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ליהודי באר ישראל,
בתיקווה שיכירו את הערבי שיש לה בלב

2

תודות:
לד'ר דורית זילברמ על העריכה היפה ,החברות והעידוד לכל אור הדר.
לאהרו בר על עריכתו הקפדנית והמסורה ,ליערה ב דוד שתרמה את
רגישותה ושפתה העשירה ,לטרוב על העזרה המסורה בשפה הערבית
ולאיילת בר טל על הליטוש הסופי.
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1
השחר טר

הפציע ,רגליי

כבדות פוסעות בקצב אחיד בסימטאות

הצרות ,מתפתלות בי השלוליות ,הבתי  ,הפחוני
חייבי

וחבלי הכביסה.

להפגי נוכחות ,לחדור לכל חצר ,לכל פינה ,שלא יחשבו לרגע

שאנחנו לא כא .מעניי מה שומע איש יש כשנעליי

גסות פוסעות

בחצרו.
צרי למתוח את הצוואר לפני
להסיר את הידיי

מהנשק ,ג

כדי להיחל מהרצועה החונקת ,צרי
לה משקל .מי חשוב יותר ,הידיי

הצמאות למנוחה או הצוואר הדואב? רק הרגליי

מתחלקות במשקל

שווה בשווה ,עובדות שעות נוספות .מגיעה לה מלה טובה ,טוב ,לא רק
לה ,ג לצוואר ולידיי ולמותניי .
נעי בטור מדורג .יוני נמצא במרכז הכוח ,במקו טוב .מתבונ במ"פ הנע
לפניו ,נעליו אדומות וגופו חסו ,והוא ע הגו $הילדי שלו ,שאינו משתנה
ע השני  ,תמיד אותה גמישות ,תמיד אותו ניחוח מלט .$זה כמו לשי
נשק על חתול ,הוא לא יכול לסחוב אותו :המתכת הקרה ,החגור שלעול
אינו יושב נכו על המותניי  .לא ,ה

לא הפכו ברבות הימי

לחלק

מגופו ,תמיד נשארו גו $זר ,כואב.
הוא הול :רגליי ! יפה ,שומרות על הגו ,$אינ מטלטלות אותו חזק מדי,
ידיי ! תשתדלו שלא להכביד על הרגליי  .אחרי כמה שעות של צעידה,
מתפקדת כחטיבה אחת מאומנת ע
כל היחידה הזאת ַ

מקצב פנימי

משלה  "לזיי ,לזיי ,לזיי לאנוס לזיי ,לזיי ,לזיי ,לזיי לאנוס לזיי,
לזיי לאנוס ,לזיי לאנוס ,לזיי לאנוס לזיי ".גמר ברגל שמאל .תמיד
הוא גומר בשמאל ,כל מקצב נגמר בשמאל.
עתה הוא שותק ,מאזי בריכוז ,מנסה לזהות מאי בא הקול" .לזיי,
לזיי "...אלה ללא ספק הנעליי  ,נעלי קרפ אדומות ,שאומרות את
המילי הללו .כשה נוגעות באספלט הח  ,הפה שלה נפתח ונסגר ,הנה,
כל פע מהעקב עד האצבעות ,והכביש נע לקראת מההתחלה" :לזיי,
לזיי ,לזיי לאנוס לזיי ,לזיי ,לזיי ,לזיי לאנוס לזיי .לזיי לאנוס,
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לזיי לאנוס ,לזיי לאנוס לזיי ".ככה ה מצייצות .זה מה שעושות נעלי
קרפ אדומות.
בחילות אחרי שומעי מוזיקה אחרת .לכל יחידה הפזמו שלה.
בטח ֵ
עכשיו זה החגור ,על הכול ה חשבו .הפאוצ'י ע המחסניות דופקי על
הירכיי " :לזיי ,לזיי ,לזיי לאנוס לזיי "...בסו $הלילה יהיו לו סימני
כחולי על הירכיי .
רצועת הנשק פורטת על חזהו ומורטת את (ערו כקשת לא מתוחה של
כינור ,שמפיקה רק קולות צורמי  .אבל כל פע שהוא מביט בה ,היא
נאלמת דו  ,חדלה לציי.
היה לה פע בכיתה מורה שהתעללו בו .כשרק היה מסתובב אל הלוח,
כיתה שלמה היתה רועמת מאחוריו ,וכשפנה בחזרה ,היו משתתקי
בבתאחת ,והמסכ כמעט השתגע.
חייב להשתי" .דני ,חכו רגע!" הוא קורא בבתצחוק אל תו דומיית
הלילה ,ונדמה לו שקולו מהדהד מעל מצבות וקברי של אנשי נמי .
מכוו את הזר

אל חתיכת פח ,שיידעו שהוא כא ,אדו כל האר.

הגאווה הזאת מזכירה לו נשכחות ,ויש לה ריח לא טוב ,אבל לא עכשיו,
עכשיו חמש לפנות בוקר ,קר וחשו .אחרי שעתיי

של צעידה

בסימטאות ,קצת גאווה לא תזיק.
אטאט מתעוררי המתי משנת  .פה וש

דמויות של

צצות סביב

משכימי קו  .צרי לשמור על רווחי מתאימי  ,לא קרוב מדי ולא רחוק
מדי זה מזה ,צרי לשמור על קשר עי אחרי כל עיקול ,רק שלא יל
לאיבוד כא.
רואה את עצמו לבדו בתו ההמו המסתער עליו מכל עבר .איפה כול ?
אי השאירו אותו כא לבדו? אי נקלע למצב הביש הזה? הוא ע
הא  16שלו מול ההמו הצמא לד .
לא ,אי לו שו סיכוי .ג א יירה אש חיה לכל עבר ,הרי סופו ברור
וידוע :ה יעשו בו לינ' ,יהפכו אותו לפגר.
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מטלטל את ראשו ,מהיכ צ ועלה לו המחזה הקשה הזה? טוב שה יחד,
פוני לעבר ההרי וצועדי בשביל המקי $את מחנה דהיישה .לעול לא
מסלול קבוע ,על הציר להשתנות בכל פע  ,שלא יחכו לה מעבר לפינה.
וִ ,פיות ,שפופי בי תלמי השדות,
פלחי עמלי  ,לבושי בלויי סחבות ָ
והשחר טר

עלה .ילדי

קטני

רצי

יחפי  ,ממלאי

את האופק

המחוויר בצרחות עורביות .מאיפה הביא אלוהי סבל כזה.
לפני פרו האינתיפאדה עוד נהגו לשבת במסעדת הבשרי של אבו יוסו$
בכניסה למחנה ,מזמיני
התייחסו אליה

שישליק כבש ,ולקינוח ,קפה תורכי ע

כאל אפנדי  ,רגליי

פשוטות לפני  ,חגורי

הל.
ונשק

זרוקי בצד .מי חשב שיו אחד יקומו מאשפתות וידרשו את המלוכה?
עכשיו ה שוב בדרכ מערבה ,נסוגי מההרי לכיוו המחנה .רק ִהפנה
גבו להרי  ,וה שוב מתנשאי מעליו ,שיסתלק מכא .רוח קדי שורפת
נוהמת בגבו ככלב נובח ,ממלאת את האוויר בשעה מוקדמת של בוקר
באבק מדברי דקיק המכביד את הנשימה ומקשה את הראייה .נקי הוא
לא ייצא מכא.
רק עכשיו יוני חושב שהפלחי
המשתפלות אל האדמה ,בעוד

שהציצו בו מלמטה ,מבי זרועותיה
זורעי

במו ידיה

גרגרי

זעירי

לא יוכל עוד להיפטר

באדמה הצהובה ,ידעו את הקללה :לעול
מהמנגינה החדגונית ,החוזרת על עצמה עוד ועוד  "לזיי ,לזיי ,לזיי
לאנוס לזיי ,לזיי ,לזיי ,לזיי לאנוס לזיי ,לזיי לאנוס ,לזיי לאנוס,
לזיי לאנוס לזיי".
רגליי

כבדות נסחבות על פני אספלט מחוספס מנוקד בגרגרי חול,

והמכנסיי הרחבי מקשי על ההליכה .שמש עייפה מרימה את ראשה
מאחורי פחוני ומפזרת אפלולית בהירה של צהריי  .עוד שלוש שעות,
יא מנאייק.
"חבר'ה ,לפקוח עי!" מרעי קולו של המ"פ מראש הטור ,ואכ הרחוב
כבר שוקק חיי .
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הפחד ,חש בו היטב ,מצמיד את הנשק לגופו ,בודק את הנִ צרה  נעולה.
בכל זאת ,עדי $שלא יפלוט כדור .במצב זה הוא מרגיש בטוח יותר
כשהאצבע על ההדק.
יוני מתבונ בפרצופי

המקיפי

אותו מכל עבר .נדמה לו שאינו יכול

להחטיא את המסר :השנאה יוקדת בעיניי  ,כמו חיצי מורעלי  .הוא
עוד זוכר אי היה מתהל בסימטאות האלה בלי למצמ ,בלי להזיז את
שרירי הפני  ,אז היה תוקע בה מבט ,וה היו משפילי את עיניה .
מזווית עינו הוא קולט דמות שמגיחה מאחת הסימטאות ומתמקמת
מאחוריו תו כדי הליכה .פחד מצמרר חול $בגו ,-והוא מצי לאחור
בסיבוב איטי" .אתה מפחד ,אה?" הדמות פולטת בחיו ונעלמת .חוצפה!
היה יורה בו ,מפצפ לו את הגולגולת.
עכשיו ה

באמת מתקהלי

 אשכולות של ראשי

מלפני

ומאחור,

עדיי רחוקי מכדי ליידות אב .הפסקול נפרד מהתנועה :רואה אות
קופאי על מקומ  ,ואינו שומע דבר.
ידיי

עמלניות אוחזות מכל הבא ליד ,המבט שלוח קדימה ,הגו $נכו

לקרב .והנה הראשו מסתער בעוז ,שולח רגל לפני  ,יד נגדית מונפת
לאחור ,מטיל את כל כובד משקלו ע האב הנזרקת.
מכיר את אותה פראות חסרת הגבולות ,אותה דבקות שאי לה סו$
במטרה .פע ג הוא היה כזה .לא ,נגד נחישות כזאת ,הוא יודע ,אי
אפשר לעמוד.
אבני מתעופפות באוויר ,עלבונות צורבי ניתכי עליו מכל הכיווני ,
פחד צובט בבשרו ,אבל הוא בשלו" :לזיי ,לזיי ,לזיי לאנוס לזיי"...
אפילו תחת אש יש מה ששומר עליו.
חבטה עזה מטלטלת את ראשו בפתאומיות ומשאירה אותו המו
ומבולבל .אטאט הוא מגיח מתו הערפל  מזל שיש לו הקסדה  מרגיש
את השנאה ניצתת בו :ה לא יפריעו לו באמצע ההמנו ,דווקא ברגע
השיא ,דווקא כשכמעט סיי את המנגינה.
מניח עליה

את הכוונת בשקט ובקור רוח :עונת הציד החלה .כדור

ראשו למטרה  למצח או לביצי  .קדימה! להרוג את ילדי האינתיפאדה

7

העתידיי  .סוחט את ההדק באיטיות ,חלל ראשו נופל ,ועוד אחד ,ועוד
אחד .הוא כבר אחוז דיבוק ,ה

בורחי  ,אבל הוא בשלו :כדור נוס$

למטרה ,כל פגיעה בול ,ועוד אחד ,ועוד אחד" .לזיי ,לזיי ,לזיי לאנוס
לזיי "...הוא לא ירפה ,הוא ימשי לצוד עד חיית הטר $האחרונה.
"יוני! יוני! חדל! חדל! אתה מטור !?$מה אתה עושה ,לכל הרוחות?!" דני
שואג בכל כוחו מאחורי מחסה.
בבתאחת מתפוגג הסיפוק שחגג בתוכו ,ובמקומו בושה הולכת וממלאת
את ורידיו" .תראו ,תראו את השמאלני יפה הנפש הזה ",דני קורא
וצוחק" ,הוא ירה יותר מכולנו יחד".
פינג' גדוש בנוזל חו מבעבע עובר בי המסובי  ,מטיל צל על קירות
צהובי  ,רוטטי

לאור .של מנורה קלושה .למה לכל הרוחות אי א$

פע בבסיסי האלה נורות של מאה וט?
"יוני ,קח עוד ,תתעודד ",מישהו טופח על כתפו ומוזג לספלו הקט מנה
נוספת מהמשקה השחור הסמי" ,לא קרה כלו  .אז ירית קצת .יזמנו
אות לבירור אצל המג"ד ,תהיה ועדת חקירה קטנה ,וזהו".
אותו זה לא מצחיק  לפגוש שוב את המג"ד ,לחטו $נזיפה בגובה העיניי
בענייני הומניי שהוא נושא הדגל שלה .
"אלוהי

עדי שאני יכול להבי אות ",דני מכריז ,מרי

את ראשו

ומתבונ לראשונה בעיניו" ,ג לי התחשק לשלוח את הרשעי האלה ישר
לגיהינו ".
אבל דני התאפק והוא לא ,זה כל הסיפור .למה לו זה תמיד קורה? רק
שתמיד ירה עליה

מרחוק ,ראה כמה מה

משתטחי  ,מבוהלי

מהכדורי ששרקו לה מעל הראש ,ואחר כ קמי והולכי  .אבל פע ,
בסדיר ,היה מסוגל לירות בלי למצמ ,והיו  ,מה קרה לו היו ? אי כיוו
לערבי הזה לביצי  ,אולי פגע ,ואי יחזור הביתה אל אשתו? די ,הוא לא
יכול ע זה .על מה ה צוחקי ?
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היה לה במחלקה הפסיכיאטרית מתבגר פסיכוטי אחד שסיפר לו אי
הוא נופל אל תו עצמו .רק עכשיו הוא מבי אותו ,רק עכשיו הוא מבי
מה זאת בושה ואי אתה יכול להסתתר בתו עצמ ,שלא יראו אות.
רוצח מצביע בדר כלל מער או ליכוד? אינו יודע ,צרי לעשות מחקר על
זה בבתיהכלא..
*
צהוב של בי ערביי נח על דהיישה כעננה גדולה של חול .פרוורי המחנה
הולכי ומתרחבי  ,הולכי ומתרוקני אל תו המדבר .שמונה לוחמי
בנגמ"ש ,חגורי  ,אפוד ,קסדות ,מחסניות בהכנס .לא ,לא צרי לדרו.
מתאמ במבטי שהוא שולח בילדי אחרוני שמשוטטי טר לילה,
משגר אליה מעיניו את חיצי זעמו ,חושב שאולי הנשק הזה יעזור .מבט
חודר .מפחיד .חתולי מייללי וחמור משוטט מושכי את תשומת ליבו.
המטופלי שלו ,אי שכח אות  ,ה מחכי לו .רואה את עצמו יושב
בכורסה בכובד ראש ,בנינוחות .אי יוכל לחזור לאותו שקט אחרי
שהחיה פרצה מתוכו ,שלא הכיר אותה קוד ולא האמי בקיומה .נפל
דבר באותו יו שיָרה ,משהו בו השתנה מ היסוד :הוא היה לרוצח.
הסיור חול $ליד בית גדול הדור .בכניסה ,מאחורי שער הברזל ,ניצבי
עמודי שיש גבוהי

שתומכי

בגג משופע מעוטר בציורי

שדהו ע

השני .
בחורה עומדת ש  ,ניצבת כאחד העמודי  ,איתנה בשתיקתה .על פניה
נסו חיו של שיש ,מי עווית או בתצחוק יודעתכול ,מלגלגת .לגופה
חולצה לבנה דקיקה נתונה במכנסי ג'ינס מהוהי  .גו $עדי ,לא ייתכ
שהיא שייכת למקו הזה ,לה אי חזה שופע וגולש של מינקת ערבייה.
לא ,זאת לא היא ,זה רק נדמה לו .לא יכול להיות שפרח כזה יפרח בתו
הביבי של דהיישה.
שולח מבט בוח לכל עבר ואינו מניד עפע ,$מפגי שליטה ,אבל נזהר שלא
לחדור אותה במבטו ,שלא תחשוב שיש לו עניי בה .מי קשיחות שיכולה
למצוא ח בעיניה ,שהיא תיעתר לה.
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היא ממשיכה לעמוד ש  ,ואותה בתצחוק נסוכה על שפתיה ,כ היא
משיבה למבטו המתנשא ,נותנת לו לשחק ,יודעת שהוא משחק ,הדבר
אפילו מוצא ח בעיניה ,ורק עכשיו יוני ש לב כמה הוא זקוק לחיו שלה
כשהוא שבוי בתו המשחקי

שלו .לא יכול להיות שיש כא מישהי

כזאת ,היא רק בראש שלו.
יחכה לסיור הרגלי ,ייכנס לבית שלה לערו חיפוש ,יחפש על גופה .לא,
הוא לא יעשה זאת ,היא לא תית לו להשפיל אותה .אז הוא יית לכול
לזיי אותה ,ככה הוא רוצה ,מגיע לה .מה היא חושבת לעצמה ,שהעול
כלכ טוב? אבל היא ממשיכה לחיי ,והוא אינו מצליח למחוק מעל פניה
את החיו שנראה לו עכשיו ח ומבי ,ג כשהוא נות אותה לכול .
"דני ,אתה רואה את הבחורה החמודה הזאת בלב ,ש על יד העמודי ?
היא משהו ,לא?"
"כ ,ג אני הנחתי את עיני עליה .שאסדר ל איתה התייחדות? אי בעיה,
רק תגיד .המחיר אצלה צנוע".
"מה אתה אומר? מאיפה אתה יודע?"
"היא המלא הלב שלה  ,תשאל את איש השב"כ שהיה אצלנו ,הוא
יספר ל כמה מס הכנסה היא משלמת לחודש .אתמול ,כשיָרית כמו
משוגע בכל מה שזז ,היא קפצה ממחסה למחסה וטיפלה בפצועי ,
ו(ערה מ(ערות ראשה לא נפלה .אחרי זה היא ג

העניקה לה

מחסדיה".
"דני ,אתה ע

הסיפורי

של ,תפסיק כבר .אצל א $פע

איאפשר

לדעת מה אתה מדמיי ומה קורה באמת".
"אתה לא רוצה ,אל תאמי ",דני אומר בפרצו $נעלב" ,זה עניי של".
דני השמנמ טוב הלב ע הכפתורי המתאמצי להכיל אותו ,ע הגו$
המתנדנד על רגליי לא יציבות ,כשולח שעקרו לו רגל ,נושא את מבטו
למעלה כעומד ליפול לאחור .עכשיו הוא מושיט יד חפוזה לתמו בכיפתו
הסרוגה ,שלא תישמט ,מחזק את הסיכה השחורה ל(ערו הבהיר.
עכשיו הוא מחיי חיו עצוב בפניו התפוחי כשבלוריתו שמוטה על עיניו,
שול $מהפאו' חתיכת פלנלית לבנבנה ,ממולל אותה בי אצבעותיו
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ומחליק בה ברו על המתכת השחומה ,ממרק ומבריק ,חוזר שוב ושוב אל
ס $בית הבליעה ,הול סביב ,מטפס מעלה עד לתפס הקת .ג ממנו הוא
מסיר גרגרי אבק אחדי

