך הם שלי האפלים שהסודות והשליטה,
משהו יש להיות, לא עד אפר, עד העצמית, ושבשרפה אותם ששומע

מטהר.

כבד. שתיתי בהן בתקופות גם אלכוהוליסט, הייתי לא פעם אף
מדי לי חשוב היה שתמיד נראה עצמי. את ובדקתי הסימנים על עברתי
מלאה מהתמכרות אותי עצר ושזה שותה, הלא בעולם ולחיות לתפקד
בחוסר בעיקר שמתבטאת שתייה, בעיית לי יש בהחלט אבל והרסנית.
אני השכחה. של הרגע לפני שנייה שצריך, איפה לעצור ויכולת רצון



היחידה שהדרך ויודע בשליטתי הזו הבעיה על לשמור בכדי נאבק
שמתמלא הצורך את ובעיקר שלה, המקור את לכבד היא זאת לעשות

בעזרתה.

בשכרות יש וכמשרת. כשותף בהם צפיתי שותים. אנשים ראיתי
זה לפעמים מעצורים. מדכא האלכוהול השראה. ומעוררי יפים רגעים
שמתחת, ומה אותם שמגביל משריון משתחררים מהאנשים חלק טוב.
דיאלוג נוצר לעתים מעניין. זה נחשפת. מוגנת והלא השיכורה נפשם

אוהב בינם לבין עצמם ובין הסביבה. ולעתים זה מכוער מאוד.

ראיתי שהתרופפו, האיסורים בחסות בזה זה בוגדים אנשים ראיתי
מתגלים הם איך ראיתי שיקיימו. חשוב שהיה הבטחות שוכחים אנשים
מעניין. הכיעור, גם זה, וגם להפגע. רק ולא לפגוע מוכנים בחולשתם,
קצב בעל מתגלגל תהליך שינוי, יש תמיד, כמעט מקרה, בכל כי

משתנה.

גמישה איזון, נקודת וסביב עד לשתות ניסיתי ארוכות תקופות
ברורים. והאסור המותר גבולות אבל חופשי כבר המוח בה וחמקנית,
להיות שלי הרצון חוסר הוא מכל יותר עלי שהגן שמה גיליתי אבל
בהם, לטפל שצריך אלה הם ביותר העגומים השיכורים באחרים. תלוי
רציתי עזרה. ובלי לבד רגלי, על הביתה להגיע רציתי תמיד ואני
ממנו. וחופשי חדש ולהתעורר בבר, מאחורי, השיכור אני את להשאיר
אבל קצובים לזמנים הוא להיות אהבתי שיכור, אני אותו את כיבדתי

לא כל הזמן.

הדברים פי על אותי מטריד מה ידעתי בהן בחיי ארוכות תקופות היו
יש וגעגועים. חרטות אשמה, רגשות כששתיתי. רק דיברתי עליהם
זקוק איני ושכבר שהתבגרתי חושב אני כך. רק הודיתי בהן תשוקות

לשתייה ככלי עזר כדי להכיר בחולשותי.

בגללן הסיבות שאחת לי ברור מאוד. נזהר אני האחרונות בשנים
ריצה שגרת על שמירה כי הייתה אבי מות אחרי לרוץ התחלתי
הפיזי במחיר לעמוד לי קשה כבר מופרזת. משתייה מגינה ואימונים



השותה אני מחדש. עצמי להמציא רצון לי אין וכבר כזו, שתייה של
היותי אשמת עם להתעמת מעדיף ואני אדם, אותו הם הפיכח ואני
שתייה על לכתוב מסוגל אני בחיי לראשונה אותה. לעמעם ולא שניהם

בלי לשתות.

 



חלומות של מורה בחופשה

שבו המוכרים והחלומות הלימודים, שנת מתחילה שבועיים עוד
אמור והייתי ניסיון, ועתיר ותיק מורה כבר אני חששות. אותי. להטריד

להיות יותר בטוח בעצמי, אבל כנראה שזה בכל זאת לא מובן מאליו.

אלא חיים במסלול מודעת בחירה מתוך לא במקרה, ללמד התחלתי
לא הצבא, אחרי קצת מאוד, צעיר הייתי עצמי. בעיני קוריוז כגחמה,
בתיכון קולנוע במגמת למדתי נכון. מה ידיעה המון עם אבל כלום יודע
חוויה עברתי בתיכון, שם, סרטים. בחיי, שאעשה מה שזה בטוח והייתי
שנים במשך וגבולית. מסוכנת גם אך ומסעירה אינטנסיבית מעורבת,
הטוב החלק את לחקות ניסיתי לימדתי. דרכו הכלי הייתה הזו החוויה
אני אותי. שלימד מי של משופר כהעתק וללמד הרע, מהחלק ולהימנע

שמח שהשתחררתי מהצל הזה.

החלקית המשרה ההן. הראשונות מהשנים הרבה זוכר לא אני
להתפרנס היחידה והדרך רע היה התשלום תפחה. בתחילה שמילאתי
תפקידים ועוד עוד עצמי על ולקחת פנימה יותר עמוק לצלול הייתה
הנכונות היוהרה, כיסתה שלי הניסיון חוסר על משלימות. ועבודות
מורה משותף, משחק זה ומנחה. מבין היודע, המורה, עמדת את לתפוס
גיליתי והכללים. החוקים את מגדירים הצדדים ושני ותלמידים,
שמצליח אחר, מישהו אני תלמידה, או תלמיד כיתה, עם שבמפגש

למלא את התפקיד המיועד לו.



בתוך לי, שהעניקו ובמסגרות קטנות בקבוצות לימדתי תמיד למזלי
או ההצלחה מדדי מוחלט. כמעט חופש מראש, ידועות מגבלות
אחד, אף את להשגה. וקלים גמישים היו הוערכתי לפיהם הכישלון
עוד כל ביחד, עושים אנחנו מה באמת עניין לא ולתלמידי, לי פרט
תכנית את קבעתי אני כללים. על ושמירה סדר של חזות נשמרה
ולשנות, לאלתר למדתי מאוד ומהר השיעורים מהלכי ואת הלימודים
ניסיתי בעיקר הזמן. באותו אותי שעניין מה כל בשיעורים לשלב איך

להסביר ולהנחות איך עובדים, איך צריך לעבוד.

גם אבל אביב תל במרכז בתיכון וטלוויזיה, קולנוע עשיית לימדתי
ליוויתי סרטיהם, בהפקת אותם הנחיתי ומבוגרים. נוער של קבוצות
עבורם לנסח, היא עבודתי שעיקר האמנתי לפרויקט. מפרויקט אותם
חלק שהם העשייה למכונת וחדים ברורים עבודה כללי ובעזרתם,
אפשר ואז ופעולה הפעלה הוראות זה שצריך מה שכל חשבתי ממנה.
נטולת כמכונה לפעול אמור הפקה צוות מושלם בעולם הכל. לעשות
להאמין אותי ניחם ולמגבלותיו. לתפקידו מודע מחלקיה אחד שכל רגש
ומאורגנת. חלקה ופעולה יעילות של מוסרי על בעיקרון בסדר, בזה,
התפקיד ומילוי העבודה עשיית בחסות הכללים, בחסות שכך, חשבתי
המשוחרר באופן להתבטא היצירתיות יכולה עצמן, בפני כמטרות

ביותר.

של האמיתי העולם את אוהב ואיני מתאים שאיני למדתי ובמקביל
שהייתי החלום מאליה, ברורה הלכאורה ושהמטרה הקולנוע, תעשיית
בניגוד בו. רציתי לא כבר יתגשם. לא לבמאי, להפוך לחיות, אמור
רעש פוזה, היה הכל האמיתי בעולם לתלמידיי, שסיפרתי למה
זה, את זה מכירים שונאים, או חברים או היו כולם וצלצולים.
כדי הנחוצים החברתיים הכלים את לי היו לא בטפל. בעיקר מתעסקים
לי חשוב היה לא זה להשתנות. מסוגל או מוכן הייתי לא שם. לשרוד



מספקת. יצירה חוויית לי נותנת שהכתיבה גיליתי מזה וחוץ מספיק.
צעיר קולנוע יוצר הייתי לא כבר ללמד שהתחלתי אחרי ספורות שנים
שמלמד בינתיים אלא מי שמלמד בינתיים, במקרה, משהו שעשה פעם.

יותר שתיתי חזרתי. לאמסטרדם. ונסעתי הכל עזבתי התמוטטתי.
של כמורה ג׳וב לי הציעו כסף. לי היה לא ראשון. ספר כתבתי מדי.

נוער בעייתי. הסכמתי.

הייתה לא קולנוע שעבורם תלמידים אביב, לתל מחוץ לימדתי הפעם
להם לעזור יכול שאני שחשבתי הכלים מחדל. ברירת אלא בחירה
רציף, עבודה תהליך על שמירה וביקורת, ריכוז יכולת בהם: לשלוט
ומהחופש מהאמנות יותר חשובים היו וכצוות, בתוך עבודה יכולת
ידעתי הקשבה. על שקט, על משמעת, על לשמור למדתי היצירתי.
מצאתי, ליבם. תשומת על ונאבקתי בי מזלזלים מתלמידיי שחלק
ודרכי טריקים אספתי לא, ומה עובד מה וטעייה, ניסוי באמצעות
צריכים היו לימדתי בו הספר ובבית להתפרנס צריך הייתי התמודדות.
מלאה. במשרה מורה עצמי את מצאתי שוב עבודתי. היקף את שאגדיל
זו לגלם, שנאלצתי המורה דמות את אהבתי לא משעמם. קצת היה זה
הוא. להיות רציתי לא אבל יכולתי לה, זקוקים היו שהתלמידים
הייתה הספר לבית מחוץ שהייתי מי לבין הזו הדמות בין הסתירה
לשלם והפסיק כספי למשבר נקלע לימדתי בו הספר בית מדי. גדולה
משכורות. הייתי חייב להמשיך הלאה, ללכת ללמוד או למצוא קריירה.

אחר, במקום ללמד התחלתי לגמרי. חדש אני מלהמציא פחדתי אבל
ותיק. מורה הייתי כבר ומאתגר. מעניין מקום בירושלים, תיכון
הזה, הגיל את להכיר למדתי נסיון. על מבוסס היה שלי העצמי הבטחון
שהמשברים אבל מהשני אחד שונים אמנם שהתלמידים הבנתי התיכון,
כשאני שם, שכשאני גיליתי דומים. חווים הם אותם וההתלבטויות
לי מותר מלמד וכשאיני ומרוכז. הוגן ומבין, אוהב להיות עלי מלמד,
ותומכים משלימים הצדדים ששני גיליתי ומבולבל. פרוע אחר, להיות

זה בזה. מכרתי סדר וחייתי כאוס.



עצמי את להמציא בנסיון לברוח, ברצון בהתמוטטות, נגמר זה גם
תסריטאות ללמד הצעה קיבלתי הסתדרו, לא כשדברים ושוב, מחדש.

וכתיבה במקום אחר, ושוב הסכמתי.

למעלה כבר עובד אני כעת, מלמד אני בו התיכון הזה, במקום
עבורי ומשמעותה חלקית, עבודה הייתה זו בתחילה שנים. מתריסר
מלמד, עצמי את ומצאתי עלה היקפה הזמן במהלך אבל משנית, הייתה

שוב, במשרה מלאה. למזלי, משהו בי השתנה.

כשרק שנים, לפני לי שהיה המופרז העצמי הבטחון את בי אין
המלמד אני בין המלאכותית להפרדה יותר זקוק לא אני ללמד. התחלתי
לטעות זכותי את בחום, ומאמץ מודע, אני השותה. או הכותב לאני
כמו וליצור לעבוד תלמידיי את מלמד שאיני יודע אני מבולבל. ולהיות
גבולותיה. את קובעים שהם בבועה ממנו, אחרת אלא האמיתי בעולם
את עבורם להקהות הוא מצפה אני לו והמירב במגבלותי, מכיר אני
ולא מרע טוב יותר לעשות מנסה אני ההתבגרות. של הדוקרים קוציה

לחקות אף אחד אלא להיות אני עצמי.

התיכון של הזה, העולם שבו גדול, חופש יש לימודים שנת כל בסוף
לא אבל נשכח כמעט לרגע, ממני מתרחק הקולנוע, של התלמידים ושל
במהלך זאת לעשות יכולתי לא הרבה. כתבתי הזה בחופש לגמרי.

השנה. אבל עוד מעט נגמר.

קצת. מתרגש קצת, חושש אני השנה. לתחילת משבועיים פחות קצת
שהחופש לזה מההכנה חלק הם מכיר, כבר שאני האלה, החלומות
אני להיות אצליח הבאה הלימודים שבשנת מקווה ואני להגמר. עומד

מול תלמידיי, שיהיה לי ולהם מעניין כמו שמגיע לנו.



מיקום מיקום

מול ביתי חופרים עכשיו בור גדול, יסודות לבניין שיבנו שם.

מפלצת אחת, ועוד זחלילים על דחפור כף, טרקטור מכונות, שלוש
אבנים ויש חצץ יש אדמה, יש העפר, סוגי בין שמפרידה צווארית תלת
משאיות ארבע. עד בבוקר וחצי משש מושלם בתיאום עובדות ממש,
שצריך. מה עליהן מעמיס והטרקטור בבור להתארח באות תא כפולות
פעם מדי לאן. לדעת אין ונוסעות, החוצה באיטיות מטפסות הן אז
והן קידוח, מכונת יותר, קטנים טרקטורים נוספות, מכונות מביאים
הראשון הבור לא שזה נראה הולכות. ואז שצריך מה עושות
שצריך, כמו בדיוק מתקדמת ושהעבודה ככה חופרות האלה שהמכונות

שכולם יודעים את מקומם.

והם ומודדים, מנהלים מהנדסים, של משלחת מגיעה גם פעם מדי
מגיעות ולפעמים התוכניות. את בודקים מצלמים, בינהם, מתייעצים
מה יש להם שגם בוסים, אמיתיים, מנהלים של מפוארות, מכוניות
בגדי לובשים לא פעם אף הבוסים ולהראות. לראות ומה לבדוק
עושים שוודאי כאלה אתלטיים, ויש מאוד שמנים יש עבודה.

טריאתלונים. ויש את הפועלים.

לראות אפשר במלאכתם. אומנים הם והדחפור הטרקטור מפעילי
כאילו מיותר, מאמץ שום משקיעים לא הגדולים, החלונות דרך אותם,
שאוכלות במפלצות מלא באופן שולטים זאת ובכל שם יושבים סתם



ואחת לעין, נראה מפעיל בלי לבד, עובדת העפר בירור מכונת בקרקע.
בכדי העפר לתוכה מוזן שדרכה הברזל שבכת מתרומת זמן לכמה
אלמלא הרמוני. הזה, המכני המחול יפה, מדי. גדולים מסלעים לנקותה

הרעש, החום והאבק יכולתי לצפות בו ארוכות.

אחד אף דברים. סוחבים לשם, מפה צועדים פשוטים, פועלים גם יש
ישראלים, עבודה מנהלי יש מפה. נראה לא באתר שעובדים מהאנשים
יודע אחד כל כאן גם אפריקאים. פועלים ושוליות ערבי ושומר פועלים
מי שרץ, מי ביותר, הקשות המלאכות את שעושה מי מקומו. את
חפרו כאשר יותר עוד בלט זה ביותר. הנמוך שמעמדו מי הוא שמזיע,
גדולה קבלנית חברה ידי על נעשה זה הבור. בגבולות הבטון עמודי את
רוב את שעשה מי אבל עובדיה. של הרב בנסיון מתגאה שבפרסומיה
בורות לתוך ומנחים מרימים קושרים, בטיחות, ציוד כל ללא העבודה,
היו בסנדלים, אחד שם היה כפפות, בלי אפילו ברזל, מוטות היציקה
אף במזל, אבל, זאת. עשו לא כן לפני פעם שאף שראו עבודה מהגרי
מקפידים עכשיו שעובדת ובחברה כשראיתי, לא לפחות נפצע, לא אחד
הבור, את שחופר הבורות, את שקדח ממי אחד אף הזהירות. על יותר
שום פה אין זה, ככה לגמרי, ברור זה בו. יגור לא הבניין את שיבנה

עניין של צדק אלא רק חוקים של כלכלה, ובכל זאת זה קצת מוזר לי.

נדרש ללמד כדי בה. הכרח אינו הפיזי שהמאמץ לעבודה התגלגלתי
זו מזלזל, לא אני אוויר. להזיז ולדבר, לחשוב להקשיב, בעיקר ממך
לא הוא אבל וראוי. מכובד מקצוע זה שוחקת, לעתים, קשה עבודה,
של עבודתו זאת שעושה וברור פשוט אופן באותו המציאות את משנה
תפקידים של בתיאטרון שחקן אני משהו. שעושה מישהו של פועל,
בהם קרה שלכאורה בלי שלמים עבודה ימי לעבור ויכולים וכללים,
זה ואני, התלמידים דיברנו, השתנה. לא ודבר היו, לא כאילו כלום,

הכל, לא בנינו או עשינו כלום, לא התאמצנו בכלל.



אלא מהעבודה כחלק לא זיעה להגיר מזה, מתוסכל להיות לא למדתי
ובהעברה במחשבה, ומאמץ ערך שיש לי וברור ואחריה, לפניה
ובין זה בין נתק יש זאת בכל אבל ודיבור. בהקשבה ידע, של ובלימוד
הוא שסוחב מי כעבודה. ואינטואיטיבי ראשוני באופן תופס שאני מה
מכל שמרוויח מי לא מה, לשם או לסחוב מה שאומר מי לא שעובד, מי
כלים בכליו, השולט מלאכה כבעל עצמי את לתפוס למדתי זה.
דבר הוא מלאכה בעל לב. ותשומת נסיון בעיקר כוללים שלי שבמקרה

טוב להיות.

שזו גר, אני בו באזור שאהבתי הדברים אחד היה שזה חושב אני
זה אבל דברים. שייצרו זעירים, מלאכה בעלי של ורובע שכונה הייתה
הפך שוקק תעשייה אזור שהיה מה בסין. הכל עושים היום מזמן. נגמר
זה מתה, הרי התעשייה אחרונים. מלאכה בתי מספר עם מחסנים לצבר
ובילויים, היום, שהולך מה זה ושירותים, יבוא כאן. מתאים לא כבר

חיי לילה זה חזק, ונדל״ן, מיקום מיקום מיקום.

משפחתית, מסגרייה כאלה, מלאכה בתי היו הבור נחפר בו במקום
הרבה מאוד, עלוב היה הכל מתכת. לציפוי מפעל ונגרייה, עצים מחסן
בו שמאוחסן הסתבר כאשר פעם, התפרסם המתכת מפעל השיא. אחרי
אסון. במקרה שבסביבתו מי כל להרוג מספיקה שהייתה בכמות ציאניד
שנים. שעבדו פועלים וארבעה זקן מנהל שם היו קרה. לא כלום במזל,
הטלפון, עמוד שליד בבור משתינים היו אז בפנים שירותים היו לא
לראות יפה והיה דברים. שם ייצרו העליבות, למרות הרחוב. בצד

אותם עובדים.

של מסחרי מבנה יכלול ביתי, מול שיבנה הבניין הזה, הפרויקט
גבוה לא מגורים ומגדל פרטית שחיה בריכת שמעליו קומות, ארבע
לראות אוכל עדיין אבל לגמרי, יחסם ליפו מחלוני שיש הנוף מדי.
לא הסביבה. שתעבור השדרוג בעקבות יזנק ודאי הבית ערך ים. פיסת
של מגורים, של יהיו הרעשים השחזה. או ניסור קולות יותר יהיו
כי באהבה, האלה השינויים את לקבל עלי יותר. שווים אחרים, קניות,



את לקנות שהצלחנו מזל יש ולי זוגי ולבת זה, ככה לעשות, מה אין
החדש, לסדר להסתגל עלינו יהיה ג׳יפה. פה היה כשעוד בזמן, הבית

לחיים בצל מגורי יוקרה.

דינוזאורי, ראש עם מיוחד, דחפור הביאו ההריסה. את תיעדתי
פועלים כן לפני עוד הפח. וגגות הבלוקים קירות את וחתך שנגס
האסבסט תקרות את פינו בד ומסכות לבנים בסרבלים ערבים
סכנה זו והיום סטנדרט היה זה פעם הזמן. הגיע המסרטנות.
רק נשאר, לא וכלום ימים כמה להסיר. שיש מפגע פוטנציאלית,
עץ הזמן. כשיגיע ושיהרסו בשוליו שהשאירו קיר פינת עם מגרש,
ראתה זוגי בת ספוג, ופיסות מאזיקונים בנוי נטוש, עורבים קן שעליו
וכבר נעקר השני וביום שם היה אחד יום גוזלים, בתוכו בוקעים איך

לא. ואחרי שגמרו להרוס התחילו לחפור.

עכורה בשלולית שנחשפו התהום, מי עד העמיקה החפירה עכשיו
ישתמשו, טריק באיזה זה, עם יעשו מה מעניין בה. צפים זיהום שכתמי
יצקו ובו למטה, שם הים, מי מפלס זה מכונות. באילו טכנולוגיה, באיזו

בסיס בטון, שורש, וממנו יצמח המבנה.

מול בו, לגור חדשים אנשים יבואו ואז וזהו. ייבנה גמר. עד יצמח
הנוף של יפו, חמש דקות ממתחם התחנה, מיקום מיקום מיקום.





גמול

בבית הקפה בו אני כותב אסור לעשן.

כל איך ראיתי כאן שהעברתי הקיץ כדי תוך אבל גמול, למזלי, אני,
השני בצד בחוץ, האלה, הקצובות ההפסקות את לוקח מעשן שעדיין מי
בתוך כך ואחר בריאות, עקצוץ שאיפה, הצתה, הגדולים. החלונות של
להחזיק עצמה. והסיגריה להיות. צריך זה ככה המחשבה. בתוך המוח,
החמוץ הריח את שומרות אשר האצבעות, בין אותה לגלגל בה,
את לראות גבוה, אותו לפלוט והעשן, כך. אחר הרבה עוד והמנחם
שהשנים יודע לפעמים, מתגעגע, אני מיתמר. לסלסול הופכת הנשימה
הסיגריות, ובעזרת עם צלחתי אותן החוויות מגוון עישנתי, בהן הרבות
להשלים אוכל לא שלעולם למשהו ממהותי, לחלק העישון את הפכו

לגמרי עם הויתור עליו.

משתמש הייתי המוזיקה. עם ביחד שרקדתי, בזמן לעשן אהבתי
מחוות מגוון צברתי ביטוי. ככלי התנועה, את להגדיל כדי בסיגריה
טוב, סיגריה כל עם משחק שאני הרגשתי הקצב, עם שעבדו מסוגננות
מתאים, ברגע זה. את זה משלימים ואני שהיא משהו, על פה שעליתי
אחרונה, פעם שואף הייתי בדל, רק נשאר כשהיה ביט, חילוף זמן
במעופה, צופה באוויר, השארית את מטיל ואז ובהתכוונות, עמוק



פוסע, ואז החושך, בתוך מסתחררת מהבהבת, צהובה אדומה נקודה
ומועך טכנו, של חייל לרקוד, לצאת אהבתי איתן הגבוהות העור בנעלי
הבאה. לסיגריה הבא, לקצב מוכן הפגר, את וחדה סיבובית בתנועה
בפוזה משחק מגוחך, לי נראה זה עכשיו, לעצמי, זה את מדמיין כשאני

של מישהו אחר.

מעשנים היו וסבתי אבי בצעירותי. מעשן, שאהיה חשבתי לא
הגיוני, לא נראה גם הזה העניין כל מגעיל. שזה חשבתי וכילד כבדים,
לא כנער, עצמי, בפני התחייבתי עשן. לנשום בריא, לא משהו לעשות
לפעמים השתמשתי לכתוב כשהתחלתי ומעשן. שמן מבוגר להיות
בפומית לנשוך היה אפשר וכובד, כבוד יותר בזה היה במקטרת.
הבעירה. גוף של הנעימה ההתחממות את היד בכף ולהרגיש

התעסקויות האלה טובות לריכוז. התרגלתי. כשכתבתי עישנתי.

כמה כבר נלעגת. דמות בי שרואים יש מלמד אני בו הספר בבית
והעישון. המעשנים עם קישוטי דון במאבק אני אבי, מות מאז שנים,
פינת כל את לפעמים סביבתו, את לנקות תופס שאני מי את מכריח אני
אליו האחורי הכדורסל ממגרש צלע לפעמים רשמית, הלא העישון
המורים בישיבת שנה, בכל שקט. קצת שרוצים התלמידים בורחים
רק אותה מקבל הדיבור, זכות את מבקש אני השנה, תחילת שלפני
חוק, פי על שינהגו המורים צוות על ומאיים טרחנית, התעקשות אחרי
לידם, לעשן לתלמידיהם יתנו שלא תלמידיהם, ליד יעשנו שלא
מהם אחד אף אמסור לא ריק. איום זה כך. יעשו אם עליהם ושאתלונן
מגוחך, ודאי נראה ואני זאת, יודעים אינם הם אבל הרשויות. לידי
מתבלבל ולפעמים הזאת הדמות את משחק אני מפחיד. וקצת קיצוני
את לבדי לנקות משתדל אני בו בשבוע יום יש כמוה. מתנהג וגם
שהם, מה זה המעשנים. התלמידים אחריהם שהשאירו הזבל ערימות
הנאה של למעשה שריד סביבתה, את שמטנפת אשפה זבל, הבדלים,
מהם הרבה כוחה. מסוד חלק הם מדומה וסיכון אשמה שרגשי אסורה,
רוק. וספוגות מקומטות מרושלות, והשאריות לעישון טבק לגלגל עברו



החנייה במגרש לפעמים שמתגוללים המשומשים לקונדומים דומה זה
סיגריות זורק הייתי כך. זה את ראיתי לא פעם נפש. גועל ביתי. שליד

ברחוב, בכביש, כולה חתיכת נייר, מה אתה עושה עניין.

*

אחרת. שבארץ שלי חברה שהייתה מי אותי עזבה בצבא כשהייתי
ותוכל ולהתגייס, לארץ לחזור תצטרך שלא כדי איתה התחתנתי
איתי, התחתנה היא שגם חשב בי חלק ממני. רחוקה להיות להמשיך
לסלק שצריך פלסטר והכרחית, צפויה שהייתה הזו, ושהפרידה
היא משמעותית, היא לגמרי, החלים שכמעט פצע מעל חדה בתנועה
חופש ימי שלושה לי שהיו רק קרה, זה איך זוכר איני גירושים. משבר

נדירים, ריקים ממנה, ושהחלטתי לנסוע למדבר.

מהתחנה ברגל צעדתי גברים. של פילטר, בלי סיגריות קניתי
לכיוון למצדה, המוביל הכביש במורד המדבר, תוך אל בערד הסופית
משם, רחוק לא הייתה שלי היחידה טירונות העירוני. הקברות בית
קשים בטרטורים מהכביש. קילומטר שני מערבה, שמאלה, בפנייה
היה זה השיש׳, ׳מצודת עד וחזרה, הקברות בית עד רצנו במיוחד
עד לרוץ חמור, הכי לעונש הקוד שם המפקדים, השתמשו בו הכינוי
ככה, זה את להגיד אפל, היה זה זוז. אלונקה, עם וחזרה, השיש מצודת

בדיחה צינית.

את השארתי הזה, לטיול לבדי כשנסעתי אז, אובדני, הייתי לא
החושך לבד. זמן קצת רק צריך הייתי לו. זקוק הייתי לא בבית, הנשק

ירד. הייתי עייף.

ויבש, קר היה האוויר עצרתי. הקברות לבית העיר שבין בוואדי
והעולם. אני רק פה, היחיד האיש של מדבר, של שקט היה ומסביב
בור גומחה, הרגליים, תחת התפצח הנחל תוואי שבמרכז הרך העפר
לישון, בחרתי שם שטפונות, מי פעם מלאו אותה קערה עמוק, לא



לבשל קפה, לעשן סיגריה.

צריך הייתי להאמין? לעצמי נתתי איך לחשוב. מה על לי היה
אותי. שנטשה הבחורה בלעדי חיים לו שאין שחשב מהאני להיפרד
לפני שנה מהארץ ברח שלי אבא מבולבל. כך כל מקרה בכל היה הכל
יכולתי ולא חייל להיות שנאתי בערד. היה האחרון מגוריו ומקום כן,
סיפורים של בלגן לי. קרה והכל נסיון וחסר צעיר הייתי בזה. להודות

ועניינים. הייתי צריך לסדר דברים.

כאבי עד עמוק, ונשמתי לילה, של שקט והיה הבור, בתוך וישבתי
מקצה פנימה, דורבן ראש הציץ ואז היכולת. קצה בצלעות, הלחץ
הפחד צעקת ושלי, הדורבן של הזו, הבהלה אבל נורא, ונבהלתי הבור.
קוצים, משיל בורח, דורבן משם, שלו המגוחכת והריצה המשותפת

הוא מראה יפה, שחררה בי משהו. היה כיף.

מסוים היה שהעלתה האיושה קול כך, אחר סיגריה, וכשעישנתי
שסיגריה להיות יכול לא השקט, בתוך ומגוון ברור חזק, רשרוש מאוד.
מאכלת. אש ממש, שריפה של קולות הזה, הרעש כל את שעושה היא
והיא אני הבערה, לעשן קיבול כלי הזה, בתהליך שותף הייתי אני
בינהן. לנתק יכול ולא והתחושה החוויה את זוכר אני יחד. עובדים

מכשיר התמכרות ארור.

*

בתוך וגם בפה וגם ביד גם צרכים. הרבה כך כל ממלא כך, כל יעיל
והכל מרגיש שאתה איך וגם נראה שאתה איך וגם לו מחוצה וגם הגוף
אני שבהם הזמנים זה סיגריה, עם טוב יותר הכל דבר, מכל חלק ביחד,

לא מעשן שקשה.

הם מלמד, אני בו הספר בבית מהתלמידים חלק כמו תיכון, אמני
הטיעון אותי, מצחיק בחירה. ובזכות בחופש דוגלים הם מאוד, נחרצים
נגד פונים העקרונות איך לייחוד, סמל הוא ממכר משהו איך הזה,
לרוב להם, להפריע מתעקש אני למה להם מסביר אני לפעמים עצמם.



פחות קצת מעשנים העקשנות. הוא שעובד מה סבלנות. לי אין לא.
פחות מעשנים תלמידים פחות בזכותי. קצת וזה עכשיו, הספר בבית
ושל התבגרות של רגעים פחות ראשוניות, חוויות פחות סיגריות.

שינוי שהסיגריות הן חלק בלתי נפרד מהם.

סרטן היו הסיגריות ברירה. שאין הרגשתי אבל קשה, היה להפסיק
אותי שאכלה העצמית השנאה היו הן שלי, אבא היו הן ריאות,
כל שיכול גוף היו הן הבוקר, ושיעולי השיניים כאבי היו הן מבפנים,
אז כתבתי, לא זמן הרבה כבר אז, כתבתי לא מקרה ובכל פחות. יום

מה בעצם זה משנה.

מאשר אחרת נראו דברים עשן, מסך היתה לסיגריות ההתמכרות
באמת.

שהופך ממה דבר איבדתי לא השתניתי. לא כלום. על ויתרתי לא
לקרות יכול הכל שלי. הרגשות בסך גוון כל חסר ולא לאני אותי

בלעדיהן. איני זקוק יותר לאשליית הבחירה שהן מעניקות.

לה שכנה באה בשבוע יומיים הקפה. בבית הרבה, הקיץ כתבתי
בלי לעשן, בלי לכתוב. יצאתי ואני התינוקת על לשמור שילמנו
מייד כמעט באתר ולפרסם הביתה. וחזרה שעות כמה בבוקר, לשתות,
סדנת להתלבט. אוכל לא לחשוב, אצטרך שלא כדי שכתבתי, מה את

כתיבה, המצאה של מנהגים חדשים.

איני שכבר שמח אני לעשן. החוצה לצאת צריך שאיני שמח אני
הקיץ על שמח אני בהן. תלוי איני שכבר סיגריות, איתי לסחוב צריך
סידרתי שרציתי, דברים סיפרתי חותם. בי הותיר שהוא ומרגיש הזה

מה שצריך.

לפעוטון. נכנסת התינוקת בתי מעט. עוד מתחילה לימודים שנת

כעת. עולה האימונים עומס מרתון. עוד ארוץ מחודשים פחות בעוד



מתחילה העייפות. אולי אקח הפסקה מכתיבה בגוף ראשון, נראה.





  הפעם האחרונה שסיפרתי את הסיפור
הזה

2012סופר באביב 



בבית נערך הטקס, לפני הצפירה, לפני האחרון, הזיכרון ביום
מורים שונים, אנשים הוזמנו במסגרתו עיון, יום מלמד אני בו הספר
האבל בין ההבדל על השונות הכיתות תלמידי עם לדבר כאלה, ושאינם
את שארגנה המורה באמנות. ביטוי לידי בא שהוא כפי לציבורי הפרטי
של תמלול הוא שלפניכם והטקסט להשתתף, ממני גם ביקשה ההרצאות

י׳ לכיתה שערכתי שאחרת1ההרצאה שפחדתי מאחר הקלטתי אותה ,
באופן לא אבל תיקנתי, קצת ערכתי, קצת לספר. אומץ לי יהיה לא כבר
ולא דיברתי עליהם האנשים של המשפחה שמות את השמטתי משמעותי.

כללתי את שאלות התלמידים ואת תשובותי.
 

 

מתאר ואני המייל את קיבלתם היום. סדנה לכם להעביר אמור אני
רציונל, ועם גרוסמן דוד של יפה ציטוט עם אותו, קראתם שגם לעצמי
לאבל הפרטי האבל בין בהבדל להתעסק אמור הזה היום לפיו
אבל מעט עוד זה על נדבר אנחנו ובאמנות. בתרבות בעיקר הציבורי,
שאני מה למה להגיד קישורים, לעשות עכשיו יכול אני זה... לפני
המפגש התנצלות. על אוותר אבל לנושא, קשור עליו לכם לספר הולך
על או ועלי, אנשים שני על בעיקר קצת, לכם שאספר בזה יתחיל הזה
שיחה לנהל נוכל ואז הדיון את אפתח כך ואחר ועלי, אנשים שלושה
דחוף משהו לו ויש המייל את קרא מישהו אם אז הזו. הכותרת סביב
בחלק אותו להגיד זמן לו ואתן עכשיו עליו שיחשוב להגיד רוצה שהוא

השני של המפגש שלנו.

היא בפניכם ומדבר הזה הדבר את עושה אני שבגללן הסיבות אחת
כי הזה. הסיפור את מספר שאני האחרונה הפעם שזו לי שברור מכיוון
הזמן הגיע פעם, אף הזו בצורה סיפרתי שלא הזה, הסיפור מבחינתי
מאז שנה מעשרים יותר עברו שכבר בגלל השאר בין עליו. לוותר



וכבר עליו לכם שאספר האנשים אחד את האחרונה בפעם שפגשתי
השני. הבנאדם את האחרונה בפעם שפגשתי מאז שנה לעשרים קרוב
הראשונות בשנים ממנו דברים לספר לי דחוף מאוד שהיה סיפור זה
שלי בחיים נוכח לא כבר הוא שלמזלי מרגיש ואני שהתרחש אחרי
להיפרד הזמן הגיע זהו, אז האחרונה. בתקופה דרמטית כזאת בצורה
שאני האחרונה הפעם תהיה באמת שזו מאוד מקווה ואני סופית ממנו

מספר את הסיפור הזה ככה.

השרון ברמת אלון בתיכון למדתי כמוכם. לאמנויות, בתיכון למדתי
שאני הדברים שאחד מאוד ברור לי היה מגילכם שכבר חושב ואני
דביל הייתי לא למה. אפילו ידעתי לא טוב. חייל חייל. זה להיות רוצה
גם שבזה. הבעיה את והבנתי אמת בזמן דברים לעצמי להסביר וידעתי
הגדרתי היום. שלי הדעות מאשר בהרבה שונות היו לא שלי הדעות
כך כל שלא למרות הכיבוש, נגד הייתי שמאל, כאיש אז עצמי את
ישראל. מדינת של הגרעין מדיניות נגד הייתי הכיבוש, זה מה ידעתי
השתנו לא הם התפתחו, רק דברים היום ועד מאז הזאת מהבחינה
היא מהם אחת סיבות. כמה שהיו יודע אני רציתי. נורא ועדיין הרבה.
הגבריות הוכחת לי נראתה טוב חייל ולהיות גבר-גבר, להיות רציתי כי
שלי, הדעות את להביע לגיטימציה רציתי שני, ודבר האולטימטיבית.
שרק מה כל שנתתי להגיד שאוכל רציתי קיצוניות. נחשבו אז שגם
החלטה עושה שאני להרגיש רציתי לעצמי. ויתרתי שלא יכולתי,
ממש אז המסובכת. הבחירה את עושה שאני בה. ועומד קיצונית
אנשים של מפוארת שרשרת מתוך חלק שאני הרגשתי ובנוסף רציתי,
ולא הרפואיות בבדיקות שיקרתי ולכן בדיוק. הזאת הבחירה את שעשו
התגייסתי, גבוה, פרופיל קיבלתי לי, שהייתה רפואית בעיה על דיווחתי
מתאים, אני תפקיד לאיזה להחליט לצבא אתן אני – לעצמי ואמרתי
לאיזה או תפקיד איזה לעשות, מה בחירה, בפני שתעמוד פעם ובכל
לחטיבת אותי וכששלחו ביותר. הקשה באפשרות אבחר ללכת, כיוון
מ- יותר התחילו הגיבוש את הסיירת. של לגיבוש ללכת בחרתי גבעתי,



מ-200 פחות נשארו ובסופו הזו,30אנשים, הקבוצה יותר מאוחר .
ל- הצטמצמה הלוחמים, גבעתי,12צוות בסיירת חי״ר כלוחם שם, .

ביצעתי את השירות הצבאי שלי.

נוספה טוב חייל להיות הזאת לשאיפה מוקדם די שמרגע חושב אני
המסוימת השאיפה של עילאית הגשמה מן אולטימטיבית, פנטזיה גם
ביותר הטוב הסוג הוא מת שחייל בגלל מת, חייל להיות והיא הזאת,
את נתן שבאמת זה הכל, את הקריב שבאמת זה הוא טוב. חייל של
הלגיטימציה למען השייכות, למען האומה, למען המטרה, למען כולו
שלי, המפקד מתים. חיילים שהערצתי וברור לדבר, להגיד, פה, להיות
לו קראו – הצוות על שפיקד הראשון הקצין שלי, הראשון המפקד
כל אז צעיר חייל כשאתה נערצת. דמות היה הוא מההתחלה כבר יוסי.
מישהו מן בכלל הוא והמפקד כמו... לך נראה מעליך קצת שהוא מי
איש גבעתיים. בן יוסי, אליו. להגיע לשאוף לנסות רק יכול שאתה
על שכונה גבעתיים, של טוב כך כל הלא מהאזור אבל גבעתיים מעניין.
לא צופים. חניך טריפוליטאית. משפחה הרוא"ה. רחוב גן, רמת גבול
שנת גם כך אחר שעשה בצופים, מדריך גם אלא כמובן, חניך, רק
עד לתת שצריך בקושי, לבוא צריך שהכל שמאמין ומישהו התנדבות,
להשקיע וצריך להתאמץ שצריך הזה. הדבר את דוחף ומאוד הסוף
וכל מחשל הורג שלא ומה ויותר אפשר שרק כמה לתת וחייבים
היא כי מכירים, שאתם לעצמי מתאר ואני רוצים רק שאתם קלישאה
כמובן אז גדלתם. שבתוכה וההוויה הזה המקום של מההוויה חלק
קטן צוות היינו לצוות. שלי החברים היו ובנוסף אותו. שהערצתי
לשלושה ירדנו ואז רגילה טירונות של וחצי חודש ועשינו יחסית

הצוות, רק שזה יחידה, טירונות של ושלושה12חודשים אנשים
שזה סיירים, באוהלי ישנים ערד, ליד הר באיזה תקועים מפקדים

אוהלים זוגיים, ומתאמנים נורא קשה. 



ונחר מאנפף נמוך, היה והוא אייל, קראו האוהל את איתי שחלק למי
ושבנוסף מאוד קשה נחרנות לו שהייתה בנאדם ממש, נוראית. בצורה
וכשאתה ביחד פעמים הרבה לשמור לנו יצא דפוק. משהו בו היה
בני הילדים וכמו אחר. מישהו עם זמן המון מבלה אתה 18שומר

היה שהוא קטע היה ולו הזמן. את להעביר כדי שרים היינו שהיינו,
שהוא לפני עוד הדבר את לתפוס נסיון מן הביט, לפני נכנס תמיד
וזוכר המילים כל את יודע שהוא להוכיח יכול, שהוא להוכיח קורה,
גרם הזה שהנסיון היא היחידה כשהבעיה שצריך, כמו אותן
ובשירים, בשמירות רק לא שהתבטא הזה, הדבר בגלל לדיסהרמוניה.
בו היה זאת למרות אבל דיאלוג. של סוג כל איתו לנהל מאוד קשה היה
לעשות מוכן הקצה, על ללכת מאוד ומוכן שאלות. ושואל סקרן משהו
קשיח. מאוד מאוד מוסר מין כנכון. חשב שהוא מה בגלל דברים המון
נוסף כשאדם ויוסי, אייל האלה, האנשים שני בין ינוע הזה הסיפור

שאת שמו איני יודע ייכנס באמצע.

היא הטירונות. מסוף תמונה ביניכם, יוסי של תמונה רגע אעביר אני
הטירונות, סוף את שסימל הכומתה מסע במסגרת 120צולמה

בנגב, סיבוב של שסופן27קילומטר הליכה של רצופות 15שעות
ולא לחלוטין דפוקות היו שלו שהברכיים יוסי, ריצה. של קילומטר

ה- אם ברור אולי15היה או לחיים, נכה אותו יהפכו האלה קילומטר
משכרת די כאב הבעת עם רץ מזה, להתחמק יצליח זאת בכל הוא

ה- כל הזה,15במשך שהדבר ברור היה האלה. האחרונים קילומטר
מכריח המוח אבל לעצור אומר הגוף הגוף, מגבלות עם להתמודד

להמשיך קדימה – הדבר הזה הוא בנפשו, חלק מהדבר שמגדיר אותו.

כל ובמשך הטירונות כל במשך למדנו שהכי שהדבר חושב ואני
את לכבות זה. את בדיוק לעשות הוא כך, אחר שבא הארוך המסלול
אתה סיירת לוחם כשאתה ובוודאי חי"ר חייל כשאתה הרציונלי. הרגש
אתה – הסתער" "קדימה לך שכשאומרים לזה מתוכנת להיות אמור
מכיוון מטומטם. או הגיוני לא זה אם גם שאלות, תשאל ולא תסתער



מכונה, בתוך בורג ולהיות מכונה. בתוך בורג אתה מכונה, שאתה
הדבר זה פקודה פי על להיהרג או להרוג שמסוגל הזה המסוים הבורג

שהכי רציתי להיות.

תמונה של יוסי מוביל את הצוות בסוף מסע הכומתה. גם אני שם,
מאחורה.

הפעם על ביניים, סיפור לספר כדי הזה בסיפור עצירה עושה אני
הראשונה שבה נתקלתי בשכול מקרוב במהלך הצבא.

ללכת משימה קיבלה הסיירת שלי בשירות וקצת שנה בערך אחרי
הייתי חיזבאללה. בלוחמי לפגוע לנסות בלבנון, מארב איזשהו לבצע
זמן באותו צלף הייתי הזאת. למשימה שנשלחו החיילים מתוך אחד
כמו משהו הלילה, כל במשך הלכנו שאליו למארב 25ונשלחנו

ללוחמי שיעברו, לאנשים חיכינו שם ישראל, עם מהגבול קילומטר



הייתי אני בהם. לפגוע אמורים ושהיינו שם שהתאמנו חיזבאללה
לא ולמזלי האפשרית המפגש מנקודת רחוקה וקצת עליונה בעמדה
העמדות שתי הוואדי. מתוך שהגיעו הלוחמים שלושת את ראיתי
נורה בקשר, שמעתי שאותה פקודה הייתה אותם, ראו כן התחתונות
סלע. מאחורי אל וברח נפצע והשלישי מייד נהרגו שניים יריות, מטח
לא אני יותר. אולי שעתיים, וחצי שעה כמו משהו לקח שלו המוות
והצלפים הסלע מאחורי יד מוציא הוא פעם כל כאשר בדיוק. יודע
רגל מוציא פנימה, היד את מחזיר הוא ואז בה פוגעים עליו, יורים
הרגל. את מחזיר הוא פוגעים, עליו, יורים הצלפים הסלע, מאחורי
בנאדם לשמוע לב. קורע היה זה והתפלל. שר הוא הזמן רוב ובמשך
הזה, הדבר את שומע כשאתה לגמרי לך ברור קל. דבר לא זה גוסס
לך ברור בירי, שותף הייתי ולא ראיתי ולא אותו שמעתי רק ולמזלי
מת חייל הוא מת חייל מת. אדם הוא מת אדם הוא מת שאדם לגמרי
למטח מעבר זמן, אותו רגע, שבאותו לגמרי היה וברור מת. חייל הוא
מייד, למזלם אנשים שני שהרג הזה הקצר האלימות פרץ הראשון,
ושאין לחיות נואש רצון רק בו קיים היה הזאת וחצי השעה שבמשך
השני, בצד גם שהייתה לעצמי מתאר שאני הזאת, השאיפה לבין בינו
ושיר לאמא ובכי פחד רק שם היה כלום. ביניהם אין טוב, חייל להיות
הישג היה וזה מת. הוא בסוף מת. הוא ובסוף לב. וקורע איטי גסיסה
את לחפש חיזבאללה לוחמי שלושה עוד באו כך אחר כי גדול,
להרוג – אדיר הישג היה כבר וזה הרגנו אותם וגם הקודמים השלושה
אדיר. צבאי הישג ישראל... לגבולות מעבר במארב, מחבלים, שישה
אחד כל וחיבק החטיבה מפקד עמד ובגבול ישראל לשטח וחזרנו
זה את עשינו טובים, חיילים היינו כי צה"ל, יקירי והיינו מאיתנו

בצורה האולטימטיבית. את המטרה הזאת של התיכון הגשמתי.

בבדיקות שהסתרתי הישנה הפציעה כך אחר חודשים כמה
נתן לא שלי הגב התפרצה. עליה, סיפרתי שלא הגיוס, לפני הרפואיות
חלק נשארתי עדיין אבל אחר לתפקיד עברתי לוחם, להיות להמשיך לי



מהצוות לצורך יציאה לביצועים, מבצעים מיוחדים.

פרוצדורה אחרי ולכן, בחו"ל זמן באותו שגר אבא לי היה למזלי
אותו. לראות לטוס כדי מיוחדת לחופשה לצאת לי אישרו ארוכה,
השגרה חיי קורה. שמשהו לי ברור היה הזו לחופשה יצאתי שבו וביום
אתה מבצע וכשבא למבצעים מהתארגנות בנויים היו כלוחמים שלנו
זאת ובכל באוויר המבצע את והרגישו באוויר. אותו מרגיש פתאום
שויתרתי הרגשתי אבל ברירה, הרבה לי שהייתה לא לנסוע. החלטתי
הבחירה את עושה אני ביצוע, יש לא, – להגיד יכולתי כי לעצמי,

המסובכת, מוותר על הנסיעה, נשאר בארץ ויוצא אליו.

הכוחות אחד ואת שצעדו כוחות כמה היו מבצע. עוד מבצע. והיה
אייל אותו אייל, עם הסיירת, מפקד סגן אז היה שכבר יוסי הוביל
פקודים היו שחלקם אנשים ועוד שלו הקשר שהיה שלי מהטירונות
אבל הזה. בכוח משובץ להיות אמור הייתי אני שגם להיות ויכול שלי.
צעיר. חייל אחר. מישהו במקומי ושמו עלי ויתרו לחו"ל שנסעתי בגלל
בהרבה שונה להיות אמור היה שלא מארב להציב כדי הלך הזה והכוח
רק זה. לפני שנה או שנה חצי מחבלים שישה הרגנו שבו מארב מאותו
במארב. שם שחיכו אלה הם החיזבאללה, לוחמי המחבלים, שהפעם
ויוסי באש. פתחו הם שלהם, ההרג איזור לתוך נכנס הזה שהכוח ואיך
הגיונית והלא האוטומטית התגובה שזו הסתער", "קדימה – צעק
שטח לתוך הסתער הוא כי מייד ונפגע קדימה, והסתער כזה, במקרה
חייל והיה הסתער" ה"קדימה את שמע איתו שהיה מישהו ועוד הרג.
צוות בן והיה שלו הָקַשר שהיה ואייל מייד. ונהרג קדימה והסתער טוב
סלע. מאחורי וצנח הסתער ולא הסתער" ה"קדימה את שמע שלי
קרב מן ויש הכוח על לירות ממשיכים אנשים שבה שעה חצי ובמשך
עם מפה לוחמים של לחבורה מפה לוחמים של חבורה בין כזה מעפן
במקום אולי שהיה מישהו עוד נהרג ובמהלכו באמצע ששוכבות גופות



זמן שהוא הזה הזמן במהלך אז בכוח, להיות אמור הייתי אני שבו
הֶקֶשר באמצעות הכוח של החילוץ את מנהל ָקַשר שהיה אייל ארוך,

ובעצם מציל את החיים של כולם, של כל מי שנשאר שם פרט אליו.

היה אפשר אי למוות. דימם שהוא כיוון למות וחצי שעה לקח ליוסי
דימם פשוט והוא אחורה אותו לגרור רק והצליחו מסוק שם להנחית
אותו שסחבו שלי חברים של הציוד את הכתים שלו והדם ועוד עוד
השחרור עד שלהם הדם ספוגי האפודים את שמרו אנשים באלונקה.
כאשר וחצי שעה אחרי הזה. מהסוג מקאבריים דברים מיני וכל
כבר הוא נחת זאת בכל המסוק שבו המקום עד אותו לסחוב הצליחו

היה מת.

שברח אבי את מבקר באמסטרדם, בעודי הזה הדבר על שמעתי אני
כותרות לי נשלחו שאחריה טלפון משיחת זה על שמעתי לשם.
הולך אותי זוכר אני אינטרנט. היה לא עוד אז כי בפקס, העיתונים
עיתונים חנות מחפש באמסטרדם, הדאם כיכר לקראת ברחוב
שהדבר לי שיוכיח מודפס, כתוב, משהו אמצע אולי שבה בינלאומית
שכל היא שלי והתחושה ברחוב ובוכה הולך קרה, באמת הזה
את להבין ממש מסוגל לא אחד ואך עלי מסתכלת המסטולה אמסטרדם
ללוויות לחזור הצלחתי ולא בתוכו. נמצא שאני הדברים של הסבך
מותש והייתי הביתה והגעתי כך אחר ימים כמה רק לארץ חזרתי בזמן.
הדבר עם נפגש ואני לבסיס חזרה נוסע אני כך אחר שיום ידעתי נורא,
ואמרתי בוידאו אותו שמתי יפה. אישה בוידאו, סרט ולקחתי הזה,

לעצמי – אוקיי, לפחות אולי אשכח מזה קצת.

לחזור אמור שאני שידע אייל עמד ובדלת בדלת דפיקה הייתה ואז
שהיה שאול בקריית יוסי של לקבר אותי לקח והוא אחרי. לחפש ובא
לי סיפר הוא ההיתקלות, סיפור את לי סיפר והוא עפר, תלולית עדיין
סיפר הוא ובעיקר ההתלבטות, על לי סיפר הוא שם, חווה שהוא מה
לא שהוא זה נורא איזה ועל מסתער. לא הוא שבו הזה הרגע על
על פעל לא שהוא זה כמה כשלון. הוא כמה זה, נורא איזה על הסתער.



אתה הסתער" "קדימה לך שכשאומרים ראשונית התניה אותה פי
יצליח לא הוא וכמה נורא דבר הוא הזה הדבר כמה – מסתער
הזה הפנקס פנקסים, עם אז מסתובב הייתי חייו. כל מזה להשתחרר
ניסה אקרא... שאני ממני ביקש והוא אז, איתו הסתובבתי חושב אני
להגיד יכול אני שהיום יוסי, של למוות שלו פרטי זיכרון טקס לעשות
הכל בסך שהיה חותם. שום השאיר ושלא לחלוטין מיותר שהיה לכם
הורגים והם הורגים ואנחנו הורגים הם של הזה המאזן בתוך חלק
מוות כלום. כלום כלום הזה. מהדבר קרה לא דבר ושום הורגים ואנחנו

מיותר לחלוטין.

קרה, הזה שהדבר אחרי השחרור עד שנשארה שנה החצי במשך
התחושה בתוך שקעתי אני קולקטיבית. טראומה של אווירה מן הייתה
נכון. שלא ודאי אבל עובדתית נכון שאולי מה במקומי, נהרג שמישהו
בהן פנטזיות לפתח והתחלתי נהרג, מישהו במקומי, נהרג לא אחד אף

אותם הצוות, חברי כולם. את להציל מצליח שהיו11אני אנשים
אחד כל לעולם, שוב אליי קרוב יהיה לא אחד שאף כמו אליי קרובים

ישנו כשחלק שלו, בעולם בכל20שקע התעסקו וחלק ביום, שעות
הראשון המרתון רץ היה הוא רץ. בעיקר ואייל מוזרים. דברים מיני
היה הוא עכשיו. שזה מה מאשר אז אופנתי פחות היה זה שהכרתי.

רץ יום, כל באמצע20,30יוצא היה שלנו הבסיס רץ. קילומטר.
והיה רץ. לאשקלון. רץ היה והוא שבע באר לבין שדרות בין הדרך
השאר בין שנבעה שנאה כלפי. שנאה איזו לפתח מתחיל שהוא נראה
יפה אישה הסרט את שראה זה אני בסדר. הייתי לכאורה שאני מכיוון
הושפע לא גם ולכן הזה בקרב היה שלא זה ואני מחו"ל כשחזרתי
עבודה בתוך לשקוע לי שאפשר תפקיד אז לי נתנו למזלי ממנו.

עבדתי עבדתי, עבדתי, אחד,18ועבדתי, אף ראיתי לא ביום, שעות
הנוראי. והתסכול מעצמי. שלי הפחדים בתוך לשקוע לא כדי רק
שלי הצ'אנס ואת יותר עוד נשבר שלי הגב שלי. הצ'אנס את פספסתי



כבר שאני מסתבר אז לי. לקח אחר מישהו הלך. זהו, פספסתי. למות
לא כזה חייל טוב.

של הזה שהצוות נראה היה השחרור מאוד12אחרי אנשים
אני מבחינתי. היה זה ככה או לחתיכות, התפרק ומגובשים מהודקים
נשאר אייל ורק לגמרי. מנותק עצמי את מצאתי מאוד ומהר ברחתי
המשיך שהוא זה סביב בעיקר בחיי נשאר הוא שלי. ברקע איכשהו
השאר בין שהתבטאה כלפי שנאה של אובססיה אותה את לפתח
מכיוון זה וכל דרכים, מיני בכל שנשלחו ברמזים טלפוניות, בהטרדות
ויותר יותר שקעתי אני במקביל נדפק. שלא זה מבחינתו הייתי שאני
ושיכולתי להיהרג אמור הייתי שאני שלי והפרטי הפתטי הסיפור בתוך
הזמן כל זה האלה. הדברים וכל שם הייתי רק אם אותם להציל אולי
הייתי לא איך שם. היה הזמן כל זה בוער, היה הזמן כל זה צף, היה
יוסי. הבחירה הזאת של לנסוע לחו"ל למרות שאני יודע שזה באוויר. 

האלה התחושות על שמע אייל שנתיים, בערך אחרי מתישהו, למזלי
טלפון לי הרים הוא ואז שלי. הזוג בת עם אז שלמדה שלו מחברה שלי
יום היה זה זה. על דיברנו שנים, כמה מזה הראשונה בפעם ודיברנו
ובבוקר להודו. ארוך טיול להודו, לטיול לנסוע אמור היה שהוא לפני
כך ואחר אותי אוהב שהוא שאומר מברק קיבלתי השיחה שאחרי
למה לגמרי מפורט זרימה בתרשים לי שמסביר מכתב קיבלתי מנפאל
צריך שהייתי זה לא שאני זה ואיך אשמה להרגיש צריך לא אני
יחסית הראשון היריות במטח להיפצע שלי הסיכויים היו ומה להיהרג
אחרי לצאת לי נותנים באמת שהיו הסיכויים ומה בכוח שהייתי למקום
וכל אחריות כל ממני הוריד בעצם הזה הזרימה תרשים רופא. בדיקת
חושב אני שנתיים. במשך בגאון כך כל סחבתי שאותה לטראומה זכות
את הציל שאייל כמו בדיוק החיים, את לי הציל מאייל הזה שהמכתב
הסתער. לא שהוא בזה בכוח שם שהיו האחרים האנשים לכל החיים
להיות שאמור למזרח, המסע בתוך גם איך על כתב אייל במקביל אבל
בתוך גם בחורות, אחרי ורודפים סמים בו שמעשנים כזה מסע מן



ויוצא אבנים בתוכם שם תרמילים, עצמו על לוקח הוא הזה המסע
הזה30ללכת הנוראי התסכול את להשקיט כדי רק בהרים קילומטר

כי עזר לא וזה פרוזק ניסה והוא לארץ חזר והוא מת. לא שהוא מזה
ללמוד הלך והוא האישיות את לו משנה שזה זה את אהב לא הוא
ובמקביל בניה באתר שומר בתור בערב ועבד גוריון בן באוניברסיטת
אצלם, בית בן להיות הפך הוא אותו. אימצה כמעט יוסי של המשפחה
לארוחות שמגיע שנהרג, שלהם הבן של התפקיד את למלא שמנסה

שישי, שיושב איתם...

לעצמו ירה הוא התאבד. הוא אחד ולילה עבד לא זה בסוף אבל
אחד – מכתבים שני והשאיר השמירה מחברת הנשק עם בראש
להורים מבחינתו להיות שהפכו יוסי של להורים ואחד שלו להורים
היה מסוגל לא שהוא ומסביר מצטער הוא שבהם שלו, השניים
צה"ל כחלל הוכר והוא להסתער. הלא של התחושה עם להתמודד
קבור הוא – צבאית בחלקה קבור הוא וגם כאזרח. מת שהוא למרות
שהוא מכיוון הנוסח מה זוכר לא שאול. בקריית קבור יוסי בהרצליה,
לא המוות שסיבת כדי אנמי כזה נוסח יש שירותו"... בעת "נפל לא
את יש יוסי של השם סביב "יזכור" באתר מקרה, בכל ברורה. תהיה
אין – אייל של השם וסביב גיבור חייל היה שהוא כמה על הסיפור
בגוגל יוסי את מחפש אתה אם נמחק. אייל של והשם כמובן. סיפור
הסיירת, של בבסיס הנצחה אתר לו ויש הזיכרון לאתר מגיע אתה
כנראה אבל שנים, הרבה עברו נכון, אחד. אזכור לו אין נמחק. ואייל
מתים חיילים אם מתאבדים. חיילים אוהבים לא שאנחנו לזה קשור זה
הבזוי הסוג הם מתאבדים חיילים אז טוב, חייל של העילאי הסוג הם

והלא נחשב של חייל טוב. אנחנו לא אוהבים אותם.



דף מחברת שאייל שלח לי מנפאל, ובו הוא מזכה אותי מאשמה. לא
הייתי אמור למות. לא יכולתי לעשות כלום.

של בו שהשתתפתי הראשון במפגש אייל של המוות על שמעתי אני
היה ופתאום בירושלים, בדירה נפגשנו שנתיים. מזה שהתכנס הצוות
את זוכר אני הלוויה, את זוכר אני כך. אחר הרבה זוכר לא ואני טלפון.
התמוטטות הייתה לי אייל של המוות שאחרי יודע אני האלה. הדברים
זוג, מבת ופרידה אלכוהול, מאוד הרבה בתוכה שכללה שנה, שנמשכה
– הזה הדבר עם להתמודד ניסיונות מאוד והרבה לחו"ל ארוכה ונסיעה
למה אייל. למה יוסי. למה אני. למה של בעיקר למה. של השאלה עם
הדבר זה מה עצמנו. בתוך מתוכנת היה הזה העצמי ההשמדה מנגנון
בין עצמי, את לאסוף הצלחתי לאט לאט הזאת השנה ואחרי הזה.
לא של מאז בהם עומד ואני שקיבלתי נדרים שלושה בעזרת השאר
מרגיש אני פקודות. למלא ולא מדים ללבוש לא נשק, לשאת
מכיוון אולי למזלי, האחרונות, בשנים עלי. מגנות האלה שההחלטות



חושב ואני בוער, לא כמעט כבר זה האלה, העקרונות על שומר שאני
ולהיות חיים אנחנו שבו המקום על מבחוץ להסתכל מסוגל שאני

מנותק אפילו מהטראומה ומהסיפור הפרטי שלי. 

ושאם מטומטם מוות היה יוסי של שהמוות שוב להגיד מסוגל אני
לקראת לרוץ מטומטם זה אז הסתער" "קדימה וצועקים עליך יורים
לעבור. ולא לכבד צריך הגוף מגבלות ושאת תמות. אתה שבו מקום
כיף. זה ולחיות חי, לא אתה שאז מכיוון טמטום זה מת חייל ושלהיות
שלי. בדעות לדבוק כדי אחד מאף לגיטימציה שום צריך לא ושאני
לי ומותר זה, בשביל בסדר שאני יחשוב אחד שאף חייב לא שאני
עוד שכל עליהן. חושבים אחרים למה קשר בלי שלי הדעות את להביע
עניינו לא וזה לגיטימציה שום צריך לא אני לאחר כבוד על שומר אני
אצלי מחפש מישהו ואם לגיטימציה. אצלי לחפש אחד אף של
משהו ושיש שלי. בעיה ולא שלו בעיה זו משהו להגיד לגיטימציה
או יהרגו שהם שזה לחשוב אנשים שמאלף במקום היסוד עד דפוק
בן היום להיות יכול היה יוסי מיוחד. ערך איזשהו להם נותן ייהרגו

בן45 היום להיות יכול היה ואייל והאנשים41. יהיו. לא והם .
זה וכל יהיו. לא והם מבוגרים. אנשים היום להיות יכולים היו שהרגנו
מאלפים שבה דרך עוד הם הזיכרון וטקסי גדול. אחד טמטום הוא
את לכם להכניס דרך עוד והם הלכתי אני שבו בנתיב ללכת אתכם
בקרב ושמוות חיים. מאנשים יותר טובים הם מתים שאנשים המחשבה
מוחלטת. שטות שטות, וזו אחר, מוות כל פני על יותר נעלה הוא
"קדימה שכשיגידו אלה להיות אתכם ומאלפים לציית אתכם ומאלפים
שיסתערו באלה שיתמכו אלה להיות אתכם ומאלפים יסתערו, הסתער"

וזה נורא ואיום בעיני.

הזיכרון. יום בדיבורי רגש המון הגדלה, המון פאתוס, המון יש
מת שיוסי למרות בסוף מבחינתי החיים. את לנו נתנו המתים הגיבורים



לוחם אותו הוא בקרב מת ששמעתי היחידי האדם מת, שאייל ולמרות
נתן ולא עצוב רק היה שלו המוות – לכם אומר שוב ואני חיזבאללה.
והמחשבה מיותר תמיד הוא צעירים אנשים של ומוות אחד. לאף כלום
אותו להפוך נסיון פשוט היא יותר גדול משהו מתוך חלק שהוא

למכאיב פחות.

פעם, עוד אותו לספר מתכוון לא אני שלי. הסיפור היה זה זהו, טוב.
למזלי, וזה כיף גדול לדעת את זה.

ועכשיו אני פותח את זה לשיחה.





  דגל שחור

2014נכתב בקיץ 



אני זז בעיר

במכונית ולעיתים באוטובוס באופניים, בריצה, ברגל, בעיר זז אני
בחיי. משמעותי חלק וגם למקומות להגיע דרך כמובן, גם, זו שאולה.
כל את לעצמי מספק אני בה תזוזה ובאמצעות שלי הסביבה היא העיר
לגמרי מקום לא גם אבל טבע לא זה עיר לו. זקוקה כמוני שחיה מה
של והבנה בריא הגיון מזל, קצת צריך לשרוד ובכדי ומתוכנן, מוסדר
פשוטה לא מסוכנת, בעיר התזוזה כי ההתנהגות. וכללי המשחק חוקי

בכלל, וזה רק מסתבך והולך.

׳דיאן׳, מדגם סיטרואן קטנה, מכונית מתנה, לי קנו בצבא כשהייתי
לנהוג אהבתי אותה. מכיר שלא מי בעיני ומוזרה עגלגלה קטנה, יפה,
ורעש הגוף טלטולי למכונה, ביני והבנה תיאום דרש זה מאוד. בה
מסוגלת. היא ולמה רוצה היא מה בדיוק להבין איפשרו הגבוה המנוע
הפשטות מושלמת. כמעט חוץ אשליית שאיפשר נפתח גג לה היה
לעולם לבינה, ביני, הקשר גבולות את הפכה הזו המכונית של הטכנית
מאז. נהגתי בהן אחרות ממכוניות פחות למובדלים נעה, היא שבתוכו
ברכות נעה כצפרדע, וקופצנית ירוקה והיא, אליה חייכו אנשים

אלגנטית, לא מאיימת, משתלבת.

והגג לתקן, ויותר יותר קשה שהיה תקלות לה היו פעם מדי אבל



כך מנשוא לקשה בקיץ בה הנהיגה את הפכו במזגן והחוסר הנפתח
גרתי בו הבית במחסן זרוקות שמצאתי באופניים השתמשתי שבמקביל
מקובע, אחד הילוך בעלות ירוקות, היו הן גם ושיפצתי. בפלורנטין
על לחשוב או לכתוב דרך לי אין לרכיבה. מאוד נעימות למדי, מהירות
ממרפסת אותן גונבת מישהי תפשתי פעם נקבה. בלשון שלא אופניים
אותה להשיג והצלחתי אחריה רצתי התגוררתי. בו התעשייתי הבניין

ולהציל את האופניים.

הן שאופניים לגמרי ברור לי היה מדרכות. על רכבתי לא פעם אף
טיילתי כזה. גם הייתי רגל. להולכי מיועדות ושהמדרכות תחבורה, כלי
חצרות גיליתי ופיכח. שיכור ובלעדיו, אותי שאימץ הכלב עם המון,
אליהם. להגיע ידעתי אני שרק נסתרים מקומות דרך, וקיצורי אחוריות
ומקומות, אזורים בין אלא אחד במתחם לא בחירה, מתוך בעיר, הליכה
מגלה שיטוט כמעט. חתרני מעשה הוא מטרה, מכוון שאינו שיטוט
שחצרות גיליתי הגלויים. את סותרים שלעיתים סמויים, רבדים

אחוריות מעניינות אותי יותר מהחזיתות.

תוקנה שכבר שלהם, כשהשלדה תחתי האופניים נשברו אחד יום
חדשים אופניים קניתי וקרסה. התקמטה פעמים, מספר והולחמה
כבישים, נינג׳ת להיות מהר, יותר עוד לנסוע יכול אני שאיתן וגיליתי
והכבדות, הטיפשות מהמכוניות יותר הרבה ואלגנטי זריז חכם, להיות
כל ועושות מקום הרבה כך כל תופסות ואחורה, קדימה רק שיודעות
אליה מחובר למכונה, ערך שווה אתה באופניים ולכלוך. עשן הרבה כך
משנה גוף זזות, רגליים האנושיות, תנועותיך את מתרגמת והיא פיזית,
הזה הקשר המכוניות ברוב בחלל. לתנועה גלגל, לסיבוב משקל, שיווי
נחסך המאמץ הניתן. ככל פאסיבי הוא הנהג להפך. אלא קיים אינו
ששוקלות מפלצות שפחות. כמה שירגיש נוח, לו שיהיה רק ממנו,
באמצעות מסביבתם המבודדים רופסים גופות נושאות מטון יותר
אני במכונית. הוא ברחוב, באמת לא הנהג פרטית. ומוזיקה אקלים
נדירות היו ושלו המוני ייצור של מופת יצירות הן שמכוניות חושב



ומכוניות גורמות. שהן האדיר הנזק רוב נחסך היה יותר ומוערכות
בו להשתמש היה שאפשר מקום תופסות חונות, וסתם נוסעות שאינן
לתרץ דרך שום שאין משווע בזבוז זה יאומן, שלא טמטום זה אחרת,

אותו.

גרוטאה, כמעט כבר שהייתה הירוקה, המכונית את גנבו אז בערך
או המשאבים את לגייס שאצליח בלי הבית ליד עפר במגרש וחנתה
חלפים שמוכר מוסך של שגרר כנראה שוב. אותה לשפץ המוטיבציה
שפרידה הבנתי מדי. יותר לחפש טרחתי לא אבל אותה, שלקח הוא
קיבלו שכבר ושבחיי, עבורי, ונכון טוב צעד היא מכונית על מהבעלות

צורה ואופי, אין צורך אמיתי בעלות על רכב.

זה האופניים. על דברים הובלתי למסיבות, רכבתי לעבודה, רכבתי
איך מה, לעשות איך לבד ללמוד ונדרשתי אז, כך, כל מקובל היה לא
להזהר איך למדתי כדאי. ואיך דורש זה מה עירוני, רוכב להיות
באופן הצדדים לכל זזים מכוניות, כמו שלא שהם, מזה רגל, מהולכי
לדעתי, שלהם, רגל, הולכי סיכנתי או פגעתי לא לעולם צפוי. ממש לא
ביותר. החלשים היותם מעצם מעורערת ובלתי ברורה קדימה זכות
מיותרים. סיכונים שנטלתי אחרי לרוב בעצמי, נפצעתי פעמים כמה
יכולותי את מרחיבה המכונה כאדם, אותי משפרת שהרכיבה האמנתי
שרוכב מי שכל חשבתי וריכוז. דיוק דורשת בה והשליטה הפיזיות
אחד ושיום ואחריות, חופש מעניקות שהאופניים הללו, להכרות שותף

כולם יבינו זאת.