ומעטה שמ דקיק שעוד נותר ש

ממסדר

הבוקר.
"באזור הנוקר ",הסביר פע

ליוני" ,צרי לנקות במברג דק ,בעדינות

מירבית .הנוקר הוא לב ליבה של המערכת ,הפנינה של כל הכלי".
"ראית איזה א  16שחו קיבלתי ",הוא מתגאה בחיו ,מודד את חגורת
הנשק על כרסו הגדולה ,מתאי

אותה בדייקנות למידותיו ומניח את

המתכת הכבדה בזהירות על כרסו .אז הוא ש עליה את כ $ידו הגדולה
וטופח בחיבה ,כמו שטופחי

על כתפה של פקידה פלוגתית שאפשר

לסמו עליה.
יוני ,שחרד תמיד שמא יאבד את נשקו ,דבר שהעונש עליו הוא שנת מאסר
תמימה על פי פקודות מטכ"ל ,מביט בו שוב ,בוח את רגליו העבות
המתפקעות מתו הדגמ"ח הצר מדי שקיבל מהאפסנאי ,נות מבט בגו$
המסורבל ,בגרביי העבי המחליקי אל תו הנעליי  ,בזיעה המכסה
את הפני  ,בטיפות המטפטפות אל תו החולצה ובנשק הנח על כל אלה
בשביעות רצו ,כתינוק החוגג על כתפי אביו המתאמ לשאתו בעלייה.
עכשיו הוא סוקר את הציר ואינו שומע דבר ,לא לזיי ולא לאנוס ,והשקט
שצבעה אפרפר מהוה ,ומקומה בי הבט לחזה,
הזה ,הריקנות הזאתִ ,
לוחצת על הסרעפת ,רובצת לו על הכתפיי ומכבידה עליו יותר מהנשק
והחגור.
בכל זאת ,הוא חושב ,לדני זה לא קרה ,הוא שמר על עצמו ,הוא לא הפ
לרוצח" .רוצח "...רק עכשיו הוא ש

לב שמאז הפ לרוצח ,משהו

במנגינה השתנה .אי היא היתה ,המנגינה הזאת? כבר אינו זוכר.
מאז היריות הוא אינו שומע עוד את המקצב ההוא ,ובמקומו מתנגנת
מוזיקה אחרת ,כזאת שמשמיעי בבתיהכלא ,בתאי של הרוצחי ,
מוזיקה נעימה ורוגעת ,מוזיקה של געגועי שמתגלגלת למרחקי  ,מעל
ראשי ההרי  ,ובאה אליו עכשיו מרחוק ,מוזיקה שנמרחת כמו מרגרינה
על לח  ,מוזיקה שרה ומלטפת ,כאילו היו כול

חבורה אחת גדולה,
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ידיי ורגליי  ,ראשי על בטני  ,שיער גולש מתנפנ $ברוח; יחידה אחת,
חטיבה אחת ,איש אחד על דשא לח מטל הערב ,ומוזיקת געגועי עוטפת
אותו ברו והוא נעל בשביל המוביל אל ההרי .
*
פיצו אדיר מחריד את הסביבה! יוני חוט $את נשקו ור לעבר הכיכר
המרכזית ולא מאמי למראה עיניו :ילדי  ,אולי בני חמששש ,פזורי על
הכביש ,צועקי  ,ממררי בבכי ,קרועי גפיי  ,ידיי ורגליי מושלכות
במרחק ,אימהות צורחות "אללהו אכבר" ,קורעות את בגדיה וזועקות
לשמי .
"והה ",נפלטת השאגה מפיו" ,בואו! בואו מהר! תקראו לחובש ",הוא
צורח ודמעות ממלאות את עיניו.
המ"פ מגיע ,יורה צרור באוויר" .למה הוא יורה ,לכל הרוחות? מה? הוא
ממשי לירות ,האידיוט הזה".
"תשתוק!" המ"פ צועק אליו" ,תשתוק כבר!" ויוני מבי שברצונו לפזר
את הפאניקה ,ומרגיש נכל על שנסח.$
"שקט! שקט!" המ"פ צועק שוב אל מול קריאותיה הנואשות של
האימהות ,ומתחיל לדבר בשקט ובקור רוח ע החובש ,כאילו כל הזמ
שבעול עומד לרשותו.
טוב שהוא ,יוני ,אינו צרי לתפקד ברגע כזה .לא היה שו סיכוי שיעשה
מה שצרי .הוא עבר בי הפצועי
המתבוססי

בהילו רועד ,מביט בילדי

בדמ  ,נוש את שפתיו ומצמצ

יחזה בגודל האסו ,אבל הוא רואה רגליי

את עיניו כאילו כ לא
תלויות בתו מכנסיי ,

תינוקות מתי על הידיי  ,מוצמדי לחזה ,כאילו מנסי לינוק עוד טיפה
של חיי  .היתה ש אמא אחת שאחזה בילד .חסר הרגליי  ,ממאנת
להניחו ולתת לחובש לטפל בו .בפינה אחרת אמא הרטיבה במטפחת לחה
את מצחו ילדה כדי להפיח בו מעט חיי .
החובש היה מאורג וקר רוח ,ניגש תחילה אל אלה שחשב שיש סיכוי
להציל  ,חס עורקי במהירות וביעילות.
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"יוני!" המ"פ קורא" ,תפנו אתה ודני את הילדה הזאת לביתחולי ,
החובש סיי לטפל בה".
דוהר כמשוגע בסימטאות המחנה לכיוו ביתהחולי האזורי .דני מחזיק
בילדה המעולפת ,מנסה לעוררה בסטירות קלות" .הרגליי

שלה,

הרגליי  ,מה יהיה?" יוני שומע את עצמו ממרר בבכי.
"החובש ש

לה חוס

עורקי  ",דני מנסה להרגיע" ,אולי זה יציל

אותה".
לא ,זאת אינה הפע הראשונה שה רואי ד ומתי  ,אבל הפע אפילו
דני אינו שותק" .המחבלי  ,מזרע עמלק ",הוא ממלמל" ,שמו מוקש על
הדר לשדה .ה ידעו שעוברות ש עגלות מלאות ילדי שיורדי לעזור
להורי

שלה

בעבודה ,לא בשבילנו ה

שמו את זה ,במיוחד בשביל

הילדי האלה .אני אומר ל ,ה מצאצאי עמלק".
תמונת מחזור ,יוני רואה בדמיונו  קבוצת ילדי

על תותבות וקביי

מצטלמי יחד.
"ג'ריח ,ג'ריח!" דני שואג ,שועט לעבר חדר המיו ,והילדה בזרועותיו.
רופאי אדישי מקבלי את פניה  .יוני חשב שיגידו תודה ,אבל ה
מתבקשי להניח את הילדה על האלונקה ולחכות בחו .לא! הוא רוצה
לשמוע מה קורה ע הילדה הזאת ,לדעת אי קוראי לה ,לראות את
אמא שלה ,הרי הוא הציל אותה ,היא בתו עכשיו ,הוא אוהב אותה .כ
הוא ניגש אל הרופא בארשת חשיבות ,מה לא יעשו צחוק.
"הילדה נמצאת בחדר ניתוח ",אומר לו הרופא התור" ,צרי לקטוע לה
את הרגליי  ,אי מה לעשות ",הוא מוסי $בשקט.
יוני מרגיש את הלמות ליבו ,עיניו בוגדות בו ומתמלאות לחלוחית חמה.
"אצלנו באר היו מצילי לה את הרגליי  ",הוא אומר לדני ,ששותק.
ממש לפני שה הולכי  ,הרופא התור מפטיר" :את הרגת את אבא
שלה אתמול ,בתקרית בדהיישה".
ליבו של יוני מחסיר פעימה ונשימתו נעתקת :זה הוא ,הרוצח ,הוא הרג
לילדה הזאת את אבא שלה ,עכשיו הרגליי שלה ,הוא צרי לשבת.
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ביציאה הוא פוגש פני אל פני את הבחורה שראה עומדת בחולצה לבנה
בי העמודי של בית השיש ,לוחש לה "סלא " ,ונדמה לו שהיא בוכה.
בחו הוא שואל את דני א הוא זוכר אותה ,ודני מהנה.
2
משפש $את עיניו ,שרידי של חלו אחרו שטר התפוגג .מה זה היה
ש ? אינו זוכר .א רק יינת לו קצה חוט ,יוכל לשזור את העלילה כולה.
סוקר בחט $את ערימות הספרי המונחות על הריצפה בתו י של אבק:
מלני קליי ,קוהוטְ ,פר-יד .בגדי

זרוקי

על מרחביה השוממי

של

הריצפה ,כוסות שנשתכחו במקומ ועל דפנותיה שרידי קפה שהתגבשו
כרגבי אדמה צמאה למי  .באגדת שלגייה ,כ נראה בית של הגמדי עד
שבאה הילדה ושפכה מעט אור וחו על הזכרונות הנוגי הללו .לא ,אסור
לנקות את הגעגועי האומללי  ,אסור לו למחוק אות במחי יד ,אסור
לשנות את המצב.
בחו גש וקור ,חור $ירושלמי קר כלכ ,שאפילו תהלי השלו הפסיק
כבר מזמ לחמ  .עיניו נטועות בזגוגית החלו :נחלי מי

מחפשי

ערוצי חדשי  ,ומי לא?
פתאו הוא נזכר :היו ש בחלו אנשי גדולי שנעו לקראתו במבט
מאיי  ,סגרו עליו מכל הכיווני  .ניסה לירות בכל הכוח ,אבל הכדורי
סטו ממסלול

ברגע האחרו ולא פגעו ,והוא השלי את נשקו והחל

לברוח.
האנשי דולקי אחריו ,סוגרי מרחק ,מתקרבי  ,והוא אינו יכול לרו,
רגליו נדבקות לקרקע ,מנסה בכל כוחותיו לנתק אות מהאדמה ,ללא
הועיל .עוד רגע יתפסו אותו ...מיה ? מהיכ הוא מכיר אות ?
אולי ...אלה הילדי ממחנה הפליטי ? כ ,אלה ה  ,אבל ...אבל הוא ירה
בה  ,הוא רצח אות  ,אז אי זה שה רוצחי אותו? "יורי ובוכי ",
אמר לו פע קולגה בלעג .לא ,הוא לא ילקה את עצמו יתר על המידה.
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קוד בכה ,קוד הרגיש מאוי ומפוחד עד לשד עצמותיו ,זאת עובדה,
הוא זוכר שככה זה היה .קוד פחד מה  ,ורק אחר כ התחיל להשתולל
ע הרובה ולקצור.
יוצא אל הרחוב הצונ ,הרחו ,הנוצ מגש הלילה ,שוא $מלוא ריאותיו
אוויר פסגות ז וצלול .אבני כבדות טהורות מזדקרות אל מול שמי
בהירי  .הלוואי שהוא היה טהור כמו העיר הזאת.
מכורבל במעילו ,נכנס למכונית בדרכו לתחנה לבריאות הנפש .הפורד
פייסטה הקטנה ממאנת להידלק אחרי לילה של קור .מסובב שוב את
המפתח ,מחזיק ולא מרפה  לא יוותר לה  לוח על דוושת הדלק עד
הסו.$
לעזאזל ,שתידלק או שהוא לא יודע מה .יחסי סדומזוכיסטיי יש לו
ע היצור הזה .כבר שני שהיא משרתת אותו בנאמנות והוא ממשי
לחבוט בה בכל הזדמנות .המוסכניק אמר לו שלא להחזיק את המפתח
יותר מכמה שניות ,כי זה לא עוזר ,אבל הוא יודע מנסיונו ש-,ח כ עוזר.
מצי בראי ורואה ש איש צנו בעל בלורית זקורה ,א $מחודד ועיניי
רוצחות .זה לא הוא ,אלוהי ישמור ,זה לא הוא שמביט בו מהראי.
הנה זה תופס .המנוע מהמה  ,מקרטע ונדלק  "מבי רק כוח ,מבי רק
כוח ,מבי רק כוח"  משתנק ,מנסה להיחל מהמבוכה ולהיכנס לקצב...
"רק כשאני נתקע ל באמצע הדר ,רק כשאני עומד ולא רוצה לשרת
אות עוד ,אתה מואיל לקחת אותי למוס ולטפל בי".
עכשיו המכונית מחליקה במורד הקטמוני  ,עוצרת במעבר חצייה ,לתת
לילדי הצועדי לביתהספר לעבור .מכונית אדיבה ,לא סת תדרוס
ילדי .
ישאלו אותו מה נשמע ,הוא יודע ,ישאלו אותו אי היה .פסיכולוגי
יודעי

להיות אנשי

חמי  .מרגיש שהוא מתכדר כקיפוד .יגיד לה

שהכול היה בסדר ,הכול חוויות ,וכי מה ,יגיד שהאיש הזה שמתאמ כבר
שני להיות אמפתי למטופלי שלו אינו אלא רוצח במסכה? אז מנסה

15

שוב ,עתה בחיו ,אומר שהיה קשה ,שזרקו עליה אבני  .אולי יוסי $ג
שהיו כאלה שירו ,ושהוא מבי אות  ,כי באמת קשה להתאפק.
מישהו שואל אותו א ג הוא ירה" .במקרה אחד ",הוא משיב" ,אבל לא
ממש למטרה ,רק כדי להפחיד".
כ ,והנשי המטפלות ,שמעיניה נשקפת אהבה ,תעטופנה אותו בי של
געגועי

וחו  ,תלטפנה אותו כגיבור החוזר משדה הקרב .ה באמת

יודעות להיות אמפתיות ,להיות ע

הגבר שלה הבא מהמלחמה .כמה

הוא זקוק לה .לא ,הוא לא יבכה כתינוק ,סת דמיו שצ לו עכשיו ,הוא
לא יבקש נחמה ,הוא לא יכול כי הוא רוצח.
שלומית ,בת שלושי  ,נכנסת לחדר ,ושלל צבעי וריחות נכנסי עימה.
מתבונ בה ,בעיניה החומות ,הגדולות ,היפות ,ב(ער .השחור המקורזל
כי

של גלי

עדיני  ,חוזר אל העיניי  .הפע

ה מרצדות בחוריה,

עיניי שובבות של ילדה קטנה מביטות בו ,מחפשות להיאחז בדבר מה.
אז היא יורה לעברו" :תתחיל אתה!"
מחיי לעומתה ,מרגיש את המבוכה" .היית רוצה שאני אתחיל?" הוא
אומר בקול ר" ,אני באמת רואה כמה קשה ל להתחיל".
"אז מה?" היא פולטת" ,אז מה א

קשה לי להתחיל? תמיד זה ככה

אני יכולתי להגיד ,אבל ביקשתי שתעזור לי

בהתחלה ,לא? את זה ג
קצת ,מה יש? אוקיי .אני יודעת שאני תוקפנית היו  ,עברו עלי זמני
קשי ".
"זמני קשי  ",הוא חוזר" ,ואני לא הייתי".

"אבל תמיד קשה לי .מה אתה חושב ,שא אתה הול למילואי  ,אז אני
כבר מתמוטטת ,לא יכולה בלעדי? הפסיכולוגי

האלה ,אי ה

מחזיקי מעצמ  .יו ...זה כבר באמת לא נורמלי .מה אתה חושב לעצמ
שהכול קשור אלי? תמיד את שמי את עצמכ במרכז ,כאילו באמת
איאפשר בלעדיכ ".
שתיקה .בולע את הכאב .עוד לא הספיק להבי מה קורה ,וכבר הוא בתו
אש צולבת .אולי היא צודקת? הכי טוב לשתוק במצב כזה ,הוא חושב ,כל
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מלה נוספת רק תמיט חורב .לא ,לא יגיד לה שהוא מבי כמה זה פוגע
בה ,זה רק יוסי $שמ למדורה .פשוט ישתוק ,כמו שרוצחי

יודעי

לשתוק.
"אז תגיד משהו! למה אתה שותק? אתה כזה קר ומרוחק היו  ,אני
צריכה שתגיד משהו!" שלומית מתריסה לעומתו.
מבי שהיא זקוקה לו עכשיו ,בלעדיו היא הולכת לאיבוד ,והוא מחפש
בתוכו דבר מה אמיתי לשת $אותה בו ,רגש שיית לה עוג ,אבל מאז
ָר ַצח ,אי לו מה לתת ,ובכל זאת אומר שהוא באמת לא מרגיש מרוחק
וקר איתה ,אבל אולי בתו כל המלחמה שהיא מצויה בה ,קשה לה
לשמוע את המנגינות העדינות יותר.
כשהוא שותק ,היא לא בטוחה שהוא רוצח .איתה .וכא המילי
מתבלבלות לו ,והוא מתק מייד.
שלומית מזדקפת בכורסה ומתבוננת בו בעיניי גדולות" .כל הזמ אני
נאבקת ",היא אומרת בטו נוגה" ,עושה מלחמות להוציא ממ משהו,
להרגיש שאיכפת ל ממני .עכשיו אני רוצה לבכות"...
נרגע ,מרגיש שלא שמעה ,ושלומית ממשיכה" :אתה יודע ,כבר שני אני
רוצה לבכות וזה לא יוצא .אני כלכ מיואשת "...לחלוחית מבריקה
בעיניה .עתה אלה דמעות ,והיא בולעת אות חרישית" ,אני לא יודעת מה
קורה לי .תדע ל ,א אני אתחיל לבכות ,זה לא ייגמר ,לא יהיה לזה סו.$
בכל מקו קורה לי אותו דבר".
שולחת יד לעבר חפיסת הטישיו וממשיכה בגרו חנוק" :אני עושה
מלחמות ,אני תוקפנית ,כול אומרי לי את זה ,אבל א $אחד לא יודע
כמה אני באמת מיואשת בפני  .מתי זה ייגמר? מתי? תגיד לי?"
"זאת רק התחלה של טיפול ",הוא מנסה לומר לה בקול רגוע" ,מלחמות
לא מסתיימות ביו אחד".
לבד בחדר ,מוטל בכיסאו אחרי ששלומית הלכה .להתחבר לכאב ,הוא
חושב ,שלו ,שלה ,זאת כל התורה ,אבל אינו יכול להרגיש כאב ,מרגיש
ריקנות ,אפרורית ,לא לזיי ולא לאנוס .מעול לא ידע שככה מרגישי
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רוצחי " .חייל טוב יודע לספוג! חייל טוב יודע לספוג!" הוא מתרומ
פתאו מהכיסא וקורא בקול שהול בכותלי חדר הטיפולי " ,לא משיב
מייד אש ,לא משיב מייד אש .מתבונ ,מסתכל ,זורק רימו אחד ומחכה",
ועתה הוא עומד על רגליו בשקט באמצע החדר ומחכה.
מבט סוגר לו את היו  ,הוא כבר מוכ על השטיח ,לא יכול בלי ,רבי
אומר שככל שיתקד תהלי השלו  ,כ יגברו נסיונות הטרור ,הוא מבי
אותו ,יודע בדיוק מהיכ הוא מדבר ,מתחבר אליו ,אילו היה הוא היה
אומר אותו דבר ,עכשיו הוא ראש הממשלה ,מנווט את ספינת השלו אל
חו $מבטחי  ,כמטפל טוב הקורא את מפת הנפש .עכשיו דוד לוי מדבר,
א $פע לא הבי את השחק הזה ,כבר מזמ לא יודע אי לאכול אותו,
א לצחוק או לבכות ,נדמה לו ששקר שמספרי אותו הרבה פעמי הופ
לאמת ,כי משהו בו נוס בכל זאת ביטחו ,מכיר את הטקסט טוב מכול ,
יודע את כללי המשחק ולא נופל ,משהו בו מעורר כבוד ,מלה אצלו זאת
מלה ,מודגשת ,חזקה ,מנופחת .מקשיב לו בדריכות ,עוקב אחרי המילי ,
שט על זר