מאות וחמש אלפיים חודש, באירופה. אופניים על לטיול יצאתי
קופנהגן ובין לאמסטרדם וינה בין וכבישים שבילים על קילומטר
מזג בכל ובחזרה לשם רכבתי באוניברסיטה כשלמדתי להמבורג.
על המכוניות עם נלחמתי דברים. אותי לימד זה כיף. היה זה אוויר.
קורבן ליפול לא וקיוויתי אותי לראות שיוכלו דאגתי וכבוד. מקום



ותקיף. מהר רכבתי דעת. מוסחי נהגים של פושע לב תשומת לחוסר
הקבועים מהיעדים אחד לכל להגיע לי יקח דקות כמה בדיוק ידעתי
מכוניות, בין מתמרן משחק, כמו מירוץ, כמו חוויתי הדרך ואת שלי
הדוושות על בעמידה משקל שיווי על שומר מכשולים, מעל קופץ
הסיכונים את מאתר התנועה, לפני אחד צעד תמיד לעצור, צריך כאשר

האפשריים, חכם יותר מהרחוב.

עם הזה שהעניין נראה היה לרוץ, התחלתי כאשר שנים, כמה לפני
לרכב התחילו אנשים המון לאופנתי. והופך לתפוס מתחיל האופניים
אופנתי. וביטוי כהצהרה וגם תחבורה כאמצעי גם כספורט, גם פתאום,
קיימים דפוסים שמעתיקים האלה, האינסטנט ברוכבי זילזלתי קצת
הנסיון את חסרים שהם פחדתי משלהם. דרך אחרי לחפש במקום
העירוני. ברחוב כראוי ישתלבו ושלא באופניים שליטה יכולת שמעניק
לחנך סייעו לא העיר מדרכות על שצוירו המוזרים האופניים שבילי
להפך, אלא ברחוב הנעים שאר לבין בינהם ולשלב הרוכבים את
משימוש הרוכבים של ורתיעה המדרכה על לרכיבה לגיטימציה העניקו
המדרכה על הוא אופניים של שמקומן הבינו המכוניות נהגי גם בכביש.
לי שלקח הרכיבה סגנון נהיגה. כדי תוך בהן להתחשב צורך אין ולכן
כקוריוז התחילו החשמליים הכלים יותר. למסוכן הפך לפתח רב זמן
הפכו העיר מדרכות כנגיף. מאז והתרבו שנים מספר לפני משעשע

לזירת עימות גלוי ומתמיד.

הם לכביש, מדי ואיטיים למדרכה מדי מהירים החשמליים, האופניים
חבורת פני על חלפתי לילה, ריצת בעת אתמול, מוזר. כלאיים יצור
אופניים זה כיף איזה גדול. חופש של שיטוט במפגש ונערות נערים
בקול איתם. לעשות אפשר הכל לכולם, אחת נערה אמרה חשמליות,
שום ובלי כללים, שום ובלי חופש, כמה התרגשות. שמעו שלה

אחריות. מסוכן נורא עכשיו, לזוז בעיר.

ומדי ריצה עגלת לי יש לסידורים. רץ אני וממנה, לעבודה רץ אני
לריצת סתם או לסבתא המשחקים, לגן התינוקת בתי עם רץ אני פעם



אותם שהופך מחיי משמעותי חלק זה כספורט, גם רץ ואני אימון.
הליכה לא מעניינת, ביניים עמדת היא עירונית ריצה יותר. לטובים
יש הכל. על שולט כשאתה לתנועה, רצון שמתרגם מכני כלי בלי אבל
אני לי. שיש ידעתי שלא יכולות וגילתי חופש מצאתי גילוי. תחושת לי
הגעה כאמצעי כתחבורה, וריצה פה, גם כך האופניים עם שכמו בטוח
שהתנועה חושב אני בכלל, יותר. הרבה לאופנתית תהפוך ותנועה,
שניים או דור ושבעוד בתחילתה רק שאנו מהפכה תעבור בעיר
אוטומטי בניהוג תחבורה כלי לחלוטין. אחרת ויתנהגו יראו רחובותיה
מהערים המכוניות רוב את להרחיק שיאפשר מה מקווה, אני יהיו,
אבל ורצים. הולכים אישיים, תנועה אמצעי ליותר מקום לפנות ובכך
כלי וההפרדה, ההתנהגות כללי והתרופפות מהומה, יש בינתיים
כללים ביצירת מלווה לא עדיין למדרכה, רגל הולכי לכביש, תחבורה

חדשים וברורים.

תכנון העירוניות, התשתיות טוב. יותר שיהיה עד רע יותר יהיה
מותאמים אינם שלהם והתחזוקה המפגש נקודות והמדרכות, הכבישים
רוב יבואו. שעוד לשינויים שלא ובודאי בעיר התנועה למציאות
וכלים אופניים רוכבי גם אבל הרגל, הולכי מקרב יהיו הקורבנות
ומשתדל מזל קצת צריך יותר, חכם להיות מקווה אני יסבלו. חשמליים
איתה זז אני בה. זז אני שלי. הסביבה היא העיר ומודע. זהיר להיות

ומשתדל להתאים את עצמי לשינויים שהיא עוברת.



קצת מפחיד

לזכות כדי אלא ההפחדה לצורך לא עוזר. מפחיד קצת להיות
בתשומת לב.

הייתה העיקרית שמטרתה מסיכה, לי הייתה הרבה רכבתי כאשר
מרתיעה הייתה בנוסף אבל הרכב כלי ועשן האוויר זיהום את לסנן
אל מבט שלחתי כאשר מסוכן. כלב של מחורר פה מחסום כמו מאוד,
ויבחינו, שייראו שסיגלתי, חדה ראש בתנועת אליי, שהתקרבו מכוניות
על הרגל של קטן שיהוק כמו הרגעית, הבהלה את להרגיש היה אפשר
יצרה אותי, הגדילה המסיכה לאיומים. לב שמים אנשים הגז. דוושת
על ועייף רזה מגוף יותר שאני שיתקרב, למי יקרה רע שמשהו אשליה

אופניים. אבל אי אפשר לחבוש מסיכה כזו כשרצים.

בחושך. אור מחזירי עם תמיד העין, את שמושכים בגדים לובש אני
להודיע פונה, אני להיכן לסמן בכדי בידי משתמש מאותת, אני
לעצור ועליהן עכשיו עובר שאני החצייה למעבר המתקרבות למכוניות
בדרך לפנים, בכיסא ילדתי עם אופני, על כשאני קדימה. זכות לי ולתת
למכוניות אומר מכופף, במרפק שמאל יד את לפעמים מרים אני לגן,
עם ארכב לא לעולם מדי. להתקרב לא מקום, לי לתת מאחור המגיעות
שמאפשרת בודדת, אוזניה לי יש במיוחד ארוכות ולריצות אוזניות
מאיפה, מגיע מי להבין מנסה סביבי, מביט אני העולם. רוב את לשמוע
האלה הדברים כל המתקרבת. הסכנה את לצפות הבא, הרגע את לתכנן



לצורת הפכה זו התרגלתי. מיוחד. מאמץ ממני דורשים לא כבר
התנועה הטבעית שלי בעיר, קורבן אפשרי שמנסה להלחם בגורלו.

מאיים, איני אפשר. שרק מתי רעש הרבה עושה ומקלל, צועק ואני
מצליח לא אחרת, לנשים פונה הייתי פעם וכועס. מגיב מודיע, רק
לא אמנם אני לשמחתי. לי, עבר זה אבל חבוי, מיזוגני ניצוץ לדכא
מעוניין איני אבל אליה, מגיב רק אלא ברחוב האלימות את יוצר
גם הסקסיסטית האווירה את תלבה או הטרדה תהווה הזו שהתגובה
מטומטמים, והן הם חשמליים אופניים רוכבות וגם נהגים גם אז כך.
מאחור המגיע זה כשאני בו. תשתמשו שביל, שם יש ואפסיות, אפסים
קול ולהתנצל. כך על להודיע אדיב, להיות מקפיד אני רגל להולך
שחש מי אצל בהלה יוצר אליך המתקרב רץ איש של הרגליים טפיפות
שמפחד מי כמו בדיוק פוטנציאלי טרף אלא טורף לא אני אבל רדוף,

ממני.

אותי, ראו אם כלום. לך שעשה בלי סתם, באחר לפגוע הגיוני לא
האיומים של הגדול הרוב מפני עצמי על הגנתי כבר לב, אליי שמו אם
התעלמות מהסביבה, ניתוק בטלפון, שקיעה לב, תשומת חוסר עלי.
האיום שהצגת ידועות סכנות אלה כל בו, השתלבות במקום מהרחוב
לחלוטין מוכשר בלתי או עיוור אותי רואה שלא מי לנטרל. מנסה שלי
שהדבר וחש הניתן ככל ונוכח גלוי להיות דואג אני בעיר. לתנועה

מעניק לי את הזכות לכעוס על מי שלא רואה אותי.

רוכבת, או רוכב נהגת, או כשנהג ומתעלמים, אותי וכשרואים
לפגוע רצון לי מתפרץ אז זועם, נהיה אני אז בכוונה, אותי מסכנים
משהו בו, לשלוט לומד שאני כבישים זעם זה להכניע. לריב, חזרה,
האלו והאיומים הפחד שכל זוכר מאוד, נזהר אני לקרות. אמור שלא
מפחיד לא הרי אני כי הישרדות, כלי הכל בסך הם סביבי משרה שאני
נחמד ואדיב, מחייך אני הזמן וברוב להפך, באמת, מאיים ולא באמת



להתנהג, יודעים היו אנשים אם לעזרה. שזקוק מי לכל לסייע ומוכן
יודעים לזוז, כל זה לא היה נחוץ.

של ובשלומו בכבודו להיזהר סתם, באחר לפגוע לא הזה, הכלל
הבסיס נעלם שלו מוחלטת קבלה שבלי יסוד, חוק הוא בדרכך, הנקלע
בכביש, ההתנהגות כללי כל התנועה, וסימוני חוקי כל משותף. לקיום
הולך גם שווים, כולם זה. עקרון של הרחבה רק הם ובמדרכה בדרך
בליידס, רולר על ילד וגם במקל נתמכת זקנה גם המכונית, וגם הרגל
ובבריאות. בשלום בעיר, לזוז למקום, ממקום להגיע שלהם בזכות
מוגבלים בחלקים רק ניתנות בעיר מסויימים למשתמשים יתר זכויות
הם בו התחבורה מאמצעי אלא ממהותם נובעות ואינן מהמרחב
על רגל הולכי מהירים, בכבישים לעדיפות זוכות מכוניות משתמשים.
מאחר מסויים, רגל הולך פני על עדיף אינו מסויים כשנהג המדרכה,

ושניהם בני אדם, וכל בני האדם נולדו שווים. ככה זה אמור להיות.

לא מתקרב, אותי שרואה האופנוע רוכב ככה. הולך לא זה שטויות.
עוצרת שלא הג׳יפ נהגת קרה, מה למה תזוז מסלולי, את וחותך מאט
מי למה וסיגריה, שמש משקפי המושב, על מורמת ברך חצייה, במעבר
גדולות, אוזניות חשמלי, בקורקינט רגל הולכי שביל על טס נער אתה,
לא הם כאן. עובר אני תמותו, או תזוזו תינוקות, עגלות בין סלאלום
שילמדו רוצה הייתי כלפיהם, סלחני לא אני זאת ובכל אחרת יודעים

להתנהג.

השינויים בגלל רק לא ושזה יותר גרוע נהיה שהמצב חושב אני
כללית בבורות קשור אלא המתגברת והצפיפות הטכנולוגיים
נתפס לרעהו אדם בין השיוויון ומוסר. התנהגות בחוקי ומתפשטת
יש אימה, מאזן יש וטועים. תמימים בה שהמאמינים כאשליה
וניצול. כוח של ומוסכמות מובנות מערכות יש אינטרסים, שותפויות
זה וככה בעולם זה ככה מכונית. בלי מאיש יותר שווה גדול בג׳יפ איש

ברחוב, זה רק אני שמתעקש אחרת.

להבדיל יודעים האנשים רוב לפעמים. ככה נראה רק זה אני, רק לא



וההתחשבות הכבוד ובין החיים ובתנאי באפשרויות השיוויון חוסר בין
מבולבלים הדופן יוצאי ולהיפגע. לפגוע לא בכדי הדרושים ההדדיים

וטועים וכשאיני כועס אני מרחם עליהם כי הם חיים רע.

הריצה במכונית. יותר רגוע לנהוג אותי לימדה אופניים על הרכיבה
תוצאה בהכרח לא שלי, בחירה זו יותר. רגוע לרכב אותי לימדה
לא שהרכיבה סביבתם, על שמתנשאים אופניים רוכבי ראיתי טבעית.
כאילו ברחוב שזזים רצים רואה אני להפך. אלא ענווה אותם לימדה
הרבה. מפסידים הם עליהם, חבל וטווסיים. שחצנים כושר, בחדר הם
עצמך לכפות ולא דיאלוג איתה לנהל לסביבתך, קשוב להיות יותר כיף
לא הזה שהדיאלוג כדי עוזר זה מפחיד. קצת להיות לי טוב עליה.

יתקיים מעמדת נחיתות.



איך לעשות שזה לא ידבק

מנסה שאני לרעל אהפוך שלא בי, ידבק לא שזה לעשות איך
להתמודד עם השפעתו?

בשמיכה, עטוף נרקומן שבור, גבר ראיתי ברחוב, בעוברי אתמול,
בחרא בחרא, לכושים, עבודה זאת אשפה, שאסף שחור צעיר שקילל
בכתפיו, שנד לצעיר, משהו אמרתי עצרתי. חרא. כולכם כי תעבוד
ממשיך הרחוב, של השני לצד שעבר המקלל, הגבר אחרי הבטתי

למלמל ולצעוק דברי שנאה.

נתנה ולא כמעט לבנה מכונית כותב, אני בו הקפה לבית לכאן, בדרך
מדרך המתפצלים הקטנים הרחובות אחד את כשחציתי קדימה זכות לי
בתנועת לי סימן מסוגננים, זקן זיפי בעל היטב, לבוש צעיר, גבר אילת.
מייד לו, עניתי ואני עצר, שבכלל בזה להתנחם ללכת, להמשיך יד כף

ובלי לחשוב, בתנועה מגונה.

אין פנימה, מהחוץ עובר זה נדבק. זה ממני. חלק מחיי, חלק זה כל
שום דרך אחרת.

ביותר הקרוב טוב, איש היה אימי, אבי יואלי, שלמה שלי, סבא
למודל חיקוי שאני יכול לאמץ.

ערש טרנופול, שבפולין, בגליציה בינונית שדה בעיר נולד הוא
בעלי לשכבת השתייכה משפחתו וכבוד. עוני של מקום ההשכלה,



על בעלות בלבד. כלכלית אינה הדבר משמעות כאשר בעיר, הבתים
ובעולם חברתיות מחויבויות באוסף קשורה הייתה עסק ועל רכוש
כלכלית ביציבות הצורך למה, קדם מה לדעת אין ומתון. שמרני ערכים
הזו היציבות את לקיים שניסו הקהילתיים המנגנונים או וחברתית
יציבים מוסריים ועקרונות דעת שיקול אמינות, ומשתנה. אלים בעולם
בירושה דבר של בסופו שעבר היחיד והרכוש מטרה, וגם כלי היו
בעולם, שהתנהל לאיך סבי, שהיה למה לזה, כותרת אפילו יש לסבי.

מענטש, בערבית אאדמי, אנושי, בן אדם, איש.

לחינם. התעצבן לא פעם אף וכמעט ואדיב, שקול, היה שהוא כך
להפריד וידע הבטחותיו, את להפר שלא וניסה כסרגל, ישר היה והוא
לתנאים עצמו את ולהתאים ארוך לטווח לתכנן וטפל, עיקר בין
טוב מה ברורה ידיעה תוך עצמו, לכפות או להתנשא בלי משתנים,
הייתי מקשיב. שישמיע, לפני לשמוע מוכן ואוהב, חם היה והוא ונכון.
ממנו עברה זו ממהות שחלק להאמין רוצה הייתי כזה, להיות רוצה
אפשרי אני אינו זה ממני. ומתרחק רחוק הזה המודל אבל אליי.
אף רובן איבדתי, האלו מהיכולות חלק את באבל. כרוכה בכך וההכרה

פעם לא היו שלי באמת.

זו לכלום, עוזר לא זה אליי המופנית לאלימות באלימות מגיב כשאני
כלב של פרווה ניעור כמו ואולי, אינסטינקט. אוטומטית, פעולה
בי. שתיספג מבלי ממני אותה להרחיק מנסה אני כך במפתיע, שנרטב
והחייתיות שמנגד, התגובה את את מזין התגובה מנגנון עובד. לא זה
כשאני כשלעצמו. מסוכן להיות שעלול שליטה על ויתור בעצם היא
לדעת שאין עימות ויוצר חדשה אלימות משחרר אני באלימות מגיב

לאן יוביל.

שישי ביום כרגיל, מהעבודה, הביתה רצתי שבועות כמה לפני
פי ועל מראש לתכנן בלי בוחר מאלתר, אני חזרה בדרך בצהריים.



ז׳בוטינסקי, רחוב היה זה הפעם אפשרי. מסלולים מגוון מתוך התחושה
ומלאה צרה המדרכה מהדרך בחלק לטיילת. עד אותי המוביל
ממתין דרכי, את שחסמו נערות חבורת מאחורי והתעכבתי במכשולים,
כמעט שלו הכידון לצדי, שעט אופניים רוכב אותן. לעקוף להזדמנות
המשיך כאשר אחריו צעקתי מדי, קרוב בעוברו. רוח עושה בי, נוגע
הבאה. בצומת לידו עצרתי בצדק. עליו, כועס המדרכה, על להתפתל
לא שאופניים לו אמרתי בערך. גילי בן קצרים, במכנסיים מלא גבר
התעצבן. הוא מעליב. לא אבל תקיף הייתי המדרכה. על לנסוע צריכים
אחרי רדף באופניו, אותי לדרוס ניסה הוא מאוד, מהר איך, יודע איני
באגרוף אותי להכות ניסה הרחוב, של השני לצד כשעברתי גם
המגוחך. העימות את הקצנתי לא מכות, לו החזרתי לא שבלמתי.
כאשר לספוג. שוב, עלי שיתנפל לכך הגוף את הכנתי לרוץ. המשכתי
עליו, צעקתי השני. בצד עצר הוא יהודה בן רחוב עם לצומת הגעתי
השבתי בו, עלבתי עכשיו ברחוב. האנשים לי שהעניקו בביטחון נעזר
ואלים, מוזר נראיתי בוודאי בצעקותי, הרחוב את זיהמתי כגמולו, לו
שבכלל אופניים רוכב על שצורח תיק, נושא ריצה, בבגדי מזיע איש
היחיד וההישג ובלאגן, רעש רק עשה, לא זה טוב שום אליו. קרוב לא

הוא שלא נפגעתי ולא פגעתי.

הוא הזה האיש רזה, ואני שמן שהוא צודק, ואני טועה שהוא למרות
מבחינתו איך לראות יכול אני פעולתו, שורש את מבין אני דמותי. בן
שתהיה בלי התדרדרה הזו התגובה ואיך שלי לתוקפנות שהגיב זה הוא
הוא אני הרחוב את תופס הוא בו השגוי האופן פי על עליה. שליטה לו
להכות שלו הנסיון להפך. ולא בזכויותיו ופגע שלו למרחב שפלש זה
הייתי מוצדקת. עצמית הגנה לתוקפנות, תגובה בעיניו, לכן, היה, אותי

קרוב להיות קורבן של ההכרה הכוזבת הזו.

זה מה שלי. הגדול הפה את סותם הייתי אם טוב יותר היה לכאורה
לך שמחכה ילדה יש לרוץ, תמשיך לחנך, באת מי ואת בכלל עניינך
צורך חש אני בעולם, נוכח בעיר, זז כשאני מצליח. לא אני בבית.



מקווה אני צדק. חוסר אל כללים, הפרת אל להגיב לדכא מצליח שאיני
שזה תוצר של שייכות ולא רק התנשאות.

בעליו. אני בו, שולט אני בחלקו. לפחות שלי, הרחוב רץ כשאני
באנגלית, יפה זה את Iאומרים own the streetלי יש זמני, כבעלים .

את חוסם שנפל פח כאשר אחריות. גם אלא ערך תחושת רק לא
אעזור באש עולה מכונית כאשר אותו. אזיז התנועה את ומסכן הכביש
מאליו, ברור זה לקום. לה אסייע תמעד כשזקנה הדלקה. את לכבות

אלה חובות בסיסיות שאסור להתעלם מהן.

לזכור אשתדל אותי. שמכבד מי את אכבד סתם, לאיש אעיר לא
לרגע אורח רק שאני שקרית, בעצם היא חש, אני אותה הזו, שהבעלות
לא אשתדל, אליהם. מודע איני כלל שאני רבים רבדים ברחוב ושיש

תמיד אצליח.

מגוחך להראות מוכן אני רוצה. איני מעלי, הכל לנער יכול איני
אם עצמי. על לוקח שאני הסיכון ברמת שולט שאני מקווה אני ונמהר.
מתמיד למאבק נכונות של ובקורת, תגובה של בעקרון אדבוק לא
זר להיות אהפוך ואחרים אותי ומסכן מפריע שפוגע, ומה במי ומתמשך
עכשיו, כאן, חי אני מדי. כבד להיות יכול כזו זרות של המחיר ואדיש.
חלק הם בעיר, המאבק ברחוב, המאבק בעבר. ולא בגליציה לא
הכאן של העיצוב בתהליכי מוגבלת משותפות חלק הם האלה, מהחיים
וכך שמחייך, למי חיוך כמו עליך, שצועק מי על צעקות כמו והעכשיו.
אבל בה לשלוט לנסות יכול שאני שקורה, למה תגובה הזו, הכתיבה גם

לא לגמרי. מה שאיני שולט בו מגדיר אותי ואת מה שחשוב לי.



יסודות

שנבנה חדש, ספר בית לבניין יסודות חופרים מביתי רחוק לא
החליט העירייה מנכ״ל ציבורית. גינה חודש לפני עד היית בו במקום
עיקש, תושבים מאבק לא טובים, נימוקים לא דבר, ושום יהיה שכך
שנים עשרות שם שניצבו עצים הזו. ההחלטה את לשנות הצליח לא
על נערמה כיצד ראיתי שאני הקטנה, הדשא גבעת ונוסרו, נכרתו
ושוטחה, גולחה שנים, עשרה כחמש לפני שם שהיה העפר מגרש
לבנים, מתכת בלוחות גודר הגינה היקף וכל נעקרו המשחקים מתקני
נעקרו ובשוליה בגינה שהיו פנסים ויפצע. ויתלכלך שיתקמט מהסוג
כך חלופית, רחוב תאורת להכשיר טרח לא ואיש כמובן, הם, גם
באתר הגובלות התעשייה אזור וסימטאות ועגום, חשוך הכל שבלילה
אפשרית זירה ומסוכנות, עגומות והן ציוריות להיראות חדלו הבנייה
עם שלי הקבוע הטיול מסלול המקיפה, המדרכה אפלים. למעשים
או תכנון שום הוקדשו ולא מאחר בטוחה או נעימה אינה כבר כלבתי,
כנראה הרגל. הולכי לתנועת ההפרעה את לצמצם כדי מאמץ
אז לבנות, שיגמרו עד שנים, לכמה רק ככה יהיה שזה היא שהמחשבה

לא נורא.

הדיפון עמודי את יוצקים שבהם הבורות את שחופר המקדח
משער אני רעוע. ומוזנח, גבוה המיועד הבניין שולי את המסמנים
בקרקע בחופרו עושה שהוא והרעש מאחר כראוי מטופל אינו שהוא



מול שהתרחשה זהה, מחפירה לי שזכור מזה יותר הרבה וצורם גבוה
לתוך גם וחודרת שמנסרת בכיינית חריקה זו כשנה. לפני חלוני
מרכז יש עליה. להתגבר בכדי רם בקול לדבר צריך שבחוץ הבתים,
ראיתי ימים שלושה ולפני גר, אני בו הרחוב במעלה הנפש לבריאות
לשקט. וצועק בראשו אוחז הדלת, ליד שהמתין המטופלים, אחד את
המיותרת בהפרעה ונלחם זעמו את שהביע על בו, קינאתי וקצת הבנתי
השכונה מול פשע הוא הזה הבנייה אתר זיהום, הוא הזה הרעש הזו.
יודע לא פה מישהו לשרת. בא הוא לכאורה, ושאותה, ממוקם הוא בה

איך להתנהג.

הנפש, בריאות מרכז ומטופלי וכלבתי, שאני, חושב פה מישהו
שלו שהגדר הבנייה, באתר שגובל הילדים בגן הלומדים והילדים
להכנס החפירה מאבק ימנע שלא דחוס עץ של גבוהים בלוחות צופתה
שעלינו ובזול, מהר לבנות, לצורך משנית כולנו שרווחת פנימה,
ונותני ההחלטות מקבלי של ולרצונות לאילוצים עצמנו את להתאים
מחיר הוא העירוני, למרחב הקיים, הרחוב למרקם שהנזק האישורים,
אינו שמחליט שמי ומובן בעתיד. שצפוי השיפור תמורת לשלם ששווה
מה המסקנות, בהחלטותיו. משנה הוא אותו באזור או בשכונה גר
משיקולים מתקבלות להשקיע ובמה לבנות מה להשאיר, ומה להרוס
בהדמיות עיון פי ועל הכסף, ואיפה יותר לוחץ מי וכלכליים, פוליטיים
חליפות. לובשים קבועות, בתבניות אדם בני מצוירים בהן מחשב
שמישהו מאמין איני בטוב, רוצים אולי והמתכננים ההחלטות מקבלי
תודעה מתוך מונעים הם אבל פשע, כבר וזה מאחר במכוון לנזק גורם
את מבינים הם בה והדרך שלהם הערכים סולם ויהירות. כוזבת
המשתמשים של מאלו לגמרי שונים שבאחריותם העירוני המרחב
הערכים סולם שם רץ, אני עליהן במדרכות כמו בדיוק הזה. במרחב
החיכוך את שמגבירה האכיפה ובמדיניות בביצוע בתכנון, מתבטא הזה
בזכויות מלפגוע ונמנעת החשמליים והכלים האופניים הרגל, הולכי בין



עיר לקיום המפריע העיקרי הדבר כאן. גם כך המכוניות, של היתר
נעים יותר הרבה היה והרחוב התושבים, הוא ומסודרת נקייה שלווה,
שאפשר כזה בינוני, לטווח התכנון בו. ומשתמש שחולף מי בלי
מאשר לביצוע יותר ומספק פשוט הוא העתידיות, בתוצאותיו להתגאות
אחרי מחיפוש ובוודאי וסבלנות, חזון נדרשים שם הארוך, לטווח
כזה, תכנון והמציאותיים. העכשוויים לצרכים והתייחסות פרטני פתרון
לעשות מה על לחשוב אלא לתחזק לא מחדש, ולבנות להרוס צריך
אז בהווה לא אם שליטה, תחושת ההחלטות למקבלי מעניק במקום,
לשקוע מאשר טוב יהיה שפעם לחשוב נוח יותר הקרוב. בעתיד לפחות
את להכפיף הגיוני נראה והעכשיו, הכאן של המייאשת בסיזיפיות

ההיום למחר.

הם לכן ודווקא והמתכננים, ההחלטות מקבלי את מפחיד הסדר חוסר
אשליית מקבלים. שהם בהחלטות סדר חוסר ויוצרים מעודדים

השליטה יוצרת כאוס. זה די מצחיק אם מתעלמים ממי שנפגע בדרך.

גם משתנים, שדברים ברור אבל טוב יותר היה פעם אם יודע לא אני
וההכרות השיקולים במערכות וגם בו שמשתמש במי גם ברחוב,
טלפונים אוויר, מיזוג ההחלטות. ומקבלי המתכננים על שמשפיעות
אישיים, תחבורה כלי לרשת, מחוברים הזמן שכל מחשבים סלולריים,
ולא פה להיות יכול אתה ערך. תג מוצמד דבר לכל בו נדל״ן של עולם
שלו שהתחושות בגוף רק נוכח במקביל, מקומות ובעוד פה בעצם, פה
מסובכים הכי הדברים הטכנולוגיה. ידי על ונקבעות מושפעות הן גם
הפיזית מהחוויה מהמציאות, הניכור ולהפך. פשוטים, בעצם הם
רק אלא ישתנה לא זה מחדל. ברירת כמעט הוא שלה, מתווכת והבלתי
שהוא או מפגיעה חסין שהגוף או לחשוב ככה, להתבלבל, קל יקצין.

שביר בצורה מוגזמת.

כמעט ורץ. כותב בבית, עבודות עושה ואני גדול, בחופש אני בקיץ
שהשעון מחכה יכול, שאני ככל ערום למטה, יורד אני ערב בכל
של ריצה לסיבוב יוצא ואז מעל מרחפים לוויינים אילו יבין המתוחכם



דרך זז וכבישים, שבילים על מדרכות, על רגל, אחרי רגל משעה. יותר
בתנועה לבד ושולט שמכיר בגוף, אורח המוח הלח. העיר אוויר
רטוב חוזר ואני מדיטציה, וקצת טיול קצת אימון, קצת זה ובקצב.
הבנייה אתרי בין בלילה, שלי, בשכונה עכשיו, שקט לרוב ומסופק.
ולהתנחם מהמפגעים להתעלם משתדל אני שנתם. את שנמים השונים
מספיק עמוקים שלי שיסודותי יבואו, שעוד לשינויים שאסתגל באמונה
מהדברים מדי יותר להתעצבן לא משתדל אני להתערער. לא בכדי

אותם איני יכול לשנות.



העיר היא גם הבית והנוף מהחלון

העיר היא גם הבית שלי, היא הנוף מחלוני.

אליו כשעברתי שנה. מעשרים יותר בניין באותו לגור מזלי התמזל
אחורית חצר דהוי, תעשייה אזור אז היה זה יהיה. שכך תיארתי לא
שאני בכך התגאיתי במקצת. אופנתית הייתה שכבר פלורנטין, לשכונת
לא איש אז שהתקיים האוכלוסין שבמפקד ברחוב, שגר היחיד האדם
יכולתי פה. חי בכלל שמישהו סיכוי אין הרי כי אותי, לספור טרח
הפקר שטח היה זה לי. שבא מי ולהיות רציתי שרק רעש כמה לעשות
הכנסייה צריח את לראות יכולתי מהמרפסת מותר. הכל לכאורה בו
מואזין קולות בלומפילד. איצטדיון פנסי ואת האמריקאית במושבה
ואז הצהריים אחר נסגרו המלאכה בתי מיפו. מהמרחק, הגיעו וזיקוקים
אוכל, קניתי שלי. שכולם רחובות של הלילה שומר ומיוחד, יחיד הייתי
שמחתי אבל בפלורנטין הכלב עם וטיילתי ואלכוהול קפה שתיתי
ותיקים תושבים בין בה שהעימותים השכונה בלב גר איני שכבר
שיהפוך שידעתי במה חלוץ להיות העדפתי אותי. הרתיעו וחדשים

מתישהו, בעתיד, לסביבת מגורים נחשקת.

שאני הבנתי ולא הזה התעשייה מאזור וכחלק כשותף עצמי ראיתי
היבוא בפני נכנעים זה, אחרי זה נסגרו, המלאכה בתי לגסיסתו. עד
ובניינים מנופים, ויותר יותר לראות יכולתי מהמרפסת מסין. הזול
תמיד. כמעט מוגפים התריסים את השארתי הרקיע. בקו צמחו חדשים



תל של גם אלא פלורנטין של רק לא בשוליים, הרגשתי מזגן. התקנתי
מפה. לא זר, הייתי שוליים, של וזהות גאווה פיתחתי ובכלל, אביב
שכנה עם קצר רומן לי היה ובבניין. ברחוב לגור עברו חדשים אנשים
שהסתיים אחרי טעות. הייתה זו המדרגות. חדר של השני בצד שגרה
אני עזבה, היא וצאתי. בואי את בקפידה ותכננתי בה לפגוש פחדתי
ידי על הוסתרו האמריקאית המושבה וגבעת הכנסייה צריח נשארתי.
עשרות שהעסיק מלאכה בית בה היה שפעם מעלי, הקומה יוקרה. בניין
עם עירוני לופט מהמגזינים, כמו לבית והפכה שופצה נקנתה, עובדים,
מפעם, שריד הותיק, לדייר הפכתי גבוהה. ותקרה מוחלק בטון רצפת

מי שעדיין זוכר מה היה פה מזמן.

פעם מדי העלתי אותו נמוך, דירה שכר שילמתי אבל בשכירות גרתי
והדחוס, האפל בבית בטוח חשתי והגיוני. הוגן לי נראה זה ביוזמתי.
ועוד עוד לתוכו אוסף בשקדנות, אותו טיפחתי הסיגריות. עשן ספוג
לא אותו ומעבר שלי הפרטית מההיסטוריה נוסטלגיה פריטי חפצים,
ולא עבורי רק מתאים פעמי, חד ומיוחד, יפה היה שלי הבית חוויתי.
את לפרוץ רציתי שלא מלכודת היה והוא אחר. אחד אף בשביל
לי בניתי להסתתר. שבתי ואליה לעיר הגחתי ממנה מאורה גבולותיה,
עבר. זמן ממנו. חופשותי במהלך העיר את וחוויתי מסוגנן צינוק
ומעיר מארץ לגלות שפוט עצמי, של אסיר קצוב, בלתי עונש ריציתי

שהתקיימה רק בדמיוני. היה לי מזל גדול שלא נשארתי שם.

עם שקניתי בדירה המדרגות, חדר של השני בצד היום גר אני
בעצמי. בניתי הרהיטים רוב ואת יפה, אותה שיפצנו לחיים. שותפתי
מפרידה אורכה, לכל נמתחת גדולה גג ומרפסת למדי, מרווחת היא
הזה בבית גאה אני בפנים. תמיד שהחוץ כך השכן, הבניין לבין בינה
תכולתו בצער. הקודםפיניתי הבית את אותו. שאפשרה ובשותפות
דומה אינו וכעת מהיסוד, שופץ הוא גם כך אחר מעט ונארזה. מוינה



כלל למקום בו גרתי. לא יהיה לי עוד בית כזה.

בשנת נבנה בשלנו הגובל חינאווי1936הבניין למשפחת בן ידי על
הארור החוק באמצעות מבעליו שנגנב מפואר דירות בית זה היפואית.
לא לשכוח, או להתעלם מסוגל ולא זה את יודע אני נפקדים. לנכסי
פני על הידיעה עול את מעדיף רוצה, לא וגם העוול. את להדחיק יכול
המקום את יותר טוב להבין לי אפשרה הזו ההכרה שבבורות. החופש

בו אני חי.

היה שפעם השכן, הבניין קיר היא מחלוני. שנשקף מה גם היא העיר
היא אביב, בתל מחמיר לשיפוץ מבנה הוא וכעת ביפו ערבי בית
גובה ושכעת צילמתי יסודותיו יציקת שאת ממול, הנבנה הפרוייקט
ומפעל ונגרייה, מסגרייה, שם היו פעם בשבועיים. קומה של בקצב
כמות בו כשנתפסה בעיתון פעם הופיע שאפילו מתכות לציפוי קטן
שם יהיה רב לא זמן ובעוד מסוכנים כימיקלים של מהמותר גדולה
קומה מעליו בגדים, חנויות שלו המסד שבקומת ומפואר, גדול בניין
מגורים דירות זה ומעל ובריכה ספא קומת זה מעל הייטק, למשרדי

שלכולן, כתוצאה מתכנון יצירתי וזוויות בנייה מוזרות, יהיה נוף לים.

הנדל״ן, בשוק הגאות את לפספס לא כדי כנראה מהר, עובדים הם
מהגליל ערבים פועלים החשיכה, אחרי ועד בבוקר שבע או וחצי משש
שמותיהם את חותמים הם המסיבי. הבניין בשלד ישנים שחלקם
אבל בטון היצוקים הקירות על לזה זה ביצוע הוראות בערבית וכותבים
שיגור ולמי ובצבע, בטיח תכוסה תימחק, הזרה השפה דאגה, אין
של דרכו זה קודם. שם ניצב מה או אותו בנה מי מושג יהיה לא בבניין
אני אבל להיעלם. תעשייה ואיזורי להשכח נועדו פועלים בו עולם,

אזכור.

ומהשקיעות הוסתרו, הסלון מחלון שנשקפו הפתוחים השמיים
גבר שקולן המואזין, קריאות קטועה. פיסה רק נותרה המרהיבות
ונבלעו נחסמו יותר, לדתית העיר של הפיכתה עם האחרונות, בשנים
הבנייה כשתסתיים יפו. את לשמוע אפשר אי וכבר הנבנה, בבניין



הנוף יהיה החדש, המבנה של המיתמר בצילו יחסה גר אני בו הבניין
לא כשיבחרו מהמרפסת יראו החדשים, הדיירים שהם, מה שלהם,
יצוק, הכל מזוין, בטון הרבה עם טוב, בנוי החדש המבנה בים. להביט

הכל מסיבי. הוא לא יעלם, הוא ישאר פה הרבה אחרי.

רץ, הולך, אני אליהם המקומות ביתי, בין המשתנה, בעיר זז אני
היא התנועה, היא שלי העיר יודע. שאני ומה זכרונותי רוכב, או נוסע
רבדים ורבת רחבה היא בה. הנצברות והחוויות הקטנים המאבקים סך
בגבול תחומה שאינה יותר ובוודאי הגיאוגרפי, מתחומה יותר הרבה
להשתנות אותי גם מאלצת דברים, אותי מלמדת היא טכני. מוניציפלי
לא בכדי האלה לשינויים מסכים אני בה. לשרוד בכדי עצמי ולהתאים
יפו, והיא אביב, תל היא שלי העיר מוחלטת. זרות של בעמדה להסתכן
בעזה המחנות והיא גליציה, והיא ירושלים, והיא גבעתיים, והיא
והאנשים. והכבישים, המדרכות, והיא יפו, פליטי גרים בהם ובביירות
ההגדרות כל בין העימותים ולמרות הסתירות, ולמרות הקושי, ולמרות

הללו, העיר הזו שלי מתוך בחירה מובהקת ובלב שלם.



דגל שחור

פינות שתי על לכיבוש די הכתובת את ריססתי מתי בדיוק זוכר איני
התפרצויות מאותן אחת לעוד תגובה וודאי היה זה ביתי. מרפסת
שהכל עד כאלה הרבה כך כל היו והתלהמות. הרג של תקופתיות
אינתיפאדות, רציף. זמן ציר על למקם שקשה עגום, בליל מתערבב,
רציפים שידורים בעיתון, ידיעות רצח, מעשי מבצעים, פיגועים,
של כבדים לילות המון אזעקות. במרחק, סירנות קולות בטלוויזיה,
כמעט או בסדר, נראה הכל שבהן הפוגות לשכוח. נסיונות המון ייאוש,
רק וזו בעצם התחיל כבר הבא הסבל שסבב לגמרי ברור כי בסדר,

שאלה של זמן עד שיתגלה לעיני כל.

הפעולות, סדר את זוכר אני אבל הכתובת את ריססתי מתי זוכר איני
הסיסמה את לחלק ונאלצתי שחור פוליגל מגליון שבלונה חתכתי איך
למעקה, מעבר רכנתי איך בשני, ובוש אחד בחלק לכי די לשניים,
כך קצת, ומפספס החלקים שני ובחיבור הצבע בריסוס לדייק משתדל
צפויה שהיא מכיוון רק לקריאה וברורה עקומה הכתובת היום שעד
בעל אך קטן מעשה, עשיתי כאילו הרגשתי ואיך בוש. לכי די ומוכרת,
לכיבוש, שמתנגד אדם גר כאן הזו, הפומבית להצהרה כאילו משמעות,
מהסביבה, לתגובה ציפיתי ערך. איזשהו יש כאלה, בזמנים ועוד
על הכתובות בא. שלא לעימות עצמי את הכנתי לויכוח. להתנגדות,
נבלעו הן אליהן. התייחס לא ואיש הפרטי ענייני נשארו המרפסת קיר



הטיח התקלפות עם לגמרי, נעלמו שלא למרות ודהו, הכללי בבלגן
מהבניין.

הישיר המניע היה מה זוכר איני כלשהו, עצמאות ביום יותר, מאוחר
למוט וחיברתי שתפרתי שחור דגל גם הוספתי כזה, שהיה בטוח אך
הראשונית ההצהרה של הרחבה הייתה זו ויתנפנף. שיזדקר עץ,
מאתגרת. פרובוקציה מאוד, ברורה שהיא וחשבתי אליה והתייחסות
שאסור שחור דגל הוא קיומו עצם להסתיים, חייב שהכיבוש רק לא
להיות לעצבן, רציתי לרחוב, זה את לומר חשוב לי היה ממנו. להתעלם
רק איכפת. היה לא אחד לאף שוב, אבל משהו, לעשות בעין, הפרעה
שחקן שם עבר ברחוב, והבטתי במרפסת עמדתי כאשר אחת, פעם
את טייל וכעת בתשובה שחזר לפני שמאל איש שהיה רחוק, לא שגר
אמר אפילו אולי בזלזול, בראשו נד הוא הכנסת. מבית חזרה דרכו
נכנסתי מיותר. שכנים ריב ליצור רצון מחוסר הגבתי לא משהו.

הביתה וסגרתי את דלת המרפסת.

הופך שנתיים, או שנה מדי כשהתבלה, השחור הדגל את החלפתי
ושכללתי מתאימות בד פיסות שמרתי פרטי. עצמאות יום לטקס זה את
היה לא כבר הוא ההרגל התקבעות עם והתלייה. התפירה מלאכת את
מתנגדת. זהות של שונות, של הצהרה יותר אלא מחאה של צעד
שלי. במרפסת הדהוי הדגל את ממרחק ולראות הביתה לחזור אהבתי
עצמי. בעיני מיוחד אותי עשה וזה כזה דגל היה לא אחר אחד לאף
אהבתי להיות יוצא דופן וצודק יותר מאשר רציתי לשנות את סביבתי.

חי. אני בו האזור את בהבנתי לשינוי ובמקביל לפני קרה זה כל
זו שבעצם גיליתי אבל אביב בתל תעשייה באזור גר שאני חשבתי
ראיתי בוחן במבט בסביבתי להתבונן התעקשתי כאשר יפו. של שכונה
שגרמו האדיר הנזק את הישנים, הבניינים על בערבית הכתובות את
למי שנגרם כופר לא שעדיין העוול עומק את מכוונת, הזנחה של שנים



מלחמה, לשלל והפכה מתושביה נגנבה שלמה עיר לפני. פה שחיו
נוצלו בתורם, הם, גם החדשים התושבים ולניצול. לביזה קורבן
כשהבנתי ממנו. גדולים כוחות של קורבן היה כולו המרחב והושפלו.
בפשע חלק יש לי שגם מכך ולהתעלם לשכוח יכולתי לא כבר זאת

הזה, שגם אני נהנה מפירותיו.

שקיבלתי, החינוך דתי, מוצאי, מיני, לי שמעניקים היתר זכויות
דומות. מזכויות נהנה שלא מי חשבון על הן המשפחתי והרכוש הייחוס
התעלמות צודק. ובלתי מקומם הזה השיוויון חוסר אבל בהן אשם איני
מתפוגג לא ועוול מאחר כבד מוסרי מחיר בעלת התנשאות היא ממנו
עתיד לנקמה, רצון מניע ומבעבע, תוסס מצטבר, אלא כעשן מתפזר או
כחוק נחוות והן מאחר מעוורות, היתר זכויות חדשות. עוולות ליצר
במציאות. שלמים חלקים שמסתירים משתנים בלתי יסוד כתנאי טבע,
מתוך לנראות, אותן להפוך כדי אלא לבטלן כדי לא בהן מכיר אני
את להבין רוצה אני מטילות. שהן מהצללים חלק להסיר שאיפה
ומלאה מסובכת שהיא בכך להכיר ומוכן אותי המקיפה המציאות
שונים באופנים בתוכה מקומי ואת אותה לתפוס אפשר ברבדים.
שאותו האחר, ובחלקם אופל כוחות הם אליי והקרובים אני כשבחלקם

אני בוחר לאמץ, סוכנים של תקווה. ככה זה כאן.

את מגדירים המסובכת, המציאות את מפשטים וסמלים סיסמאות
מכך אין אולי זר. ומי קרוב מי ידיד, מי אויב, מי המחנה, גבולות
שמתעלמת דלה בחירה היא ולבן, שחור ואנחנו, הם אבל מפלט.
חד הצהרות צבעים. ושילובי ביניים גווני של סופיות אין מאפשרויות
הציפייה כמו קסם, כבדרך קל, פתרון של אשליה יוצרות משמעיות
לא משיח שום יקרה. לא זה הכל. ויסדר שיבוא לבן חמור על למשיח
בדרך ימשך עדיין הכיבוש מדינות שתי ויקומו נס יקרה אם וגם יבוא
מעשה אינה ומיידי קל פתרון על מהחלום הפרידה אבל אחרת. או כזו
את ומגדיר שמלווה מתמשך במאבק בצורך הכרה היא ייאוש. של
ושאין שבבעלותי, היתר זכויות בגלל שאפשרי מאבק כאן, החיים



ומעשים פתרונות של מאבק זה וגורף. כללי לנצחון ציפייה מאחוריו
את לפסול או לסרס לא שמטרתה וחיצונית פנימית ביקורת של קטנים,
קיום בהמשך ובאחווה, בשיוויון בצדק, ולתמוך סבל למנוע אלא האחר

של ריבוי דעות ושל כבוד הדדי.

הכתובות ימחקו גר, אני בו הבניין את כשישפצו מעט, עוד
דירה כשעברתי אותו הורדתי שם, לא כבר השחור הדגל מהמרפסת.
לו. או להם זקוק איני שכבר כנראה חדש. אחד להניף טרחתי ולא
מעל יום, היום חיי מעל השלטון, מעשי מעל מתנופף הרי השחור הדגל
או עיוור, בו מבחין שלא מי פה. שקורה מה כל מעל ברחוב, האווירה

אולי לא יכול או רוצה להרים את מבטו.



יפו אילת

ניתן הכתובת שלטי לפי ורק לזו, זו מחוברות אילת ודרך יפו דרך
היא לכך הסיבה השנייה. ומסתיימת האחת מתחילה איפה להבדיל
אביב תל בין העירוני השיפוט שטח גבול קו היתה השינוי שנקודת

לפני מזמן, היה זה אבל יפו, בעלת48לבין הייתה הזו כשהחלוקה ,
לכאורה זה היום איפה. שולט מי לדעת חשוב כשהיה מעשית, משמעות
קטנה הפרעה תיירים, שמבלבל משהו קוריוז, עוד סתם משמעות, חסר
משמרת היא אבל הציבורי. המרחב ולארגון לסדר מעצבנת וקצת
ובין הערים שתי בין התאחה שלא שבר ומנכיחה שיזכר, שחשוב משהו

האז והעכשיו.

קל. מקום אינו זה כשליו. את לקבל הזה, הרחוב את לאהוב למדתי
מטורפות, במהירויות בו שועטות המכוניות פנוי, כשהוא בלילה,
משאיות, ואוטובוסים, תמיד פקוק ביום החצייה. ממעברי מתעלמות
בעשן, בזה זה נאבקים ואופניים משא אופני אופנועים, מכוניות,
את גודשת ואריזות, קרטונים מסחרית, אשפה וצעקות. צפצופים
יודעים שלא מאנשים ולהיזהר לעקוף צריך מדי. הצרות המדרכות
או בדרכם ברחוב עוברים זזים, אנשים לשם, ומפה לפה משם ללכת.
לעשות. דברים פרקטיקה, רק רוח, שאר או פנאי פה אין לקנות, באים
יפה, הוא שורד. וחי, מתפקד הרחוב זאת בכל הסדר חוסר ולמרות
בדרכו שלו, והתרגלתי לקצב המשתנה שלו ולמפגשים שהוא מאפשר.



הסניף שהיה מה קיר על שעון ירושלים, שדרות של הפינה ליד
איש פעם ראיתי לאומי, בנק הוא והיום פלסטינה-א״י בנק של הראשון
להמשיך, או לעצור אם והתלבטתי ריצה בסוף הייתי הכרה. מחוסר
דעת ושיקול מחשבה אחרי ורק פניו על חלפתי שאפילו להיות יכול
מיושנים בגדים ולבש מזוקן, גוף, מלא היה הוא לאחור. וחזרתי עצרתי
נוסף מישהו אלכוהול. ריח ממנו עלה לא מלוכלכים. לא אבל ודהויים,
הוא המדרכה. על השרוע האדם את לבחון המשכנו יחדיו לידי. עצר
במכשיר בכוח אחז ידו ובכף מכתפו, תלוי היה מסמכים תיק נשם.
ריקה. שלו שהסוללה גילינו אותו כשחילצנו אבל נייד, טלפון
לדעת. אין אבל נרקומן או שיכור סתם בטח אדום. דוד למגן התקשרנו
הצעתי כלום. זה בטח מעט. נבוכים האמבולנס, לבוא בצוותא חיכינו
עליו האיש של הלסת בהקלה. הסכים והוא אשאר ושאני ללכת לו
ידעו החובשים ממאנת. הייתה פניו ארשת בכוח. נעולה הייתה שמרתי
הגיב שלא והוא, אותו וניער פניו על סטר מהם אחד לעשות. מה בדיוק
לנו, שקראת טוב בסדר. הכל מלעלעת. בצעקה התעורר אז, עד כלל
לא. ואולי החובשים אחד לי אמר אולי לדעת, אפשר אי פעם אף

המשכתי הביתה.

פיזית לא אביב, מתל נמוכה יפו הרי כי הרחוב, של התחתון בחלקו
כל המלאכותית, נוגה שכונת ומסגרות. תמונות מוכרים זאת, בכל אבל
הרכבת תחנת מחסני אחד, בצד יפו, ולא אירופה מרגיש פה, ציורי כך
בצד שיקום, ואשליית תיירים של אסון לזירת שהפכה זו הישנה,
לתורו ממתין ומתפורר, נטוש הבריטית הבולשת בניין בהמשך, השני.
המושבה גבעת אל העולה הרחוב של השני בצד ולהשתמר. להשתפץ
בריכת שלו הפנימית שבחצר חדש, מגורים פרויקט נבנה האמריקאית
התינוקת, בתי עם החצר אל נכנס אני כי זאת יודע אני קטנה. דגים
מישהו מתישהו בטח וסגור. פרטי מתחם זהו כי המכריז השלט למרות
הזה המתחם דיירי כי איכפת, לא אחד לאף בינתיים אבל עלינו יצעק



והנוף, הים מול הרחוב, מעל חיים הם בחוץ. מסתובבים לא מקרה בכל
בוחר אני לבתיהם. עולים הם מהם המכוניות בחניוני ומתחתיו,
ידה את להכניס אוהבת בתי ממני. שיתעלמו ומקווה מהם להתעלם
והבריכה אליה, מתקרבים הצבעוניים הדגים איך ולראות למים

הסודית הזו הפכה יעד טיול משותף מועדף.

הכביש גבולות את הקובעות השפה אבני מהרחוב גדולים בחלקים
וההשקעה סלילתו, בזמן מרכזי היה הרחוב אבן. מסותתות והמדרכה

לפני היפואי בצדו שנבנו הבתים כך. על מעידה מפוארים1936הזו
דירות שבהן עליונות וקומות מסחרית מסד קומת עם בעצמם, ובטוחים
בין שהקרע לעצמו תיאר לא הללו הבתים את שבנה מי לעשירים.
יודע אני כך. כל יסודית בצורה הרחוב את ישנה העמים ובין הערים
אני לערבי, היהודי הצד בין הבריטי הצבא שקבע המחסום היה איפה
אבל פה, נחתם יפו של הכניעה ושהסכם ופיצוצים, יריות שהיו יודע
מהחנויות, בחלק קבועים שעדיין בערבית השלטים את לראות מעדיף
להתנחם בו, מדוברות שעדיין וערבית, עברית השפות, שתי את לשמוע

בשיתוף הפעולה, אלה קונים ואלה מוכרים, שעדיין מתקיים, בקושי.

האזור הרחוב, של המרכזי חלקו את גודשות וטקסטיל בגדים חנויות
ונגריות, מתכת מפעלי ומסחר, מלאכה בתי כאן היו פעם גר. אני בו
מכוער הגדול הרוב מיובאים. בגדים סיטונאות הכל כמעט היום אבל
שדיים, זקורות הראווה בובות מוגזם. מצועצע, חיקוי, של חיקוי מאוד,
רחוק לא מהחנויות, באחת פרובוקטיבית. נשיות של מוקצן מודל
בעלות מאוד, רזות ראש, נטולות בובות שנים כמה לפני הציבו מביתי,
ביזארית. פנטזיה של הגשמה מוחלטת, קריקטורה הייתה זו ענק. שדי
הללו. הבובות על שהולבש בגד כל והסתירו עיוותו הפלסטיק שדי
קיצוני באופן מעוותות אחרות, וכשבובות החנות כשהתחלפה שמחתי

פחות, הוצבו בה.

חלקו מעל מיתמר בחטא, ונבנב שתוכנן הארור, נחושתן מגדל
להתעצבן לא בכדי ממנו להתעלם משתדל אני הרחוב. של המרכזי



המעבר את הופכות יוצר שהוא הרוח מערבולות בחורף אבל מדי יותר
שהיה שמי ומקווה הזה במגדל שקשור מה כל שונא אני לקשה. לידו
כעת נבנים נוספים מגדלים הדין. את כך על יתן בנייתו במעשה שותף
אני מתישהו. להיסלל שאמורה התחתית הרכבת ולציר אליו בסמוך

מקווה שהשפעתם על הרחוב תהיה שלילית פחות.

המושבות כיכר ליד הרחוב, בקצה שנמצא קפה בבית כעת כותב אני
פתח דרך לה קראו פעם בגין. לדרך והופך משתנה הוא בו והמקום
איזור הובילה. אליו היעד מציון חזק היה להנציח הצורך אבל תקווה
אחורית, חצר זו וכעת אביב לתל הראשי הכניסה שער היה זה
אני, אבל יופי. על ולא וכיעור בעיה על מדברים אליו שכשמתייחסים
הצורך הרחוב, אופטימי. ומוות, מלחמה עיתות שאינם בזמנים לרגעים,
מכל יותר חזק בשרידה, מסחר, שגרת בקיום בתנועה, הצורך בחיים,
להתקיים ממשיכים העבר שרידי וממית. מקבע לסדר שאיפה או עימות

בהווה. הרחוב המשותף, דרך יפו ודרך אילת, מוכיח את זה.



אף על פי כן

ואחיד. מסודר לנקי, גר אני בו האזור יהפוך שבו מהזמן מפחד אני
ובוהו מתוהו רק אבל ובוהו, תוהו הוא מוגזם ובלאגן לכלוך, חובב איני
לאתגר שביכולתם חדשות, ואפשרויות צירופים של בריאה מתאפשרת
לחיים עדות הוא הגיוון לאחדות. שאיפה בכל המובנה השקר את
להתקבעות להסתיידות, רק מובילה מוגזמת ואחידות ולהתפתחות

ולמוות.

זה בשביל מהבית, יצאתי זה בשביל היום, לכתוב רציתי זה על
וסודה, לימונדה קפה, והזמנתי הקפה בבית הזה השולחן ליד ישבתי

ערוך ומוכן. לא מצליח לי מה שתכננתי, נתקע כל הזמן.

לגבש מנסה אני הבוקר. אידיאלוג ממש לא אני הולך, לא זה
מוכרים, דפוסים אל חוזרת נתקעת, היא אבל ורציפה המשכית מחשבה
מראות שברי בהם. השתמשתי שכבר בטוח שאני מילים צירופי
שבר, זעקות גוויות, לצוף. מתעקשים האחרונים והשבועות מהימים
דיוק על לזו, זו מילים חיבור על ניסוח, על מתעקש ואני חורבן.
מותרות, היא הזו, בעת שלי, הכתיבה העצמי. חוויית וליטוש

וההתענגות שלי עליה מרגישה כמעט בזויה.

היא שלי הכתיבה קולי. את לשמוע שמחכה קוראים קהל שום אין כי
אותו לקבל אפשר ולכן נזק גורם לא שאולי מתחביב, יותר לא
לי שיש מה כל תועלת. לשום מביא לא שגם וודאי אבל בסלחנות,



את מחדש ומפתח ממציא אני יותר. ומדויק טוב נאמר, כבר לחדש
סבא הכפל. לוח את שהמצאתי כשחשבתי בילדותי, כמו מאליו, המובן
של בכישרון גאה מאוד היה המנופח, הפוץ למיפוי, הפרופסור שלי,
הייתה מאליה מובנת כמה לי שהראה אחרי אני, אבל למתמטיקה, הילד
בהמצאה הטעם מה כי ריקנות, רק הרגשתי שלי, המקורית המחשבה

אם אינה מחדשת דבר?

עשן. מסך היא משמעות, נתינת של אשליה היא הכתיבה הטעם? מה
לשלם מוכן איני כי לעשות, שאפשר דבר שום ואין סבל, הרבה כך כל
אפילו הדיבור, הכתיבה, באמת. משמעותית עשייה של המחיר את
כאילו שהוא לשרבוט ולעשות להסתכן הדחף את ממירים הצעקה,
חדש משהו גיליתי הופה, מסתכן. כאילו משהו, משנה כאילו עשייה,
אותי! תראו הופה, הופה חשפתי, לא שעוד צרימה אפל, סוד עצמי, על
עוצם שכשהוא למד לא שעדיין ילד כמו ידעתם? לא בעצם, העולם אני
להתקיים. ימשיך היקום ימות, אם ושגם אותו, רואים עדיין עיניו את

הפופיק הזה שלי הוא בעצם טבור העולם.

באמת שלא לבן כרעש וכתיבה דיבור חשיבות, אשליית סבל, מוות,
ממעל הפיצוצים הדי מהמרחק. העולות הזעקות את להסוות מצליח
אפילו הנה, המלחמה, של הזה מהתיאטרון חלק האוויר, את מזעזעים
זהו, אביב. תל בעצם זה עזה קורה, זה פה אפילו זה, את מרגישים פה
לערבים מוות שזועקים השוליים ואנשי הילדים חבורת שלא.
פאשיסטים הם באמת שלהם יהיו לא פעם שאף בדגלים ומנופפים
מדיון חלק היא בפייסבוק נחרצות דעות הבעת שלא. זהו, מסוכנים.
שומע רק לא מישהו ומפנים, קורא מישהו שלא. זהו, משיח. ציבורי,

אלא גם מקשיב, זהו, שלא.

חושש גם שאני למרות הזה, הארור הקיץ כבר שיגמר רוצה הייתי
ושאלות פחדי עם להתמודד צריך איני עכשיו, מלמד איני לפחות מכך.



יכול שאני כך להכיל מצופה איני המורים. חדר יוהרת עם התלמידים,
שנת שכשתתחיל לשגרה, חזרה שתהיה יודע אני גדותי. על לעלות
תלמידיי. ועבור עבורי נחמה, בכך תהיה וקצת, חודש בעוד הלימודים,
בצוותא, עצמנו את נשלה כך. כל משמעותיים יראו הקטנים מעשינו
המלחמה, שתגמר כרגיל. לכתוב, אוכל לא עצמית. בחשיבות נשקע
קרירה ורוח וסליחה נחמה זמן שיבוא הזה, ההרג כל כבר שיפסיק

וציפורים נודדות. אני מוכן לוותר על הכתיבה למען שלווה.

היטהרות טקס לכאורה רק היא ראשון, בגוף האישית, הזו, הכתיבה
יש אחשוף, שלא סודות יש התמכרות. היא הצגה, בעצם היא פומבי,
שלא דברים יש אליהם. להתקרב ומתרגש נזהר שאני ברורים גבולות
מודע אולי ומודע, תמים איני אני מגירה. אינה וזו יומן, אינו זה אומר.
ולעתים להתחייב יכול אני אליו היחיד הדבר היא כנות למגבלותי. מדי,
טוב. זה מגבלות טוב. זה כנות חשוב. כשלעצמו שזה מרגיש אני
רגעי סיפוק מעניקה היא אבל באמת אותי מטהרת לא הכתיבה
שכתבתי הספרים בקיומו. מודה אני בו גאה שאיני שלמרות ומתמשך
אני לעיתים מילים. גבי על מילים שכתבתי, הרשימות כל המדף. על
מנותק עצמאי, קיום בעלי דברים שיצרתי משהו, שעשיתי מרגיש

ממני.

חול כמו מילים האפסות. התוחלת, חוסר בי מכה אחרות ובפעמים
שהותרתי האלה המילים כל מה? אז זה, על כתבת לאכול. מה ואין
תרגיל היא בכך הכרה חותם. כל ישאירו או השאירו לא כעקבות

בצניעות.

בחום כבר מרקיבות מרוטשות, מכאן. רחוק לא נספרות, גופות
תינוקות. לא נשים, לא גברים, לא חיילים, לא אדם, בני לא כבר הקיץ,
לכלייה. שנועד גזע, או דת בהבדלי בו להבחין אפשר שאי מת בשר
כלילתו היא משמעות לו להעניק היחידה שהדרך מתורץ, אגבי, מוות
נוסף כשלב יותר, רחב וסבל מוות הרג, ממעגל לחלק הפיכתו בהקשר,
פרט משמעות כל שאיבדה עד כך כל משומשת מילה הסכסוך, בסולם



שיניב לעץ דשן הוא הנשפך הדם סבל. אותו להמשך תירוץ להיותה
עוד דם. כיף חיים פה.

אף על פי כן.

איני ברנר, אבל מנחם לדעת שאפשר להשתמש בדבריו.

השאלות עם אתמודד לשקוע, לא אתעקש הקיץ. לכתוב אמשיך
לא לנהוג, לתלמידי ממליץ הייתי בו באופן בי שעולים והלבטים
לא ומהדרך, מהמשחק להנות מדי, רבה משמעות לזה ליחס לא לצלול,
לא בדיעבד. רק תתגלה אשר התוצאה, משמעות את ולחקור להתעמק
לחדש או לשנות שתצליח ולחשוב יהיר להיות לא קהל, על לחשוב

למישהו פרט לעצמך. אתפלל לשקט.



כך נפצעתי במלחמה

בקיץ הזה דברים לא קורים כפי שהיו אמורים.

לריצה. יצאתי בערב, שישי ביום שבועות, משלושה פחות קצת לפני
קילומטר, לשלושים קרוב יחסית, ארוכה ריצה תהיה שזו תכננתי
אני רשום. אני אליו הקרוב, ברלין מרתון לקראת מאימונים כחלק
מהנה משהו יש השוטפת בזיעה ואפילו בקיץ, בלילה לרוץ אוהב
דרך אין רטוב, הכל בגשם, בריצה כמו אליה, מתמסרים כאשר

להימנע מזה.

שהתחיל ומאז יחסית, מהר רציף, באופן רצתי הקודמים בחודשים
התרמיל של המגביל המשקל עם להתמודד צריך איני הגדול החופש
את עשו האימונים ובגופי. בי התחדד משהו וממנה. לעבודה בריצות
איזו בטחון, איזה נוסף שלצעדי וחשתי אותי, ושינו אמורים שהיו מה
עם רק שמתחרה כזה כמובן, חובב כספורטאי, הרגשתי וקלות. תנופה
שאני חשתי סוף, סוף זאת, ובכל פה. להגזים צריך לא כמובן, עצמו,
או לשעבר מעשן היותי בעובדת להתחשב צורך בלי תירוצים, בלי רץ
זו לעשות. יודע שגופי מה זה כי פשוט, הריצה, של הטיפולי בערך
אבל להבין, קרובים לא שאחרים משהו לדעת של מתנשאת, תחושה
המדרכה, את מלטפות רק הרגליים חשבתי, כך ביושר, אותה הרווחתי

מחליק דרך אוויר הלילה הלח.

הטיילת אל הנמל, דרך ואז, יהודה, בן את ואז אלנבי, את רצתי



אני אותם מסלולים בסיס על מאלתר אני דוב. שדה שבצד החדשה
נראתה שעוד המלחמה, בגלל חדשים. קטעים פעם מדי מוסיף מכיר,
טילים טייסים, של עסק אוטוטו, שיגמר עניין כמו מועד, קצרת אז
שנשמעה האזעקה שלווים. יחסית, ריקים היו הרחובות ברזל, וכיפת
בגלל אותי. שעשעה גם אבל הפחידה אביב רמת לכיוון עליתי כאשר
ונכנסתי במהירות בלמתי מחסה ואתפוס שאזהר זוגי לבת שהבטחתי
מרגל לזוז ממשיך לכביש, הקרוב בניין של עמודים קומת מתחת אל
סוף כל סוף מאושר, צווחים חשמלי, קורקינט על נערים צמד לרגל.
תל מעל בשמיים, לחניון. הכניסה את ומצאו חיפשו משהו, כאן קורה
וספרתי, היירוט טילי התפוצצות של האור כדור את ראיתי אביב,
שניות, מעשר יותר שעברו עד ככה ושתיים, עשרים ואחת, עשרים

כדי להבין כמה רחוק זה היה ממני. והמשכתי לרוץ.

חדשים, מכאבים להזהר צריך שמאל. בשוק ניקר חדש, קטן, כאב
דרכו, לעבור שצריך שלב מאליהם, חולפים הם שלרוב למרות
עצרתי ג׳ אביב רמת של המסחרי ובמרכז חם, לילה היה מהמורה.
ריקה קפה בית לרחבת לחות שהפיץ גדול מאוורר מול שוב, לרגע
דבר. שום בטח זה והמשכתי. הרגל את קצת מתחתי מלקוחות.
ומת. ריק היה הכל באיילון. הגובלת השכונה ברחובות קצת הסתבכתי
חלף. לא הכאב ושערים. גדרות מאחורי הסתגרו המפוארים הבתים
זה. את לעבור צריך נפגעת, לא הריצה מכניקת עוד כל בסדר הכל
לתוך איילון, את קק״ל, דרך את וחציתי מהשכונה היציאה את מצאתי
צלעתי. התגבר. הכאב מחבב. דווקא אני אותה ברוך, תל שכונת

עצרתי. הבנתי שנפצעתי.

וביקשתי משפחתה, עם ארוחה סיימה שבדיוק זוגי, לבת טילפנתי
הדלק תחנת עד פארק, הלונה עד לצלוע המשכתי אותי. לאסוף ממנה
נצמדו שאכל כריך שפירורי צעיר, ממוכר שתיה קניתי שם שלידו,



לקנות גם מעוניין אני ולמים למיץ בנוסף אם אותי וששאל פיו, לזוויות
הקר האננס מיץ בקבוק את גלגלתי במבצע. שטוח, מסך עם טלוויזיה
קרע כלומר מתיחה, ממתין. בעודי הנזק את מעריך הכואבת, השוק על
להיות יכול זאת, ובכל יותר גרועות פציעות לי היו כבר בשריר, קטן

שהלך המרתון. לא הייתי עצוב אלא מהורהר.

בו, השתתפתי כבר לרוץ. במיוחד חשוב לי היה לא הזה המרתון את
חוויה הייתה וזו שנים, שלוש לפני השלמתי, אותו השני כמרתון
בשנה סתיו למרתון להתחייב שכדאי משוכנע הייתי לא אבל מצויינת,
את ושאשקיע ארוך לטווח בסיס בבניית שאתמקד עדיף שאולי או הזו,
כמו אחרים, בדברים כזה למרתון אימונים שדורשים והמחויבות המרץ
הריצה׳ ׳תורת הכרס עב הספר כותב נוקס, טים ומשפחה. כתיבה

)Lore of Runningאינטלקטואלי מאמץ בין לשלב שקשה טוען (
יכולה ריצה מתנגשים. הדברים וששני משמעותי, פיסי לאתגר אמיתי
מתעקש אתה כאשר לא רצינית, היא כאשר לא אבל בכתיבה, לתמוך

לדחוק את גבולותיך. ובקיץ הזה רציתי לכתוב.

הרצון אבל מלכתחילה, הזה למרתון להרשם צריך הייתי לא אולי
והפחד מהר, לרוץ אפשר ברלין שבמרתון והידיעה מהיר, מרתון לרוץ
לא אולי כי ממטרה, ריק יהיה שלי הקיץ סתיו מרתון ארוץ לא שאם
לסנן בנסיון השנה שהוכרזה להגרלה להרשם לי גרם לכתוב, אצליח
וחמישה שלושים ורק נרשמו אלף שבעים בו, לרוץ שרצה מי כל בין
לי אפשרה הפציעה שקבע. הוא שהמזל כך בינהם, ואני זכו אלף

להשתחרר מהרודנות הזו, אולי אני לא חייב.

לא החלטתי שצריך. כמו בקרח, הפגוע השריר את קיררתי נחתי,
לטפל במים, לרוץ או פיזיותרפיה לעשות לא הכוח, בכל להתעקש
ימים כמה אחרי לרוץ חזרתי מגיב. הגוף איך ולראות בעצמי בעצמי
טוב והיה בינתיים הסתבכה המלחמה כלום. לאתגר בלי בעדינות, אבל
ככל לדחות. אפשר שאי אימון מטרות חשובות, תוכניות לי שאין לדעת
זוגי לבת קרוב להיות רציתי כך עוד התבררו והזוועה הסבל שממדי



אותי שחררה זה, את אפשרה והפציעה רחוק, לרוץ ולא ולבתי
קשה לא אם מה, משנה לא יום, כל לרוץ מהחובה האימונים, ממשמעת
יחסית. מהר להחלים לי עזרה הזו הגישה דווקא במפתיע, שווה. לא זה
ביטלתי שלא טוב קודם. כמו כמעט לרוץ חזרתי כבר וחצי שבוע תוך
תגמר שהמלחמה ידעתי המלון. הזמנת את או במרתון ההשתתפות את

בקרוב. רציתי לשוב לרוץ מהר. יהיר מדי.