מחשבתו ,עכשיו ה

באותה סירה ,באותה דעה ,מילי

צודקות ניתזות מפיו ,אי לערער עליה ,מה הוא שואב כוח ,עכשיו הוא
דוד לוי ,מנצח בכוח הפשטות את כל אויביו.
פתאו נחרד ,לא מבי אי השתלט עליו הנוע הזה ,ש לב שהקשיב
למנגינה ולא למילי  ,כמה ה אינ חשובות .בכל אחד מסתתר דוד לוי
קט ,הוא אומר לעצמו כדי להירגע ,ושב להביט במרקע.
"בג'ני נרצח משת $פעולה"...
הטלפו מצלצל ,מתקשה להינתק ,להיפרד ,מהדרמה הזאת הנקראת
חדשות .העיניי

בוהות במרקע ,האוזניי

כרויות לקולות הבוקעי

ממנו ,בשו ספר פסיכופתולוגיה לא פגש סימפטו של "מכור לחדשות"
כפי שיש לו .כזאת היא השעה תשע בכל יו  ,ש אנשי לא מתלבטי ,
ש לא מתייסרי  ,ג לא כשעומדי לפני כס המשפט ,תמיד ה כלכ
צודקי

עד שאי לו בעיה להשתכנע ,והוא ,הוא ,שמעול

לא צדק,
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שמעול לא יצא ח $מפשע בפני ביתהדי של עצמו ,חש עתה התעלות
מסוג מיוחד ,מהסוג של חדשות.
3
ביו שבת חמי של חור ,$דני וחבריו עומדי על גר המדרגות של בית
הכנסת אברה
בסנדלי

אבינו ,שבלב היישוב היהודי בחברו .רגליי

תנ"כיי  ,כותנות לבנות מקופלות שרוולי

פשוקות

עד מעל המרפק,

זרועות מכוסות בשיער דליל ,שחומות ג בחור $עד לרצועת המג החומה
המעטרת את פרק כ $היד ומכסה את השעו ,פני ילדותיי  ,חלביי ,
צחוק שובב וניצו בעיניי  ,חיוכי

עדיני

בזוויות הפה ,מבטי

חולמניי ובלוריות מתנפנפות ברוח .אותה עמידה מאז בני עקיבא ,אותו
חיו של ניצחו מאז ומתמיד.
לרגע דני חושב שהוא אחד מה  ,ניצב ע כול  ,באווירה של חג ,אווירה
של קדושה ,של הסכמה לאומית רחבה .ה משוחחי בקול שקט על הא
ועל דא ,לא ברור על מה ,אבל המנגינה הרמונית ,מוזיקה רגועה מרחפת
בחלל האוויר הצלול .איש אינו מפר את השלווה ,איש אינו מפר את שאו
הגלי  ,לא צורח פתאו "הצילו" .איש אינו לבד במעגל הזה ,בכל היישוב
הזה ,כול בשביל אחד ואחד בשביל כול  .מישהו חדש הגיע ,כבמטה
קס המעגל נפתח בשבילו...
דני היה רוצה להיות אחד מה  ,אבל ...משהו מפריע לו ,משהו מציק לו
ש  ,הוא לא יודע בדיוק מה .למה הוא חושש להיישיר מבט? ביישנות
הוא רואה ש  ,י

של ביישנות .רגליי

איתנות וגב זקו $הולכי

ומתעגלי  ,הולכי ומתרפי  ,נשמטי לפני בחוסר אוני  .מה קורה
פה ,לכל הרוחות?
הוא מגלה את הסוד :שקר מוסכ  .הוא חי בשקר מוסכ משחר הבריאה
 הוא אלוהי ! אי גילה את זה? תמיד ידע את זה ,מאז שהיה קט
והרגיש את ייחודו עלי אדמות ,מאז שדר על נמלי והצטער ,מאז שעצר
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את הילוכו ,בגיל שש לער ,כשגלגל השמש מונ $מעליו ושניה קופאי
יחד כשהשמי מאדימי בפאתי מואב.
עכשיו ,כשהוא חושב שכול ידעו ולא אמרו לו ,רעד חול $בכל גופו ,עורו
מצטמרר ,והוא מניח את ידו על כיפתו ,משפיל את ראשו ובוח את
ציציותיו ותוהה א אלוהי צרי ללכת ע כיפה וציציות או שהוא פטור
מה ,ומצטער שאי לו מחברת ברגע זה ,כי הנה יש משהו שהיה רוצה
לרשו  ,משהו שחשוב להוסי $לכתבי הקודש ,שהואהוא ,דני ב דני ב
דני ב דני ,הוא האלוהי עלי אדמות.
רוש בתודעתו באותיות גדולות ,כמו במחברת ,בכותרת העמוד הראשו,
שגילה את הפחד שמאחורי האומ ואת הביישנות שמאחורי ההתנשאות.
אבל זה אינו הסוד של אלוהי  ,לאלוהי יש סוד אחד גדול שאותו הוא
אינו מספר לאיש ,והוא בעצמו עכשיו ,אלוהי  ,יודע שיש לו סוד ולא יודע
מהו ,איזו הרגשה עמומה על בחורה ערבייה...
עוד חבר מגיע ,ויד איתנה נשלחת לעומתו ,לחיצה חזקה שלא משאירה
מקו לספק ,כדר גבר בגבר .אטאט מתרפה הלחיצה ,הגב הול
ומתקמר ,המבט הול ומושפל והיגו מקדיר את הפני .
דני מתבונ בשני הגברי
בעיניי

המדברי

בטו שקט ,בהבנה שבשתיקה,

מבקשות אהבה ,יודע שא

א ירצה ,יהפו את האהבה

למלחמה ,ויודע שלא יעשה זאת ,ומצווה עליה

להמשי במלאכת

האהבה ,ושוב הי רגע ,ושוב הי שקט ,מנגינה הולכת ונחלשת ,הולכת
ודועכת.
מרגיש פתאו

שהוא לבד ,כמו שאלוהי

לבד ,הול ומתרוק מכל

מחשבה .מקשיב לדממה ,לצלילי העמומי החודרי ומגיעי אליו דר
מעטה של בועה ,מעול סוער ולא נוגע.
הנה ה מתקבצי חבורותחבורות ונותני

ידיי  .משהו צומח מתו

האי ,ושירה הולכת ועולה ,הולכת וגואה ,וכבר גל גדול הול ומתרומ ,
הול ומתעגל מתו הכלו  ,והוא טר הבי אי זה בכלל התחיל.
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"עוד אבינו חי ,עוד אבינו חי ,עוד אבינו ,עוד אבינו ,עוד אבינו חי ",ה
שרי

במלוא גרו ,בקולות ניחרי

ובהתלהבות עצומה .זה הוא שיצר

זאת ,ועכשיו ה שרי לכבודו.
כיפות סרוגות ,כותנות לבנות וזרועות ארוכות חובקות במעגל סובב
סובב .צלחה עליה

רוח הש  .הוא מתבונ בפניה  :עיניי

בוהות

למרחקי האינסו ,$בלוריות מתנפנפות ברוח וחיו ר של אושר נסו על
השפתיי .
כעת הוא לציד  ,יחד מסתערי על כיפת הסלע ומשחררי אותה מעול
זרי .
חמ"ל גוש אמוני  ,תכונה והמולה מכל עבר .הקירות מכוסי

מפות,

ידיי ארוכות מצביעות על נקודות אסטרטגיות .מפה גדולה של הר הבית
פרושֹה על הקיר מולו ,מפה אחד לאחד ,ככה היא נראית לו ,כל מרצפת
מסומנת ש  ,אב ארוכה לבנבנה שנחצבה בהר ,ובמרכז התמונה אל
אקצה ,השק הזר היפה הזה .אילו רק לא היה כא ,אי אלאקצה .צרי
רק לחפור ,ויתגלה ביתהמקדש ,הכול נמצא כא מתחת ,בהישג יד.
יושב בפינה ,צופה בנחת במתרחש ,מייצב את הא  16על כרסו ,משעי
את ידיו על הקת והקנה ונשע לאחוריו .מחול הפקודות מהדהד באוזניו
כמוזיקת תופי רועמת .הכול דופק כמו שעו ,הכול דופק חו מהזי,
הוא אומר לעצמו בגיחו ,ומרגיש את לח הכרס על האשכי  .בזמ
האחרו הוא הול ומשמי ,הול ותופח במקו לשמור על כושר קרבי,
במקו להוביל את הפריצה.
הנה הוא ש  ,בתמונה ,פור ראשו דר רחבת אלאקצה ,נע במהירות על
גבי המרצפות הגדולות בנעלי קרפ אדומות ...הפקודה כבר ניתנה והוא לא
מקשיב ,שקוע בהזיות .שוב ושוב זה קורה לו בזמ האחרו ,כבר אמרו לו
כמה פעמי שהוא מבולבל .על יוני תמיד צוחקי שהוא מבולבל ,אבל
עליו? הוא יודע מה זה להיות מבולבל בצבא .כשאתה מבולבל במלחמה
אתה משול למת ,לא יותר ולא פחות .שכחת את הציר ,שכחת את
הפקודה  אכלת אותה.
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הוא חייב להתרכז בכל כוחו .המטרה ברורה  לכבוש את הר הבית .לא,
לא ,למה המחשבה הזאת חלפה בכלל בראשו? המטרה  פשיטת לילה על
הכפר הערבי בית סג'אר ,לעשות הרבה רעש ,לגרו כמה שיותר נזק 
לרסק שמשות ,דודי שמש ומכוניות ,לאנוס ,לזיי .לא ,לא ,למה שוב הוא
חושב מחשבות כאלה?? פשוט ללמד אות לקח ,שד יהודי אינו הפקר,
אבל לא לפגוע בנפש ,חס וחלילה ,רק במקרה של סכנת חיי .
אז דיוקנה של הבחורה הערבייה שב ועולה בראשו של דני ,ניצבת ש
בחיו ציני בי עמודי השיש הלבני  ,ואחר כ בדמעות בשער בית
החולי  ,והוא נרתע.
"אני מבקש שקט!" מכריז קול סמכותי" .נתחלק לשלושה כוחות ",הוא
ממשי בשקט ועיני הכול נשואות אליו" ,כוח הפריצה יתמק

בפאתי

הכפר בזמ שכוח האבטחה יחסו את ציר הנסיגה של התושבי  .ושוב
אני חוזר על הפקודה הידועה לכול  :בתו המשימה מתפקדי במספרי
ברזל שיינתנו לכ טר היציאה לפעולה .כל אחד זוכר את המספר שלו,
כ שלא יקרה שפצוע יישאר בשדה הקרב ,חס וחלילה "...מילי טובות,
מילי מרגיעות ,משרות שלווה" .משמאל לימי היפקד! אחת ,שתיי ,
שלוש"...
הקולות הולכי

וקרבי  ,תכ $יגיע תורו" ...שש!" דני שומע לצידו,

"שבע!" הוא מכריז בכל כוחו" ,שבע!" מהדהדי

אחריו הכתלי ,

"שבע!" הוא שומע מכל פינות האול  .עכשיו הוא ֶשבע .הוא יוצא
למשימה והוא ֶשבע.
לילה ,רקיע זרוע כוכבי  .קבוצת לוחמי מטפסת חרישית במעלה ההר.
דני מאזי לשירת הצרצרי וליבבות התני העולות ומתגלגלות מהעמק,
מתמזגות בלהט נשיפותיו .ה יורדי במשעול ,ועכשיו קל יותר .אותה
המיית מעיי המוכרת לו מימי ימימה שבה ומתעוררת בו ,אבל הפע
משו מה זה אחרת .נדמה לו שהוא בדרכו לבילוי בערב סגרירי.
רגבי אדמה חרושה מתמוססי תחת רגליו .פע  ,בסדיר ,לימדו אות
שלא לעלות על שדה חרוש ,ללכת מסביב .אפלולית הבתי

הראשוני
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מתרוממת למול  ,ה פוני ימינה ,מאגפי את הכפר מכיוו לא צפוי
ונכנסי בחמה סוערת אל בי הבתי הנמי את שנת .
הוא רוצה ,מרי

קולות רעש והמולה מכל עבר ,ג

אב גדולה וזורק

אותה לעבר זגוגית של חלו .רע מחריש אוזניי מפצח את הדומייה .דני
מסתכל סביבו  הוא לבדו ,איש לא ראה ,איש לא שמע .הוא צרי לעשות
את זה שוב.
"היי ,בואו הנה ,תראו מה יש כא!!" קורא קול מתו החשיכה.
דני ר אחרי כול  .בית בעל זגוגיות ענקיות ניצב מולו .פנטסטי בשביל
לפוצ ,הוא חושב .ידיי נזרקות לפני  ,אבני מושלכות בקשת אל תו
הלילה ,זגוגיות מתנפצות מחרישות את הדממה ,והוא מאזי לצליל
הנפלא של ההרס והחורב .גלי

גלי  ,צבעי

צבעי

מתנפצי

ברוח

הלילה הצוננת .הוא מכור לצליל המתכתי הזה של התרסקות.
"חכו ,תשאירו ג

לי!" דני שומע את עצמו מייבב חרישית ,סורק את

האדמה המוארת באור לב של ירח אחרי אב מתאימה ,לוקח תנופה
קצרה ,יד רפויה נזרקת בכוח לפני  ,מתהדקת סביב האב המושלכת אל
המטרה.
"זריקה יפה!" קורא מישהו מאחוריו.
תמיד ידע שיש משהו אסתטי באופ שבו הוא משלי אבני  ,שיש לו
סגנו.
עוצר לרגע להירגע ,שומע קולות התפעלות והתנפצות ,צחוק ושבר
מתגלגלי

בחלל ,ממלאי

את הלילה .חגיגה אמיתית לאור הירח

והכוכבי .
הוא יראה לכול מה זה להראות לה  ,הוא יעשה יותר מכול  ,לו אי
מעצורי  .כול יריעו לו .הוא יפוצ את כול  ,הוא פשוט יתחיל לירות,
די ע המשחקי האלה ,הוא יגיד מה שכול מפחדי להגיד ,יעשה מה
שכול רוצי לעשות רק לא מעזי .
"אבל את זה אמרנו שלא עושי !" מטיח ש מישהו ,וקולו מהדהד בעוז.
"מה לא עושי ??" דני נחפז לשאול ,רוצה ג הוא לדעת א מישהו חטא,
ופתאו הוא מבי שהוא זה שזרק את האב ופגע בול בקולט שהתנפ

23

לרסיסי והרגיש שכול מריעי לו ,אז למה עכשיו הוא ניצב לבדו ואיש
אינו מזמי אותו להצטר $למעגל שלה ?
אולי בכל זאת לא עשה משהו דרסטי מספיק? ג במשה לא האמינו בני
ישראל עד שהיכה בסלע ויצאו ממנו מי  .עכשיו זה כבר ברור לו ,הוא
שומע את זה בנימת הקול ,הוא רואה את זה בזווית המבט ...מה קורה
פה ,לכל הרוחות? זאת מלחמה אמיתית ע חברי לנשק ,מלחמה קשה
יותר מכל מלחמה נגד אויב אכזר.
4
מתו שנתו הוא מזהה אותה יוני ,זאת היא ,הבחורה הערבייה
מהמילואי  .הנה היא בתו הקהל המריע ,מתמוגג ,שותהְ ,טר $7חושי
ושיכור ניצחו .הוא חייב לדבר איתה ,הוא חייב להגיע אליה ,שלא תטבע
לו בי גלי ההמו .לרגע צללה והנה היא שבה ,צפה ועלתה בי הראשי
הרבי  ,היא שוב איננה ,אבדה לו ,לא ,הפע הוא לא יאבד אותה ,שועט
קדימה ,מנסה לפלס דר בעיסת פרצופי לוחשי  ,שורותשורות הודפי
אותו לאחור ,א הוא בשלו ,ראשה מבצב פע כא ופע ש  ,לפני רגע
ראה אותה ושוב נעלמה .א לא ישיג אותה ,תישאר לנצח בדמיונו .זאת
היא ,אותו חיו שלא דוע ,אותה חולצה לבנה דקיקה שלא שכח .מה
היא עושה פה ,לכל הרוחות? אולי באה להפגנת השמחה הזאת ע
מישהו .הוא יורד מהפסי כ להסתער ,כמו בקרב ,לעבר ערבייה שמצאה
ח בעיניו במילואי ? יש גבול לכל תעלול .אבל לא ,הוא לא יוותר  היא
שלו ,זה כבר ברור לו ,כ נכתב בספר דברי הימי  ,הוא יודע את זה.
מישהו פותח בקבוק שמפניה ,גלי של נוזל לב ניתזי

עליו בפעימות

קצובות ,ממלאי אותו בחומר קר ומקפיא .שלטי בזכות רבי ,בזכות
ערפאת ,בזכות השלו  ,בליל של צבעי וריחות ,טעמי ומנגינות ממלא
את החלל ,שירי שלו ומלחמה במקצבי זהי " ,באלרוח באלד
נפדיקי יא פלשתי ,באלרוח באלד נפדיקי יא פלשתי!" כבר לא מבי,
זהו פסטיבל השלו  ,חוגגי פה את שמחת הניצחו של השלו  ,אז למה
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בד ? דגלי

פלשתיניי

וישראליי

מונפי

מכל עבר ,השמחה הזאת

מתחילה להיות מאיימת ,הצחוק הזה ייגמר בבכי .נתקל בדוכ נקניקיות,
נופל וממשי במרוצתו ,היא פנתה ימינה ,מעבר לדוכ מדבקות של
ערפאת ורבי ע סיסמאות מוזרות למע אחדות ישראליתפלשתינית
בצבע אדו  .מישהו הדביק על דש בגדו את תמונתו של היושב ראש .לא,
הוא לא יסיר אותה ,כ זה יותר בטוח כא ,בקרב על השלו  .היא
מפלסת דרכה אל מעבר להמו ,נחל אחריה ,דוהר בי הסימטאות
בעקבותיה ,ושוב מוצא את עצמו חותר בי אד בדר אליה ,שולח יד
ארוכה ,נוגעלא נוגע ,א רק יאחז בה ,הוא לא ירפה לעול  ,איש לא
יתייצב עוד ביניה .
"אני רוצה לדבר אית ",יוני פולט ,ניצב מולה מתנש $ומזיע מכ $רגל ועד
ראש .היא לפניו מתחת לע ,הרחק מההמולה ,כפופה ומכווצת מעט
מחמת הקור" .את זוכרת אותי?" הוא שואל ,והיא מהנהנת ,מושיטה לו
יד ,מובילה אותו לעבר הבמות ,מחזיק היטב בכ $ידה לבל תחמוק ממנו.
הוא איתה ,היא שומרת עליו ,בלעדיה הוא אבוד.
על הבמה הראשונה ניצבת קבוצת גברי
ומחודדי  ,חרושי

חריצי

עמוקי  .ה

קפוצי פה ,פניה
עומדי

ופניה

אומרי

רזי
רק

דבר אחד  אסור לוותר! שרי בקצב אחיד ובשתיקה רועמת.
על הבמה השנייה שוכבת זונה שאינה יודעת לשמור על חלקי גופה .היא
נותנת לכול הכול ,וה עושי בה כל מה שירצו .בפינה אחרת ניצבת
קופסה גדולה מלאה חלקי גו  $ידיי  ,רגליי  ,אברי מי נשיי וגבריי ,
ראשי  ,מושלכי בערבוביה ,וכל אחד יכול להרכיב לו באד  .איש
אחד הצליח להרכיב מי דמות קטנה ,מעורבבת  קצת גבר וקצת אשה,
קצת ערבי וקצת יהודי ,קצת שעיר וקצת חלק ,ומישהו ש אמר שזהו
האיש של העתיד.
ועמד ש ג איש אחד אסור באזיקי שהיה צרי כל הזמ להכות אותו
בשוט ,כי ברגע שהפסקת הוא היה יכול לקו
מהקהל אמר שזה צרי להימש כ לנצח.

ולתפוס אות ,ומישהו
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5
בביתהקפה הערבי שבלב ,באחרצהריי סגרירי וקר ,בירושלי צלולה
וכחולה ,יוני יושב בחו מצונ $במעילו וחושב על חלומו ועל הערבייה
מדהיישה .אנשי

חולפי  ,הולכי

ובאי  ,זקני

רצוצי  ,עייפי

ומכווצי מקור ,מטפסי בשארית כוחותיה במעלה הרחוב ,וג כמה
צעירי שופעי קולניות שעוד מעט תדע.
בעיתו הוא רואה שאסד אומר שישראל אינה רוצה באמת בשלו ושה
צריכי הסדרי פירוז מהצד הישראלי שמא תתקו $אות ישראל .את זה
מעול לא הבי :מהיכ בא לו ,לנשיא סוריה ,השיגעו הזה.
עכשיו הוא יושב מול אסד ,מנסה להבי אותו ואינו מצליח .או שהוא
מספר לו סיפורי בדי או שיש לו בעיה קשה ע אמפתיה .הוא חייב לרו
להדרכה ,להתייע ,פשוט אינו מבי למה המטופל הזה מאשי אותו כל
הזמ בכ שהוא הול לתקו $אותו .על מה הוא מדבר ,לכל הרוחות? הוא
חייב להיכנס לראש שלו ,הוא חייב להזדהות איתו ולהבי אותו ,אחרת
הוא לא מטפל ,אחרת הוא לא באד .
הול לשירותי  ,פותח מכנית את מכנסיו ,משחרר את אשכיו ,עוצ את
עיניו ומתמסר לזר המזמז ע חטאיו ,כמו בתפילת תשלי .אז הוא
מטלטל את איברו לכל הכיווני  ,רוכס את חנותו ונזהר שלא ייתפס לו,
מצי בראי ,מתקרב אליו ,בוח את הנקבוביות שהולכות וגדלות ,הולכות
ותופחות ע

השני  .אפו הגדול מצי אליו ,ועיניו הכחולות הכלות

מסתכלות בו .קצת אדו לו מתחת לעיניי  ,ג שקיות חדשות הופיעו
ש  .הוא כלכ מכוער ,פע אמרו שהוא ילד יפה .אמא אהבה להלביש
אותו בסוודר ולהוציא את הצווארו מעל ,שיצי ,ותמיד דאגה שהצבעי
יתאימו .ג היו הוא לובש צווארו כחלחל מסודר וסוודר אפרפר יפה,
כמו של פסיכולוג מיושב .אבל איזה איברמי יש לו...
שול $אותו שוב ומתבונ בו :נראה לו ארו יותר ,גדול יותר ורופס יותר.
רוצח הוא אימפוטנט ,אי לא חשב על זה? רק עכשיו ,כשהוא מביט
באיברו ,הוא מבי כמה זה נכו .רוצח הוא אימפוטנט ,זה ברור.
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די! די ע ההזיות ,די ע השטויות ,רוצח הוא סת בודד.
ב" ,"1984בסו $הרומ,

בחו מחכה לו חשבו וכוס קפה מתקרר .ג
הגיבור יושב בביתקפה ,נושא את קלונו וממתי לרוח שתיקח אותו.

כששב לשולחנו ,נזכר שוב בחלו  ,והרגיש שהוא חייב לאתר את הערבייה
הזאת מהמילואי  .בסו $בטח יתאכזב ,אולי סת

ערבייה מטומטמת

שנתקעה לו בראש .אבל א השני יעברו והוא יזקי ולא יפגוש אותה,
היא תמיד תישאר לו בראש ,כאות נשי שאנו פוגשי בארצות רחוקות
ונושאי איתנו כל חיינו ,ורק הדמיו נשאר להשלי את הסיפור.
שול $את הפלאפו ,מחייג  144ושואל את הבחורה שעולה על הקו אי
הוא מאתר מישהי ערבייה מדהיישה .היא אומרת שאי לה

מספרי

טלפו של דהיישה ,ושלעניות דעתה ,רק למעט משפחות ש  ,א בכלל,
יש .מציעה לו את המספר של משרד הפני  ,מחלקת מרש האוכלוסי
בגדה ,שיברר אצל " .אני צרי לדעת ערבית בשביל זה?" הוא שואל,
והיא משיבה בצחוק שאחרת אי יוכל לדבר ע בחורה ערבייה.
יוני בטוח שהיא חושבת  איזה בזבוז ,ישראלי מתחיל ע ערבייה ,אבל
בכל זאת נפרד ממנה לשלו .
מחייג את המספר שקיבל ,ושואל בעברית את הקול שעונה לו בערבית א
אפשר לקבל את מספר הטלפו של משפחה שגרה ברחוב שוהדא מספר 10
 שינ את כתובת הבית בעל העמודי שבפתחו ראה אותה .האיש אומר
בעברית שה עדיי אינ מאורגני לתת מספרי טלפו לפי כתובת בלבד,
אבל בקרוב יוכלו.
יוני סוגר את הפלאפו בלי לומר תודה ,וחושב שאצל הערבי בקרוב זה
בעוד אל $שנה ,ומזכיר לעצמו שידע שלא יהיה קל לאתר את מספר
הטלפו.
עכשיו הוא ש פעמיו אל העיר העתיקה ,סימטת שייח ג'ראח ,המובילה
אל הרובע היהודי ,אפורה וחשוכה ג ביו חור $אביבי .בכל זאת הוא
כא ,על א $הפחד .לא האמי שיעשה זאת .מאז פרו האינתיפדה לא העז
לשוב למקומות ילדותו ,מקומות שבעצ  ,מעול לא אהב.
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מתבונ בשלל חפצי האמנות והמזכרות העמוסי ודחוסי על המדפי ,
נוצצי באור השמש ,צורבי את העי .כלי מתכת מעוטרי בפיתוחי
כמו שירי

ערביי

שאי לה

סו .$בליל צבעי טורקיז,

מסתלסלי
כתו שחור מעביר בו צמרמורת של גועל .היה מבקש צבעי בז' חו -
אפרפר להניח עליה את עיניו כמוזיקה קלאסית רוגעת.
שיני זהב מחייכות אליו מכל עבר וריח חרי $של זיעה עולה באפו ,והנה
חזית של בחורי

שלובי זרועות צועדת לקראתו בגוש אחד ,קולניי ,

עליזי  ,מלאי חיי  ,כפתורי

מתאמצי

על חזות מתוחי  ,מנסי

לכסות על תשוקות כמוסות.
מתעכב ליד שולח עגול קט בעל פלטה מוזהבת נתמ ברגלי ע נמוכות 
לשולח כזה הוא זקוק בחדרו  מחפש תווית מחיר ,אינו מוצא ,וקורא אל
המוכר הצעיר הניצב בירכתי החנות" :אדה האדא?"
הבחור מתקרב אליו ,מביט בו ומחיי חיו מצמרר" .בכמה אתה רוצה
זה?" הוא שואל ,ומסובב את ידו באוויר.
"שו סערו האדא?" יוני חוזר על דבריו.
"בכמה אתה רוצה זה?" המוכר שואל שוב ,ומתקרב אליו פסיעה נוספת.
פתאו יוני מזדק ,$מעווה את פרצופו אל מול המוכר ופולט בהינ $יד:
"זה לא שווה כלו  ,זה!" ופונה ללכת לדרכו.
המוכר ר אחריו" .קח ,קח זה .כמה אתה רוצה לשל  ,תגיד! היי ,היי,
חכה רגע!" אבל יוני כבר אינו ש  ,הוא מחליק מטה במורד הרחוב
ומתערב בהמו האד .
בפינת רחוב אב רשד מאפייה של פיתות .איש גיב עומד ליד תנור אש
נמו ,בשרו אדו ונוט $כמו סטייק עסיסי ,מכניס לתנור ומוציא ממנו
פיתות בכ $ארוכה .נדמה ליוני שהוא מזמר לעצמו מ שיר ילדי נוגה,
כמה צלילי

החוזרי

על עצמ

כל הזמ" :יא שמיסה טלעילי חתא

אנשר ע'סילי ,ע'סילי על אסאטיח ,ח'אי $תטירו אלריח".
"שניי

ע

עגבנייה ,זעתר וביצה ",הוא מורה בהחלטיות לאיש שליד

הדלפק ,והגיב מחיי ,עובד ומחיי ללא הפסק,
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רק שמע את יוני אומר "ע ביצי וזעתר" ,וכבר ממהר להכניס לתנור
בכ $הגדולה את מבוקשו" .תכ $זה יהיה מוכ ",הוא אומר בניד ראש,
פותח שקית בתשומת לב בידיו העבות והגסות ואז עומד וממתי ,עיניו
נעוצות באש המשחקת" .הנה זה מוכ!" הוא מכריז ,שולה מהאש פיתה
עטורה בביצה מפעפעת ומחליק אותה בעדינות אל תו השקית ,פורש
שקית שנייה וחוזר על התהלי בסבלנות רבה.
יוני חוט $את השקיות וממהר לדרכו .שיירה של ילדי משתרכת אחריו 
הריחו את ריח הזרות וההנאה  הול ואוכל פיתה .קופסת פח ביד אחת
ומקל בשנייה ,מבקשי תרומה או מכה ,לא ברור מה .הוא מעווה את
פרצופו לעבר  ,מתכער בכוונה .במקו הזה יש יתרו לכיעור.
בפינת רחוב אל זהרא ,אצל מוסטפא עלי ,ניגב חומוס ע אבא כשהיה
ילד .זה היה תכ $אחרי מלחמת ששת הימי  ,והחרי $שר $לו בפה כל
היו  .עכשיו הוא מתיישב על אחד הכיסאות .איש זק כפו $מתקרב אליו
באיטיות ,זה מוסטפא ,לא? אבל זה אינו אותו מוסטפא( :ערו הלבי
ושיני הזמ חרצו בפניו נתיבי עמוקי .
"חומוס בלי חרי ,$קצת חמוצי ובקבוק מי מינרליי  ",יוני אומר לו
בנשימה אחת ,ומתרווח בכיסא הצר המתנדנד" .אלוהי

ע

החזקי

בס ְ<ריי אדו
ואינו אוהב את החלשי  ",הוא קורא את הכתובת הרשומה ְ
על קיר הבית שממול.
צעיר ערבי בא היישר אליו ,וחלחלה אוחזת בו ,מתקרב כמו שה
מתקרבי  ,לא אומר מה הוא רוצה ,רק כאילו מחפש דבר מה ,ואז
ממלמל בקול לא ברור" :איפה זה רחוב"?...
המציא לו ש  ,יוני חושב בהבזק ,כדי להתקרב אליו .עכשיו הוא שואל
שוב "איפה זה "...והפע נדמה ליוני שהוא מדבר כמו איזה מפגר.
"רוח ,רוח מי הו!" יוני פולט בבוז ומסמ לו בידו כמי שמגרש כלב .רק
עתה הוא מתפנה להרגיש את הפחד ,את הלמות הלב ,שוא $מלוא
ריאותיו אוויר ,לוג מהמי ומנסה להירגע .אבל ...אבל ,הוא חושב,
הערבי הזה לא עשה לו כלו  ,רק רצה לשאול על ש של רחוב ,והוא ענה
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לו ככה ,יודע ,מעבר לכל הפחדי

שהוא שקוע בה  ,שזאת האמת

לאמיתה.
של פועלי הבניי הערבי

כשהוא עובר ליד  .הא

ה

נזכר בעיניה
באמת כלכ מלאות שנאה ,או שזאת השנאה שלו שמשתקפת בעיניה
כמראה המחזירה לו את עצמו? אי דר להתיר את הבלבול הזה.

אבל מהיכ שאב את פר הכוח לומר לו "ל מפה"? הוא מתפלא פתאו .
מה ,לא פחד? עשה זאת ברגע שהיה נדמה לו שהערבי מסכ ושאי מה
לפחד ממנו ,בדיוק אז שלח בו את הבעיטה ,לא שנייה אחת קוד .
מוסטפא מגיע ע

החומוס ,רוכ לעבר השולח ומניח בזהירות את

הצלחת" .אני זוכר אות כשהיית ילד ,היית בא הנה ע אבא של ",הוא
אומר" ,לא היית כא שני ".
"אי אתה זוכר? זה לא ייתכ ,זה היה כלכ מזמ ,וכלכ הרבה אנשי
עוברי כא".
"אני רואה את המבט של ,מבט של ילד שמתגעגע למקומות רחוקי ".
"אבא חולה ",יוני אומר פתאו בלי להבי למה.
"אבא של הוא איש טוב".
"אי אתה יודע?"
"לפי העיניי  ",מוסטפא אומר ,ומצביע בידו על עיניו החומות הנוצצות,
המכווצות בתו מעטה של קפלי " ,בעיניי רואי הכול ,הוא היה תמיד
מסתכל ישר בעיניי  .אתה דומה לו ".זיק של חיי ניצת באישוניו של
הזק ,רוש $אליו.
"אבא לא מאמי בשלו  ,הוא אומר שכל הערבי אותו דבר ",יוני אינו
אומר.
עיניו של הזק עוד נחות עליו" .ראיתי מקוד שהסתכלת על הכתובת
ש ".
"כ ,אני לא מבי אותה".
"מה יש פה להבי?" עתה יוני מבחי בנימה תקיפה יותר בקולו של הזק,
"אבא של הוא איש של כבוד ,הוא לא לימד אות את זה?"
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6
יוני מחבק את הכרית .פע  ,כשהיה ילד ,אהב ללט $את התפר של הכר,
לגלגל את לשונו לאחור ולעשות תנועות של מציצה .פוקח את עיניו ,חוש
סביב .היכ הוא? שולח יד לצידו ,נוגע בה ,מחליק את ידו על צידה .כ,
היא ש

והיא שלו ,זה לא חלו  .י

של תלתלי  ,תלתליה השחורי

מחייכי אליו באפלולית מכל פינה.
פגש אותה בהפגנה של שלו עכשיו ,הביטה בו והוא בה :חיו דק עצוב,
עיניי חומות מבריקות ,שיער שחור ארו מקורזל .התקרב אליה ,והיא
זיהתה אותו ,הושיט לה יד ,היא אספה אותה ,ויחד יצאו לדר.
מש אותה אחריו ,מפלס לה דר בקהל ,שולח יד ארוכה ומלט $את
(ערה ברו .צינת חור $נשבה בבשרו ,הרעידה את חולצתו הדקיקה
וציננה את זיעתו הקרה .אז הצמיד אותה אליו .חיבק אותה ,חש את
שדיה הקטני מזדקרי אליו ,היא הדפה אותו לאחור ,וזיקוקי דינור
האירו את השמי .
עכשיו הוא בתוכה ,מפצה על העלבו ,דוהר על גב סוסה ערבייה אצילה
בי של אהבה ,והיא ,ספק ישנה ספק ערה ,מתמסרת ,גופה נפתח
לקראתו ,שוכבת פשוקת איברי ומחבקת .כלכ ביחד ,גו $אחד ,שפה
אחת ,ואפילו לא דיברו מלה .כבר לא יכול ,אבל רוצה עוד .מהיכ הרעב
הזה? למה הוא רוצה עוד כשיש לו כלכ הרבה? את מי הוא צרי לנצח?
קדימה! לאנוס ,קדימה! לזיי את הגו $הר הזה" .תכניס לה בכל הכוח!"
הוא אומר לעצמו .לא יעזור לה ,הוא יעשה לה את זה ,כ ,זה בא ,כ ,זה
מתקרב ,הוא לא יית לה עכשיו לברוח ,הוא ימשי הלאה בכל מחיר .אי
הפכה האהבה למלחמה ,הוא כבר לא יודע .זה בא ,לא להאמי ,זה בא
וזה נפלא ,הנה זה בא! "נאדיה!" הוא פולט ,אישוני עיניו מתרחבי  ,ריר
נוזל מפיו ,טובע בתוכה ובוכה ,כ ,כעת הוא בוכה .אבל הוא זה שהכריז
מלחמה ,אז למה הוא בוכה עכשיו?
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נאדיה מצמידה אותו אליה ,מלטפת ומחבקת אותו ברו ,יודעת שזה
יעבור ,יודעת שדר אחרת אי.
פוקח את עיניו ,בוקר .שמיכה מקומטת נחה בעצלתיי על המיטה .היתה
לו שינה טובה ,מי שינה שמתקיימת רק בבתי זרי  ,לצידו של האויב.
נאדיה איננה ,הלכה ,אולי השאירה לו פתק במטבח.
לא תיאר לעצמו שהיא גרה במזרחירושלי  ,לא חל שמזלו ישחק לו
כ .רוצח ,אימפוטנט ?...איזה צחוק.
בעד החלו זור אוויר צח ,בחו יו חור $אביבי צלול וקר .שולח מבט
נוש

אל עבר ההרי

הקירחי  ,אדמות טרשי

מחוספסות וקשות,

צריחי ומגדלי מזדקרי מכל עבר אל תו בטנ הרכה של הענני ,
מתחרי מי יתנשא יותר .פע סיפרו לו על התחרות הזאת בי הדתות
השונות ,אמונתו של מי תתנשא גבוה יותר.
פותח את המקרר ,סוקר את הקופסאות המעטות הפזורות בו  חלב
עמיד ,לב ,חומוס בקופסה שכתוב עליה משהו בערבית  מפעיל את
הקומקו

החשמלי וסוקר את הסקיצות המשוכות דק בעיפרו כהה,

שממוסגרות על הקיר מולו :אשה דקת גב ,גרמית ,חזה קט שאפשר
לחפו בכ $היד .הוא אוהב להרגיש את העצמות של הבחורה ,את החלק
הקשה במפגש ,הנות תחושה של מוצקות.
יושבת ברגליי מקופלות ,מביטה הצידה :א $נשרי ושיער שחור גולש.
אוהבת את הגו $שלה ,מציירת אותו בקווי עדיני  .הנה "נאדיה" חתו
למטה ,ציור מהשנה הנוכחית ,ממש לא מזמ.
מתבונ בגו $הילדי ,הלא מפותח ,שטר