מרפסת ובו מטרים שלושה ברוחב רווח יש השכן לבניין דירתנו בין
בתווך מקננות שונות ציפורים עציצים. גינת מטפחים אנו בה גדולה, גג
את וחווים ומציוציהן, טבע של מתחושה נהנים ואנו יחסית, המוגן הזה,
הדגירה, הקן, בניית הטריטוריה, מאבקי הקינון, את המלוות הדרמות
מהקן גוזל נופל פעם מדי עוזבים. שהם עד טיפוחם הגוזלים, בקיעת
מנסים אנחנו אבל מתות. חיות בטבע, זה ככה לעשות. מה אין ולרוב
בגוזל הבחנו וכאשר הזו, הגורל גזירת מול להתמודד יכולתנו ככל
קדמוני, דינוזאור של מיניאטורית כגרסה נראה וגרמי, גמלוני מיינה,
בתקווה קרטון מקופסת חלופי קן לו הכשרנו הרצפה, על מקרטע
שצווחו שהוריו, לראות משמחת הפתעה הייתה זו ישרוד. זאת שבכל
האכילו המלאכותי, הקן את גילו להם, אבד כאשר אונים בחוסר
הלך שרק הייאוש בתוך ונחמה תקווה מעט בזה היו הגוזל. על ושמרו

והתגבר עם התגלגלות והעמקת המלחמה והסבל.

לדינו, בפינו הפך עכשיו אבל שם, לו נתנו לא שבתחילה הגוזל, אבל
פעם ומדי הקרטון, בקופסת להשאר מסכים לא דינוזאור, של קיצור
לתעופה מוכשרות אינן שעדיין בכנפיו קצת מנופף שוליה, על מטפס
אותו לתפוס איך מתורגלים, כבר אנחנו עכשיו הקרקע. אל שוב וצונח
ויודעים והחתול, הכלבה את משם להרחיק איך יפגע, שלא בעדינות,
אבל קצת, עוד אותו דוחקים רק ואנחנו נגזר כבר סופו שכנראה
כאשר עבורו, שהכשרנו לקן לראשונה אותו שהשבנו אחרי בבוקר



על לטפס אותו, לתפוס הצלחתי נזהרתי. ולא מיהרתי שנפל, הבחנתי
מיהרתי אבל בתוכה, אותו להניח הקרטון, לקופסת שמתחת השרפרף
החלימה לא שעדיין הפגועה, הרגל על טוב לא ונחתתי לרדת, מדי

לגמרי.

חיסלה והיא יותר, חמורה הייתה חוזרת, פציעה ככל הפעם, הפציעה
שתאפשר אימונים לתוכנית לחזור בכדי במועד שאחלים האפשרות את
את להרגיש ניתן במישוש סבירה. בתוצאה ברלין מרתון את לרוץ לי
ואפשרות זמן לשריר שאתן ארוץ, שלא וכדאי ללכת, לי כואב הקרע,
כשלעצמו ובזה מתבגרים, לרצים שאופיינית פציעה זו לגמרי. להחלים
אחרי מתבגר, כזה, שאני לי מוכיח שלי הגוף מעליב. כמעט משהו יש

שיאי הפיזי. עלי להכיר במגבלותיו ובמגבלותי.

כשאיני האימון, משמעת אובדן אחרי הפציעות, שתי אחרי ועכשיו,
לגמרי. יעלמו מעט ועוד דוהים שבו והיוהרה הקלות קהה, גופי רץ,
יהיה שאהיה ושהרץ זמן יקח שזה יודע אבל אותו לשקם מקווה אני
לפציעה הצפוי ההחלמה זמן הוא שבועות שישה שדמיינתי. מזה שונה
זהיר, אהיה אם זה. ככה נורא, לא נשארת. הצלקת אבל רכה, ברקמה
תהיה אולי ושם הקרוב, בינואר טבריה, במרתון ארוץ לי, יתן הגוף אם
זה להוראה. במקביל אעשה האימונים שיא את כאשר טובה, תוצאה לי
בכתיבה, עוד אתעמק הזה בקיץ ביחד. טוב עובד זה וללמד, לרוץ כיף,

ואקווה שהמלחמה תגמר כבר, ושנזקיה לא יהיו בלתי הפיכים.





בן המקום

המגרות את רוקנו כבר בתינוקיה. בתי של האחרון היום זה
בשקית מחכים להחלפה, ובגדים חיתולים שלה, והדברים האישיות
קייטנה של שבועיים יהיו עכשיו היום. לסוף שמה עם מדבקה שעליה
כך ואחר גדול חופש של ימים עשרה עליה, האהובה הגננת של בביתה

היא תשוב לגנון, באותו מבנה אבל אחר לגמרי, של גדולים.

בובה עם משחקת שירים, שרה מפטפטת, מדי, מהר מתפתחת היא
להקפיץ המליצו ולכן חביבי, נומי, נומי סבלנות, מלאי דמיון במשחקי
זוגי בת תלמד. בה כיתה בכל מהצעירים תהיה שמעכשיו כך גן, אותה
ההמלצה. את אימצנו דבר של ובסופו לכך להסכים אם התלבטנו ואני
להתפתח לה יעזור רק ושזה בסדר, שיהיה הבטיחה החדשה הגננת
מכך הפחד את לדכא ללמוד עלינו הכל, אחרי אמון. מעוררת והיא עוד,
דופן, יוצאת היא לילדה. מתינוקת הופכת מבינה, לומדת, גדלה, שבתנו
שמות למילים, וזיכרון מפתיעה תקשורת יכולת בעלת בתנו,
מרגש זה לגמרי. שלי זאת ובכל לי דומה ולא כמעט היא ופרצופים.

ומעורר אימה.

מכך הושפע חיי מסלול עולמה. גבולות לקביעת אחראים אנו
מבלה הייתי שבחופשים ומכך בדימונה, הייתה המוקדמת שילדותי
אני שבירושלים. רחביה ובגן בחיפה עבאס ברחוב וסבותי סבי בבתי
מה כל גדרותיה. את באמת פרצתי לא ולעולם גידולי סביבת של תוצר



שהוא הזה, הבסיס על נדבך נדבך נבנה אני, שהוא מה כל יודע, שאני
בכור הללו, המקומות בן אני נושא. שאני היתר זכויות כל מקור
הזהות סבל. או זרות רעב, ידע שלא מפונק ילד ואמי, אבי למשפחות
כרגע, נמצא אני בו למצב אותי הובילה גם אבל בטחון לי העניקה הזו
גדלתי זאת ובכל בכוונה אותי רימה לא אחד אף ומבוכה. פקפוק של

בשקר שאיני בטוח שהתפוגג לגמרי. האם בתי תגדל מפוכחת?

האבסורד, למרבה כאן, חיינו בכך. רוצים אינו אבל להגר, יכולנו
האוויר ומזג והנופים מצוין האוכל אחר. מקום מבכל יותר טובים
מהן. להתרחק רוצים לא ואנו כאן, משפחותינו ונוחים. מוכרים
לוותר מסוגלים שאיננו שלנו, בשפה כאן וקוראים כותבים מדברים,
היא מאחור שלהם ונטישה ומבינים מכירים שאנו החיים אלו עליה.
את ראיתי ואני לגלות יציאה פירושה הגירה ובניכור. בזרות בחירה
ההישארות, העשייה, חוסר במצבו. להיות רוצה ואיני כגולה אבי
היא טוב, יותר יהיה לא כבר כי לברוח האומר ההגיון כנגד ההצמדות
מהגרים היינו אם ביתנו. גם הסתם, מן מעורבת, הזו ובבחירה בחירה.
ולהפוך זרה להיות לחדול מספיק זמן לה והיה זרים של בת הייתה היא
חופשיה הייתה היא חדשים. ותרבות שפה לרכוש למקומית,

מהמלכודת בה אנו נתונים.

דברים מבהיר הזה הנורא הקיץ ומנוכרים. זרים אנו כאן גם כי
אותגרה המשפחתית לזו פרט מוקדמת אנחנו תפישת כל קודם. שחשתי
עולם עבורי. מהותיות שהיו הגדרות עם להזדהות מסוגל איני ונשחקה.
היכולת הכוח, פולחן הגזענות, הזו, המלחמה שחשפה הערכים
שעמדת התפישה ההתנשאות, הזה, הפולחן שגורם מהסבל להתעלם
אנטישמיות בעצם הוא עליה ערעור ושכל ובלבדית נצחית היא הקורבן
ממקומות צמחו שהם מכיוון בעיקר אותי, דוחים אלה כל בתחפושת,
נגועה, שהאדמה מורעל, כאן שהאוויר נראה בעצמי. מכיר שאני



כאנחנו, עצמו על שחושב מי כל כולם, שכולם, שנאה, נבגי יש שבמים
יודעים לא חולים, ושמאל, ימין ערבים, יהודים, פלסטינים, ישראלים,

אפילו שהזיהום פגע בהם.

לא ובינתיים יודעת. ולא חייכנית והיא בת, מגדלים אנו זה ובתוך
אנשים ושיש הירוט, טילי ופיצוצי האזעקות פשר מה לה להסביר צריך
שמתים וגיבורים טובים וחיילים אותנו להרוג שרוצים מחבלים רעים,
שיש יודעת והיא וערבית עברית מדברים ביפו, שלה, ובגן בשבילנו.
שייכת שזו מבינה לא השפות, בשתי להשתמש מהססת לא אבל הבדל
ולנצל ולהעליב, להתנשא, יודעת לא עוד היא לנשלטים. וזו לשליטים
עד הסוף את זה שהיא יפה, ומוצלחת, אהובה ועשירה. היא עוד תלמד.

משורטט שלנו ועולמנו עולמה, גבולות לקביעת אחראים אנו
קיום פשוט אלא מלאכותי קיום דו בו שאין הזה, בגן הבחירה בעזרתה.
בדיעבד, הייתה, ויומיומית, פשוטה התנהלות ושמחה, חיים משותף,
שלנו, עולמנו גם כך ובעקבות ביתנו, של עולמה מאוד. מוצלחת
היא באופניים, לשם, בדרכנו ערבית. גם כוללים יפו, את גם כוללים
נשים בצהלה. להם עונה והיא אליה מחייכים אנשים הרחוב, אל שרה
בלי לכולם, נחמדה היא נרקומנים, עבודה, מהגרי ראש, בכיסוי
לבי בכל מקווה ואני לב, שובות שלה והפתיחות התמימות אפליות.

שמשהו מהם ישאר בה כשתגדל.

מרקיבות גופות חופרים ובעזה התינוקיה, של האחרון היום זה
לדבר מוכנים לא האנחנו כי צדדית, חד אש הפסקת בחסות מהקרקע
אני ומבלבל. מייאש כך כל בינתיים, הזה, הקיץ מעייף כך כל ההם. עם
את תישא לא כשתגדל, שבתנו, מקווה אני נכון, פועלים שאנו מקווה
תהיה היא שגם כנראה כי בטוח. לא אבל מקווה, הזה. הייאוש עקבות

בת המקום.



כמעט עבר החופש

הולך ונגמר לי הקיץ, ובכלל לא הספקתי כלום.

שלי הפרטי השנה לוח חיי, שנות כל כמעט מדי, רבות רבות, שנים
אני וכעת תלמיד, הייתי צעיר כשהייתי החינוך. מערכת של לזה חופף
ומסתיימת, מתחילה לימודים שנת כך, כל גדול אינו ההבדל אבל מורה,
שבו גדול, חופש ביניים, זמן יש הבאה של להתחלתה סוף אותו ובין
במהלך אפשר שאי אחרים, דברים לעשות וצריך שונים, חוקים יש
דיו. ארוך לא פעם אף אבל מאוד ארוך הרגילים, החיים שגרת
מתקדמים, תלמידיי כי קבוע. לוויה בן הוא התסכול לזה. התרגלתי
משחזר מזדקן, שאני בעוד זה, עם גומרים ואז לשנה משנה מתבגרים
מחופשה דוחה כבר, שלימדתי שיעורים למשניה לימודים משנת

לחופשה דברים שלא אעשה.

אשמתי, זו שבתון. או אמיתית הפסקה ללא רב זמן כבר מלמד אני
בי, שבחרה הקריירה עם באמת השלמתי לא פעם ואף מאחר כמובן,
רוב שבמשך יצא כך זכויותי. על ושמרתי מעמדי את הסדרתי ולא
במעמד קביעות, וללא שעה פי על בתשלום עבדתי כמורה שנותי
שהעסיקו הספר ולבתי מורה שאני בכך להודות לא לי שאפשר ביניים
כשמאחורי היום, גם כלפי. במחויבות צורך ללא משרותי להנות אותי



אינן וזכויותי מקצועי איגוד חבר אינני הוראה, שנות מעשרים יותר
מצפה איני התרגלתי. לזה וגם מעט, לי משלמים תומן. עד לי ברורות
נחשבת עבודתי לפיו המקובל הערכים סולם את הפנמתי להרבה.
הכספי ערכה לכן אולי או ושבמקביל, ומספקת, חשובה משמעותית,
יודע אני כלכלי. אינו להאמין, הושליתי כך האמיתי, השכר נמוך.
הזו, האשליה בשם שמנוצלת גדולה מקבוצה חלק ושאני שנוצלתי,
לי שמעניקה החופש באמת. מרדתי לא ולעולם בחירותי עם שלם אבל
האפשריות בתוצאות להסתכן מוכן הייתי ולא מדי, לי חשוב ההוראה
למכור או לשקר צריך איני לתלמידי. אמת אומר אני כזה. מרד של

להם דבר. אני בר מזל.

בהתקבעות מסתכן אני שבלעדיו ויודע לחופש, זקוק אני אבל
וחד ראשוניות הן תלמידיי של שהחוויות לשכוח עלול אני ובשחיקה.
למדתי שכבר דפוסים אחר ועוקבות חוזרות הן עבורי ושרק פעמיות
עלול אני ולהרגיש. להתרגש ולא מדי, יותר להתרגל עלול אני להכיר.
וההפרשים וגדלים ההולכים הגיל פערי שלמרות ולשכוח להתנשא
אני בייחודם. ולהכרה לכבוד וזכאים לי שווים תלמידיי ובניסיון בידע
להיות צריך אני מחדש. לגלותם מנת על ומההוראה מהם לשכוח צריך
לא להרגע, בעצמי, חדשים דברים ללמוד מכאן, שונה אחר, במקום
כוחות לאזור טוב, הכל כי עמוק לנשום הפוגה, למוח לתת לחשוב,

חדשים. זה כבר לא יקרה. לא בקיץ הזה.

הזוועה וסרטוני מתמונות חלק את מלראות להימנע הצלחתי לא
גופות בטלוויזיה, חיסולים עלי, עצמם כפו חלקם הקיץ. את שליוו
הקיצון שברגעי למרות לצפות, במודע בחרתי ובחלקם בפייסבוק,
עם להתמודד כדי אלא הריגוש בשל לא לצפות, בחרתי עיניים. עצמתי
ובכל המדומיינת השייכות, בשם להתעלם, להרחיק, לשכוח, הרצון
נגמר, כשלכאורה עכשיו, וגם לכאן. שלי לגמרי, אמיתית מרגישה זאת
הלאה ולהמשיך להדחיק יכול או רוצה איני לשגרה, לחזור ומותר
השריפה אבק של הגופרית וריח הנרקבות הגופות סרחון כלום. כאילו



אותו חוויתי שלא למרות בי דבק והוא להתפזר, וממאן הכל על רובץ
בפועל. אין חופש מזה.

ברחוב, שיחות שברי האזעקות. קולות העיתון. הטלוויזיה, המחשב,
אחרת, בארץ שונה, במקום בשליטתי. שאינם דברים באוטובוס,
שאני כפי אוזני, את לאטום גם יכולתי לדעת. לא להבין, לא יכולתי
בשולחן מדברים מה על לשמוע רוצה כשאיני הקפה, בבית כעת, עושה
בצעד פעם כל להתרכז המדרכה, על רק להסתכל יכולתי שלידי.
ריצת בזמן הקשים ברגעים לעשות שממליצים כמו הבא, הבודד
קטנות למטרות האתגר את לחלק המרחק, כל על לחשוב לא מרתון,
מעדיף אני באמת. זה את לעשות הצלחתי לא פעם אף לעין. ונראות

לנסות ולהתמודד עם האתגר והקושי.

ללימודים. חוזרים ובסופו מאחר אמיתי, חופש אינו הגדול החופש
מתבגרים התלמידים ועדיין, מפלט. ולא זמנית הפסקה הפוגה, הוא
השנה, במהלך לעבור יכלו שלא דרך קפיצות מבצעים במהלכו,
והביקורת הבוחנת החיצונית שהעין דברים בעצמם ומגלים ממציאים
אני הזדמנות. להם נתנה לא ומוריהם שונאיהם חבריהם, של המתמדת
אני אותי. להפתיע מצליח שתמיד איתם, המחודש המפגש את אוהב
להבין, זמן, עוד רוצה הייתי צלקות. ובי בהם יותיר הזה שהקיץ חושש
הזה, המקום כל ואת אותם לגמרי לשכוח רוצה הייתי להפנים. לפענח,
לא בחופשה, מורה לא אני, רק להיות המדינה. את הספר, בית את
באמת שאיני לב משאלת שזו יודע אני אבל כובשת, מדינה של אזרח
מתמשך, אתגר מתמשכת, עבודה חיי, מסלול זה שתתגשם. מעוניין
בשלהי הזו, המלחמה בסוף יחכה. החופש כוח, לי יש מתמיד. מאבק
תקווה, מעט בי נותרה עדיין אבל ומיואש, עייף עצוב, אני הקיץ,
לא כבר שכעת לשכוח, אפשר אי כבר להדחיק, אפשר אי כבר שכעת

תהיה אשליה משקרת של שלווה בדויה. אאחז ואסתפק בה.



אחי נוגשי העבדים

תמיד במקומי. עובד אחר שמישהו לי קשה שירות, לקבל לי קשה
עובד, אדם על פיקוח או וצפייה שיותר, כמה בעצמי לעשות אעדיף
תחושת בי ומעוררים אותי מביכים לכאורה, נחותה עבודה העושה כזה
עם מסכים שאיני היררכית במערכת השתתפות של עמוקה, צדק חוסר
שמשאירה שעבודה פיזי, שמאמץ חש אני כיסוד, בסיסי, באופן חוקיה.
שדורשת מכזו יותר ומשמעותיים קשים הם גופני, מחיר וגובה חותם
או למקום קשורה שאינה וילדותית, שיקרית אמונה זו מחשבה. בעיקר
שופכים וזיעה מנהלים, להיות רוצים כולם הרי כאן כי הזה, לזמן

בחדר הכושר. כאן יש עבדים שנועדו לניצול.

להם קראו שאז פלסטינים, היו העבדים השרון, ברמת בילדותי,
במקומות מאולתרים עבדים במגורי גרו הפועלים מהשטחים. ערבים
למושבה. הכניסה בצומת למכירה עצמם את הציעו או שלהם העבודה
ובילדים בשפחות עמוסים טנדרים מביאים היו ראיסים, משנה, קבלני
כפופות ארוכים, מכנסיים מעל שמלות לבשו הן תותים. לקטוף כדי
לגמרי. עירוני היה לא שעדיין ומהנוף מהאווירה חלק הערוגות, לצד
השדות. את שהחליפו והבניינים הוילות את בנו בניין פועלי בינתיים
שקופים, היו וכולם ערבים, היו כולם הסבלים, והגינון, הניקיון עובדי
היה ונראה מאליה, מובנת הייתה הגזענות הווייתם. מעצם נחותים
וכללי ההדדיות הציפיות את מבהירה הצדדים, לכל נוחה שהיא



את לשפר זאת ובאמצעות עברית ללמוד יכלו הפועלים ההתנהגות.
הם אבל אותם, שהעסיקו במקומות וחסות בית לבני להפוך מעמדם,
הייתה תנאי. על היו שקיבלו הזכויות וכל ונחותים, זרים נשארו
אמנם טובים, פועלים הם ערבים כי להמשיך, יכול זה שככה אשליה
עבודה יעשו שלא ושומרים עליהם מפקחים אם אבל מרושלים קצת
קיום. דו בעצם ושזה להתפרנס, רוצים וכולם בסדר, הכל אז ערבית
ובלתי רחוק מקום בשטחים, שם, היו העבדים של הנסתרים החיים
כמה לחודש, אחת שבוע, בסופי לפעמים, לשם חזרו הם מוגדר.
להעביר היה אפשר שאליהם ומשפחות ילדים להם היו שם שפחות.

בגדים ישנים. כל כך נוח. אבל זה נגמר.

שחבריה חדשה, עבדים קבוצת יצר המועצות מברית ההגירה גל
שהתקוממו שלאחר הפלסטינים, שפינו מהעמדות חלק את החליפו
עבדים, מרידת וגם פוליטית מחאה גם שהייתה הראשונה, באינתיפאדה
עבודה לתת בבגידה. גובלת שלהם העסקה שכל אויב לנציגי הפכו
סבי משפילים. היו העבודה תנאי אם אפילו ציונות, הייתה זו לעולים
סייעו בו פרטי, קליטה מפעל זמן באותו ניהלו בירושלים שגרו וסבתי
דרך ועבודה. מגורים מקום למצוא עברית, ללמוד שלמות למשפחות
לב וטובי כהגונים עצמם שתפסו אנשים כמה עד למדתי שלהם המאבק
או ברצונותיהם מלהתחשב ולהימנע המהגרים חולשת את לנצל שמחו
הטעם, המבטא, על לצחוק כיף היה ומלא. הוגן שכר להם מלשלם
כלכליים שכוחות מבוגרים באנשים לזלזל הרוסית, המנטליות
לוותר אותם אילצו ממקומם, להיעקר להם גרמו מהם חזקים ופוליטיים
לפחות ולמשפחותיהם. להם עתיד על להיאבק ומעמד, מקצוע על
משהו, שווים שהם לחשוב להתנשא, שהתחילו עד מסויים, זמן למשך
מלהשתלב מהם למנוע היה אפשר אי אבל טובים. עבדים היו הם גם
למדו שלא ומי יהודים היו מהם גדול חלק הכל, אחרי ולהשתנות.



להתנהג כמו יהודים ככה שאפשר להתבלבל. היה צריך עבדים חדשים.

ליבא שאפשר כאלה זרים, פועלים חדש, מעמד ביצירת היה הפתרון
כאלה לבחור היה אפשר גורל. מוכי ממקומות צורך בשעת
לבצע. היו שצריכים לעבודה מתאימה שמהותם, הפיזיות, שתכונותיהם
וחסונים, אפורים רומנים ידוע. זה וללחות, לחום רגילים תאילנדים
זה לזקנים, בסיסי כבוד יש לפיליפיניות הבניין. שבאתרי הבטון כמו
זה ככה כי הגזע של האלה ביכולות להשתמש אפשר בהן. טבוע
האלה, העבודות את לעשות מוכנים לא ישראלים בגלובליזציה.
לבנות יכולים הם בשנה כאן חוסכים שהם במה אותם. להבין ואפשר
עושים בעצם העבדים מעסיקי באו. ממנו העלוב במקום שמה, בית

להם טובה.

חם כי מדי. מעט משלמים כי בזה. לעבוד מוכנים לא ישראלים
דעה לך שתהיה אסור כי כנוע. להיות חרא, לנקות צריך כי מדי. וקשה
לדבר ביקורת, להביע לא לבצע, לשרת, צריך כי משלך, רצון או
עבדים צריך במועט. להסתפק להתבלט, לא שפחות, כמה ולשאול
עושים, והם להם שאומרים בקלות, לנהל שאפשר כאלה זה, בשביל
מקרה בכל שהם מכיוון טוב זה זרים פועלים אנשים. ולא סחורה שהם
ואינם ומאחר עבדים. שיהיו ידעו הם לכאן, לבוא בחרו הם מפה, לא
בכל אחרים והם ומאחר קרובות, משפחות להם ואין ומאחר יהודים,
שיטמעו, שישתלבו, הסכנה שונים, עור, כהי עיניים, מלוכסני מהותם,
לגרש יהיה אפשר תמיד יותר. קטנה היא לזיהוי ניתנים לבלתי שיהפכו
יהפכו לא לעולם הזרים העובדים חדשים. ולהביא הישנים את
את ולבסס למשך לישראלים יאפשרו ולכן באמת, לא לישראלים,

זכויות היתר שלהם.

קפה בתי פועל, לכל עבודה מנהלי חמישה עלק. אפ, הסטארט אומת
מדברים מחשבים, עם יושבים כולם מופקע, במחיר רע אוכל שמוכרים
רק יש פליטים, אין בפייסבוק. חדש מה ובודקים ופוליטיקה עסקים
הבניין פועלי רוב את מספקים הגליל כפרי עבודה. ומהגרי מסתננים



יש מפעלים בדרכים. שעות ארבע יום כל אביב, תל של והשיפוצים
על לחשוב נוח אדם, כוח זול. אדם כוח יש בהן במדינות או בפריפריה,

זה ככה, לא על בני אדם זולים.

אין רכות. שלי הידיים מפירותיה. ונהנה הזו המערכת את שונא אני
משקיע שאני הפיזי המאמץ לכמות שלי הפרנסה בין קשר כל
וסטים לובשים קשישים קבלן עובדי יום, קשי פועלים בעבודתי.
להיות רוצה הייתי לא ביתי. סביב הרחובות את מנקים כתומים,
מישהו, מכאן שאלך אחרי וכותב. קפה בבית יושב אני במקומם.

מאחור, במטבח, ישטוף את הכוסות.



צריך לאזור כח

להתמיד הצלחתי לא בגללן העיקריות הסיבות שאחת חושב אני
לי קל שיותר היא אמיתי, להיסטוריון ולהפוך באוניברסיטה, בלימודי
משיטוט נהנה שאיני לא זה אחריהן. מלחפש מאשר למסקנות להגיע
לחשוב מדי ממהר אני אבל ופרטים, עובדות אחרי וחיפוש סקרני
בטוח, אני בהן בודדות עובדות אותן עיני, את שלכדו פרטים שאותם
אותו סיפור מספרים חושב, שאני מה את אומרים הכלל, על מעידים
לי. יפריע לא המציאות, לא אפילו אחד, ואף מראש, הכינותי בעצם
שהיא ההנאה על לוותר רוצה לא אבל שלי, הזו לחולשה מודע אני
מנגנוני לעצמי סיגלתי בחיפושי. אותי שמוביל הפנס על לי, מסיבה
יש חושב. אני כך בטוח. איני לדעתי. רק הוא הכל והתנצלות. צידוק

מי שחושב אחרת. 

בהבדל לגמרי בטוח אני ביניים, לגווני חיבתי למרות בעצם, אבל
פי על נוהג לא העולם אם לי אכפת באמת לא לחושך. האור בין
אשנה לא אבל אחרת. שיהיה רוצה הייתי לי, איכפת תיקון, מסקנותי.
בפועל. שקורה ממה מנותקות נראות הן אם גם האלה המסקנות את
למאבק עצמי את מכשיר אני טוב. יותר יודע יהיר, אני זה במובן

ולגלות מתמשכת מהכאן והעכשיו.

יותר היה שפעם לי נדמה תמיד וסנטימנטלי. נוסטלגי אני במקביל,
לעכשיו. מהאז במעבר לאיבוד הלך ידע, או סוד ושמשהו, טוב,
והצדק, העוצמה תחושת את מחזקת עתיקים שורשים על הסתמכות



מסתווה חדש משהו של המצאה הזרות. עם בהתמודדות עוזרת
הטריק את פיתחתי אני לא מקודש. ולכן עתיק, מה דבר של כחשיפה
או טקסט כל של קידושם תהליך את מלווה הקדום המקור אשלית הזה.
שאבדו, ישנים כתבים של כגילוי כך, ונכפתה אומצה התורה אמונה.
ודרשה הסטורי, השראה כמקור התנ״ך באגדות השתמשה והציונות
במציאות שלי הכפירה זה מול ונוכריה. זרה ארץ על בעלות בשמו

צנועה ולעומתית. 

מאליהם ברורים שהיו התנהגות ואופני שכללי להאמין בוחר אני
אני לגמרי. נעלמו לא אם גם נשחקו, חשוב חברתי תפקיד להם ושהיה
והאשמה קורבנות תחושת פחות הדדי, כבוד יותר היה שפעם מדמיין
שאני ומאמין אלה עקרונות פי על לחיות בוחר אני ולחלש. לאחר ובוז
לא ממני. גדולים של בעקבותיהם צועד מאליו, המובן את משחזר

אוותר על האשליה הזו.

אוגוסט, סוף של המתישה הלחות לסופו. מתקרב הארור הקיץ
לרוחות הקדמה הם הזיעה, את ליבש מצליח לא המאוורר בהם הלילות
גם ואולי מקווה. אני עבר, כבר הגרוע החלק הסתיו. של המנחמות
מה את ותרפא תמחה כלשהי, נחמה תבוא אולי בסוף, ככה, המלחמה
הן הזוועות שיקרה. מה שזה חושב איני אבל ולהדחקה. למזור שזקוק
הגדירה הישראליות אותן. ולשכוח להתעלם מותר או ניתן שלא כאלה
כל את שונאת אכזרית, גזענית, כנקמנית, זה, בקיץ מחדש עצמה את
הדדית בערבות מתנחמת תנאי, ללא הקונצנזוס את לאמץ מוכן שלא מי
והיא הנוכחית, בצורתה בה, חלק לי אין גזע. ועל לאום על שמבוססת
חזרה. דרך אין בו. להתבייש למשהו בזהותי חשוב מחלק עבורי הפכה
שמילאה. לצרכים מספק תחליף למצוא יהיה שלי המתמשך האתגר
שהישראליות רוצה אני להפך, אלא ישראלי כל קודם להיות מוכן איני
מרצף אחת קיימת, בלתי כמעט אחרונה, הניתן, ככל שולית תהיה שלי



אב, משפחה, בן גבר, אדם, ולאום, מדת שמשוחרר והזדהויות זהויות
ולהמשיך כאן להשאר שלי היחידה הדרך זו כותב. רץ, מורה, זוג, בן
פנימית גלות על מכריז אני הזה. המקום של אופיו על ולהיאבק לאהוב

ומקבל על עצמי את אתגר הזרות המלווה את ההכרזה הזו.

אני קרבה. שהסופה מבשר הרעם קול יותר. קשה שיהיה צופה אני
הזה המשבר בסוף אולי בטחוני. חברתי, כלכלי, אדיר, משבר חוזה
לשרוד כדי מספיק וחכם חזק שאהיה מקוה אני אמיתי. שינוי יבוא
אבל מפחידה, הזו ההכרה לי. היקרים על הניתן ככל להגן וכדי אותו
אני אמרתי, שכבר שכפי היא היחידה הבעיה לעתיד. תקווה גם בה יש
לא כלום אולי למצוא. מבקש שאני המסקנות אחרי לחפש נוטה

ישתנה. עלי להיות מוכן גם לזה.



חלק ב‘

היה ונגמר
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בבית של מרי

כזה מטופח, לבניין מתחת חדר, לדירת שהפך אשפה בחדר גרה מרי
ושקט מרכזי שהתיאור ברחוב שותפים, עם דירות מדי יותר בו שאין
מסותתות, בלתי באבנים ברשלנות מרוצף צר, שביל אותו. הולם
הגינה דרך אותי, ומוביל האינטרקום, שליד מהרחבה מתפצל
של האחורי צדו אל היטב, תחומות בערוגות מסודרים בה שהשתילים
לצורת המשתלבים רבועים מגושים הבנוי מסיבי, שיש ספסל הבניין.
זוהי לישיבה. משמש אינו זה ספסל הבית. קיר ליד עומד מצבה,
אנשים גרים כאן ספסל. יש הזו ובגינה גינה, יש הזה לבניין – הצהרה
או להשתמש בהכרח לא כי אם להעריך, שיודעים כאלה רגועים,

ליהנות, מגינה, ספסל וטיפוח.

יקרה. כשזה לעשות מה מתלבט הדלת, את תפתח שמרי מחכה אני
פנטזיה חלום, רק היה שלשום הרי כי וקורקטי, נחמד להיות עלי האם
כי וחושק, אוהב אולי או במציאות, כאלה דברים אין משותפת,

שלשום היה, משום מה, טוב ומסעיר, ואני רוצה עוד. מי אני היום?

דהויים צמחים לבית, הכניסה את חוסם כמעט העציצים סבך
ניתן ממנה פרטית מרפסת מעין ברזל, שלדת על משתרגים ומאובקים
כתוב זרה, בשפה רחוב שלט הסמוך. השגרירות בניין חצר אל לצפות

באותיות קיריליות, תלוי על הקיר, ליד הדלת.



המעקה, על נשען הנשימה, את להרגיע כדי סיגריה, מדליק אני
בוהה בדלת. 

תפתחי כבר, מה את עושה שם כל כך הרבה זמן? 

אני אגיד לה שזהו, שזה לא היא, זה אני, שלא מתאים לי כרגע. 

תפתח רק אם שאהיה. רוצה שהיא מי אהיה המאנייק, את אשחק אני
את הדלת.

כלשהו. ציון או שם ללא הצצה, חריר ללא ומתקלפת, חומה עץ דלת
אני מקיש בה שוב.

זמן, שום עבר לא כאילו בכוח, מתחבקים אנחנו פותחת כשהיא
שנסגרה החומה לדלת מחוץ חיים אין כאילו דברים, קרו לא כאילו

מאחורי.

של בבית חלונות אין האפלה. החליפה הבוהק הצהריים אור את
מרי, רק חרכים מאורכים, מכוסים בזכוכית אטומה.

לח ועורה ישנה, היא אליה. אותי מצמידות בגבי, ננעצות אצבעותיה
את לזהות לי קשה זו, בעיני זה ומביטים לרגע, נפרדים כשאנו מזיעה.
בידי אוחזת היא ואז אותה. אוהב בה, חושק אותה, רוצה אני עצמי.

ומובילה אותי אל המיטה.

מרי ואני עושים אהבה.

ליד מעשנים. ושוב מזדיינים, ושוב ומעשנים, מזדיינים, אנחנו
צלחת יש הגראס, קערת גם מונחת שעליו הקטן השולחן על המיטה,
רק זז בינן, מסתתר קונכייה אפור חילזון קטנות. באבנים מלאה גדולה
אחריו, מחפש אני המתמשך ברצף הפוגה בכל בכך. מבחין כשאיני
בתוך מחופר האבנים, מבוך של שונה בפינה פעם כל אותו ומוצא
לכך היחידי הרמז הוא מעין, סמוי כמעט רירי, שביל קונכייתו.