התרחב באזור האג ,בט

עוברית שטוחה ,רחוקה מלהכיל בתוכה עוד חיי  ,סוקר את האצבעות
הרזות הארוכות כשל פסנתרנית מיומנת .זרועות דקות מוטלות בחוסר
אוני לעבר החופש ,סנטר ארו במקצת מזדקר לפני ע הא .$צולל אל
תו פניה ואינו רואה קמטי  ,הכול חלק ,עיניי גדולות שטר הספיקו
להתכוו ע השני  ,עומדות ומחכות למי שיגיע.
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עתה הוא מבחי שבכל זאת יש קמטי מתחת לעיניי  ,שבכל זאת אינה
כלכ צעירה כמו שחשב .הנה העור זרוע נקבוביות ,הפני קשי  ,רעי .
רק עכשיו ,אחרי שהביט בציור זמ רב ,הוא קולט זאת  הגבות העבותות,
ה(ערות השחורות המפחידות .לא ,הוא אינו חושב שזה כעס ,לא בזה
מדובר ,אבל יש כא נחרצות ,נחישות ודבקות במטרה ,דבקות של מישהו
מאוד חלש שאסור לו להיות טוב .היא מוכרת לו ,ידעו פע  ,ועכשיו זה
כבר לא מעניי .מי אחות כזאת ,חברה לכיתה ,לספסל הלימודי  ,שאי
אפשר לדעת אותה יותר.
זאת אינה בת ,לכל הרוחות ,זה ב! רק עכשיו ש לב שזהו גבר ,שזה הוא
עצמו שמצויר ש  .אלוהי  ,מה קורה פה ,מה? תמונתו שלו על הקיר,
והוא כלל אינו מכיר את המקו הזה .נזרק על הכיסא ,והמי השורקי
בקומקו אינ מסיחי את דעתו .היה פע במקו הזה ,וזה ציור שלו.
הכול כא שלו  הקומקו החשמלי ,האוכל במקרר ,הבגדי התלויי על
הכיסא .זה הוא שגר כא ,הוא בכבודו ובעצמו.
ישוב ליד הדלפק הוא פורס את הלח " .לביתספר בירושלי חדר ערבי
חמוש בסכי ודקר כמה נערי  .ברגע זה אי בידינו פרטי נוספי  ",הוא
שומע מעל גלי האתר ,ומצטמרר.
עכשיו הוא תלמיד תיכו .המחבל נכנס ככה לביתספרו ע

סכי ביד,

ניסה לדקור את החבר'ה שלו .תפסו אותו ,רואה את עצמו חזק ,שזו$
ושרירי ,מזיע בבגדי התעמלות .זה עתה סיי ריצת שמונה מאות מטרי
בזמ שיא.
"רגע רגע!" הוא צועק בפתוס לכל החבר'ה" ,תנו לי ,תנו לי!" ומתוק$
מנהיגותו וקריאתו ,שאינה משתמעת לשני פני  ,מפני דר ונותני לו
את הכבוד לחסל את החשבו בשביל כול .
ידו אוחזת בסכי מטבח חדה ,שהביא מהבית ,ובתנועת מגל מנוסה הוא
מעביר אותה בתקיפות על צווארו של הערבי ,מכוו אל העורק המרכזי
המוביל למוח .זר

ד

פור כמזרקה בפעימות קצובות שהולכות

ודועכות" .ככה ,ככה שוחטי כל ערבי שרוצה לעשות לנו משהו!" הוא
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אומר לטלוויזיה שבאה לסקור את האירוע" ,שיידעו לה  ,אצלנו אי
חוכמות וזה הכול".
הוא באמת עשה את זה! לא ,לא ע סכי ,ע הרובה ,ירה בה וראה
אות

משתטחי

על הריצפה ,מי יודע כמה מה

ניקב .הרגיש אי

הסיפוק שמילא אותו הול ומתפוגג ,כמי שדמו הול ואוזל .עכשיו אפילו
אינו יכול לחשוב מה היה עושה לערבי הזה שנכנס ע סכי לביתספר.
רוצח לא יכול לדמיי שהוא רוצח ,איזה עונש קיבל.
החליט לסרוק את הבית ,להצי לתו הארונות .הוא ילד קט ,אמא
הלכה .ישוטט בשקט בתו עולמה ,יחטט בנבכי נפשה ,בביתה שלה ,יחטט
לה קצת בדברי  ,יסתכל בבגדי  ,אולי אפילו ימדוד משהו.
התריסי מוגפי והוא פוסע בלאט ,עובר כצל בחדרי  ,אוזניו כרויות,
עיניו חודרות מבעד לאפלולית .ציורי ופסלי

שטר ניעורו מתרדמת

הלילה ,אפופי באור קלוש ,מביטי בו באימה ,ג ה יכולי להלשי.
פתאו הוא קופא במקומו ,שמע רחש :מישהו מנסה לפתוח את הדלת,
אולי איש שחרור לשעבר שיתפוס אותו על ח  ,זה מה שמצפה לו ,זה מה
שמגיע לו על משובותיו.
פותח חרישית מגירה ,רואה תיבת מכתבי

סודיי  ,נעולי

במפתח

שנעל לעולמי עד .תמונות מוטלות ש  ,מרפר $בה בזהירות .תמונות
מחתונה :זוג אלגנטי .הוריה? האשה בשמלה לבנה ,מחייכת ברו ,והגבר
מחויט בחליפה שחורה ,עטור שפ עבה ,מבטו רציני.
והנה בחור עומד ש בפוזה ע הקלצ'ניקוב שלו  אימו בחולות .נחרד:
טרוריסט! צרי להזעיק את כוחות הביטחו .אולי היא מחבלת ,נאדיה
כ(ה
שלו מחבלת ,אולי היא טומנת לו מלכודת ,מפתה אותו ,והואֶ ,
תמי  ,נופל בפח .אילו לפחות מסר למישהו את הכתובת שלה .מי ימצא
אותו א יקרה לו כא משהו?
הוא מתבונ שוב בעיניו של הגבר הניבטות מהתמונה ורואה בה
הפחד ,עיניי

מוכרות ,מתי ראה אות ,את העיניי

את

האלה הפעורות

לרווחה ,קרועות בזעקה אחרונה של כאב? במילואי  ,הוא ירה באביה...
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סת  ...לא יכול להיות ,די! אוחז בבטנו נחנק ,רוצה להקיא ,רוצה לצאת
מש  ,הנה מכתבי בערבית ,ערימותערימות של מכתבי  .חבל שאינו
מבי ,אבל הוא בעצ כ מבי ,תמיד הבי .והנה תמונות של ילדה קטנה.
זאת ודאי היא כשהיתה בת שלוש ,מחייכת חיו מתוק ,סרט קשור
לראשה ,שמלה שחורה רחבה ,נעליי מבריקות  כ מלבישי אות 
ועוד תמונה שלה ,עומדת בי אביה לאמה ,ומאחור עוד הרבה ילדי  ,כל
החמולה ,ונאדיה ואביה ,הרבה תמונות שלה

יחד ,יושבת לו על

הברכיי  ,כנראה קשורה אליו מאוד.
סוגר את המגירה ,נזהר שלא יישמע כל רחש ,ונסוג לאחור ,מקווה שלא
תרגיש שהזיזו את התמונות ממקומ .ישוב למטבח ,יאכל משהו ,לא
ישאיר פירורי  ,ידיח את הכלי  .מה קורה לו ,מה? מה כבר עשה? מוטב
שישכח הכול ויתנהג כאילו לא היו דברי מעול .
7
מתעורר ,זוכר שרידי חלו

אחרו :שוב ירו בו ?...אבל מישהו באמת

דופק בדלת .ניגש לפתוח :דני בכבודו ובעצמו ,מכורבל בדובו מחמת
הקור ,דגמ"ח צנחני ונעלי פלדיו  ,פניו חרושי קמטי  .הוא עיי $ונסער,
כאילו חזר ממשימה עלומה מתישה.
"דני ,מה קורה אית ,בשבע בבוקר?"
"הגעתי מקריתארבע לפני שעה ",הוא אומר" ,הסתובבתי קצת
ברחובות".
"בוא תיכנס ,תעשה ל קפה ,בעצ ג לי .אני ממהר לתחנה ,אבל אתה
יכול להישאר פה א מתחשק ל".
דני ניגש לקומקו ומפעיל אותו ביד מנוסה ,מסדר שתי כוסות בקו ישר,
מודד את הקפה בכפית ,אז נע לעבר המקרר בתנועות חלקות ,מעמיד את
החלב מוכ .תמיד אהב אותו על תשומת ליבו לפרטי

הקטני ,

לאסתטיקה של העשייה ,תמיד הערי אותו על רגישותו לאות דברי
שהוא ,יוני ,אינו ער לה .
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"כל הלילה לא ישנתי ",דני מספר" ,הייתי בהפגנה של הימי נגד מעללי
הממשלה ,נשארנו קבוצה קטנה מלוכדת עד אור הבוקר .השאר ,נמושות,
נעלמו בהתגנבות יחידי  ,לאטלאט .אני אומר ל ,זה לא יכול להימש
ככה ,א
מוכרי

לא נקו

ונעשה מעשה ,יקי הק על כולנו ,הורסי אותנו,

לנו את המדינה ,איזה ע

היה מוכ לדבר כזה ,להתאבדות

קולקטיבית כזאת"...
ככה על הבוקר ,לא ,הוא לא מוכ לזה ,מה קורה פה לכל הרוחות…?
עכשיו הוא מציע ליוני להצטר $אליה לכמה פעולות תגמול ,לא משהו
רציני ,פשוט להראות לה שד יהודי אינו הפקר.
יוני נע בחוסר שקט בכיסאו ,מתחיל להתעצב ,עוד רגע יתפוצ  שעה
טיפולית לפני שמונה בבוקר ,זה מוקד מדי  בול את עצמו ומחריש,
חסר אוני כלכ לנוכח העוצמות המתגלגלות כרע ביו בהיר ,חסר
ישע לעומת נחשול החיוניות והחיות הפור מפיו של דני.
מביט בו בעיניי כלות ,משהו לא בסדר ע הבחור הזה ,ממשי לנאו
בשצ $קצ ,$לא עוצר בסיבובי  ,לא מאט בירידות ,מסתער קדימה כמו
בקרב" .דני ,למה אתה מספר לי את כל זה?" הוא מנסה ברו.
דני עוצר ,לרגע נבהל ,מתבונ בו בעיניי מלאות" .כי אתה חבר שלי ואני
אוהב אות ",הוא אומר פתאו .
חייב לרו לתחנה ,אבל מתקשה לסגור עניי ולהיפרד ,לא פשוט להשאיר
ככה את הטירו $בשיא פריחתו" .דני ,אני חייב לרו ,אחרת אאחר .מה
אתה עושה אחרהצהריי ?"
"אולי אהיה כא ,עוד לא החלטתי ",דני משיב" ,להתראות".
נכנס למכונית ,ודני עדיי ניצב לפניו חרוש דאגה ,הוא וספל הקפה שלו,
כ נטש אותו .מפעיל את הרדיו ,שירי נוגי מתנגני  ,ונזכר בה ,דני
השכיח אותה לרגע.
ה מנהלי רומ בלילות אפורי  .מתי ישוב אליה? מבעד לחלו המכונית
ירושלי של סתיו ,ענני כבדי  ,עצי ברוש כורעי ברוח.
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תהלי השלו ממשי לנוע ,מי יודע לא .אומרי שיש סיכוי ,אבל הלב
לא רוצה להאמי ,אולי חושש להתבדות .חו מזה ,כמה ח

ונעי

להיצמד למלחמה ,ושלו  ,מי יודע בכלל מה זה.
הוריו סיפרו לו שכשהיה ב שנה חטפו אותו בריצה מטורפת וירדו
למקלט ,אלה היו ימי מבצע סיני .כשנסע לחו"ל לאחר הצבא בטיול
תרמילאי של הצעירי  ,המעבר החופשי הזה בי מדינה למדינה נראה לו
מוזר ,אבל א $פע לא חש שהוא מתגעגע באמת לשלו  ,לאבא שמת לפני
שהוא נולד.
נזכר עכשיו שהיתה לו מטופלת שאביה נטש את אמה בעודה בהריו,
כשהילדה בבטנה .כמה עמל להראות לה מה שהיה לו כלכ ברור ,כמה
היא כמהה ומתגעגעת לדמות אב ,והיא המשיכה לטעו בתוק $שמעול
לא חשה געגועי אליו ,שהרי מעול לא הכירה אותו.
כשהחוסר כלכ גדול ,כשהאי המוחלט שולט בכול ,ש באמת לא
חשי געגועי  ,אמר לו פע קולגה ,כי איאפשר להתגעגע לדבר שלא
מכירי  .אבל עכשיו הוא מרגיש אחרת ,נדמה לו שבאיזה מקו עמוק
בליבו הוא כ מתגעגע לשלו .
*
שמרית מגיעה לטיפול ,נכנסת כרוח סערה ,אינה מסירה את המעיל ,וכבר
מספרת מה עשו לה :הגננת של הילד שלה מתנכלת לו ,דבר כזה עוד לא
ראתה .היא עושה את זה בכוונה ,מעמידה אותו בפינה והוא לא עשה
כלו  .לא ,היא לא תשלי ע זה ,א תשתוק ,המצב יידרדר ויהיה עוד
יותר גרוע .כבר כתבה מכתב למפקח על הגני של משרד החינו .הפע
זה באמת יותר מדי.
ג ע השכ שלה בבניי יש לה בעיות :הוא עוקב אחריה ,מצי לה ,לוקח
לה מכתבי מתיבת הדואר .היא משוכנעת שזה הוא.
"ניסית לדבר איתו?" יוני שואל.
"לא ",היא אומרת" ,על מה יש לדבר א הוא עושה לי דברי כאלה?"
"וע הגננת ניסית קצת לשוחח?"
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"כ ,בעבר ניסיתי ,אבל לא יצא מזה כלו  .אי ע מי לדבר".
רוצה לומר לה שנית לשוחח ע אנשי לפני שעושי מלחמה ,שאפשר
אולי להגיע להבנה ,שבעצ איש אינו נגדה ,אבל אי לו אוויר ,אי לו כוח,
והוא מתקפל בכיסאו ושותק.
לרוצח אי תקווה ,לרוצח אי תקווה ,לרוצח אי תקווה ,מנקרות המילי
במוחו כתרנגול .למה לרוצח אי תקווה? למה לרוצח אי תקווה ,למה?
הוא אינו יודע ,כי רוצח אינו מאמי במה שעשה ,כי רוצח אינו מאמי
במה שעשה,
כל משפט חייב לחזור שלוש פעמי  ,כל משפט חייב לחזור שלוש פעמי ,
וזה חזר רק פעמיי  .רוצח אינו מאמי שאנשי יכולי להשתנות! לכ
הוא אינו יכול להיות מטפל .כ ,זה העונש .הוא מבי עכשיו תו כדי
הטיפול שאינו יכול להיות מטפל ,ושאת הנעשה אי להשיב.
בודק את עצמו" :לזיי ,לאנוס ,לזיי ,לאנוס ,לזיי ,לאנוס "...אפילו את
המנגינה הזאת כבר שכח ,המילי חרבות ויבשות ,ללא טיפת לחלוחית,
כפרח שנבל .מביט בשמרית ,מקווה שיתעורר בו יצר כלשהו ,וכלו .
פע עוד ניסה להילח  ,להראות לה אי היא מעוותת את המציאות ,לא
ויתר לשיגעו ,ניסה להראות לה שהכול בראש שלה .אז אמרו לו בהדרכה
שהיא נאבקת ע כול ומנסה להוכיח לכל העול שהיא צודקת ,ושהוא
מנסה להוכיח לה שהוא צודק.
"נדמה ל שג אני נגד?" הוא אומר פתאו .
שמרית מתבוננת בו ,מהססת ,מחייכת לרגע ונעצרת ,ואז אומרת" :לא
יודעת ,עוד לא החלטתי ,אבל יש לי הרגשה שאתה לא באמת מבי אותי,
שאתה חייב להוכיח לי שאתה צודק".
"אולי ",הוא משיב" ,אולי ג אני נופל במלכודת הזאת".
את המשפט הזה יכולי להגיד רק רוצחי  ,זה היה ברור לו ברגע שאמר
אותו ,ועמד לו על קצה הלשו להגיד לה תו כדי טיפול "אני רוצח!" כדי
לבחו אי תגיב.
"לא ,אני לא חושב שהשאלה היא מי צודק ,אני חושב שהשאלה כואבת
הרבה יותר ,והיא  אי אפשר לעזור ל בסבל של".
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עכשיו היא מזדקפת ונדרכת :לזה לא ציפתה" .כ ,אני סובלת ",היא
מאשרת בהיסוס ומשתתקת.
נדמה לו שמשהו במבע .מתרכ ,חריצי הקרב הולכי
קדרות ממלאי

ונמוגי  ,וענני

את פניה" .אני מבולבלת ",היא אומרת" ,אני נורא

מדוכאת ",היא ממשיכה בשקט" ,אני רואה את עצמי על הידיי של אמא
שלי ,תינוקת קטנה .היא לא נוגעת ,לא מלטפת ,תמיד קרה ומאיימת.
נדמה לי שעל זה אני מדברת .תמיד היא היתה נגדי".
יוני מביט בה :ברק מרצד בעיניה ,אולי זאת לחלוחית של דמעות .פע
אמרה שא

תתחיל לבכות ,לא יהיה לזה סו ,$ועכשיו הוא מוצא את

עצמו ממתי לדמעות בכליו עיניי  ,הו ,וכמה שהוא מקנא בדמעות
הללו! לו רק יכול היה הוא לבכות ,והוא יודע שרוצחי לא יכולי  ,אבל
מותר לה לבכות בדמעות של אחרי  ,והוא ממתי ,ויודע שיית לה כל
מה שלא קיבלה ,יצדיק אותה עד בלי די ,רק כ תוכל להירגע ,רק כ
תוכל לגדול כי דר אחרת אי.
8
בערבי שבלב מתקיי ערב פתיחה חגיגי .מוזיקה רכה מרעידה את
האוויר ,מלצריות בלבוש שחוראדו נעות על פני שטיח קטיפה
כרקדניות בלט.
"תראה את האנשי

כא ",דני לוחש ליוני" ,אתה מרגיש מה שה

משדרי ?"
יוני מתבונ סביב ,מנסה לקלוט את האווירה ,לא כלכ מבי" .הצבע,
הצבע ",דני חוזר פעמיי על המלה" ,תביט טוב ,אתה לא רואה שה
רומזי לנו משהו?"
יוני שותק ,נוש עמוק ,מנסה לקלוט את ריח המקו  ,לספוג אל תוכו את
הצלילי והמראות" .מה זה בשביל צבע שחור? וצבע אדו  ,מה הוא
אומר ל?" דני ממשי לדרוש.
"אני לא בטוח שאני מבי ",יוני נכנע.
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"הכול כא תוכנ בקפידה ,השומר בפתח ,ראית אי הוא הצביע על
השולח שהזמנו? יוני ,אני אשאל אות שאלה ",הוא אומר בפסקנות" ,מי
לפי דעת נות ש כזה לביתקפה ,הערבי שבלב?"
"אכ ש מוזר ",יוני מודה במבוכה.
"תנסה ,תנסה ,אל תתבייש ,יוני".
"הערבי שבלב ...זה ש שנת יהודי ",יוני אומר בהיסוס.
"יופי ,תמשי הלאה :יהודי ימני או יהודי שמאלני?"
"די כבר ,דני ,אני באמת לא יכול להיכנס לשיגעו של".
"זה לא שיגעו ,יוני ,זאת האמת לאמיתה .נכו ,יהודי נת את הש הזה,
אבל לא סת יהודי ,יהודי שמאלני! יהודי ימני בחיי לא יית ש כזה,
הערבי שבלב ,אתה מבי למה? קדימה ,תנסה ,אל תפחד ,הרי אתה
מטפל ,לא? אי את מצווי על המטופל באנליזה להגיד כל מה שעולה
לו בראש ,לא לחשוש ולא להתבייש".
פניו של יוני שותקות ,כמו אז ,כמו ש  ,במילואי  .אסור לו ללכת אחרי
האסוציאציות שלו ,כי זה ייגמר לא טוב .פע כבר נת דרור ליצריו ,וזה
נגמר לא טוב .זה עונשו של רוצח ,הוא יודע שאסור לו לדמיי ,ועליו כל
חייו להצטמצ ולהצטמצ עד שייוותר בלי מחשבות .אבל תמיד נותרת
מחשבה אחת שמחכה לו מעבר לסיבוב.
"יהודי שמאלני נת את הש הזה ",דני מפר את השתיקה" ,כי שו ימני
לא מאמי שיכול להיות לו ערבי בלב .תזכור טוב מה שאני אומר ל".
עכשיו הוא דופק על השולח באגרו $קמו" ,לימני אי ערבי בלב! הערבי
שלו תמיד בחו ,וא פע נכנס לו ערבי ללב ,הוא אוכל לו אותו מבפני
ולא יוצא מש לעול  ,ומזה אני נורא פוחד .יוני ,תבי ,זה כמו איידס או
סרט ,ואז אתה הופ לשמאלני מבפני  ,כי הלב של נעשה ר ,כמו
חמאה ,כמו מרגרינה ,ואתה הול שבי אחרי המנגינה הנעימה
והרומנטית ,חולה במחלת הגעגוע ,וכל הזמ רק רוצה לחבק ולקבל
אהבה".
"דני ,אני כבר מבולבל .או שאתה גאו או שאתה מטור .$כזאת רגישות,
מאיפה הבאת את זה?"

40

"זה קל ",דני משיב בנימה פייסנית" ,אתה רואה את האיש הזה ש
בפינה? זה שמביט עלינו מפע לפע  ,מה לפי דעת הוא מצביע?"
יוני מתבונ בבגדי

ההדורי  ,בעניבה המהודקת ,בשמ המרוח על

השיער ,בטבעות המעטרות את האצבעות" .לי אי ספק ,הוא מהליכוד".
"יפה!" דני מרי את קולו" ,והאיש ש ?" הוא שואל ומסמ בעיניו.
יוני רואה את התלתלי הארוכי  ,את הבגדי הזרוקי  ,את זיפי הזק,
ואומר" :שמאלני?"
"נכו ,יופי! אתה רואה ,כשאתה רוצה אתה יכול".
אשה בעלת חזה גדול ,מתפר כמו לבה מתו מחשו $אדו שחור ,פוסעת
לקראת " .אמרלד ריזלינג או סוביניו בלנק?" היא שואלת.
יוני יודע שיש משמעות לשאלה ,מנסה לשחק לפי הכללי  ,לאמ את
החוקי  ,להיראות בבית" .אמרלד ",הוא פולט בחוסר אוני .
משהו מוזר מתרחש כא ,או שהוא כבר שיכור .עוד מעט ג הוא ישתגע
כמו דני ,ויפקיר את עצמו לי

הצלילי  ,הריחות והטעמי

החודרי

לתוכו בחריפות .ככה ,פע אחת פסיכולוג שירשה לעצמו להשתגע ,מה
יש?
אבל לרוצח אסור להשתגע! לרוצח לא נותני להשתגע ,הוא יודע זאת
מבתיהמשפט ,אי רוצחי רוצי להיות משוגעי ולא נותני לה ,
אומרי

לה

שה

שפויי  .זה העונש האמיתי של רוצח ,שלעול ,

לעול  ,לא יוכל להיות משוגע ,לדבר שטויות ,למשל ,והוא ,יוני ,ימשי
לשבת לפני מטופליו שני על שני  ,כסמל השפיות עלי אדמות.
"דני ",הוא מתנצל" ,אני נורא מוג".
דני תולה בו עיניי סלחניות ,מלאות אהבה" .כ ,ככה אתה ",הוא מאשר,
"הרי אני מכיר אות .כל אחד והטריק שלו ,זה המשחק של ,אלה
הכללי של .א תשבור אות  ,כבר לא תהיה יוני".
שעו הקיר משמיע שני עשר צלצולי  ,צללי וצלילי נעי  ,פזורי על
הקירות ,נספגי באפלולית" .עוד כוס יי!" יוני מצווה על המלצרית ,ודני
מהנה בראשו.
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"ג אתה רוצה עוד אחת?" היא שואלת ,ודני מתבונ בה במי היסוס
ואינו משיב.
"אתה זוכר ,יוני ,את המסע לחרמו ",הוא אומר" ,אתה סחבת את
האלונקה ובכית כל הדר .נת ל כוח ללכת ,זה שבכית .ביקשת ממני
שאגיד ל משהו טוב ,אתה בטח לא זוכר מה אמרתי".
"מה אמרת?"
"אמרתי ל לא לדאוג ,זה מה שאמרתי .הרגעתי אות כמו שמרגיעי
תינוק קט שבוכה".
יוני מבויש לרגע ,אבל מייד מהנה בראשו .הוא מתבייש ,נעי

לו

להתבייש .טוב שהוא עוד יכול להתבייש ,כי לבכות כבר אינו מסוגל.
נשע לאחור ,מתבונ בדני ברו .מבטיה נפגשי  ,קצת לא נעי  .ככה ג
קורה לו ע המטופלי  .המדריכה שלו כבר אמרה לו שהוא אינו חייב
להביט לה

אל תו העיניי  .מאז היריות הוא מחפש את העיניי ,

מחפש ,אבל לא יכול להיישיר מבט ,ממק את עיניו במרווח הצר שבי
התוקפנות לחנפנות ,בי בקשת המחילה לחוצפה להעז ולהביט במצח
נחושה ,מחפש את נקודת שיווי המשקל ,מחפש ואינו מוצא.
עכשיו הוא רוש לפניו תגלית נוספת מעולמ של רוצחי  :איפה שלא
ישימו את העיניי  ,לא יהיו מרוצי .
דני מרכי את ראשו ,מגרד את פדחתו המקריחה ,מפזר (ערות בודדות
על השולח ובוהה בה ממושכות .יוני קולט את ריחו ,את הזיעה
שהתעבתה בעיגולי
החריצי

גדולי

סביב בתי שחיו ,את השיער המדובלל,

שהעמיקו בפניו ,זיפי הלחיי

הנוצצי

מזיעה ואת הבגדי ,

מבחי עכשיו שדני אינו מחלי $בגדי  :אותה חולצה משובצת זרוקה
בחו ומתחתיה מבצבצת כרס רוטטת .רק עיניו ,כפי שהיו תמיד ,רכות,
מחפשות מגע ,מוכנות להיפגש בכל עת ,בכל מחיר ,אפילו ע עיניי של
רוצח.
"ה לא מביני מהחיי שלה  ",דני אומר פתאו " ,ה חושבי שבדר
שלה יוכלו להגיע לא שהוא .ה פשוט לא רואי מה הול לקרות כא.
ההתנחלויות תהיינה מוקפות בי של ערבי שיחנקו אות".

42

"על מה אתה מדבר ,דני?"
"אני אגיד ל על מה אני מדבר .יש לי תוכנית ,אבל אני לא רוצה לספר
אותה ,ג לא ל ,אפילו שאתה אולי החבר הכי טוב שלי ,ועלי אני סומ
שלא תגלה".
"מה אתה מדבר ,דני? הול להיות פה שלו  ,אתה לא מבי? והשלו הזה
כלכ מפחיד אתכ  ,שאת פשוט יוצאי מדעתכ  ".הוא מתבונ בדני
בחמה כשמלצרית לבושה בשחור חולפת על פניה .
ֵ
"מה לדעת אומר צבע שחור?" דני שואל.
"אולי עוד כוס יי תעזור לי להבי אות".
"זה לא יעזור ל ",דני אומר בעצב" ,יש דברי שאתה לא יכול להבי".
עוד כוס קפה תעזור לו ,בזה הוא בטוח ,וקולט בבתאחת מה קורה לדני:
איזה חוסר אוני .
דני יושב מולו ,מדבר בשט ,$מזיע ,מתרגש ,מנגב את הזיעה וממשי
בהסתערות ,מספר לו בפרוטרוט על תוכניתו לכבוש את הר הבית ,להציל
את ע ישראל מהכליה העתידה ליפול עליו .הוא יודע היכ יעמוד כל
חייל .הוא ע המ.ק 25שלו יפקד על הכוח הפור .לא ,הוא לא מבקש
שיוני יצטר ,$הוא יודע שיוני לא בנוי לזה ,הוא זוכר אי נשבר כמו ילד
קט כשהיתה שאלה א לפרו לבירות הנצורה במלחמת לבנו.
עיניו בוהות בדני ,עורו מצטמרר ו(ערו סומר ,רואה את עצמו עטור
תהילה בשערי הר הבית  השיגעו הזה מדבק .לא ,אסור לו ללכת אחרי
מקס שווא ,להתמכר לס הזה.
הוא נוש עמוקות ,חש את החנק בגרו ,והמילי נעתקות מפיו" .דני,
אתה משוגע!" הוא צורח פתאו

אל תו החלל .כבר פגש לא מעט

פסיכוטי  ,אבל ככה מעול לא התנהג אית " .דני ,תשמע דני ",הוא
מרכ את קולו ,רועד מרוב התרגשות" ,אתה ממש משוגע ,אתה לא יודע
מה אתה עושה .בחיי ,תאמי לי ",הוא מתחנ" ,אתה יודע שאני רוצה
את טובת".
"כ ,ולא ",דני אומר" ,אתה חבר ,אבל מסוג החברי שאיאפשר לצאת
אית לקרב".
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דמעות מטפסות ועולות בגרונו :הוא מתפרק לו מול העיניי  ,זה לא הדני
שהוא מכיר .מצי בשעונו :כבר ארבע לפנות בוקר ,כבר ארבע שעות
שהוא נלח  ,מנסה להביס את השיגעו ,לומר לדני בפשטות שקשה לו,
שתהלי השלו

משגע אותו ,ממוטט את כל המגדלי

שהקי

במש

שני  ,שאת זה הוא אינו יכול לסבול .אבל מה לקשיי ולגיבור ישראל...
"דני ,דני ,ת לי להגיד ל דבר אחרו מהלב ",יוני אומר באיפוק
ובהטעמה" ,אני אגיד את זה רק פע

אחת ,ויותר לא אבלבל ל את

המוח ,ורק תזכור שאמרתי ,כי אני אוהב אות ע כל הנשמה .דני ,אתה
עכשיו במצב פסיכוטי! אתה זקוק דחו $לתרופות ".מעול לא דיבר כ
אל מטופלי

שלו ,לא ש

את נשמתו שלו מול נשמת  ,ככה בכל

העוצמה.
ה מתבונני איש ברעהו בעיניי גדולות תמימות" .אולי יש משהו במה
שאתה אומר ",דני מהסס" ,אני אחשוב על זה".
"דני "...יוני מדבר בשקט .נדמה לו שלא שמע היטב ,מעול לא קרה לו
דבר כזה  מצא דר חדשה לרפא פסיכוזה ,באמצעות האהבה" .את
נמצאי ש בלח אטומי ",הוא ממשי כדי לחזק את העוג באי הזה של
השפיות" ,האוטונומיה בפתח ,החמאס משתולל ומאיי בדרכי  ,וחלו
ארישראל השלמה הול ומתמוטט לנגד עיניכ ".
"זאת שעת המבח ",דני ממלמל" ,שעה גדולה .בשעה כזאת אסור
להישבר".
"דני ,דני ,אתה פשוט לא יכול לסבול את מה שאתה רואה .המדינה
הזאת ,לכל הרוחות ,עשתה אות משוגע ,מגיעי ל אחוזי נכות ,כמו
לגיבור שנפגע .תבטיח לי שלא תעשה שו

דבר בלי לדבר איתי .דני,

תבטיח לי!" הוא מבקש.
"בסדר ,בסדר "...דני ממלמל" ,בסדר ,אל תדאג ,לא אעשה עוד כלו ".
עכשיו ,כשיוני מרי את כוס היי ומנסה לגמוע טיפות אחרונות שעוד
נותרו בה ,שמח שהצליח להתרגש כלכ ,מה שלא קרה מזמ ,הוא חושב
שג לו מגיע משהו מהמדינה על כ שהפכה אותו לרוצח.
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9
נגע בה ,נגעה בו ,אי שכח אותה? צמרמורת אוחזת בו והוא מחליק על
גבי דיונות חמות נעימות ,עוצר לחוש את הנקבוביות ,ריח של ינקות נוד$
מה .ישוב אליה ,השאירה לו את המפתח .ממשש באצבעותיו ,חש בו ,לא
הוציא אותו מכיס הג'ינס מאז נפרדו .הקיר בביתה ,הוא נזכר ,מכוסה
צבעי  ,ציורי מעשה ידיה ,ראה זאת לאור העששית המרצדת והצללי
שנעו על הקירות ,צלוחיות צבעי שהתייבשו ,מכחולי בכל מיני גדלי .
בפינה אחרת עמדו גוש חימר ואב גדולה שהחלו לסתתה.
הרפתקה פלשתינית בעיד השלו  ,הוא ואמנית פלשתינית ,כמה זה מוזר.
על מה ידבר איתה? אולי יספר לה על דני ,שאושפז בטלביה? לא ,אינו
יכול לספר לה זאת ,יגיד את האמת ,שפשוט לא טוב לו בלעדיה ,שהוא
מתגעגע אליה.
היא חיה בי ילדי מלוכלכי וזבי חוט שמתגוללי בביבי ובכוכי
של מחנות הפליטי  ,בבתי עלובי  ,כמעט ריקי מכל רהיט .ג הוא
גדל בבית חרב של פליטי פולני ע תמונות זולות של נופי קיטשיי
שנקנו בתחנה המרכזית ,זה כל מה שהיה על הקירות החשופי  ,ג ה
היו ילדי זבי חוט עזובי ומוזנחי בתו דלות רגשית ,אולי הוא והיא
אחי ?
אולי יספר לה על המילואי האחרוני שלו? לא ,הוא לא יספר לה מה
היה ש  .לא בא בחשבו ,את זה היא לא תקבל בשו אופ.
כשעבד בביתחולי לחולי נפש אמר לו אחד החולי שלכל משוגע יש סוד
משלו ,הסוד שגר לו להשתגע ,שאותו לא יגלה לעול לאיש ,ובאמת,
כשהיה מעיי בתיקי החולי  ,ש
שלעיתי

מתגלי

לב שנשזרי

דווקא בתיק הציורי

ש

הקשרי

מוזרי

שלה  ,בחלומותיה

או

בפליטות הפה שלה  ,ולעיתי אינ מתגלי לעול  ,אבל חיי וקיימי
בחלל המחלקה ,כ שהכול יודעי אות ללא ידיעת .
תהה מה הסוד של דני שגר לו להשתגע ,וחשב שהשינוי החל אז ,באות
יריות שירה הוא בדהיישה .גמר אומר לעקוב אחריו ולנסות לגלות בו את
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אותה אמת נסתרת .אז שאל את עצמו א ג לרוצח יש סוד שאותו לא
יגלה לעול  ,מתנח בכ שסודו של מי שרצח מתגלה תכופות בחקירת
המשטרה או בביתהמשפט .א כ ,אולי הוא פטור מלהל כל חייו כדני,
אפו $סוד שאי לו מושג מהו.
עכשיו הוא מטפס במעלה רחוב ב יהודה בוא קינג ג'ורג' ע אנשי
כבדי מכורבלי במעילי חור $עבי שאי בה עוד כוח .החליט להיכנס
לערבי שבלב ללגו כוס הפו לפני שיישא את עצמו במעלה הרחוב.
מאז ערב הפתיחה הנוצ השתנו ש דברי  .בעלת המקו  ,אשה מבוגרת,
קטנה וצנומה ללא גיל ,לבוש .דל אבל נקי ,מברכת אותו לשלו במאור
פני מד7ד ומנומס ,היא יודעת שהוא שותה את הקפה שלו בלי סוכר,
יודעת שיבקש ג עוגת פרג.
האשה חוזרת ,מחזיקה בידה הרועדת את ההפו שלעול

אינו נשפ,

ובידה השנייה צלחת קטנה ,מכוסה מפית ,שעליה עוגת הפרג ,מניחה
אות על השולח ללא גינוני נימוס ,כמעט זורקת ,והוא מעדי $אותה על
פני מלצרית חטובה ששואלת שוב ושוב א הכול בסדר.
נעי לשבת בפני כשבחו קר ורוח נושבת .ביתהקפה בנוי מסדרו ארו
צר ובסופו השירותי  .ליד אחד הקירות עומדי
כיסאות מכל צד .כשהמקו

שולחנות שלה

שני

הצר מתמלא ,תוסי $בעלת הבית כיסא

חמישי לשולח ,ותאמר ללקוח שהוא יכול להתיישב ליד מי שירצה,
תאמר זאת באופ שאינו משאיר ספק כי אלה כללי המקו  .פרטיות או
לא פרטיות .כמו בבית ע הרבה ילדי  ,כשאי מקו  ,מתחלקי .
עכשיו היא שואלת אותו כבדר אגב א ירצה עיתו ,רק שאלה ,לא יותר.
השיב לה בחיו רפה ,ללא מאמ ,שלא ,והיא ,בלי אפילו להפנות אליו
מבט ,ממשיכה לאסו $כוסות.
נוש את אפרוריות המקו  ,מריח את המושבי הירקרקי  ,המהוהי
א בשו

פני

ואופ לא קרועי  ,את הקירות שהשחירו על א $הזמ

הקצר שחל $מאז הפתיחה והקפה שצבעו חו עמוק ,כל אלה מסימני
ביתהקפה.
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מלקט פירורי עוגת פרג אחרוני

מהשולח ,מתבונ בספל הקפה

שהתרוק מתוכנו מבלי שש לב לכ ,יודע שכא יוכל לשבת אפילו כל
הבוקר בלי שמישהו יזרז אותו ,בלי שמישהו יחשוב או ישאל למה הוא
אינו הול לעבוד.
אז הוא יקי מחלומו ויגלה שהחיי בחו נשארו בעינ  ,לא הפסיד דבר,
רק עצר את הזמ בערבי שבלב .עכשיו הוא מביט בשעו ...אסור לו לזוז,
אסור לו לנשו  ,א הוא לא זז ,א הוא לא נוש הזמ לא עובר ,כ למד
כשהיה ילד .כשקורי