שמדובר ביצור חי. 

מושכת מרי החילזון. של נסתרת תנועה עוד ג'וינט, עוד זיון, עוד



אותי שוב אליה.

של ומגוון עשיר מוזיאון הוא שיהיה, ככל קטן מרי, של הבית
מדף כל בחדר, פינה כל ותמונות. גלויות פח, צעצועי ישנים, חפצים
חיילים ששני ג'יפ צעצוע זערוריות. חמדה בשכיות עמוסים ארון וכל
פורנוגרפיות תמונות מהבהבות, עיניים בעל רובוט בו, נוהגים בריטים
תלוי למראשותיה אשר המיטה, את מקיפים אלה כל המאה, מראשית

פוסטר ענק של קורט קוביין. 

מהאשפה, שנדלו פרטים של מקרי כגבב נראה בודאי זה כל מרחוק
מקרוב, אולם אתו, להתמודד דרך כל שאין עומס אפשרי, בלתי בלגן
משמעויות עמוסת מדוקדקת, כתוכנית מתברר הסדר אי מבפנים,

נסתרות ובדיחות פרטיות. החפצים מספרים סיפור.

המנסה שבורה, רגל בעל זכוכית בסוס בוהים מפלסטיק וכלה חתן
הנרות ממקדש כוחותיה את הקולטת הלוויין, מנורת אל להמריא
בחדר העלטה בחוץ, ירד כבר חושך בינתיים לפוסטר. שמתחת

מתגברת, ומרי מכינה את עצמה אל הלילה.

את מנצלת אדומים, נרות שני שולפת היא המטבח שבקיטון מהארון
אח אם, גרה, היא עמה החתולים משפחת את להאכיל בכדי הזמן
הבאה, בארוחתם ובטוחים הטקס את המכירים אלה, חתולים ואחות.
את בעצלתיים עושים זאת בכל אך מהמחווה, מתרגשים אינם אפילו
מרי הקערה. לכיוון מכורבל, היה בה מהפינה חתול כל דרכם,

מתכופפת אליהם, מעבירה יד בפרוותם, לפי הסדר. 

- רק ככה הם נותנים לי ללטף אותם.

בגלל רוכנת, היא בו האופן בגלל שוב, בה רוצה אני איך מרגיש אני
לגמרי. לא אותה, פענחתי לא שעדיין בגלל פגיעותה,
זה ובמקום אליי נצמדת לא הפעם אבל המיטה, אל מתקרבת היא
לפוסטר. מתחת חלב, בנטיפי כולו המכוסה בפמוט הנרות את נועצת



אחר כך היא מדליקה אותם בעזרת גפרור, מליטה את פניה בידה. 

- זאת קבלת שבת? 

פונה כשהיא כועסת לא היא אבל ולהתבדח, לנסות צריך הייתי לא
אליי, שערה לוהט לאור הנרות, פניה חבויות בצל. 

- אתה יפה. 

ושוב אנו מזדיינים.

או סוף אין שלנו ולזיונים מאחר גומר, אני אם משנה לא כבר זה
מתנהגים שנינו מתמשך. אחד זיון בעצם והם מאחר ברורים, התחלה
מוגדר. בלתי גבול לעבור כלשהו, שיא לשבור מנסים אנו כאילו קצת
בתחושת בתשישות, בכאב, נמהלת לפעם, מפעם מתעצמת ההנאה

הפחד. הסקס טוב מדי, ולכן הוא הופך להיות רע. 

אי ואטומות. זגוגיות שנינו של העיניים לעשן. מפסיקים לא אנחנו
אפשר לדבר עכשיו, רק לגעת. 

קטעי על מטיל מהבהב, הנרות אור לשירותים. הולך אני מתישהו
הבניין זזים, הקירות חדים. צללים מחפצים הריקים הבודדים הרצפה

נושם.

תוספת היא אליה. מובילות מדרגות שחור. צבועים האמבטיה קירות
שהתקרה כך הבניין, של יסודותיו בין חפורה הישן, האשפה לחדר
ממנו. בולטים ברזל שמוטות למראה, לח מסותת, בלתי בטון עשויה
חומר את לשים תהיה שמעלינו הבניין את לפוצץ ביותר הטובה הדרך
התרופות, ארון את מצפה מכורכמת מראה היסודות. בתוך כאן, הנפץ
אריזות שלוש גם כמו והרגעה, שינה כדורי של אוסף מוצא אני בו
ומדולדל. הדר נטול ומשופשף, כואב שלי הזין פרוזאק. של חתומות
רוצה היה הוא השונים. ברצונות לבינו, ביני הברור בנתק חש אני

להישאר, אולי לנוח קצת, אבל להישאר, בעוד שאני רוצה לברוח.

פנטזיות אינן אמורות להתגשם. 



אני איני יפה. 

אני בודד. 

אני חושק, אולם איני מממש את התשוקה הזו. 

הקיר, על מצחי את משעין אני אותי. מנערת השתן צריבת
והקרירות מנחמת ומגינה.

שלה שאימא לי מספרת היא דופן. יוצא באורח נוחה מרי של המיטה
כוח, לה שיהיה כדי טוב, שתישן כדי כסף, בהמון אותה לה קנתה
שהיא בסדר, שהיא שידע כדי הזאת הדירה את לה קנה שלה ושאבא
מתיישבת עונה, לא היא עוד שואל כשאני אבל בחיים. מסודרת

ומגלגלת עוד ג'וינט. אני מסתכל על החילזון.

- הוא שוב זז. 

- הוא אף פעם לא זז. זה רק נדמה לך. 

יפה. עדיין היא אבל מדובללות, לצמות שזורות שערותיה כפוף, גבה
היא מציתה את הג'וינט, נשענת לאחור. 

- אתה לא צריך אותי. אני דפוקה. 

לוקח לי זמן לענות. הג'וינט עובר אליי. 

- אבל אני רוצה. 

היא מחייכת. האוויר מלא בריח של סקס וגראס. 

- אנחנו אף פעם לא רוצים מה שטוב בשבילנו.

ישנים. ואיננו כמעט אולם מחובקים, נרדמים אנחנו
אנו, מי ומרפים. נצמדים מלטפים, בזה, זה מתכרבלים אנו זה במקום
בכלל ממני זורמת האהבה בשבילי? היא ומי בשבילה, אני מי לזו? זה
להיות חייב זה פתוח. השיבר את שכח מישהו כאילו להתאמץ, בלי

בדוי.



הבית, כמונו, איננו נח. 

והם לחיים, התעוררו היום, כל במשך רדומים שהיו החתולים,
בכל שלהם ופחות יותר המשפחתיות היחסים מערכות את מנהלים
במהומה ולצפות מה, לזמן לנוח בוחר מהם אחד פעם מדי החדר. רחבי
היא המועדפת התצפית שנקודת נראה לצערי, בה. להשתתף במקום
אבל הצדה, אותה ולהזיז לרמות ניסיתי לראשי. שמתחת הכרית דווקא
והפרוותי, החמים למגע להסתגל נאלץ אני ולכן זה, את אהבו לא הם

הנעים דווקא, בעורפי. 

מדי פעם, כששקט, אני חושב שאני שומע את החילזון.

עיני צלעותיה. על מונחות וידי בטן, אל גב עורי, מול מרי של עורה
החתולים מנצנצות בחשיכה. 

חוסר משקל. חסר קל, גם ובמקביל במזרון, נטוע כבד, הגוף
אותו מתוך נובעות התחושות ושתי מאחר השניות, את מאפשר התנועה
הושלם הניתוק עכשיו. קשורים אינם והגוף שהמוח הידיעה מקור,
לפרוץ למחשבה לאפשר זה שצריך מה כל ועכשיו, בהצלחה. ועבר
כרגע ולמחשבה מאחר להידחות, יאלץ זה אולם הכלא. מתוך החוצה

אין יכולת להפעיל שום רצון שהוא, ובודאי שלא רצון לפעולה. 

דפוס בה יש להפך, אקראית. לא כי אם מעגלית, היא המחשבה
אל התשוקה ממרי, הפחד מרי, עצמן. על שחוזרות מעבר תחנות קבוע,
לברוח, הפתאומי הדחף תום, עד נחלבתי כאילו הריקנות, תחושת מרי,
אני אותה זאת פתאום, וגם, לפעול היכולת חוסר ולהתלבש, לקום
אוהב, ושאינה אוהבת אותי. וחוזר חלילה. תחנות ידועות, ידועות מדי. 

חום גופה של מרי חורך את עורי.

שאי למרות בוקר, ארוחת מארגנת היא ועכשיו ביחד, התעוררנו
מכין ואני הצהריים, אחר כבר ואולי השעה, מה בדיוק לדעת אפשר
לא שעדיין למרות שונה, זה עכשיו אבל עירומים, עדיין שנינו קפה.
הקטנים, בפרטים מתגלה קיימת, כבר המבוכה אך נעים. בלתי ממש



ברגעי השתיקה הרבים מדי. 

הגראס קערת את בוחנת המיטה, אל ופונה הכל, פתאום קוטעת היא
הריקה, מחטטת קצת בקופסא שמונחת על המדף. 

- מה, גמרנו אתמול את הכל? לא נורא. 

תופסת גוף, כפופת המיטה, על מתיישבת החיפוש, את מסכמת היא
בסדין ומתעטפת בו. 

- אני כזאתי בבוקר. אל תתרגש. 

מדליק אני אחת. סוכרזית עם חזק שותה היא מוכן. כבר הקפה
סיגריה.

- אתה לא צריך אותי. רק צרות אני אביא לך. 

- אז את רוצה שאני אלך? 

- לא. בכלל לא. 

- אז מה את רוצה? 

- למה שאתה רוצה ולמה שאתה צריך לרוב אין שום קשר. 

- אני חושב שלרוב זה אותו הדבר. 

היא צוחקת, צחוק אמיתי, לא כאילו. 

- אתה עוד צעיר. 

היא מרצינה לפתע. 

- בת כמה אני, אתה חושב? 

זה אתגר. לא חשבתי על זה עד עכשיו. 

- מה זה משנה? 

- זה משנה. 

היא לא נותנת לדממה להיות ארוכה מדי. 



- שלושים ושתיים. 

והיא מגחכת, נותנת למילות החנופה שלי להתחלק מעליה. 

- אני יודעת שלא רואים, אבל מרגישים.

ראשונים, מגע גישושי באמצע ואנחנו לי, עומד כמעט כשכבר
מתרפה, מייד אבל לרגע, נדרכת מרי בדלת. פתאום דופקים מגומגמים,

קמה מהמיטה, לוקחת את הסדין ומתעטפת בו. 

- תחכה לי רגע. 

שיחת ומנהלת קצת רק אותה פותחת הדלת, אל ניגשת היא ואז
לחישות עם מישהו מעברה השני. 

איך רואה אני המיטה, על עירום משכבי, ממקום זמן. קצת לוקח זה
הבהיר באור טובלת פנימה, נשלחת גברית יד נוחות. בחוסר זזה היא
לא והיד נרתעת, היא אולם מרי, של ראשה את ללטף מנסה מדי,

מתעקשת. החתולים חומקים החוצה, רודפים זה אחרי זה. 

בגדי מוטלים ליד המיטה, ממתינים לי.

- זה היה עודד. 

- ההוא מהבאר? 

אוסף את לי מראה והיא לבושים, חצי כבר שנינו מגחכת. היא
דולה היא מתוכה גדושה קרטון קופסת שלה, טובה השנה ברכות
באותו מתייחסת היא כשלכולן ביופיין, מדהימות נבחרות, ברכות

שיוויון נפש מזלזל. 

- פעם חשבתי שאני יעשה עם זה משהו. 

- והיום? 

- היום אני יודעת שזה כבר לא יקרה. לא נורא. 

אני מנסה לחזור לנושא השיחה הקודם. 

- הוא בסדר, עודד? 



- לא יודעת. הוא יסתדר. קשה לו איתי. 

ידה את מעבירה היא ועכשיו מהקופסה, ברכות להוציא הפסיקה היא
מתנערת, והיא ראשי, את אליה מרים אני איטיות. בתנועות בטנה על

מחייכת אליי. 

- אל תפחד. הוא לא חבר שלי. 

עיניה צוחקות אליי, מכווצות, דומעות. 

- אבל הוא היה. הוא היה האבא של התינוק שלי. 

היא נותנת לי לחבק אותה, אבל נשארת מרוחקת. 

- אבל זה כבר לא משנה עכשיו. 

היא נותנת לי נשיקה על המצח. 

- אתה טוב. 

המחמאות האלה מביכות אותי. איני יודע מה לענות.

קפלי מבין שהוצל ג'וינט של בדל אוחזת הדלת, אל אותי מלווה היא
הכריות שעל המיטה. 

- אני צריך להוציא את הכלב לטיול. 

פניה מתכרכמות. 

- למה לא אמרת לי קודם? הוא כזה חמוד, הכלב. 

אנחנו נצמדים לנשיקה קצרה, בפיות שעדיין לא צחצחו שיניים. 

- את רוצה לקבוע משהו? 

- בוא נדבר יותר מאוחר. 

לנחמדה הופכת פתאום אז אבל אותי, משחררת ממני, מתרחקת היא
ורכה, תלותית. 

- אז מבטיח שתתקשר אליי? 



אני מגחך. 

- מבטיח. 

- יופי. 

היא מקרבת את פיה אל אוזני, לוחשת אליי. 

- היה לי נורא כיף. 

ושביל אחרי, שנסגרת חומה ודלת הדדית, מחמאה ועוד חיבוק, ועוד
מתיישב, אני עליו מצבה, בצורת שיש וספסל אבנים, בשברי מרוצף
לבקר אשוב עוד אם תוהה מאנשים, הריק ברחוב מביט סיגריה, מצית

בבית של מרי.



לילה, אני שרוע מול הטלוויזיה 

גראס של מערבוב קרוע והמוח הטלוויזיה, מול שרוע אני לילה,
את לסדר יתרה, הצלחה בלא מנסה, מפינתו, בי בוהה הכלב ואלכוהול.
הרצפה לבין בינו שיפרידו כך כמרבץ לו המשמשים הסמרטוטים
עם מראש ונתונה שלווה השלמה תוך בכפותיו, בהם בוטש הוא הקרה.
והגות. תהייה רק אלא תוכחה, אין אליי במבטו הוודאי. ההצלחה חוסר
המתקלף, הקש כיסא על נוע בלא המוטל הזה, האדמה תפוחי שק האם
לטיול? אותו ויוציא משרעפיו, יתנער אני, הבית, בעל
כך דרוכה, המתנה הוא כעת שדרוש מה וכל בסוף, תפתר זו תעלומה
עבורי, טוב. בלשי סיפור בכל כמו רמז, או תנועה אף יפספס שלא
אותם אשר האשמה, רגשות בין פשוט לא פנימי בקונפליקט מדובר
מאתמול, יצא לא הכלב כי האחריות, תחושת לדכא, ביותר קל דווקא
והידיעה הברורה שכל קימה מהכיסא תוביל רק למקום אחד - למיטה.

הרועד, קולה ואז גוביינא, שיחת לך יש מצלצל, הטלפון אז ובדיוק
שמבשר לי מי מחכה שאשלם בכדי לדבר איתו.

- אני.

קול את מנמיך האישור, את מקיש כשאני רועדות אצבעותי



הטלוויזיה, קם ממקומי.

- מה קרה?

היסטרית. לא היא אבל הבכי, גבול על ולחוץ, סדוק קולה
- יש גופה בחדר מדרגות שלי.

אני לא מופתע. אני קר ויעיל.

- טלפנת למשטרה?

הוא אותו. ראיתי ופתאום הזבל, את לזרוק ירדתי פה. כבר הם -
עטוף כולו בניילונים, כאילו מישהו שם אותו שם.

נקטע דיבורה שטף ברצף, הזה המשפט את יורה שהיא ואחרי
פתאום, ויש בינינו רק קולות נשימה.

- הוא בבית?

- לא. אני לבד.

והיא נשמעת כמעט נואשת כשהיא אומרת את זה.

- אני בדרך.

מהנסיעה חם עדיין שהמנוע למרות בקושי, מתניעה הטרנטה
מרגיש אני מדי. יותר אחת כוס שתיתי שוב מהמנזר. חזרה האחרונה,
לא לגמרי, חד לא זאת בכל אני האדרנלין למרות איך עכשיו, זה את
גרועים במצבים נהגתי כבר אליה. עד להגיע אצליח אני מספיק. צלול
אני אז בזיעה. נקנה ריכוז להתאמץ. עלי כך לשם אולם יותר. הרבה
ההפסקות את מנצל לשלישי, לשני, הראשון, ההתנעה נסיון בין מחכה
יכולת לאזור הבהירות, על המכסה הצל את לסלק עמוק, לנשום בכדי

מחשבה ופעולה.

נענה התעשייה, אזור של השקט את לבסוף מנסר המנוע טרטור
בכל בוכה הוא הנעולה. מדירתי העולה הכלב, של הבכי יללת בקול
אין עכשיו אבל לטייל. יצא לא שוב מהבית. יוצא שאני פעם
עטופה גופה יש לעבור. שצריך נסיעה, דקות חמש דרך, יש התלבטות,



בניילון שממתינה לי, ויש אותה.

*

כחבל ולא מצב כתיאור השם את לקרוא נוטה אני השפלה. רחוב
והזרקורים לבית, הכניסה ליד עומדים משטרה וניידת אמבולנס ארץ.
הדקלים את מאירים וצהוב, כחול משלימים, בצבעים מהבהבים שלהם
התחנה שבשולי והמתקלפים האפורים הבניינים את הנישאים,

המרכזית. 

הבל את בודק חרדה, של קצר בגל נתקף אני מהטרנטה היציאה לפני
תמהיל בה מגלה הלחות, את מריח ואז ידי כפות לתוך נושף נשימתי,
זול. וברנדי עגבניות רוטב עם טוסט וגראס, סיגריות עשן ניחוחות של
או כך ומרגיע. ביתי מוכר, משהו בו יש אבל וכבד, חמצמץ העירוב
התעניינות בי מגלה אינו האמבולנס ליד שעומדים השוטרים צמד כך,
שלה העשן מסך מאחורי להתחבא כדי גם סיגריה, מצית אני כלשהי.

וגם כי זה נראה לי מתאים, נושם עמוק ופותח את הדלת.

זה בסלוטייפ, וקשורות ניילון ביריעת עטופות עירומות, רגליים זוג
ולי האמבולנס, על כבר והאלונקה מאחר לראות, מספיק שאני מה כל
הצידה, אותי ומזיז בכתפי נוגע גבוה חובש להתקרב. נעים לא ממש
לניידת ופרט שם, לא כבר הם דקה תוך האחורית. הדלת את סוגר

ולשני השוטרים הכל רגוע.

הרחוב, את סוקר החשוך, המדרגות חדר לתוך מציץ אני היא? איפה
היא לא שם. השוטרים מתעלמים ממני, מדברים ביניהם.

- בטח מישהו שמת באמצע זיון.

- אבל עטפו אותו יפה, מה?

- כמו מתנה. כמו בשר טרי בסופרמרקט.

המדרגות גרם בתחתית האור. את מדליק הבניין, אל נכנס אני



בליטות, נטולת מוארכת, אליפסה הגופה, נמצאה בה הצורה מצויירת
כמו זחל גדול. אני נזהר לא לדרוך על הקווים.

מצדן ועצבנות נוחות חוסר לתחושת לי גרמו תמיד מוגפות דלתות
בכל השני. מהצד מהעולם להתעלם ביכולת מסויים ולביטחון האחד,
רק מבפנים שעולה זה המי וצעקת נכון, הלא בצד אני כרגע מקרה,

מגבירה את ההרגשה.

- אני.

שבבניין שנראה ולמרות לילה, הכל, אחרי מהוסה. בקול אומר אני
הפונות הנוספות מהדלתות חלק שמאחורי יודע אני גר לא אחד אף הזה

אל חדר המדרגות נמים אנשים.

- מי זה?

חזק יותר, ושתזדיין הבושה.

- אני!

- מי?

עם כל הלב, במלוא הגרון.

- אני!!!

מחוייכת. אלא ובוכייה שבורה לא בכלל שם, והיא נפתחת, הדלת
- היה פתוח.

- לא ידעתי.

- אתה לא צריך לצעוק ככה. אנשים ישנים פה.

*

- הפה שלו היה פתוח.

שלה, החבר של העור כורסת על יושב אני קפה. שותים אנחנו
מתחת לסינטיסייזר. שנינו מעשנים.

- השוטרים אמרו שיכול להיות שהוא מת באיזה בית זונות.



- אבל למה הביאו אותו לכאן?

- אולי רק עד כאן הספיק הדלק.

כבוד מתוך אלא מוצלחת הייתה שהבדיחה בגלל לא מגחכים, אנחנו
אחת ביצה בעל ודחוס, מכוער שחור, שלה, החבר של הכלב לניסיון.
סביב שמוטלות אבנים לועס קרב, במהלך נקטעה שהשנייה אחרי

המרבץ שלו ובוהה בנו.

- ואת הראשונה שמצאה אותו?

- כן.

היא מישירה אליי מבט, ואני, כרגיל, משפיל את שלי.

- אבל זה בסדר. כבר שכחתי מזה.

- את מכירה את מרי?

שנפלה השתיקה את לשבור סתם, כאילו להיפלט, לשאלה נותן אני
מפואר, גראס פרח שעליה קערה מונחת השולחן על שנינו. על פתאום

ואני מתמקד בו בכדי לא להביט עליה.

- תגלגל לך משהו. הוא אומר שזה מצויין.

בעיקר בו יש וכעת התפזר, כבר ראשי בתוך הערפל מהנהן. אני
מהפכה, שאריות של מסיבה. הגיע הזמן לחזור אל הבריחה מהמציאות.

משהו לך נהיה למה, כזאת. מוזנחת לא? משוגעת, קצת היא מרי? -
איתה?

- כן. היה משהו.

- יופי. שמעתי שהיא חכמה.

אני מפורר את הפרח, מפריד את הזרעים.

- איפה הוא?



- לא יודעת. הפלפון שלו לא זמין.

- הוא צריך לחזור?

- בטח. הוא גר כאן.

הבית בגדי רגליה. את אליה מושכת בכורסתה, לאחור מתרווחת היא
מצליחים פלסטיק, וכפכפי דהויה חולצה מהוהים, טרננינג מכנסי שלה,

להיראות כהצהרת אופנה. זה הקולב ולא הבגד.

- מה עובר עליך?

קולה קר ומרוחק. אני לא רוצה להיות כאן פתאום.

מיטת יש השני ובצד שלו, המכשירים בכל ממלא החדר של אחד צד
אבל באמצע, אנחנו בגדים. עמוסה פח ושידת מצעים שחורת ברזל
שיחה שניה, קפה כוס מגבוה. עלינו מביט הוא פה. לא כבר שלי הראש

קטועה, שבכל זאת מתגלגלת.

- אנחנו צריכים לחזור לכתוב ביחד.

- כן. זה היה כיף.

- אנחנו צריכים להמשיך לעבוד.

- כן. אנחנו צריכים.

לא מאיתנו איש לדאוג, מה אין השטח. פני על רק היא ההתלהבות
מתכוון לתרגם אותה לפעולה.

- זה יצא טוב. מה שהתחלנו לכתוב, לא גמור, אבל טוב.

- אי אפשר לנסות למכור את זה?

- זה עוד לא גמור.

- טוב, אז בוא נגמור את זה.

- בואי נגמור.

- בוא.

שם גופי, קליפת רק זו כאן, לא מקרה בכל הרי אני לדאוג. מה אין



כיסוי שליטה, ללא המתגלגל ומשומש סתמי רצף הן והמילים למטה,
חלקי לרצונותי המודחקים.

*

שלה החבר של הכלב תקווה. פתח מדרך עולה ראשון אוטובוס רעש
מטיוליו, הביתה נושא שהוא באבנים מוקף הבגדים, למתלה מתחת ישן

נושם בכבדות. היא מלווה אותי אל הדלת.

- את תהיי בסדר?

- מה נראה לך?

- שכן.

אני כבר במסדרון. היא עוצרת לרגע.

- תיזהר קצת, עם מרי.

- היא חמודה.

- היא משוגעת.

- אני אוהב משוגעות.

- כן. זאת הבעיה שלך.

הדלת כבר פתוחה, וכבר הדלקתי את האור בחדר המדרגות.

- תישני טוב.

- אל תדאג. גם אתה.

מעבר אל המסע אל אותי שולחת הדלת, את סוגרת שהיא לפני אבל
לציור הגופה שלמטה, היא בכל זאת מתרככת.

- תודה שבאת. נורא פחדתי לפני זה.

והיא מחייכת אליי, וחם לי כאילו חיבקה אותי.

את להמם כדי אחרון, אחד, ג'וינט עוד אל הכיסא, אל הביתה,



להוציא שצריך שלי, הכלב אל להתפרץ, שמאיים הלבטים נחשול
לטייל.



איך מסתירים ג'יפ

אחרים? אנשים בנוכחות רקדתי בה הראשונה הפעם הייתה מתי
כנראה שזה קרה כשהייתי בצבא, בדיסקו של קיבוץ חמדיה.

שירתתי, בה ביחידה ולאיש לפרוץ, עמדה הראשונה המפרץ מלחמת
המתקרב. האיום עם להתמודד כיצד קלוש מושג היה לא גבעתי, סיירת
כך ההחלטות, ממקבלי מי מצד כלשהו גיבוי נטולת הייתה היחידה
הצבאי המבצע של התהילה בספר מקום על להתמודד היחידה שהדרך
יחידה לאף שאין יכולת להמציא יצירתי, פתרון למצוא הייתה האפשרי

צבאית אחרת. הוחלט שננסה להסתיר ג‘יפ.

*

לבנות להשגה, ניתן הבלתי את לבצע לחמדיה נשלחנו ובכן,
ההסתוות אביזר את חממות למתיחת ומוטות אינסטלציה מצינורות
ליחידה החיבה כינוי שמשון", ל-"שועלי שיאפשר זה האולטימטיבי,
קבוצות ספק שאר מול לעיראק בנסיעה ולזכות להתמודד שירתתי, בה
המוכנות של האליפות בליגת מובחרות צבאיות יחידות ספק הכדורגל

לביצוע.

צעיר הייתי זאת. לעשות ביכולתנו להאמין הצלחתי אפילו ובהתחלה
וטיפש, כמעט שנתיים בצבא, לכוד בין שאיפות שנכזבו.



רציתי להיות חייל, רציתי להיות גיבור, רציתי להיות חלל.

היה, טוב כמה מספרים קברו שסביב כזה מת, חייל להיות רציתי
כזה ששוכחים את כל מגרעותיו.

הפשוט מההגיון להתעלם מוכן הייתי הזו השאיפה הגשמת למען
מהר. כך כל בקלות, כך כל ג‘יפ להסתיר אפשר אי כשלון. עלינו שגזר
אבל ניסינו. שלפחות להראות התאנה, עלה להיות נועד שלנו הכשלון
לא שזה כהוכחה תשמש שנחישותו זה. את ידע שלא מישהו היה צריך
מאליו, המובן את לראות לא זו, יכולת ובשם מראש. מיותר מאבק היה
שנשלח והמבולבל המצומצם המשימה כוח את להוביל נבחרתי

לחמדיה. הייתי המפקד.

*

שליד מהבסיס השקיעה עם יוצאים הקיבוץ, אל בטרמפים נסענו
שאן, מבית קילומטרים חמישה חמדיה, אל בלילה מגיעים שבע, באר
בחדר הסלון רצפת על שינה בשקי ישנו גבעה. ראש על הכביש, בקצה
מחומם היה החדר לשעבר. מסגר לצוות, מחברי אחד של הצעירים
לתוכו כימי, ניקוי ואבקת סולר ריחות אד עלה השינה ומשקי מדי,

התעוררתי. השמש רק עלתה. צריך לקום לעבודה.

היה זה גם חברי. את להעיר ניסיתי והחובה הבהילות בתחושת חדור
עם בבהלה שמקיץ אחד אותו המעיר, עצמי, על נטלתי אותו תפקיד

קריאת ההשכמה הראשונה, ומתעקש שלא לחזור לישון.

חכמים היו שהם מכיוון ואולי בכירה, סמכות בהיעדר הפעם, אולם
אפשרי. בלתי היה הדבר במאמץ, תועלת שום שאין והבינו ממני,
הללו הניסיונות כל הועיל. ללא אך קפה, הצעתי אמרתי, טלטלתי,
המלווה כוללת, התעלמות בצורת הופיע אשר בסירוב, נתקלו
במקום המצב עם להשלים בחרתי וזועמות. אקראיות כתף במשיכות
אזרחיים, רגילים, בגדים מהתרמיל שלפתי כולל. לעימות להיכנס

ועטוי בתחפושת, לא חייל, יצאתי אל הבוקר הקיבוצי.



*

חדר בבניין כולם נפגשים עכביש, קורי כמו נמתחו אספלט שבילי
שקט היה הכל מחלידים, מתכת צעצועי דשא, נמוכים, בתים האוכל.

כל כך.

תחושת פריקת העול הייתה כובשת.

זו מיומנות לצחצח הצלחתי אך כן, לפני רב לא זמן לעשן התחלתי
לעשן ובחרנו נולדנו נובלס, היום, של הראשונה הסיגריה במהירות.
צרבה הוא, גם קיבוצניק אחר, צוות חבר שמה את שפירש כפי סמים,
הפה, הבל אדי עם התמזג עשנה הנכונה. במידה בדיוק ראותי את

מוחשי למגע באוויר הצונן.

כמעט שהייתי כך בקיבוץ, מאוחר עד שינה של יום שישי, יום היה
בודד בתוך חדר האוכל הענקי.

המשפחות רקמו אותם מדובללים, שטיחים נתלו האולם קיר על
חברי של משפחתו שם את זיהיתי הטלאים שמיכת במארג השונות.

לצוות. פיסת הבד שלהם הייתה דהויה במיוחד.

יחידי יושב לבנה, וגבינה מלפפון עגבנייה, ואכלתי קר, שוקו שתיתי
ליד שולחן ארוך מדי.

*

ואז ראיתי אותה.

כתובת פרצוף. ועגולת קרחת המזון, עגלות ליד שם, עברה היא
המעיל כתפיית כאשר לרגע נחשפת מכתפה, אליי הציצה כהה קעקע
מה זמן איבדתי אותה לאהובה כך כל דומה הייתה היא נשמטה. שלה

לפני כן. לא ידעתי מה אני מרגיש.

ופרוסות ריבה לבן, מגשה אל אספה כאשר בה לבהות המשכתי
התיישבה כאשר שמחתי רוגע. של בהילה עטופה כך, כל דומה לחם.



בגבה אליי, גם היא בודדה בשולחן אחר. נשמתי.

מתקשה האחרונה, העגבנייה בפרוסת נגסתי כלום. עשיתי לא אבל
עוד שלחתי המגשים פינוי נקודת אל בדרכי ממקומי. וקמתי לבלוע,
כך כל תגובה. או זיהוי ללא שלי, דרך חלף מבטה לכיוונה. חפוז מבט

דומה, כל כך הרבה שלווה.

*

של הקפה נס בפולחן שקועים חברי היו החדר אל חזרתי כאשר
הבוקר. הצטרפתי אליהם, שתקנו בצוותא, מתכוננים ליום העבודה.

אלה שבימים העובדה את לנצל בכדי השבוע בסוף לקיבוץ הגענו
סודיות. של עיין מראית על לשמור יכולנו כך במסגרייה. עבד לא איש
כחייל העבודה. של הסופית המטרה מה ידעתי אני רק שלושתנו, מבין
הפריע שהדבר נראה לא הזו. בידיעה חברי את מלשתף נמנעתי נאמן,
דברים של למעות נפרט פרקטי, באופן התבטא הסוד עוד כל להם,

שצריך לעשות.

*

מתכת בפסולת העמוס הנטוש, באולם עובדים ושייפנו, חתכנו
גבולות את הגדירו אותו שמלווים האור וברקי הריתוך ריח מחלידה.

הבועה.

מתכת קיפודי בונים יותר, לגדולים קטנים צינורות חיברנו
במתקנים השימוש אפשרות נראתה שהתקדמנו ככל מסוגננים.
ברור היה המטרה של המשמעות חוסר יותר. מופרכת המסורבלים
ההלחמות המקצועיות. העבודה, החשובה, הייתה הדרך אבל אז. כבר
להיות צריכים היו הצינורות וטובות. חזקות להיות צריכות היו
כל שיותר. כמה לייצר וצריך הכל, את לצבוע גם וצריך מלוטשים.

הצרכים הללו החליפו את הצורך לדעת, להבין או לחשוב.

*

אכלנו צהריים בחדר האוכל, אבל לא ראיתי אותה.



מתעקשים שכולם היה ונראה הקיבוץ, כל את פגשנו כבר הפעם
הרבה, חייכתי קורה. מה מתבשל, מה לברר בשלומנו, להתעניין
את אודותיה לשאול העזתי לבסוף אחריה. העת כל מחפש שתקתי,
הבעתי לא פירטתי, לא מדבר. אני מה על ידע לא הוא לצוות. חברי

התעניינות גדולה מדי, התביישתי.

לא בנייתו אשר עץ מבנה הצעירים, מועדון אל הלכנו האוכל אחרי
היה אפשר מהמרפסת הקיבוץ. לגדרות מעבר אל הצופה הושלמה
אל לחזור רציתי לא שאן. בית עמק את המקיפים ההרים את לראות
באחת להיבלע העדפתי באוזני. צלצלו עדיין המתכת אנקות המסגרייה.
מה באמת וזה ולשתוק. סיגריה עוד לעשן הישנות, מהכורסאות

שעשינו, לזמן מה, עד שרגש החובה התעקש להתעורר ממנוחתו.

*

עד וצביעה, ליטוש ריתוך, חיתוך, של עבודה, של צהריים אחר
שיורד הערב.

מתכת היומי, העמל פרי את ניילון בשקיות נושאים החדר, אל חזרנו
מעובדת שתפקידה להעלים ג'יפים.

לבדה. לשלנו, מקביל שביל על הולכת אותה, ראיתי שוב ובדרך
חברי של ליבו תשומת את אליה עוררתי אבל כלום, עשיתי לא ושוב
לא בכלל היא מזה, וחוץ אותה, הכיר לא בהחלט הוא לא. לצוות.

משהו.

לה נתתי נוסטלגיה. של משמעותה את לו להסביר ניסיתי לא
להיעלם בין שורות הבתים, בתוך אפלת הערב.

*

זו כולם. על הכל יודעים כולם בו קטן, מקום להיות אמור קיבוץ
בזמן זה על חשבתי משק. בן כל עם לשיחה הבסיס יסוד, הנחת



הייתה אכזבה לא המתכתית. הנסורת את מעצמי שוטף שהתקלחתי,
את האדימו החמים המים האתגר. מול אל והתרגשות תימהון אלא כאן,
לשמש, נחשף ולא כמעט אשר העור, של בהירותו את מדגישים בשרי,

נידון להיות כלוא תחת המדים.