הרבה דברי  ,הזמ עובר מהר ,ודווקא השקט

והשיעמו  ,בכוח  ,ובכוח בלבד ,לעצור את הזמ .אפילו ליבו הול בו
עתה במרווחי הולכי וגדלי  ,עוד מעט לא ישמע דבר.
במחשבתו הוא נמצא עתה שוב באותו רגע גורלי שבו לח על ההדק ,רואה
אות

מסתערי לעברו ,משליכי מכל הבא ליד ,והוא ,ליתר ביטחו,

נוצר את נשקו ,עוצר את זעמו ולא משיב .הו ,אילו היה לו הכוח לעשות
זאת אבל הלב שוב הול  ,המחוגי

שוב זזי  ,והמחשבות הולכות

ומציפות שוב.
היא ,בעלת ביתהקפה ,יודעת את הסוד הזה של עצירת הזמ ,לא תיגש
ותפריע ,כאמא שמחכה עד שתינוקה יסיי את חלומו ,רק אז תעיר אותו
בעדינות ,רק אז תלט $אותו בערגה .אז יקו מכיסאו ,יעמוד עוד שנייה
בפתח הערבי שבלב ,ממצמ בעיניו מ האור הבוהק ,מקד פעמיו של
עול חדש.
יוני הרי את עיניו והביט בזקנה השקועה בעיתו .בערבי שבלב מותר
להביט ,אלה חוקי המקו  ,מותר להביט כמה שרוצי  ,אבל לא חייבי
להיעתר להזמנה .האשה ,אפילו א

היתה זוקפת את ראשה ורואה

שהוא מביט ,היתה יודעת שהוא בא אליה להיות לבד.
משהו קרה לו מאז רצח  למד להיות ע עצמו ולא לפחד מכ שהוא
עצמו ירצה משהו אחר .הוא הוציא עט מכיס מעילו וכתב על מפית" :כא
רוצחי מקבלי אהבה" ,וניגש ותלה את המפית על לוח המודעות לצד
מודעה על חדר להשכרה אצל אלמ זק והיה ברור לו שאיש לא יסיר את
הפתק ,כי ככה זה בערבי שבלב ,כא לא מוחקי את מה שאתה מרגיש.
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מקיש על דלתה קלות ,ממתי לראות מה יקרה .אולי היא עסוקה ,מתנה
אהבי ע איזה איש שחרור לשעבר? הדלת נפתחת והיא עומדת בפתח,
לא יפה וזוהרת כבאותו לילה קסו  ,אבל משהו מהח שבה הוא מזהה.
מביטה בו ,מחייכת :הפתיע אותה ,והיא בכל זאת מחייכת חיו טבעי
ונעי .
נכנס הביתה  אותו הבית ,אותה הרגשה  ומתיישב בכבדות על המיטה,
נאדיה שולחת לעברו מבט קצר וסקרני ,וכבר היא בשלה ,מתייצבת ליד
כ הציור ,מכנסי ג'ינס מהוהי ונעלי התעמלות משווי לעמידתה ניידות,
רכונה לפני  ,מורחת צבעי

בעדינות באזור הפני  ,מעבירה ביד דקה

ארוכה קווי רועדי  .חולצת טריקו כחלחלה רחבת שרוולי וחזה קט
רוטטי איתה ,ורק עתה הוא מבחי בגבות השחורות העבותות ,בעיניי
השקועות ובמצח החרוש קמטי .
בחדר ח  ,תנור נפט בעל זכוכית גלילית ,צרובה בפיתוחי

עגלגלי

מסתלסלי  ,חובקת שלהבת קטנה .מהפתחי הצרי נפלטי גלי חו
שמרעידי את האוויר ומרצדי על הקירות בצללי חסרי מנוחה.
נשע לאחור ,עדיי לא הסיר את מעילו ,טר התחמ מצינת הרחוב .אז
ק

ממקומו ,פוסע לאיטו בחדר ,מתבונ ברוב קשב :רקע כחול ,ג-ני

תכלת ,סערה בי  חלו יש שלו  אונייה בודדת נאבקת בנחשולי
ענקיי  ,מלחי

חושקי

שיניי

לנוכח פני האימה לעומת הר המי

הקרב ובא ,ציפור פצועה שוקעת ,נופלת אל מול השמש המנמיכה והי
השחור.
רואה את המי

הקרבי  ,צופה בגלגל השמש המאיי  ,פורש את ידיו

לצדדי  ,קרב למי

פצוע ,מנסה לנסוק ,ושקט .תמונה של שקט ,הוא

שומע שקט ,ושותק ,פניו רגועי  ,אדישי  ,אישוניו פעורי
בהבעה ריקה.

לרווחה
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עכשיו זה ברור :הוא סת אד בעול  ,סת אד  .רוצה להמשי הלאה
ואינו יכול .לא מלחמה ,לא פציעה ,הוא סת אד והוא אינו יכול עוד.
אבק לב דק מכסה את הריצפה ,מיתמר מעלה בכל צעד מצעדיו .מתבונ
בגושי השיש הגולמי שסימני ִמפסלת נראי בה  :זה הוא ,שוכב מת ללא
ניע ,ראשו שמוט הצידה ,זה הוא שחקוק בסלע כענק המבקש להשתחרר
מכבלי הנצח של האב הקשה.
והנה עוד גוש שיש לב :ילד קט יפה יושב על בול ע ,רוכ קדימה ,שול$
קוצי מרגליו היחפות .כ נהג כל השני  ,כשהיה ילד ,כשר בשדות.
עכשיו הוא מתקרב אל נאדיה ,מריח את ניחוח הזיעה המשכר הנוד$
מעור .השחמח  ,מצי $את החדר ועוט $אות
מתבונ בחולצת הטריקו שלו השמוטה לפני

כשמיכת פו חמה.
על חזה קט קופצני,

מתבונ בחזה הקט של נאדיה הרוב לו בשקט יחסי מתחת לחולצת
הטריקו ,הוא מכיר אותו טוב כלכ ,מכיר את ההרגשה מבפני  ,אי זה
שיש ל ציצי  ,ועוד קטני  ,מזדקרי ומקפצי ע כל תנועה ,כלכ
מכיר שזה ממש מצחיק ,ועכשיו עליו רק לחבק אותה אליו כדי להרגיש
את שלו.
עיניו תלויות בבד הפרוש לפניה ,לא ,זה אינו ציור ,זאת סערה :פני
מרוחי  ,מטושטשי  ,נסערי

ומסתערי קדימה ,מבט שלוח למטרה,

א $נישא מעלה ,מתבונ עוד בחוסר המנוחה הפרוש מולו ושואל" :מה
קורה פה?"
היא מחרישה ,בוהה בצבעי  .פתאו לוקחת צבע אדו ומורחת בתנופה
פראית במרכז התמונה ,משחיתה ,פוצעת פצע .זה מוכר לו ממקו
כלשהו ,התמונה הזאת ...זה מוכר לו! הילד הזה משלי אב ,כולו משו
למטרה ,כולו דבק בה בכל מאודו ,הוא והאב חד ה  ,והוא פצוע .זה
הילד שלה!
פע כשהיה ילד ג אמא שלו אהבה לראות אותו משחק כדורגל ,כ ,בכל
הכוח ,בכל העוצמה .פע  ,כשהיה ילד ,אמא שלו חיבקה אותו מפני שהיה
צנח .ג היא היתה איתו כשהיה בסערת הקרב; ג היא חיכתה לו עד
שישוב.

49

אינה פנויה אליו עכשיו .ניגש להכי קפה ,לוג לאיטו את חו הכתלי ,
את טע הקפה ,מתרחב ,מתמלא רגיעה .אז נשכב על המיטה ,מניח לצידו
את הספל .רק עכשיו ש לב שהוא לובש מכנסי ג'ינס ונעלי התעמלות
קלות ,כמו נאדיה .פתאו התחוור לו שהוא ,כמוה ,יכול לצייר ,שידע
זאת כל הזמ ללא ידיעתו ,ועתה נותר לו רק לגשת אל ַ ,הציור ולתת
דרור לנפשו.
החל ל(רטט בידו צורות באוויר ולמלא אות בצבע ,בדיוק כמו שנאדיה
מציירת .אחר כ שלח יד ארוכה מעל המיטה ושל $ממד $הספרי את
"משפחת האד " ,ספר תצלומי  .תמונות של זק וילד ,אשה בהריו
נושאת את בטנה אל השמי .
אז הרי את עיניו והביט בנאדיה שלו ,הניצבת מרחק שתי פסיעות ממנו,
שאת גופה ידע כפי שלא ידע איש מעול  ,והיה לו ברור שהוא זאת היא
ושהיא זה הוא ,רק שהוא מצוי עכשיו בשני מקומות בוזמנית ,אז מה
לעשות ע זה ,ואי זה ייתכ שהערבייה הזאת זה הוא עצמו ,יוני ,שגדל
בשכונת טלביה בירושלי  ,והיא ,לפי סיפוריה ,במחנה הפליטי דהיישה?
היא זוכרת שנפגשו אז

נשמות תאומות .היה רוצה לשאול אותה א
ביציאה מביתהחולי האזורי שליד דהיישה ולהבי למה בכתה ,אבל
הוא לא העז ,פשוט התחשק לו לשמור לעצמו איזה סוד מתוק בלב ,לא
לדעת הכול על נשמתו התאומה.
הוא בח את הקירות המתקלפי ואת הסירי המעוקמי והמחוררי
ואת הלכלו שהצטבר מאחורי הדלת כמו מאז ומעול  ,חש את הריקנות
בחללי ואת הניסיו הנואש למלא את האי הזה במשהו סמי יותר ,כמו
שהכיר בבית הוריו.
אבל כשהפסיק לרגע לשחק ע

המחשבה הזאת ,נתק $בהלה נוראה,

והרגיש שהכתלי סוגרי עליו מכל הכיווני ורצה לקו ולברוח מביתה
של הפלשתינית הזאת ,ותהה אי הצליחו להרדימו כ ,הרי כל חייו חונ
להיזהר ולהישמר מהסכנה הזאת של תנומה שלא בעית..
ג

דני תמיד הזהיר אותו מהסכנה הטמונה בקול המתקתק ,המפתה

אות לבוא ולשכב בחיקו ,להתכרבל ברח

המגונ ולהיאס $אל עמ,
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זוכר אי בשמירה בצבא היה פוקח את עיניו בכל הכוחות ,רק לא להיכנע
לצור האנושי הזה לנו .
שב וטלטל את ראשו ופקח את עיניו ושאל את עצמו א לא יהיה זה ראוי
לרצוח את נשמתו התאומה אחת ולתמיד ,מכיוו שזאת נשמה דביקה
ומציקה ,ואי דר אחרת להיפרד ממנה .ולרוצח לא יכולה כידוע להיות
נשמה תאומה .היתה לו ,והוא הרג אותה.
לבסו $החליט שדי כבר לשקוע בהזיות ,ושהאמת היא ,כמו תמיד,
באמצע :נאדיה אינה נשמה תאומה וא $לא נשמה נרצחת ,היא פשוט
אמנית פלשתינית שמשו מה קצת דומה לו ומוצאת ח בעיניו ,זה הכול,
ותו לא.
הל ונרגע לאטלאט ולא חשש עוד שיבוא איש שחרור לשעבר ויפתיע
אותו .הוא שב אל הספר שקט בהרבה ,ומצא תמונה של ילדי משחקי
בכדור ,נלחמי בתשוקה ,מתפתלי בלהט ,משליכי את כל יהב עליו.
ג הוא ,כשהיה ילד ,שיחק כ למטה בשכונה ,עד שלעת ערב היתה אמו
קוראת לו .לא ,היא לא היתה קוראת לו ,לילדי אחרי קראו ,ולו נתנו
לשחק כמה שרצה.
והנה השמש שקעה והוא עיי ,$רעב ,פצוע ומלוכל למטה בשכונה ,כול
הלכו הביתה ,והוא ילד רחוב בודד שהכול מותר לו ,ילד במחנה פליטי ,
משוטט ברחובות ,מכה במקל בגדר אבני  ,יורק על החתולי  ,אולי ישוב
הביתה כי היו נגמר ,ארוחת ערב מחכה לו ובאמבטיה כל הפצעי ישרפו
לו ,ושוב ישאלו אותו הוריו למה הוא נפצע ,והוא לא יידע מה להשיב...
די ,אי לו כוח יותר.
נאדיה עסוקה ,והוא מוש את השמיכה על בגדיו ועוצ

עיניי  .בחו

גש  ,רוח מייללת .היא מלטפת אותו עכשיו בגבו ,נצמדת אליו מאחור.
לא ישכב איתה ,לא יעשה דבר ,א היא רוצה ,שתעשה הכול לבד ,לו לא
איכפת.
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שבת בבוקר ,ביתהחולי טלביה .דני מאושפז במחלקה אקוטית סגורה
א' .יוני פוסע לאיטו בשביל המוביל אל המבנה .פרצופי ניבטי אליו
מכל עבר  כא המחלה חקוקה על הפני  זוגות עיניי בולשות אחריו,
ידיי מושטות רוצות לגעת ,למשש ולמשו אותו אליה  ,מישהו מבקש
סיגריה ,אחר כ שואל א בא לבקר אותו ,וחלו בלהות יש חוזר ומכה
בו  הוא במקו הזה ,בעול מפורר ונרקב.
מצלצל בפעמו ,ורק עכשיו קולט שלדני לא מאשרי אפילו להסתובב
בחו .אחות קטנה פותחת דלת כבדה ומייד נעלמת .משתהה במסדרו
מוק $חולי  ,נטוש לבדו בתו הסכנה" .אל תפחד ,אל תפחד ",מישהו
אומר ש בקול סמכותי .כא רואי עלי הכול ,יודעי עלי הכול.
"את מי אתה רוצה?" שואל קול נעי יותר.
"באתי לבקר את דני ",הוא משיב.
"חדר אחרו מימי ",אומר ש מישהו ללא פני .
פוסע בזהירות לחדר ,מצי לתו האפלולית" .דני "!...פורצת אנקה מפיו,
"מה קרה? מה עשו ל?"
דני מוטל ,קשור למיטה ,לבוש פיג'מת פסי  ,מזיע ,ריר נוזל מפיו .כאב
חד מפלח את בטנו של יוני ,עיניו מתמלאות לחלוחית" .דני ,מה קורה
כא?"
"קשרו אותי ",הוא משיב בשקט.
"למה ,מה עשית?"
"הוא השתולל ",משיב האיש מהמיטה הסמוכה" ,זרק את האוכל
בארוחת הצהריי על האח ,ישר בפרצו".$
"אני הול לדבר אית  ",יוני נזעק.
"לא ,זה לא יעזור ",דני אומר.
מתבונ בו :עיניי פעורות לרווחה ,בוהות ,מנותקות .היכ החי7ת שהיתה
בה? לא נעל

הברק? "מה עשו ל?" הוא שואל שוב.

"סיממו אותי בתרופות ,הזריקו לי בכוח".
"וא אתה רוצה לעשות פיפי ,מישהו ש לב אלי?"
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"כ ,זה בסדר ,אני יכול לקרוא לה  .האח רואה אותי מהחלו שממול
ומביא לי סיר".
רוצה להגיד לו שיהיה בסדר ,שהוא צרי להתארג ולחזור לעצמו ,א
רפיו אוחז בו ,והוא יושב ומחריש ,נזכר בגעגועי בתוכנית לכבוש את הר
הבית .אז היה לפחות חי ,היה ע מי לדבר.
"אתה לא יודע מה להגיד לי ",דני אומר בשקט ,ויוני מחיי ,עכשיו הוא
שקו ,$חשו $לעיניו החודרות של חולה פסיכוטי שאיאפשר להסתיר
ממנו דבר.
"יוני ,יוני?" דני זוק $את ראשו בכבדות מעל הכר ומורה לו באצבעו
להתקרב" ,אני צרי שאתה תעזור לי ",הוא ממלמל בפה מלא רוק
ומשתתק" ,סע לבית שלי בחברו ,המפתח בכיס המעיל שלי .תבוא
בלילה ,שלא יראו אות ...קשה לי לדבר ,הזריקה ייבשה לי את הפה,
הנה ,יש כא כוס מי  ,ת לי אותה בבקשה.
"ה מכירי ש כל אחד ,תיכנס בשקט .בחדר השינה יש שידה קטנה
לצד המיטה .מאחוריה ,בינה ובי הקיר ,נמצאת מחברת בעטיפה ורודה.
תביא לי אותה".
"אבל דני"...
"עזוב .אני לא יכול להרחיב את הדיבור עכשיו ,אוזניי

לכותל ".הוא

שומט את הראש על הכר ,מטלטל אותו מצד לצד ,פולט "קר לי ",ומוש
עליו את שמיכת הצמר.
"אי אתה חושב אישפזו אותי? ה אישפזו אותי ,אבל באתי הנה מרצוני,
אבל אני כבר לא בטוח ,כי אולי ג לרצו שלי ה נכנסו .הרגשתי רצו
לנוח קצת מכל הפיצוצי שהיו לי בראש בזמ האחרו.
"בא רופא צעיר ,מדד לי דופק ולח ד  ,שאל כמה שאלות ,וזה היה ברור
מהתחלה שא לא אשת $איתו פעולה ולא אספר לו ,הוא יאשפז אותי,
וא אספר לו את האמת ,שהשב"כ עוקב אחרי ,הוא ג יאשפז אותי ,אז
מה לעשות?
"אתה יודע ,ברגעי כאלה ,זה אתה לימדת אותי כשהתכוננת לראיונות
בשביל להתקבל לפסיכולוגיה קלינית ,אתה זוכר מה אמרת לי ,שאסור
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לבוא ע טקסט מוכ .תהיה אתה .זה לא מבטיח הרבה ,אבל לפחות לא
תיכשל מפני שניסית להיות מישהו אחר.
"ה שתלו אצלנו חפרפרת ,אי לי ספק בכ ,אחרת אי ידעו ...אז הרופא
הל רגע הצידה"...
"דני ,דני ,לאט ,אתה רוצה עוד מי ?"
"לא ,לא ,זה לא יעזור .הקול שלי ניחר ,כי ה ייבשו לי אותו...
רופא אחר ,ושב אלי ואמר שאני לא מתאי

"...ודיבר ע

להסתובב

חופשי בחו .א הייתי אומר לו שהוא צודק ,הוא היה מאשפז אותי ,וא
הייתי אומר שהוא לא צודק ,הרי אני מתנגד לדעתו השפויה ,וזו ודאי
סיבה לאשפז אותי .אתה בטח מכיר את המלכודות של אנשי השב"כ ,ה
מאומני בזה.
"אבל עכשיו יוני ,אני לא רוצה לדבר הרבה ,אי לי כוח .עלי אני עוד
סומ ,ואני מפחד שג זה יל לאיבוד ולא יישאר לי א $אחד".
"דני! דני! אתה יכול לסמו עלי ",יוני מתאמ להגות בגרו חנוק" ,ג
א אתה חולה ,אני חבר של ,לכל הרוחות .אני אסע לבית של ואביא
ל את המחברת".
"יוני ",דני אוחז בידו ומרי אותה" ,בש הש  ,תעשה ותצליח!"
*
קו  440מהתחנה המרכזית בירושלי
מתגודדי
תרמילי