הכוחות זר. מעטה גופי עליו עטה החיילות, שנות הללו, בשנתיים
ששוקל תרמיל לסחוב קילומטר, ועשרים מאה ללכת לי שאפשרו
מעין מעטה, מאותו חלק היו מתח עליות עשרים ולבצע קילו חמישים
אבל הפעולות, לביצוע ההוראות את נתתי אומנם חיצוני. צב שריון
שלי, הגוף היה לא זה וקטוע. מגומגם היה אליי התחושות של המעבר

זה לא הייתי אני, זה היה חייל זר, עמו אני חולק בעיקר את הכאב.

*

ביחידה שירותי את התחלתי איתו הלוחמים צוות את לעזוב נאלצתי
לא שלי הגב בכאב. לעמוד יכולתי שלא מכיוון לכן קודם שנה כחצי
שעות ארבע מאשר יותר לישון יכולתי לא לשריון. להסתגל הצליח
קשת כמו לאחור, בכוח מכווץ גופי כאשר מתעורר והייתי מאחר
חסרת כותרת קצין, שאינו מפקד מש"ק, להיות הפכתי הפוכה.

חשיבות, מדריך במחלקת הסיור, אחראי על ניווטים והסתוות.

לרגע, ולו אוותר, שאם התחושה גם כמו פעם, אף הפסיק לא הכאב
אבל אותו. להרים אצליח לא שוב השריון את ואשמוט הריכוז על
שום השכמות, את המקיפה מתמשכת בעירה רק נסבל, היה זה עכשיו
בחדר המראה מול אל זה, כגון ברגעים אתו. להתמודד אפשר שאי דבר
הכבד לריח בדומה ומוכר, מרגיע משהו גם בכאב היה הזעיר, המקלחת

והעוקץ של הסיגריות, אותו ריח העוזר למעשן להכיר את עצמו.

אותי. ימצא שלא כדי הכאב, מפני עצמי את שהסוויתי לומר אפשר
בנהלים מושאלים, התנהגות בדפוסי מלאכותיות, במחשבות השתמשתי
ולפעמים מפניו, עצמי את ולהסתיר האשליה את לבנות כדי ובפקודות

הצלחתי.



*

שתינו וורמוט זול בכוסות זכוכית גבוהות, קר מהמקרר. נרדמתי.

תהיה שהיא להיות שיכול לי אמר לצוות חברי כשהתעוררתי
בדיסקו, כי הרי כל הצעירים הולכים לשם.

ושקט. צלול והייתי כלום, על חלמתי לא כך, אחר שעתיים היה זה
לקרוא צריך כך לג'יפ, שושנה השולחן. על מונחים היה המתכת מתקני
פתרון הסיור, מחלקת צוות כל של משותפת ומחשבה פיתוח פרי להם,
שנראה פשוט ואלגנטי כאשר שרטטנו אותו, ומסורבל וגמלוני עכשיו.

בכדי להעלים ג'יפ צריך משהו מעט יותר מתוחכם מזה.

עלובה והתוצאה מאחר משמעות, חסרת היא שהשקענו העבודה כל
לא הדבר מה ומשום עכשיו, רק זה את ראיתי שמישה. בלתי למדי,

העכיר את מצב רוחי כלל.

יכול להיות שהיא תהיה בדיסקו. וזה מספיק.

*

שבכל כנראה בתרמיל. אתי לקחת שהקפדתי יפים בגדים לבשתי
היו המכנסיים החייל. תחפושת עם לחלוטין שלם הייתי לא זאת
מחברי ומעיל חגורה השאלתי נורא. היה לא זה אבל לגמרי מקומטות

לצוות. נראיתי בסדר.

על דיברנו ולא כמעט קסטות, שמענו שהלכנו, לפני קצת עוד שתינו
הצבא.

יצאנו אל הלילה, הסתובבנו בין בתי הקיבוץ.

שבחופשה. החיילים של היחידי המפגש זמן הוא בערב שישי יום
מוצאות שנייה שבת מדי שמתנהלות יחסים מערכות מועבר, מידע

דרכים להתפתח.



בדרך הנאספת החברים חבורת בשולי הולך זה, לכל חיצוני הייתי
של המרכזי האירוע הערב, ארוחת את פספסתי כשישנתי הדיסקו. אל

השבוע. אבל לא הייתי רעב. אורות צבעוניים נראו מרחוק, הדיסקו.

*

לבד, בבית, רק אלא בציבור, לרקוד הצלחתי לא כן לפני פעם אף
לא בסביבה אנשים עוד כשהיו הסטריאו. מערכת של הרמקול אל צמוד
שיכור כשהייתי לי. עזר לא האלכוהול אפילו להשתחרר. הצלחתי
בעיקר אותה הכרתי אך התנועה, אהבת אל נמשכתי זזתי. ולא דיברתי
היה בתנועותיה רקדנית. הייתה לשעבר אהובתי והכאב. הקושי דרך

משהו רך ונהנתני. התגעגעתי אליה.

*

של הפנימיים קירותיו הקיבוץ. בפאתי ישן עופות בלול שכן הדיסקו
עליו הניע מראות וכדור שחור, צבועים היו הארוך הבטון מבנה
הייתה לא היא בירה. שתיתי הבר, אל נצמדתי צבעוניות. אור נקודות

שם.

והיא לא הייתה גם אחרי עוד שתי בירות.

*

שהיא ידעתי זהות. וחסר בסיסי רוקנרול פשוטה, הייתה המוזיקה
ומדברים. רוקדים בשלהם, שקועים היו סביבי האנשים תבוא. לא כבר
להשתלט לקצב נתתי המשותפים. ומזיכרונותיהם מהם חלק הייתי לא

עלי.

נוצר שבטי מעגל הרחבה. אל אותי ומשך אותי תפס לצוות חברי
שביר הייתי לי. אכפת היה לא מכניות. בתנועות הקצב אל מגיב שם,

מדי בכדי להתבייש. התנועות סחפו אותי.

צלול אך אומנם, ורגעי חלקי אושר, פתאום עלה התנועה ומתוך
ושלוו.



*

רקדתי, ולא עניין אותי שום דבר אחר.

התנתקתי, או אולי להפך.

רוצה שאני מה בין המתמשכת הסתירה לי, הפריע לא כבר הניתוק
נעלם. השריון לרגע. להתקיים חדלה כאילו עושה שאני למה
אלו כל הכמיהה, להשגה, ניתן הבלתי אחרי הרדיפה הנוסטלגיה,

נפרטו למעות של תזוזות ותחושות.

רקדתי, ושיזדיין העולם.



אנה פרנק

)42°(פורסם במקור במגזין 

קם בבוקר, מדליק סי אן אן, שותה קפה, מעשן סיגריה.

דרכון לקבלת בקשה מגיש אני בו יום בחירות, יום היום, גדול יום
גרמני, יום בו אבדוק אם אנה פרנק בבית.

ממני מונע אבל אנה, מבחינת נוח שיותר מה אגב, באמסטרדם, אני
אצלכם, שם שמתרחשת לדמוקרטיה העגומה בחגיגה מלהשתתף
ידוע כבר שהכל טוענת אוונפור כריסטיאן אפילו נורא. לא בלבנט.
המחכה הקטסטרופה יותר. גרוע רק שיהיה, הוא שהיה מה מראש.

מעבר לפינה מודחקת. זה פחות מסובך, ככה.

האחורית? לדירה משפחתו את כשהכניס אנה של אבא חשב מה
עם של גדלות ושאיפות רוע נטול לעולם משם שיצאו חשב האם

הרואה בכל השאר נחותים לו?

ניצול רמייה, רדיפה, להשפלה, נפלא מניע איזה העליונות. רגש כן,
השונאים האוהדים אחוות הלאומית, הגאווה שבט. מדורת איזו ורצח.

כל מי שהוא לא אנחנו, נשמע מוכר? בטח. רשעים הגרמנים האלה.

החולפים לעננים מבעד מציצה נמוכה שמש אירופאי, חורף יום
רגועים. חיים מצלצלים. הפעמונים הכנסיה. לצריח מעבר ברוח
בלונדינית אישה שמולי, בחלון לרחוב, מעבר דשנה. בוקר ארוחת



הוא האחרונים. הליטושים בשלב שמן, בצבעי גדול ציור מציירת ויפה
לכאורה שוכבת. דמות הוא רואה שאני שכל כך באלכסון, אליי פונה
לכאורה וכותב, יושב שמולה, הגג עליית בחלון בי, מבחינה לא היא
מפוקפק כבוד והמון הזו, בעיר יש חלונות המון בה. מבחין לא אני

לפרטיות.

לא כמה נמוך, ההצבעה ואחוז שעות, חמש כבר פתוחות הקלפיות
על כמושתת נראה הכל בו במקום כאן, רלוונטי, לא כמה מפתיע,
על הזו, הציירת את להשתנות. יכול לא דבר שום כאילו מסורת,
שנים, מעשר יותר כבר מכיר אני המרוכזת, והבעתה הקבועים מנהגיה
ההיסטוריה מאות. שלוש בן הרחוב כאן. שהיתי בהן קודמות מפעמים
נטולת כמעט רציפה, היא אבל שנים, באלפי נמדדת לא אומנם כאן

מהפכים.

אלה על גברה המכונה בו הזמן כמובן, דרמטי, אחד למהפך פרט
כלואה זה, כל של באמצע היית את אנה. שלך, הזמן לשרת, שנוצרה
הגיעה כבר שהקטסטרופה התמוטט, שעולמם אירופאים מלא בבית
יש בבית, את אם לבדוק צריך אני לפניהם. עוד מכל הרע אבל אליהם,

המון דברים שאני רוצה לשאול אותך.

צריך מקומיים. לא של כזאת, מפה השכונתית הטבק בחנות קניתי
מסומן אתה כאן. קלון, אות זה מהכיס. להציץ לה לתת שלא להקפיד
הגרמנית, בקונסוליה פגישה לי יש אבל כמטרה. ולכן כתייר, מייד
רב, בכסף שתורגמו תעודות מהארץ, שהבאתי מסמכים להגיש צריך
צאתה לפני בטלפון, נחמדה אך רשמית שנשמעה קניג, לגברת
לאחר, לי בא לא מה ומשום מדויקת, שעה איתי קבעה היא לחופשה.
לעבור רק אספיק אולי נמצאת. הקונסוליה איפה לדעת רוצה אני ולכן
להציץ. נורא, לא אבל הדרך את מאריך קצת זה אנה, של הבית ליד
אופציה מסתמנת הבית. מול ממש מומלץ, פאב מסומן במפה אגב,



להשתכרות צהרים.

ומתעניינת, חביבה כצעירה, התגלתה קניג וגברת נמסרו, המסמכים
במבוך אותי הוליכה היא לה. מתאימה לא שבכלל חצאית לובשת
תמימה דלת דרך הגרמנית, הקונסוליה של והמסדרונות החדרים
שחלונו המרווח, משרדה עד נסתר, מדרגות גרם מתגלה שמאחוריה
שנשר קרטון תיקי העיר. של הנמוכים גגותיה אל צופה הגדול
כתוב צהוב פתק השולחן, על מסודרים בראשם מתנוסס הרפובליקה
היא לפניה. מוכן כבר שלנו התיק מהם. אחד לכל מהודק יד בכתב
עוד עוזבת שנתיים, כבר כאן לברלין, הבקשות הגשת על אחראית
ישראלים. שלה טובים הכי שהחברים ומובן זרה, מרגישה עדיין מעט,
תוצאות את לה מפרש אני בה במקצת, צדדית חד שיחה ניהלנו
ומהישראלים, מברק, אכזבה אנחות חולקים שנינו הצפויות, הבחירות
המשפחתי, מהסיפור חלק בפניה פרשתי ובכלל. ומהפלשתינאים,
סבי. של אזרחותו גזל, שמא או אובדן, נפתולי קיצור
אין בחסד. ולא בזכות לי מגיעה האירופית, ולכן הגרמנית, האזרחות

טעם לשום רגשי אשם.

מעניין. סיפור רק קניג, גברת עבור רלוונטי ממש לא זה כל אבל
נארזים ומקוטלגים, מאומתים והם לברלין, שמשנים הם המסמכים
אליהם, מוצמד חדש צהוב כשפתק השולחן על מונחים בתיקייה,

וישלחו מחר לארכיון הראשי.

אנה, של הבית דרך עברתי הנחמדה הבירוקרטית עם לפגישה בדרך
באמסטרדם, רבות שהייתי למרות פעם, אף פניו. על חלפתי רק אבל

לא נכנסתי פנימה.

חוסה מוזיאון, וזכוכית, ממתכת אנמי מבנה אליו שצמוד בית, סתם
וקבוצת במיוחד, קרה כנסיות ליד הרוח גדולה. כנסייה של בצילה
המפליגה מסירה שירדה מעוצבים, אירופאים, וצעירות צעירים
פנימה. נדחקה עיניים, מעירי בשלטים מסומן במסלול בתעלות

) פרינס תעלת היא Prinsengrachtהכתובת שמתעניין.263 למי (



תחנת פרנק, אנה של הבית זה תשאלו. רק זה, איפה יודעים כולם
כמעט בה שאין שנראה הזו, התיירות בעיר המוזיאונים בסיור חובה
יחסי של בעבותות קשורים פה, עוברים או שגרים זרים אלא מקומיים,

מוכר וקונה, מסורת והרגלים.

אנה, את אטרקציה תיירותית.

גרוע מזה. יש לך לוגו.

צר, בסנטר נוסטלגית, לבנה שחורה בצללית פנייך, של האייקון
התיירים במפת מופיע מסודר, לא בשיער ושקועות, גדולות בעיניים

שקניתי, מוטבע על ציור ביתך.

יש לך פוטנציאל להיות הצ'ה גווארה של היהודים.

חולצות אופנה, מוצרי של ליין ביחד נריץ אולי אנה, אומרת, את מה
עליהם נדפיס לקססה. קופסאות מציתים, לתקליטים, צד תיקי טריקו,
כתובת ונוסיף להחליט, קשה בצהוב, או לבן בכחול שלך, הפנים את
לשכוח, ולא לזכור כמו: משהו תמיד, לניצחון לעד הומאז' למטה,

"2REMEMBER & NOT 2FORGETזה מעודכן, זה קליט, זה "
המלחמה של הרשמית החולצה להיות יכולה זו יתפוס. זה עכשווי.
אחוז עשרה מעבירים שאנחנו ונגיד ברווחים, חצי חצי נתחלק הבאה.

לקרן נפגעי פעולות הטרור.

את ברלין, את מנהטן, את נכבוש מותק, ואני, את עסק? עשינו
בסיור תחנה מקבלים סתם לא תצטנעי, אל סלבריטי, את כולו. העולם

המוזיאונים, את מנוף כלכלי ופוליטי.

אה, כן, וחוצמזה, אה, אני קצת נמשך אלייך.

בכל אתך. עדין להיות צריך נפגעת? לא את זה, את אמרתי טוב,
רוצה לא אני אבל התמימות. אובדן סף על מתבגרת, נערה זאת,
הסופים של האימא על הרע, הסוף על עכשיו, האובדן על לחשוב



של הקר בחורף בלזן בברגן הטיפוס מגפת על לא1945הרעים, ,
רחוק, חודשיים, מהאפשרות לסוף טוב.

מה הוא שלך, האלמוני המוות הזה, שהסוף להודות שחייבים למרות
שהביא לך את תהילתך.

ניתן אך וסוטה, מצמרר מוזר, בעולם התבגרות על כתבת את
רגישה נערה של רע סוף עם קשים נעורים נעורים. חוויות על להבנה,
להזדהות אפשר מוזיאונים. בסיור לתחנה להפוך כדי מספיק פשוט זה
טוב? כך, אחר אבל בבית, את אם לבדוק צריך אני נתפס. זה זה, עם
הולך להתחיל. עומדת וסערה אן, אן בסי המצב מה להסתכל רוצה אני

ונהייה קר.

דשנה, צהרים אחר ארוחת לי בישלתי מהגשם, להתחמק הצלחתי
יומן. כתבת את גם בציירת. בהיתי הגג, עליית חלון מול התיישבתי
גדולה ספרים בחנות ביותר, המעודכנת האנגלית בגרסא אותו, קניתי
הגדולים מהספרים "אחד המחמאות: מופיעות מאחור הביתה. בדרך
שוב, מלפנים, מודרנית", "קלאסיקה העשרים", המאה של ביותר
ההבעה את לאפיין ניתן פרטים, יותר לראות ניתן ובצילום פנייך,
מי כתוב לא במרחק. התלוי המבט את זמנית, בו והבוגרת הילדותית

צילם, אבל מוזכר למי שייכות הזכויות.

בעלת הענקית בחנות קיים שיהיה, ככל חשוב אנה, שלך, הספר
לבקש צריך הייתי אותה וגם הזו, במהדורה רק העמוסות הקומות חמש
בשנות תהילתך, את לך שהביאה מזו שונה הזו הגרסה במיוחד.
בידי שנערך מקוצר נוסח היה אז שפורסם מה והשישים. החמישים
אביך, והושמטו בו קטעים שעלולים לפגוע בניקיון המוסרי של דמותך.

שעשית העריכה ניסיונות כולל קיצורים, ללא השלם, היומן זה כעת
מיוני וקצת, שנתיים יפורסם. הוא אחד שיום כשחשבת אז, 1942את,

אוגוסט בחייך.1944ועד מציינים333, בהקדמה נאה. הספק עמודים.
מפורסמת, להיות רצית האם היסטורי. מסמך אלא ספר סתם לא שזהו



או שהיית מסתפקת בלהיות כותבת טובה?

הצפוי על מבשרת כריסטיאן אצלכם, ועשר כאן, תשע בשעה
או דשנה ערב, לארוחת מישהו הזמינה הציירת קליימקס. אנטי מראש.
כך והאטומים, האדומים הוילונות את הסיטה היא וכעת יודע, איני לא

שאי אפשר לדעת מה הם עושים, או אם הם בכלל שם.

אשלים שכעת לי נראה אך פספסתי, הצהריים השתכרות את
גג, בעליית שולחן מזהרת. בדידות לי מאפשרת הזו העיר פערים.
בזמן שלי אבא של העסק על כאן שומר אני וויסקי. כוסית מחשב,
בתוכו כלל אנה של הכלא קצת. כלוא בעניינים, מטפל בחופשה, שהוא
ליומן. דרכה את מצאה שלה הבדידות הם. גם אסירים אחרים, אנשים
המוות. היה שלה הגג עליית לחלון מחוץ שהמתין מה
כפי המוקום, הזה, במקום להיות ניתן שרק ככל מקומית הייתה היא
גזעית, שייכות הייתה שלה היהדות תושביה, בידי אמסטרדם שנקראה
את הפכה אחר עם של לאומנות לאומנית. לא מתונה, ותרבותית דתית

השייכות הזו לחטא שדינו מיתה.

אני שונא לאומנות.

אנה, מה היית מצביעה?

היו החדשות כאשר פתאום, ומוזרה זרה מרגישה היית האם
מבשרות לך שהלאומנות והאמונה בצדקת דרכינו שולטים ברמה?

תתחתני איתי, אנה, אחרי שתתבגרי?

האלוהים מהומת מול כמגן בכתיבה נשתמש משותף, יומן נכתוב
בבית. את אם לבדוק צריך אני ראשנו. על שתיפול

אני שיכור ומאוכזב מספיק, ויש לנו כמה דברים לברר.

יודעים לא עוד שהם חבל שלו. התבוסה בנאום בבחירות זכה מצנע
צד הוא הרע, בסוף שבטוח זה המפסיד, הצד אן. אן בסי שם, זה, את



המהורהר החיים רצון אלטרנטיבה. הייתה אנה בו. להיות יותר מעניין
למרות קיימים המתפרצות ותשוקותיה סקרנותה רצונותיה, שלה,

המוות המצפה מעבר לפינה. שמח באלטרנטיבה.

*

זה במקום מדי. קר היה אתמול. שלך, הבית אל הגעתי לא בסוף
להיכנס כדי כאן. שלי הקבוע המקום האנרכיסטים, של בפאב עצרתי
ככה בפניך. תיפתח גדולה שדלת ולחכות בפעמון לצלצל צריך פנימה
יודעי לאחוות שותף שבפנים מי וכל בחוץ, נשאר התיירותי הרחוב
ציור שולחן. על מונחים מסמכים צילום במכונת ששוכפלו דפים הסוד.
האיחוד של היחס נגד מחאה אירופה, פני על ענק קרס צלב של
קורה זה הקבלות, לעשות קל כך כל זרות. אזרחויות לבעלי האירופי

מעצמו. 

פרנק אנה דרכו. מפוענחים הרגילים שהחיים משהו היא מיתולוגיה
בידי לכלי לסימבול, הפכה הזדככה, דמותה מיתולוגית. דמות היא

אחרים.

לידה תאריך עם אמיתי, אדם שהיית יודע אני אנה. מחמאה, זאת
יפה שכתבת הוא מזלך מוקפד. ויומן משוער, מוות ותאריך מדויק
עליך, לכעוס אפשר אי זה בגלל קדושה. לפרה להפוך בכדי מדי וחשוף

או על השימוש שנעשה בדמותך.

כך כל הכוחנות. בפני להתרפסות ללאומנות, אדם קורבן היית את
אזרח להיות הולך אני הקורבנות. כל על חבל כך כל אנה, עלייך, חבל
האירופאית האופציה בסדר. שיהיה הבטיחה קניג גברת גרמני.
אני הקודש. בארץ המשתולל המולך פולחן לאור במיוחד מרגיעה,

הולך לישון שיכור.

*

כן את סובבה היא הוילון. את פתחה הציירת יורד. גשם בוקר.
פורטרט זה עבודתה. פרי את לצלם שתוכל כך אותו והעמידה הציור,



רואה אני אותה שגם הספה על בערום שרועה היא בו ענקי, עצמי
בחדר. מציצנות על גבי מציצנות.

עדיף לא? נוותר, אומרת? את מה אצלך, לביקור בקשר מה אז
לקרוא את הספר שלך במקום.

עונים מה מקומיים, של בדיחה שכזה, אמסטרדמי לשון חידוד יש
איפה יודע אתה האם "סליחה, כבד: במבטא שואל גרמני תייר כאשר

הבית של אנה פרנק?".

אבל לפינה, "מעבר כמו: משהו ואומרים הכנסיה, לעבר מצביעים
אני לא חושב שהיא בבית."
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הכוס שלך

עזבת אותי, מתגעגע לכוס שלך.
כך הגדרת מה שכתבתי פעם,

בקיץ שיכור.
ועכשיו עזבת אותי, ונו, כן,

מתגעגע,
אבל לא רק לכוס שלך,

הוא רק אחד מסך האיברים,
והתחושות,
והגעגועים,

רק אחד מסך יותר גדול,
כזה מין סך הכל,

שכולל את כל אותם,
הגעגועים.

שותה כאן, לזכרך,
ולזכר הכוס שלך,

אמרתי לך פעם שאני אוהב את הכוס שלך?



מפגשי לילה

א‘ 
 

הלקוחות את לראות אפשר הבר שמול הקיר שעל העגולה במראה
מקרב אליהם, רוכן העין, מזווית עצמי, את לראות יכול אני מאחורה,

אוזן לפה.

מה תשתי?

עוד לה לתת יכולתי להתנהג. איך יודעת לא עדיין כאן. חדשה היא
טוב, מסודרת שהחולצה לבדוק הגבוה, הכיסא על להתיישב זמן.
כח לי אין אותה. להפחיד ניסיתי ריק. כמעט בר מסביב. להציץ

לבחורות בודדות הלילה.

ג‘ים מזמינה ממני, קצת משועשעת שלה, בבטחון אותי מפתיעה היא
אני יפה. שותה גדולה, מנה לה מוזג כשאני מחייכת קרח, מעט עם בים
פותח. שאני בחשבון שם לה נותן הקופה, שליד המחשב עמדת אל נסוג
אותו המתולתל ובשיער בה, נוסף קצר מבט אחרי אבל בשחור. סקסית
ליפול לא המשחק, את לשחק לא אצבעות, ארוכת ביד פורעת היא

לזה, אני מוחק את המילה הראשונה, והיא נשארת רק בשחור.

השכנים מפחד חלשה והמוזיקה ריק, די שאמרתי, כמו ממנה, חוץ
להשתכר. לא הצלחתי פעמי, חד כמעט באופן שהיום, זה ובעקבות



כמו אותה לגמור אצליח שהפעם המשמרת בהתחלת לעצמי הבטחתי
יהיה כבר אותי, להחליף גלי תגיע כאשר בבוקר, שבשמונה שצריך.
קפה איתה אשתה עוד ואני ומאוזנת, ספורה תהיה והקופה נקי, פה
בשעה מחר לקום חייב אני לישון. אלך כך ואחר בוקר של נעים
רק ושתיתי בלעשן, הסתפקתי אז יום. עוד לבזבז לי אסור נורמאלית.
ועכשיו המלצרית, חמוטל ועם המטבח עובד טים עם צ‘ייסרים ארבעה
תהיה הזאת שהמשמרת סביר סיכוי ויש מפתיע, באופן בסדר, אני

משעממת כראוי. כל עוד לא יהיו בחורות בודדות.

אני רועי, אגב, אם לא היכרנו. אני מוזג פה כבר ארבע שנים.

מאלה לא אפילו היא ממני. לה איכפת לא שואלת. שהיא לא
דיאלוג מנהלות הבר, על אותו ושמות שלהן הפלאפון את ששולפות
נשענת בהנאה, בריכוז, יפה, שותה היא אליהן. מתקשר שלא מי עם
המעוותת, והעגולה, הגדולה במראה אליו. רכונה לא מעט, רק הבר על
אפשר לראות אותי ואותה, משני צידי הבר. אני זוכר כשהביאו אותה.

מאלה אחד לקוח, הייתי עוד שנים. עשר איזה לפני היה זה
לילה היה זה הלילה. כל שפתוחים במקומות ויושבים לבד שמסתובבים
בטח מישהי. עם להתחיל שניסיתי חושב אני כבדה. שיכרות של
אז, מפגר, די הייתי עלי. שתרחם ניסיתי שלי, הצבא על לה סיפרתי
שבשלוש הוא העניין העניין. לא היא אבל אותי. שתציל מי חיפשתי
איתם סוחבים ומיקי, שאול פתאום נכנסים לגמרי, שיכורים בבוקר,

את המראה שהייתה תלויה...

אליה. מתקרב צ‘ייסר, לעצמי מוזג אני בעצם. משעמם, די סיפור זה
הכוסות, את מרימים אנחנו אמיתי. שלה החיוך אליי. פונה היא

מצליבים עיניים, לא צריכים אפילו להגיד לחיים.

למרות צייר לו קורא אני הקיר. על שעון הבר, בפינת יושב הצייר
כאלה ודברים בשמות, טוב לא אני כן. לפעמים אבל לא, הוא שעכשיו



עורך שאני בחשבונות הקבועים ללקוחות לקרוא איך לדעת לי עוזרים
הרבה אוהב והוא שלא, וגם מצייר שהוא גם ערק, שותה הצייר להם.
קרח, וכוס מים ליד. הוא מסתכל עלינו מהצד, מרים גם הוא את כוסו.

יפים ביחד.

מה? אני מתבלבל לרגע ומנסה להבין מה הוא אמר.

אתם יפים ביחד.

צעירה אמנם היא והיא, אני מתאימים, אבל מאוד שונים צודק. הוא
אבל לא מדי, אני אמנם מבוגר אבל לא זקן.

תמיד הן בודדות. באמת לא פעם אף הן למישהו. מחכה בטח היא
בטח היא לאנשהו. בדרך שהן או דייט. חברה, חבר, למישהו, מחכות
מנה. עוד מזמינה כשהיא צ‘ייסר עוד לעצמי מוזג אני מעט. עוד תלך

אני מגביר קצת את המוזיקה, שייזדיינו השכנים.

*

נשארה היא לי. עזרה היא נקי. הכל מגיעה, כשגלי בבוקר, בשמונה
הלכה המלצרית חמוטל מדברת. לא כמעט איתי, שותה הסוף, עד איתי
בשש, הלך וטים להיזהר, לי אומרת בחיבוק, ממני נפרדת בארבע,
ישבנו לנקות, שגמרתי אחרי קפה לנו הכנתי לבד. אותנו משאיר
כתפה, על יד להניח כדי מספיק שיכור הייתי תבוא. שגלי וחיכינו

לנסות ולמשוך אותה אליי. אבל היא נשענה לאחור.

של קיצור לא שזה נשבעה היא מרי. שלה, השם את יודע כבר אני
צביקה של השיר בגלל ככה לה קראו שלה ושההורים מריה, או מרים
דיברתי אני הסכימה. לא היא אבל לשמוע, אותו לה לשים רציתי פיק.
לחשוב יכולתי דברים, מיני כל שהיא לדמיין יכולתי קצת. היא הרבה,

שהיא תציל אותי.

לא היא הקריקטורה, את לה הראתי וקראנו. ישבנו הגיע כשהעיתון
צ‘ייסר. עוד ולי מנה עוד לה מזגתי לה. והסברתי מצחיק מה הבינה
התקשר בבוקר בשבע הקופה. את לספור בשביל מדי שיכור הייתי



לנו גילגלתי למשטרה. יקרא הוא הבאה שבפעם ואמר מלמעלה השכן
ג‘וינט.

במותניים, אותה ותפסתי התנדנדה, היא להשתין קמה כשהיא
שלי. לאגודלים מתחת מתפתלת היא איך זז, שלה העור איך מרגיש
העורף. את לי ליטפה שלה, השדיים בין הראש את להניח לי נתנה היא

נתתי לה ללכת, נתתי לה לחזור. היא לא דיברה הרבה.

הינהנה היא אבל הקשיבה אם יודע לא אני דברים. לה הסברתי
הזין על הסתכלתי כשהשתנתי, השירותים קיר על נשענתי כשצריך.

שלי, חשבתי עליו בתוכה, שיננתי את השם שלה. מרי, מרי.

אבל עצבנית, כשהיא להראות לא מנסה היא מרוצה. הייתה לא גלי
לא בבוקר. לקוחות כשיש אוהבת לא היא אותה. מכיר כבר אני

סיפרתי לה שהשכן התקשר. הרגשתי שהמילים מתערבבות לי.

לפני פעמיים הכסף את ספרתי סיגריות. לקנות איתי באה מרי
על כמו מוזר, עלי הסתכל הוא שטעיתי. יצא זאת ובכל למוכר, שנתתי
לי, אמרה היא אצלך, לישון באה אני מדי. יפה בחורה שלצידו שיכור
שלא בי תמכה והיא עליה נשענתי היום. הביתה ללכת רוצה לא אני
את לנו מפנים יומם את שמתחילים כשאנשים בצוותא כשלנו אפול.

הדרך. אני לא זוכר יותר מהבוקר הזה.

*

מפשיטה היא קטועים. זה מלפני הזכרונות בתוכה. מתעורר אני
שקע הבית. אל חודר מהרחוב רעש המיטה. אל לטפס לי עוזרת אותי,
אליי. שצמוד וחלק עירום גוף מסתחררת. התקרה שלה. הצוואר
נטול גבר משרת בבר, עדיין אני שבו קטוע חלום שינה. של רסיסים
התחת ידי. כף בתוך מזדקרת שלה, פיטמה אותו. שאבין שרוצה שם,

שלה מתחכך בי. אני נכנס אליה.



עם איתי, זז מגיב, שלה הגוף אבל ישנה, עדיין שהיא להיות יכול
את עוטפת וחמה, רטובה והיא מערסלת. עכשיו, העדינה הסחרחורת,
מידת לפי בהזמנה יוצר שלה שהכוס כאילו בדיוק, לי מתאימה כולי,
חופן כשאני נאנחת היא למגע. קשה וקטן, מוצק שלה השד שלי. הזין

אותו. היא ערה. היא מתפתלת עלי.

לאט ומתגבר בהתחלה עדין לאט, אותה מזיין מעצמו, זז שלי האגן
מבקשת, היא נשיכות, בלי שלה. העורף את מוצא שלי הפה לאט.

פשוט תזיין אותי, תזיין אותי חזק.

עד אליה נכנס ברכי, על מעליה כורע הבטן, על אותה הופך אני
שלה והיד חזק. יותר טוב. כואב כואב? נאנקת. היא הרחם. עד הסוף,
מלא גדול, קעקוע יש שלה הגב על בעצמה. נוגעת מתחתיה, נשלחת
מה להבין מצליח לא אני מעורפלת. עדיין שלי הראייה בפרטים.

מצוייר שם. התחת שלה רך, לחוץ אל ירכי.

בי, משתמשת שהיא כמו בה משתמש שלה, במותניים אוחז אני
ידיים בשתי מאוננת היא ורעשים. צמרמורות שלה מהגוף חולב
שלה והשיניים המזרון, אל לחוץ הצידה, מוטה שלה הראש עכשיו,

חשוקות. לאט עכשיו, לאט וחזק, עוד קצת, עוד קצת.

היא יותר. חם נהיה שלה והכוס מבפנים, לרעוד מתחילה היא
אל נורא. קרוב אני בי. נוגעות שלה האצבעות קצות מתחתי. מתפתלת

תצא. בתוכי. תגמור עכשיו.

הכל כי לדעת אפשר אי שהיא. להיות יכול צועק, שאני להיות יכול
אני לתוכה. אותי חולבת היא משותפות. שלנו ההתכווצויות מעורבב.
ממשיך לצידה, מתגלגל אני נפסקות. שהרעידות עד לזוז ממשיך

לכרבל אותה אליי, בלי לצאת ממנה.

*

נזכר אני מרי. איננה. והיא ערב, כמעט כבר שוב מתעורר כשאני
טלפון. מספר שהשאירה, פתק אחרי מחפש מהמיטה, יורד שלה, בשם



שנותר היבש בקרום היא בכלל פה שהייתה לכך היחידה ההוכחה אבל
פני את בוחן אני כואב. שלי והגוף כבד עדיין הראש שלי. הזין על
בפיתויים. לעמוד יכול שלא נאה, גבר למקלחת. הכניסה לפני במראה

מתחת למים החמים אני מחליט שוב שעלי לשתות פחות.



ב‘ 

דבר שום מפה. ללכת צריך פני. את בוחנת אני השירותים במראת
את מרגיעה אני העצבנות. את עלי רואים נישאר. אם יקרה לא טוב
כלפי הפה של קטן בכיווץ מציירת, ואז אפשר, שרק כמה השרירים
הוא, הייתי אם אותי, מנשקת הייתי עכשיו מזמין. חיוך חצי מעלה,

הייתי רוצה לנשק אותי. 

בגלל גם לזיין שרוצים אחת אינטיליגנטית, אבל כוסית, אני עכשיו
ואני לזיין. רוצה שהוא אחת דברים. יודעת שהיא בגלל חכמה, שהיא

יודעת שאני פתטית. 

על קרות שלו האצבעות לידו. מתיישבת כשאני יד עלי שם הוא
וודקה של צ‘ייסר מסביבן. וחולני בהיר העור שלי, החשופה הירך
מצליחה לא שאני אלה שלו, החברים שני השולחן. על בשבילי מוכן
שמשון בסוד, אותם, מכנה ולכן שלהם, השמות את לזכור פעם אף

ויובב, בוהים בי, מעריצים אותו. יש לי בחילה. 

מנסה זזות, שפתיו על מביטה אני משהו. להם מסביר מדבר, הוא
שלו, הזה מהקול אותן לנתק מנסה קפוא, אחד ברגע אותן לתפוס
האלו השפתיים עם אותו. אהבתי פעם המוזיקה. מעל לנסר שממשיך
הלשון לגמור. לי ועושה לכוס אליי נצמד הזה הפה מתנשקת. אני
את מלחלחת הדיבור, שטף בתוך החוצה לשנייה שנשלפת הזאת,

השפתיים, מלקקת לי את הפיטמות. 

כדי ירכי, את ולצבוט פעמיים, זה את להגיד צריך הוא לך. חיכינו
שאבין שהוא פונה אליי. 

אני כוסו. את להשקה מולי מרים כשהוא אליו מחייכת שוב ואני
אוהבת אותו. הוא החבר שלי. הוא חכם. הוא אוהב אותי. 

בקול לדבר מתחיל בינהם, מתבלבלת אני יובב, או שמשון, ואז



אותי שורפת הוודקה מילים. בולע עדיין אבל בעצמו בטוח כזה, נלהב
מבפנים. היד המתה שלו רובצת עלי. צריך ללכת מפה.

*

על מתענגת לעצמי, זה את ממלמלת אני קורבן. אישה קורבן. אישה
אפילו ברחוב. מהדהד החומות הנעליים עקבי טיפוף העצמית. השנאה
שהוא עד שעתיים שעה עוד לו ייקח תלותיים. קטנים, שלי הצעדים
לאכול נלך וכשנקום בי, לגעת בלי למיטה ייכנס הוא הביתה. יחזור

ארוחת בוקר בבית הקפה החדש, ונשתוק. 

החולצה. בד עם מהחיכוך כואבות מקור, בוערות שלי הפטמות

לו. איכפת לא לב. שם לא מקרה בכל הוא חזייה. ללבוש צריכה הייתי
והמשעמם הסטנדרטי והזין הוא להזדיין. שיילך מעריצה. עוד רק אני
לנו היה לא זמן הרבה כך כל לו. מוצצת כשאני רק באמת שנעמד שלו,
צריך הוא ממני. מפחד הוא מלנסות. לי להיגמר שמתחיל טוב סקס

אותי כנועה ולא מסופקת. 

הייתי הראשון. הפתוח המקום אל נכנסת אני רגע של בהחלטה
אז, מגניבות, היינו קטנה. כשהייתי חברות, עם פעם, כאן יושבת
היינו כי פה אותנו אהבו משתכרות. וכבר בירה כוסות שתי שותות
הייתה נועה גברים. על לא בנים, על מדברות היינו שמח. עושות
ובכל קצת, רק תמיד שותה הייתה שירי מזיינת. היא מי את לנו מספרת
שמחה אני אליהן. מתגעגעת לא אני שטויות. הרבה עושה זאת

שהתרחקנו. 

לחפש באתי לא רגל. על רגל הבר, של בפינה לבד, ווודקה. בירה
לנשמה לי שייכנסו צריכה לא אני אחד. יש כבר רבה, תודה חבר,
לחכות לא כדי הביתה, יגיע שהוא אחרי עד לשתות כדי פה אני עכשיו.

לו במיטה. האלכוהול עושה לי צמרמורת. 



*

שיכורה. קצת שאני חושבת אני מתוק. הידרו, ג‘וינט. לי מעביר הוא
מים? לא, זה טוב. אולי בכל זאת מים. 

המגע אצבעותי. את עליהן מעבירה אני כאשר מוזרות שלי הפנים
מתנערת ואני עלי, מסתכל הוא ותפוחות. רכות שלי השפתיים מעקצץ.
טוב. סקס לי היה לא זמן מדי יותר מאוננת. בי הביט כאילו במבוכה,

אני לא רוצה שיגיד לי איך קוראים לו. 

ואני הרחוב, אל צופה חלון שעתיים? שעה? פה? כבר אני זמן כמה
גם מונית. ייקח בטח הוא שלנו. לבית בדרכו בו יעבור הוא אם תוהה
לכעוס אותו להכריח איתו, לדבר לו. לחכות ככה. צריכה, הייתי אני

עלי, להתפייס איתו, להיות כנועה עבורו. 

את לי שמלטף הגבר של היד מזה. יותר חכמה אני קורבן. אישה
בשליטתי. הן בי שעוברות הצמרמורות עכשיו, שלי בחירה היא הגב
רוצה אני רעה. להיות רוצה אני מספיק. נתתי כלום, לו חייבת לא אני
מבטים אליי שולחת אותי, מעצבנת הזאת הברמנית לשכוח.

ביקורתיים. אם הוא יציע לי לבוא איתו אלך.

*

דלת דרך כושלים אנחנו איכפת. לא לו אבל ישנה, שלו השותפה
לתוך אחורה, נשענת אני המיטה. אל ישר נורא, שחורקת שלו, החדר
מפשקת אני סתורים. סדינים מלוכלכים, בגדים אותה, שמכסה הבלגאן
על הקרירות משב את מרגישה מטה, לגלוש לחצאית נותנת ברכי, את
זה בסדר, ממש בסדר, אני מסתחרר קצת שהכל למרות הירכיים. פנים

מה שאני רוצה. 

פתוחות. כבר שלו המכנסיים שלי, האגן על מתיישב עלי, מטפס הוא
לדעת אותי, רוצה שהוא לדעת להרגיש, רק אותו, לראות לא מנסה אני
נורא, ויפה וזקור, גדול, בשבילי, משחרר הוא אותה הזו, שהזיקפה

היא בגללי. 



לפי זז אותי, מפשיט כשהוא שבמכנסיו הפתח מעל קופץ שלו הזין
את שורט שלו המכנסיים בד מתחתיו. מתפתלת אני שלו. ההתרגשות
הוא שלי. השדיים את לשות ידיו מיטלטל. החגורה אבזם ירכי. עור
שלי. לכוס בדרכו לעונג הופך והכאב אחת, בבת הפטמות בשתי צובט
להתרומם, לי נותן לא הוא אבל המזרון, על מעגלים מצייר שלי התחת

מרתק אותי אל המיטה, מכריח אותי לתת לו להשתמש בי. 

מנערת אני הבטן. מעל לי שמתנדנד הזה, הזין אל נשלחת שלי היד
את הכובד, סוחטת אותו כך שהעין שבקצהו נפערת לעברי. 

בוגדת שכמותי. אישה רעה וחוטאת. 

התחתונים את מוצאת רגלי, בין אל מאחוריו, שנשלחת שלו, היד
שום בלי מחליקה עבה ואצבע הצידה, אותם מזיז הוא שלי. הלחים

התנגדות עמוק לתוך הכוס שלי. אני נורא רטובה. 

את אוהבת אני בוגדת, זונה עצמי, את שונאת אני רטובה. נורא אני
אצבע, עוד הוסיף הוא בתוכי, עוד שלו היד את עכשיו צריכה אני זה,
את ולצבוט ללטף ממשיכה השנייה כשידו איתי, זז בפנים, חופר והוא
שמופיעה הרטיבות את צריכה אני ביד, זין צריכה אני שלי. הפטמה

בקצה שלו, אני צריכה לטעום. 

אני איפה חושבת לא בי, מביט בו מביטה אני עכשיו. להתפשט.
על רק אלא נראית אני איך חושבת לא מקפלת, לא הבגדים, את מניחה
באופן החוצה בולט הזין מצחיק. שלו הגוף שלי. הרגליים שבין החור

מגונה. גדול יותר ממה שאי פעם הכנסתי לתוכי. אני חייבת. 

מרגיש, והוא עכשיו, צריכה כך. אחר אולי לו, למצוץ רוצה לא
טובע אליו, שלי הכוס את ומרים בברכי אוחז למזרון, שוב אותי מפיל
לשלוט לנסות בטנו, שיפולי אל נשלחות וידי מדי, עמוק זה בתוכי.
שעמוק עד הסוף, עד פנימה נדחף נותן, לא הוא אבל החדירה, בעומק
בינינו, לכודות שנשארו שלי, האצבעות וקצות זזים, דברים שלי בבטן



אני שלו. הערווה בשיער המענג החיכוך אל שלי הדגדגן את חושפות
שומעת את עצמי צועקת. 

מזיין הוא שלו. אגן תנועת כל עם שלי בתחת מכות שלו הביצים
שאוחז הגל את לעצור יכולה לא אני לא. פעם שאף כמו נורא, אותי
קורבן. לא בוגדת. זונה. באמת. להתענג נותן לא מדי, מהר בי,
לצד השעונה המלוכלכת במראה מבחינה אני הצידה נשמט כשראשי
לפותים עירומים, גופות שני רואה דרכה, בנו מביט שהוא בכך המיטה,

ומסובכים זה בזה, יפה נורא. 

מעומק שעובר חשמלי זרם כמו כולי, את מטלטלות ההתכווצויות
ומעט באוזניים. הולם הדם מפרכסת, אני למוח. עד הגב דרך הכוס
אותי, לזיין ממשיך הוא איכפת. לא לו בוכה. שאני מבינה אני כך אחר
בשקע ראשו איכפת. לא לו אבל מדי, רגישה ואני קצת, כבר כואב
הייתי לכאן. לבוא צריכה הייתי לא בשיערותיו. נספגות דמעותי כתפי,

צריכה להישאר עם החבר שלי. הוא אוהב אותי.



ג‘ 

לא עבר. אתה בטוח? שלוש פעמים ניסיתי. לא עבר.

תנסה עוד פעם, זה בטח משהו אצלכם.

אני שלי. המפורשת מהבקשה מתעלם הכרטיס, את לי מושיט הוא
תדחוף שלא בי. מתבוננת בה מרגיש אני הזה. המקום את אוהב לא

עכשיו את האף שלה.

שלה, הכרטיס את לברמן מושיטה כמובן, אומרת, היא מאצלי, קח
לא בארנק, מזומן לי נשאר אם לבדוק מנסה שאני בעוד פלאטינום,

צריך, זה עלי, אבל הוא כבר לקח. זה לא ילך, בינינו.

אני אוציא ואחזיר לך. לא צריך, רק תשאיר טיפ, טוב?

כימיה הייתה לא גם מהגיהנום. כושל. דייט חושבת. אותה רואה אני
לא אחד אף תבכה. שלא פאדיחה. איזה עליו. לשלם צריכה הייתי וגם
עליו שמוטבע הכסוף הריבוע הכרטיס. את בוחן אני אותה. הכריח
במשטח והמעוותת העמומה השתקפותי את לראות יכול אני מנצנץ.
הבר. על אותם מטיל ואני שקל, חמישים רק יש בארנק השרוט.
לי לתת אם במבט אותי שואל לחתימה, הכרטיס את לה מחזיר הברמן
מהצד, והיא, לדעת, בלי אפילו עכשיו, מתרפס הוא נחמד, זה עודף.
שבסדר, ומסמן היד את לעומתו מניף קמצן, לא בכלל אני איך רואה
הכל בסדר. שהכל מקווה אני לכיס. הארנק את מחזיר אני שיחגוג.
הכל טוב, הכל יתרה, אבדוק כסף כשאוציא בסדר. להיות חייב

בשליטה.

שקניתי אחרי פתאום, ידידותי נהיה הוא איך צ‘ייסר? איתי תשתו
הכוס, את מולו מרים בכל אני לי שבא בטוח לא שאני ולמרות אותו,



בי, שלה ובמבט בה ופגיע עדין משהו יש דווקא ופתאום אליה, ופונה
נותנים הכוסות, את הופכים אנו עדיין. לי שתיעלם רוצה לא ואני
ללבוש לה עוזר אני נעים. לשרוף בחינם פה שמחלקים התמרים לערק
מסדר כשאני ידי אל נלחץ שלה הגב את מרגיש הקצר, המעיל את
היא מה יודעת היא מהנהן. רק אני אותי? תלווה כתפיה. על אותו

רוצה.

*

אנחנו לכספומט, בדרך אותי, מפתיעה היא בינינו. ילך, לא זה
לגמרי אתה אבל אליך נמשכת אני לגעת, בלי שיש קרוב הכי הולכים
או מחמאה זאת יודע לא אני סתם, צוחק? אתה למה שלי. הטיפוס לא

שאת יורדת עלי. וגם אני נמשך אלייך.

משעשע, מאוד עתיד. אין אבל משיכה פה יש זה. את סיכמנו אז
לצאת כדי טריק שזה להיות יכול איתה. הזו ההכרה את לחלוק
אז להאמין. בוחר תמים, אני אבל יותר, אותה שארצה כדי מגניבה,

מה נעשה עם זה? אני גרה ממש כאן. תבוא אליי? בטח.

לברנר, מאלנבי פונים בעודנו חושב אני אחרת, דווקא והתחלנו
השוק מכל כבר נמאס כמה ועל רציניים, אנחנו כמה על הצהרנו שנינו
טריק. זה אולי הסכמה. בינינו הייתה להירגע. צריך איך ועל הזה, בשר
שכתף עד עוד, אליה מתקרב ואני להזדקר, מתחיל הזין זאת בכל
תהיה לא המשחק. את משחקת לא ממני, זזה היא אבל בכתף. מתחכחת

רומנטיקה הלילה.

*

שהכל מקווה אני המכנסיים. את פושט כשאני מהכיס נשמט הארנק
להתפטר, הייתה, זאת טפשית החלטה איזו שלא. יודע אני בסדר.
לא כבר שלי והזין בזה, להודות צריך אני עזרה, צריך אני עכשיו,

עומד, וכמה עלוב אני מרגיש פתאום.

התפיחה ראשית שרק כך השדיים את לה מכסה פזור, שלה השיער



אנחנו האדום. הסדין רקע על בהירה המיטה, במרכז היא גלויה. שלהם
בטעם כמוה. מעוצב שלה הבית מולה. אני עלוב כמה להזדיין. עומדים

טוב. בלי לחסוך. כמו שצריך. חבל שאנחנו לא מתאימים.

משחקת בינתיים, שלה, היד דברים. הרבה כלום. אותך? מטריד מה
בטח בעיר, הבחורות רוב של כמו חלק, שלה הכוס הרגליים. בין
כמו שלי, הקטע את לעשות מהבחוץ, לשכוח להתרכז, צריך אני לייזר,
צריך להתיישב. צריך רך. עצמי. את מלטף יד, שולח אני תמיד.
הארוכה, שלה, אחת אצבע מעצמה. תקרה החרמנות וככה בה להשקיע
הרטיבות, את לראות יכול אני פנימה, נכנסת אמה, לה, קוראים איך
אתה שלי? הכוס את אוהב אתה מעליה. מעגלים מסמן היד כף ושורש
את מרחיקה היא אבל ירכיה, את ללטף מנסה אני יפה? שהוא חושב

ידי, רק להסתכל עכשיו, לא לגעת.

זזה שלה האצבע את לשמוע יכול אני הקצב. את מגבירה היא
לה יש חזק. אותה צובטת הפיטמה, עם משחקת השנייה והיד בתוכה.
כל למחוק, מצליחה לא במכון העבודה שכל כזה הבטן, בשיפולי קפל
רואות ממש לא שלה העיניים בי מביטה כשהיא עכשיו, זז שלה האגן

אותי. עדיין רך, הזין שלי, לא מחובר אליי.

אוויר. מלא גרוני, עמוק, שלה הקול מהשולחן. הקופסא את תביא
הפרצוף קודם. אותו ראיתי לא האיפור. מראת ליד יושב נפוח חתול
כשאני זז לא אפילו הוא בכוח. עיניו את עוצם שהוא כאילו מכווץ שלו
הקרמים כל את להפיל לא מתאמץ הקטן, העץ ארגז את מרים
למה כסף? הרבה כך כל לאנשים יש איך שם. לה שיש והליפסטיקים

הם יכולים ואני לא? מעצבן אותי שאני לא בפנים. מנוכר לי.

ויברטור מהקופסא מוציאה כשהיא אותי מפתיע לא זה כבר, ידעתי
דווקא אבל אוזניים. זקור ארנב בצורת זיז עם וכסוף, לבן סגול גדול,
על שלה החלק העור תחושת כשהזדקפה, בשלי שלה הירך חיכוך



קשה אני ופתאום צריך, שהיה מה את שמשחררת היא הרגל, שערות
וארוך.

הריח שלי. השפתיים על משוטטת שלה האצבע לטעום? רוצה אתה
אהבה, איתה עושה אותה, מוצץ אני מעקצץ. קצת, חמוץ דוקר, שלה
רגליה. מבין לעלות מתחיל זמזום סביבה. להתפתל שלי ללשון נותן
איתו, אותי תזיין הויברטור. בסיס אל לשם, ידי את מובילה היא

בעדינות.

והחוצה, פנימה אותה, שמפלח הזה, הדבר עם רוטטת שלי היד
נשלחת שלה היד הדגדגן, אל הארנב ראש את מכוונת שלה אחת אצבע
שלי הזין חזק. יותר כבר. אותי תזיין עדין, כך כל לא מהר, יותר אליי,

מיטלטל בקצב תנועת האגרוף, אני בוכנה, אני מנוע.

התכווצויות אצלה מתחילות להתעייף מתחילה כבר שלי וכשהיד
מסביבה, פזור שלה והשיער ומתרפה, עמוק נהיה הזה והקמט בבטן,
האף דרך נושמת והיא לצד, מצד מטלטלים וכבדים, רכים והשדיים,
כך ואחר נפער, והפה אחורה נזרק שלה והראש העיניים, את ומכווצת
השדרה ועמוד הצד, על ונשכבת ביטנה, אל ברכיה את מחבקת היא

שלה בולט ככה שאפשר לראות כל חוליה.

להמשיך בינינו, לשכב לו נותן הזה, הדבר את לכבות מצליח לא אני
מקנא. לא אני נגעל. לא אני אותי. מפחיד לא זה מלאכותי. זין לזמזם.
ירכה. על יד מניח כשאני אליי פונה לא היא עכשיו? ללכת תסכים
הזין שם. לא כבר החתול המיטה. קצה על מתיישב אני קר. שלה העור

שלי כבד בין רגלי, מתרפה. טיפה של רטיבות הצטברה בקצהו.

*

לא עדיף עוצר. לא אבל הביתה, בדרך הכספומט דרך עובר אני
את שולף אני בסדר. יהיה זה הכל. ואסדר לבנק אקפוץ מחר לדעת.
שולח ובסוף קצת, מתלבט אותי, חיפשו אם בודק מהכיס, הטלפון
לנועה ’את ערה?‘. עוד מוקדם. הלילה לא נגמר. הביצים שלי כבדות.



 



ד‘ 

אהיה לא פעם אף אני צעיר. זוג כמוהם. יפה אהיה לא פעם אף אני
בגרביונים שלה, והרגליים הגב, את לה מלטפת שלו היד כמוהם. צעיר
שייזדיינו. בלונדינית. נורא. חלקות לבר, מתחת מתנדנדות שחורים,

מצחיק.

לי נמאס שמולי. הבירה בכוס מתמקד המבט הבר, בדופן אוחזות ידי
כבר. עייף לי מעצמי.

הכתפיים שלי, הבוהות העיניים מסביבה, שקורה מה משתקף בכוס
אני שמאחורי. הקיר על העגולה המראה לפנים, כפופות מדי, הדקות
מעוותים. ככה, אפילו מדי יפים משמאל, הזה הזוג אותה. שהבאנו זוכר
אף פה מכיר לא כבר אני מוזיקה. תנועה, מימין, סיגריה אוחזת יד
זוכר שאני אפילו אליי, נחמד לא כבר הבר, מאחורי רועי, אפילו אחד.
אולי לכולם. תחייך ילד, תמזוג, תמזוג פה. לעבוד התחיל שהוא

ישאירו לך טיפ.

אולי היומולדת. זה אולי ששואלים. טוב כזה. ביום אני סתם, זה
גבר? קורה, מה אז יפה. מילה דישדוש. סתם. זה אבל לי, נמאס קצת

הכל בסדר, מדשדשים. כשאני עוצם את העיניים אני רואה פורנו.

יש ופתאום נכנסת היא ואז וללכת, זאת את לגמור חושב כבר אני
חיננית. שלה המבוכה כי טוב, וזה אבודה, קצת היא להסתכל. מה על
בוהה. אני שלה. החולצה בד דרך הגוף מתאר את רואים לרגל. מרגל
צ‘ייסרים, לשנינו ומוזג ידידותי, פתאום רועי ועכשיו יפה, לא זה
אליי מחייכת והיא נעימה, ולמשמרת טוב למזל משיקים ואנחנו

מהפינה בה התיישבה, והלילה, גם הלילה, חגיגה.

*

מתישהו, שוכך השבוע, באמצע היוצאים של הזה, הבליינים גל



תנו בסדר, אנשי טוב, לילה שלהם. השינה מאורות אל חוזרים אנשים
כמו שוב כבר זה עכשיו אצלנו. זה את עושים איך לכם להראות לי
ואיזה בבית, פוגש הייתי לא אותה כי אפילו, טוב יותר בבית, לשתות

יופי שהכל יכול לקרות.

ישר, מבין והוא לשירותים, בדרך אותו תופס אני מגיע כשאיציק
כמה סופר לא אפילו אני יומולדת. גרם. לי יש והופ יחד נכנסים אנחנו
בעדינות קורע ואני לפני, יוצא הוא בשנה. פעם רק בארנק. נשאר כסף
מחזיק על זערורית ערימה מפזר מדי, הקטנה הניילון עטיפת פינת את
שטר, גלגול שורות, שתי הכרטיס, עם עבודה קצת הטואלט. נייר
באלאגן. במוח. גלגלים סיבובי מהומת באף, עקצוץ שאיפה, רכינה,

המון זמן לא עשיתי. ביציאה מהשירותים האורות נראים אחרת.

דיברנו לא עוד זה. את אמרתי באמת לא מה? מתנה? להיות רוצה
לה אומר שלה הגוף יודע. אני הלילה. שלי תהיה היא אבל בכלל.
וגע היד הושט שלה, השדיים הינה אליי, פונה חצי אותי. רוצה שהיא
נותן מהסיגריה, העמוקה השאיפה עם אליה, מחייך אני לא. עוד בם,
דבר, אותו כולן רוצה. שהיא יודע שאני במקומות אותה לשרוף למבט

רק קצת שונות.

גם לכולם, צ‘ייסרים שם. כבר והוא היד את מרים לרועי, מסמן אני
הוא טוב! מזל שבפינה. היפה לבחורה וגם החדשה למלצרית גם לו,
אז פה, עובד שהוא שבגלל יפה, יותר שהוא שבגלל חושב עלי, מתנשא
אני נורא, לא בשבילי. לשמוח באמת לא הסוף, עד לשתות לא לו מותר
לי שיש לתחום, מחוץ היא הזאת שהבחורה הבין כבר הוא אותו. אוהב
לראות כדי מחכה לא אפילו אני שורה? רוצה עליה. וותיקים של זכות

אותה מתלבטת, יודע שהיא מאחורי.

*

הקיר, אל אותה דחפתי השירותים. שליד בפינה מתנשקים אנחנו



קשות אגן עצמות עמוק. שלה הפה הגב. על לי מטיילות שלה והידיים
צד לה. מחכה מה שתרגיש שלי, הזין על אותו מטלטל ואני לה, יש
את מחכך האגודל ומתוח, קשה עור שלה, השד כובד צלעות, הגוף,
היא אבל שיקנאו. עוברים. אנשים לידינו. נטרקת דלת הפיטמה. ראש

כבר מתפתלת החוצה מבין זרועותי. סיגריה.

מסתכל ורועי צ‘ייסר, עוד שותים אנחנו באמת. אותי רואה לא אתה
אני לי. איכפת לא שומע. לא הוא כאילו לשחק מנסה מהצד, עלינו
אתה ברחוב. אותך אזהה לא אני מחר אחרת. אותי שמדמיינים אוהבת
לא היא אומרת. שהיא חושב שאני מה זה אליי. שנכנס זין עוד תהיה
הפנים את שמותחות ידיים כפות הבר, על מרפקים שני עכשיו. איתי
השדיים לא בכלל זה באף. משיכה יפני, או סיני אחורה, והעיניים
חזייה. לובשת לא שהיא למרות זקופים עבורה, מדי גדולים הם שלה.
שהיא, מה זה זיונים, מכונת ביניהם, עלי מלחשוב בראש לי עומד

מתנה, בשבילי.

מזמין שלה והתחת תחתונים מופשלת היא מאחוריה, אני בשירותים.
הכניסה מאמץ, שום בלי רטובה. תהיה שהיא כמה פנימה. אותי
רק עלי, תגמור היא יהיה. זה ככה אותי. ילטף שלה הכוס לתוכה,
יותר, תוכל לא שהיא עד והחוצה פנימה אמשיך ואני החדירה, מעצם
יותר, עמוק לא, שלה, הפה לתוך שלי הרטוב הזין את תיקח שהיא עד
תצרח והיא הפטמות, את לה אצבוט ואני יהיה, זה ככה הגרון, לתוך

מסביבי, ואחר כך אוכל ללכת לישון.

לא הכיסאות. את מקפלת המלצרית בחוץ המוזיקה. את החלישו
שלה הגב על יד מניח אני בירה. עוד לי תן מהשכנים. נזהרים סוגרים.
הגיע לי. כואבות הרקות רועדות. שלה הכתפיים מגיבה. לא היא אבל

הזמן לחרבן.

*

לו יש מפגר. אתה. איפה ידעתי לא ביקשה. היא מונית. לה הזמנתי
לי מתאים לא מקרה בכל נורא. לא הלכה. אותו. אוהב שאני מזל



המראה לצדדים. ידיים מותח הבר, אל הגב עם מסתובב אני עכשיו.
שמעתי לא בשיפוצים. שהייתה מצומת אותה גנבנו ואני שאול הזאת.
גרם. חצי כמעט עוד לי נשאר שיזדיין. שאול. דוקטור זמן. מלא ממנו
כל עם גמרה אביטל, החדשה, המלצרית בחוץ. לעלות מתחיל האור
מלמעלה, המראה. דרך רואה אני הכל חד. אני איך שלה. הדברים
עקום קצת אבל ברור, איך היא רוצה, איך היא מתקרבת אליי. חגיגה.



ה‘ 

היא איך או לה קוראים איך יודע לא אני הבר. מול להיפגש קבענו
את מזיז הקבוע, במקום האופניים את קושר אני אותי. כן. היא נראית.
את זוכר אני עדיין. אבל יותר חלודה לשם, מחוברת שעדיין הגרוטאה
ניפגש ומעוקמת. ערומה שילדה זו כעת פעם. שהייתה האופניים זוג
רוצה לא היא אותה. לא ואני אותי מכירה היא נראה. ואז לסיגריה
חי, הוא הרכיבה. אחרי טוב מרגיש הגוף אחד. לילה רק כלום. ממני

חם, מוכן למה שלא יבוא.

לא פה. הייתי לא זמן כמה כבר הלילה. לא פנימה. אכנס לא אני
מתגעגע. שמח.  

משליטה, שיצאה אינטרנט שיחת הסתבכתי. בטח אותי. תזהה היא
לדעת אפשר אי אבל תמונה, לי שלחה היא הזאת. האנונימיות כל עם
לא אני אותי? תזהה היא איך לא. ואולי אותה ראיתי אולי היא. מי
ואשתה אכנס אולי לבר. הכניסה מול לבד ככה, פה, לחכות רוצה

משהו. אני מרגיש איך הרצון עולה. הסתבכתי.

מהרחוב מתקרבת מאחורי, אותה מרגיש כשאני נרגעת שלי הנשימה
ראיתי כבר כן, יפה. לחייך. לי עושה והיא ומסתובב. מהים, העולה
שלי הידיים ממני. בורחות לא שלה העיניים לב. שמתי לא אבל אותה,

רועדות כשאני מצית לה ולי סיגריה.

הבר. את המקיפה החורף סגירת אל מביטים הקיר, על נשענים אנו
לי מנפנפים מאוחר. צהריים אחר של קהל רגוע, בפנים אקווריום.
וגם בחוץ, להישאר לי, מוזר לא משלי. יד בהרמת משיב ואני לשלום,
לא משנה? זה בכלל? לך קוראים איך מזל. להיכנס. רוצה לא היא

ממש. אני אהיה הפנטזיה שלך להערב.

איך הערב. מותר. היום לעשות. רוצה שאני מה כל שלי. הפנטזיה.



לשמוע, בלי לראות, אפשר שבפנים, השותים מבחוץ, נראים, הם
אותו, אוהבת לא כבר ואותה, המון, בה משקיע למישהי, מדבר מישהו
שותקים שכבר ממזמן, האלה, חברים השלושה את או ובוהה. מקשיבה
מלמעלה השכן של בדירה שלו. הבירה כוס מול אחד כל ביחד,
מחייך אני פרסומות. יש חזק. פתוחה והטלוויזיה פתוחים, החלונות

אליה.

*

בי, תתאהב לא אתה תופס. שסיכמנו מה כלום. של התחלה לא זאת
את אומרת שהיא שמח אני זהו. אחד. מפגש אחד. לילה בך. לא ואני
גדול קצת ואני האלה, הדברים הולך, לא פעם אף זה ועצוב. שמח זה.

למשחקים.

וחמוטל, אחת, בירה רק שותים אנחנו אבל שנכנסנו. בטח נכנסנו.
להיות בלי אליי נחמדה בסדר, מאוד צהריים, לברמנית שהפכה
בתוך נלחץ הזין ממנה, לי עומד מדי. יותר מסתכלת ולא מעיקה,
שכן. חושב אני כן. רוצה? אתה נזדיין? אומר, זה מה אז המכנסיים.

למה?

אתה זה. את אוהב אני להזדיין. כיף, זה כי דווקא. קצת, חושב אני
טוב. ארוך. אחד. זיון משתדל. אני חושב. אני טוב? זה את עושה

איפה? אצלי? אצלך? באמצע. בוא נלך להזדיין.

*

ידי על רק מחוברים קצרים, רגעים הכל מתשוקה. עיוור המוח
אתה ככה הזין. של בקצה מתרכז הרצון את מרגיש אני הזיקפה,
תחושות. יותר זה במילים, זה את להגדיר קשה בערך. זה? את מרגיש

ואצלך? איך זה אצלך?

אנחנו התפשטנו. לא עוד אפילו מסתבר. זה, את לה עושות מילים



לא בכלל מסביבנו, הזאת העיר כל עם הספסל על יושבים מדברים,
נוגעים, רק מילים, ומבטים.

לא אתה אבל מבפנים, שבא דיגדוג כמו זה מלאה, להיות זה אצלי
יכול להבין.

למה? 

לדעת צריך אני להבין כדי שאבין. לי, מסבירה היא תוקפת. לא היא
ותחושות לתחושות. תרגום הן ומילים מתכוונות. שלה המילים למה

באות מהגוף. והגוף שלנו שונה. לך יש זין ולי יש כוס.

היא יגמר. הזה הלילה איך יודע לא כבר ואני סמוקות שלה הלחיים
לדעת אותה מרגש וזה יישומי, תרגיל של סוג ואני מגדר, למדה בטח
ולהסתכל החוצה לצאת שהיכולת יודעת, שהיא מה שכל אותי, שלכדה

משם על הכל עוזרת לה לחשוב שהיא מבינה אותי.

סוג הם טובים, הם אם אחד. לילה של זיונים אוהב כך כל לא אני
אוהב. לא אני אבל דבר. שום בזה? רע ומה נפגעים. עם אוננות של
זיונים, להשיג כדי שלא אומרים אתם אוהבים, כולכם אומר, סתם אתה

אבל אתם אוהבים.

אנחנו לדבר. ממשיכים המבטים אבל ושתיקה. אומרים. לא אני
לי יש להכיר. ללמוד יוכלו שלנו הגופות השנייה. את אחד מבינים
מה שאדע בעצמי, כמו פשוט, יהיה בה שלגעת מתאימים, שהם תחושה

היא רוצה.

אוהבת אני לפעמים לפעמים. איתי. שמאוננים אוהבת אני לפעמים
זה לפעמים. אתה. וגם בחפץ. להשתמש חפץ. להיות מישהו. עם לאונן
עם רק להזדיין רוצה לא אני חפץ. רק להיות רוצה לא אני מספיק. לא
איתי. אמיתי לא אתה מספיק. שיכור לא אתה עצמי. עם רק חפצים,

יכול להיות.

אותו מבזבזים אנחנו לה. קוראים איך אדע לא אני אחד, לילה רק
בין נמוך עפים ועטלפים שקט, כבר ואלנבי הזה, הספסל על כאן,



העצים.

*

מספר אני למה יודע לא אני בהריון. לאישה במתנה פעם אותי נתנו
מעט עוד הרי כי טוב, בטעם הזה המפגש את לסגור כדי אולי זה. את
בנשיקה וניפרד הפאב, מול האופניים, את קשרתי שבו למקום נחזור
כל לזכר ייגמר, שהלילה לפני משהו לשתות אכנס עוד ואולי הלחי, על
בכל אני ואולי רוצה. לא אני מה אותי שלימדו ההם, ההשתכרות לילות
אני בו חיזור במשחק מחדש להתחיל אותה, להרשים מנסה זאת

המנוסה, הבוגר והיודע. אבל פעם נתנו אותי במתנה לאישה בהריון.

את סידרה שלה טובה וחברה נורא, וחרמנית זוג בן בלי הייתה היא
אותי העריכה היא אבל לשני, אחד מדי מסובכים היינו והיא אני הכל.

מספיק כדי לחשוב שאוכל לעשות את זה.

רק לעשות האפשר, ככל אנונימי אחד, ללילה להיפגש אמורים היינו
לפרוק להסתכן, בלי למגע הערגה את להרגיע ולי לה לעזור טוב,
ובכל ממזמן, מכירים שאנחנו גיליתי אליה שכשהגעתי וכמובן תשוקה.

זאת המשכנו.

עישנו שמה. נשאר שבחוץ העולם דווקא. טבעי, נורא היה זה
הייתה והקשה, העגולה הבולטת, והבטן לה, שמותר אמרה היא ג‘וינט,
המבט את יותר זוכר ואני יחיד, לא אבל מרכזי שלה, בגוף חלק עוד
עזרתי כך. אחר הביתה בהליכה החיוך ואת שגמרה, איך ואת שלה,
לה. הייתי טוב. השאלתי לה את הגוף שלי והיא עשתה בו מה שרצתה.

אבל לשווא. זרע פולט ואני חיים מייצרת שהיא בזה בה. וקינאתי
אני לא רוצה לדבר על זה.

עוד תהיה היא מעט עוד נגמר. מעט עוד האופניים. ליד כבר אנחנו
שלו היחידי שההמשך והולך, מיטשטש שלו שהזכרון כזה לילה, מפגש



הוא בעבר.

שמעל המראה לפאב. שאכנס עד תיעלם האחרונה הנשיקה רטיבות
זה את ששונא לקשר, מוכן נאה, גבר שאני, כפי אותי תשקף הקיר

שהוא עדיין מאמין באהבה.  