צעירי
גדולי

עליזי
שמוטי

לחברו .יוני ניצב בתור ,סביבו

בכיפות סרוגות ,נעלי פלדיו
על ציד

ודובוני ,

ברשלנות יהירה" .מה נשמע,

צביקה?" צוהלת אליו נערה זהובת שיער בשמלה ארוכה ,שרוולי
ארוכי

וגרביי

לבני

גבוהי  ,ועיניה הכחולות החולמניות נשואות

למוצא פיו ,שועטת לעברו בדהרות גיל ,ונעצרת סמו לו מבוישת בדו
מתוח.
"יאללה ,חבר'ה ,לעלות ,נוסעי ! קדימה ,נהג!" קורא מישהו ,והאוטובוס
יוצא לדר כסוס פרא המתעורר לחיי .
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בודד בקידמת האוטובוס ,הוא שומע את גלי השירה הבוקעי מאחוריו.
אבני  ,נזכר במטר האבני המחכה לה בדר ,אבל דומה שאיש אינו
מודאג .החלונות פתוחי  ,משבי רוח רענני  ,והנהג מרשה לעצמו להגביר
מהירות ללא סייג ,שיכור מיו חור $צלול.
מה הוא עושה כא באוטובוס בי האנשי האלה ,נוסע בשליחותו של
חולה פסיכוטי .אי הבטיח לו שלא יצי במחברת ,יא שקר ...חיו נסתר
עולה בו :הסוד של דני ,רשו במחברת ,סו$סו $יתגלה לו.
מצי לאחור :ה מרשי לעצמ לשבת ליד בנותזוג  לבני עקיבא זה
מותר  אבל בכל זאת נראה לו שאינ מקיימי יחסי לפני החתונה .לפי
ההתלהבות ,לפי המבטי  ,היא ללא ספק מעריצה אותו .מה יקרה לאחר
המגע המיני הראשו? מ הסת פחות הלמות לב ,פחות חדוות נעורי
ויותר נינוחות עמוקה .מכיר זאת מעצמו.
אדמות טרשי

צחיחות משתרעות אל תו הדממה ,ומבטו נישא אל

האופק" .לסגור חלונות!" פוקד הנהג פתאו בכניסה לכפר ערבי בלתי
מזוהה ,והוא לוח בכל כוחו ואינו מצליח להרי את השמשה .צעיר גבה
קומה ניגש אליו ,שולח ידיי

רזות שזופות ,מרי

את החלו בתנופה

אחת ,ויוני ממלמל" :תודה ,תודה".
הבחור טר הספיק לשוב ולהתיישב ,וכבר חבטות איתנות מזעזעות את
האוטובוס .מטר אבני משאיר אותו המו ומבוהל ,ורק אטאט הוא
מגיח מהערפל ,ורואה ידיי מורמות להג על הפני  ,פרצופי מתעוותי
בבהלה ,נרתעי לאחור ,וחוזרי ומתכנסי בתו עצמ  ,אבל הנה שוב
החלונות נפתחי והשירה פוצחת ומתרוממת כענ מעל פני האדמה ,ושוב
האוטובוס ממריא בצהלות אל עבר השמי הפרו(י  ,ורק סימני אבני
על השמשות הסדוקות מאשרי שבכל זאת משהו קרה כא.
"תחנה מרכזית ,חברו ,אלמחטה אלמרכזייה פי אלח'ליל!" נישא קולו
הצלול של הנהג מעבר למושבי הריקי  .הצעירי מסתופפי זה מכבר
ליד הדלת ,ממאני

להמתי בסבלנות שתיפתח .מדלג אחריה  ,נתקל

במדרגה ,נחבט ונופל .צעיר ערבי ניגש אליו ,מושיט יד ועוזר לו לקו .
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"לא ,לא ,זה כלו  ",הוא ממלמל בבהלה ,מתייצב על רגליו ,ובקושי פולט
"שוקר".
רק עכשיו הוא מתפנה לשפש $את עצ השוק שנחבלה ,אוס $את תרמילו
מהקרקע ומביט

סביבו :כול

נעלמו ,חשב להיצמד אליה  ,ללכת

אחריה לא שילכו ,ודאי לרובע היהודי .עכשיו הוא לבדו בתו אספסו$
כתור של אונייה שקועה בלב י  .אפילו נשק אי לו ,והוא מניח את
ֶ
ערבי
ידו על מותנו כממשש אקדח .כ אולי יחשבו שהוא מזוי.
את

תוהה שוב מה הוא עושה כא ,אבל הוא כא ,ועליו להשלי

המשימה ,תופס מחסה צמוד לקיר השירותי  ,נשע עליו בגבו ושול$
מתיקו את מפת העיר שקנה בתחנה המרכזית בירושלי  .דני הציע לו דר
קיצור ,אבל הוא מחליט ללכת על בטוח ,לפי המפה ,בדר המל .יחצה
את השוק ,בציר המרכזי ודאי יפגוש סיור של מ"גב .עליה אפשר לסמו.
ש פעמיו מערבה ,הרחוב הול ומתרוק אטאט ,סימטאות צרות,
אבני

כבדות ,אפורות ,דמדומי

סמיכי

מכסי

את השמי

ורוח

קלילה של ערב נושאת אליו את קול המואזי .צועד לבדו ,מערת המכפלה
אינה רחוקה מכא ,אולי ייגש ויבקר? הזדמנות ,לפני שמחזירי

אותה.

בפאתי השוק דוכני דגי  ,ירקות ופירות .חבל שאי לו סל ,היה נראה
כאחד מה  .אפילו להתלבש בהתא

לא חשב .הא

זה מקרה שהוא

מכשיל את עצמו שוב ושוב? רוצח פחות מפחד שירצחו אותו! רוצח פחות
מפחד שירצחו אותו! מכיר זאת ,כבר היה בסרט הזה ,יודע שזה לא סו$
העול  .להיות רוצח זאת תורה שלמה ,וכל יו הוא לומד משהו חדש.
ברו גולדשטיי ודאי מת בשלווה ,כי ככה זה אחרי שאתה רוצח ,כשאתה
שלו יותר ויכול
רואה את הבשר המרוטש ואת נחלי הד הזורמי  ,אתה ֵ
למות בשקט.
מתקד לעבר הכיכר המרכזית ,בימי עברו תלו כא יהודי  ,מרגיש את
החבל מתהדק סביב צווארו ,משרבב את לשונו החוצה ,וקהל רב מריע.
כ הלכו היהודי לתאי הגזי  ,כשמוזיקה קלאסית מתנגנת .עכשיו הוא
מבי מה שלא הבי אז ,לפני שהפ לרוצח ,שיש לעזור לקורב להירגע
לפני המוות ,שלא ישתולל כי הוא סובל.
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נזכר שלמד בביתהספר על רוצח שבורח לעיר מקלט ,שש אסור לפגוע
בו .כמה דאג לרוצח שיספיק להימלט בזמ .ומה קורה א הרוצח רוצח
ג בעיר המקלט? מ הסת עליו לברוח לעיר מקלט אחרת .אבל יש רק
שבע ערי מקלט ,א הוא רוצח שמונה פעמי  ,כבר אי לו לא לברוח.
אי ריח על המסכ שדמו מותר.
הרחוב הול ונבקע לפניו כי

סו $לפני משה .אולי מתרחקי

ממנו

בבהלה? פתאו עומד לו על קצה הלשו לצעוק" :תרצחו אותי! תרצחו
אותי!" אבל אז התושבי יימלטו ממנו ,יחשבו שהוא משוגע או קדוש ,או
שהשב"כ שלח אותו לטמו לה מלכודת ,ושוב יישאר לבד.
שולח מבט מהיר לאחוריו ,שוב מחשיד את עצמו .עוד כמאה מטר ייצא
מהשוק ,ולפניו כבר מזדקר הרובע היהודי ,מקב בנייני
ומכונסי

מכווצי

בעצמ  .במעלה הרובע מרצפות כבדות של אב ירושלמית,

חלקלקות ובוהקות באור אחרו .מולו ילדי עטורי פאות בחולצות לבנות
מלוכלכות ,מכופתרות עד הצוואר .אינ שמי לב אליו.
חצרות הבתי
הכתלי

מוקפות חומה ,נשי

מרוח בצבע אדו

כבדות תולות כביסה .על אחד

בוהק" :מהרסיי ומחריביי ממ ייצאו".

פותח צעדו ,רוצה להגיע טר

חשיכה ,אינו מביט ימינה ,אינו מביט

שמאלה ,מודד את צעדיו .א יל מהר מדי ,ירדפו אחריו ,א יל לאט
מדי ,יתפסו אותו .אחינו הנהג ,אחינו הנהג ,סע לאט ,סע לאט .א תיסע
מהר ,יתפוס אות שוטר ,סע לאט ,סע לאט .א תיסע לאט ,נעשה ממ
סלט .סע מהר ,סע מהר...
כלב ערבי מוזנח רוב בפתח אחת החצרות ,מרי את ראשו מרחרח ובוח
את עקביו ...עוצר נשימתו ,לא מיישיר מבט ,בקצב אחיד הוא מוש,
מאזי למקצב הפנימי כדי לא לחרוג ממנו ,רק כ לא יחשיד את עצמו,
רק כ יסיר מליבו של הכלב דאגה.
הנה ביתו של דני ,בדיוק כפי שתיאר לו אותו :בית ערבי יש ,שתי קומות,
מרפסת גדולה משקיפה לנו .$עולה במדרגות התלולות המרוסקות .ריח
של עובש באוויר ,דומה שאיש לא פקד את הבית שני רבות.
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שמות על הדלתות נקלטי

בעיניו ,בכל זאת גרי

נמצאת בקומה העליונה ,אי ֵש

כא .דירתו של דני

על הדלת .שולה את המפתח מכיסו,

יודע מה יקרה :יפתח את הדלת ,ידליק את האור ואז יגלה שכול מחכי
לו.
סת הזיות ,מרגיע את עצמו ,מסובב את המפתח לאט ,מעלה אור .דירת
חדר קטנה ,ריהוטע כבד ,מצופה לכה מבריקה ,שולח מטבח מכוסה
מפת ניילו ישנה .ערימות של ספרי על הספה ,כתבי ז'בוטינסקי ,שמשו
והרצל לצד שלו עליכ ועגנו .כ ,זהו דני שלו ,אוהב לקרוא מכל הבא
ליד.
ניגש היישר לחדר השינה ,שולח יד ארוכה אל מאחורי השידה ,דולה
מעומק הקיר מחברת בעטיפה ורודה ופותח אותה" :ממלכת יהודה",
כתוב בעמוד הראשו ,וכבר הוא נסח ,$קורא בלהט ,בשקיקה.
תוכניות מפורטות להקמת ממלכת יהודה בהר ציו( ,רטוטי מדויקי
של ארכיטקטורה .כ ייראה ביתהמקדש ,הנה קודש הקודשי  ,הנה
תרשי של החוש ושל המזבח ,וכא רשימת בעלי התפקידי  הכוה
הגדול ,הכוהני והלוויי שישרתו לציד  .דיני אישות בפרק נפרד ,די
ֵָ ,רת ,כוה ע גרושה ,ממזר ,נוא ,$ב סורר ומורה ,וכא פירוט מדויק של
דיני סקילה והסברי .
"אלוהי ישמור!" מתמלטת מפיו אנחה .מה קורה פה?
בהמש הוא מוצא תוכנית מדויקת אי לפוצ את הר הבית ,כמו שדני
התחיל לספר לו ,מה שנשמע לו כמו חלו בלהות .מה ,דני סומ עליו עד
כדי כ? רק משוגעי יכולי

לסמו על רוצחי  ,ואולי זאת מלכודת!

מלכודת לרוצחי  ,לראות אי ה מגיבי  ,א ה באמת מתרגשי .
עליו לרו מייד למשטרה ע המחברת הזאת .אבל דני חבר שלו ,הוא
מאושפז ,אינו יכול להזיק עכשיו לאיש.
והנה שמות כל החברי בארגו ממלכת יהודה ,שמונהעשר במספר .די!
די ,אינו יכול עוד .הוא פשוט הול ומתפרק ,חייב לקחת את המחברת
ולהסתלק מכא ,אבל סורק את החדר בעיניו .בתו מכשיר הווידיאו
נמצאת קלטת ,נראה מה זה.
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"ממלכת יהודה" ,כתוב על המרקע .תכ $מישהו ייכנס ,וזה יהיה סופו.
הנה רואי אות  ,את כל החברי בבגדי של ממלכת יהודה :גלימות
לבנות ע שתי עשרה אבני צבעוניות על החזה ,סנדלי תנ"כיי
רכוסי ברצועות עור עד הברכיי  ,לכול שיער ארו ,אסו $לאחור בזנב
סוס ,וה מתפללי יחד.
מישהו שקערת כס $גדולה בידיו ניגש לאיש שעומד במרכז ומגיש לו
אותה לנטילת ידיי  ,והכול קדי קידות לכל עבר .ה ניצבי בשלוש
שורות ישרות ,שישה בכל שורה ,לפני לוח שיש לב בעל קרני זהב .עתה
ה(ה .ה מביאי את המסכ ,שוחטי אותו ,מורחי את
הוא רואה את ֶ
דמו על המזבח ומעלי אותו לעולה.
אוי ואבוי ...יוני מצטמרר ,מתבונ בהבעות המנותקות הקפואות של
הפני  .כלכ מטור...$
מוציא את הקלטת ,מכבה את האור ונמלט מש  .עליו למהר ,להספיק
לאוטובוס האחרו לירושלי  ,והוא ר בסימטאות שוממות ,עיר דוממת,
מוגפת מאחורי בריחי

וסורגי  .סיור של משמר הגבול מאיר עליו

מאחור .מסמני לו לעצור.
"מי אתה?"
"אני צרי להגיע לירושלי  ",יוני אומר ,ספק בפחד ספק בהקלה.
"אז בוא תעלה ,ניקח אות ,מסוכ להסתובב כא לבד בלילה".
"יופי ,יופי ,זה יעזור לי מאוד ,תודה ,תודה".
פני צעירי שופעי ט7ב ניבטי אליו .נעי לה שה יכולי לעזור לו,
לשכ מעט את חרדתו .עכשיו הוא יכול לנשו עמוק ולהירגע.
12
כבר ערב ,נאדיה רוכנת לעבר תנור הנפט ,מדליקה בו אש .תלתליה
השחורי  ,המבריקי  ,גולשי  ,עוד רגע ייחרכו בלהבה .בגלימה לבנה
שקופה לגופה הדק והשברירי ,מתיישבת על הפו $מול האש ,מניחה
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לרגליה לצנוח על הריצפה ומכנסת את כפות ידיה ביניה .להבה נעימה
מרצדת בעיניה ,מפיצה חו .
"בשעות האלה ,אצלנו בדהיישה ",היא מספרת" ,היינו מתקבצי מסביב
לשלולית הענקית שנקוותה בפתח המחנה ,מי גומה כזאת שכל החור$
היתה מלאה מי עומדי  ,זורקי בו ,משיטי סירות ומנסי להקפי
אבני שטוחות על פני המי .
"דהיישה ביו חור ,$ואנחנו יחפי  ,בבגדי קרועי  ,רצי בגש וברוח,
מרחפי כמו ציפורי חסרות כנפיי מול ההרי והשקיעה ,ואני עומדת
וצופה בכל היופי הזה ,תמיד רק עומדת וצופה ,א $פע לא משתתפת,
עומדת ורועדת מקור.
"פע אחת הסכמתי להשתת ,$ושיחקתי אית מחבואי  .אני העומדת.
(מה ראש על עמוד חשמל גבוה בצבע כס $מתקל ,$זה היה עמוד החשמל
היחיד בכל המחנה .היו לו מדרגות לולייניות עד למעלה ,ופע אמרו שמי
שנוגע בו מתחשמל .שמה ראשי בי ידי ,סופרת בלי להצי עד עשר' :כל
מי שעומד מלפני ומאחורי ומצדדי ,הוא העומד ,אני פותחת את עיני 
אחת ,שתיי  ,שלוש!'
"אני זוקפת את הראש ,פותחת את העיניי
המקי $אותי .פוסעת כמה צעדי

ומאזינה באור הכחלחל

לפני  ,נעצרת ,מגששת בעיני את

הסביבה :אי איש .אני מציצה בי השיחי

הגדולי

שצומחי

בצד

הדר ,עוקפת את השלולית ומתקרבת בזהירות לחצרות הבתי .
"על גגות הבתי

שקיות ניילו רבות מחוזקות באבני  ,מונחות על

חתיכות פח גדולות שמשמשות מג ,לעצור את הגש  .קירות חול ולבני
מתמוססי בגש  ,מזיעי ממאמ לשמור על הקיי .
"רוח ערבית צוננת נושאת אל הא $ריח צחנה .הגש הראשו תמיד סות
את הביוב וכבר הזמינו מומחי וא $אחד לא יודע למה .רק ש  ,על יד
השלולית ,אפשר להריח את ניחוח הגש הראשו שנספג באבק ומדביק
אותו לקרקע ,לש לא מצליחה להגיע הצחנה.
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"הגש

הראשו הוא קללה ,זה ידוע אצלנו בדהיישה ,חודר לסדקי

שבבתי  ,אבל בגש

השני הפרצות כבר סתומות במי הגש

הראשו

והחדירה מעטה.
"הגש

הראשו ג

ממית את חתולי הרחוב ,מחר בבוקר נאסו $את

הפגרי שלא עמדו בעוד לילה של קור.
"אני ,שאוהבת שקר לי ,לא בורחת ,לא מתחבאת ,ממשיכה לחפש את
כול  .הנה התרחקתי יותר מדי ,תכ $בטח אשמע אות

דופקי

על

העמוד' ,ואחד ,תני ,תלאתה ,נאדיה!' וצחוק של ניצחו ימלא אות .
"שבה על עקבי מנסה את מזלי בכיוו ההפו .ג ש ניצבות לה כמה
אבני

גדולות מול השמי

האדומי  .אי א $אחד .מאזינה לשקט

היורד :אני לבד.
"פתאו

אני רצה אל העמוד 'אחת שתיי

שתיי שלוש  כול

שלוש!' אני מכה בו' ,אחת

לצאת!'

"א $אחד לא עונה' .שברו את הכלי ולא משחקי !' אני קוראת .המילי
חלולות ,מתנגנות ,שבות אלי מהבנייני הכהי  ,מאפלולית היו שנגמר.
"השקט בדהיישה הוא קללה ,זה ידוע ,רוב על המחנה בערב כמו חיה
כבדה .אפילו תינוקות לא בוכי

אז ,כי בשקט אתה יכול לשמוע רעב

ולשי לב לקור בלב.
"מי שהתמזל מזלו ישוב בקרוב הביתה מיו עבודה כמו גיבור ,כמו איש
ששב מאר רחוקה ומביא מתנות לילדי שלו .היו אצלנו כאלה שהיה
לה מזל ,אבל לא לכול  .אבא שלי תמיד עבד .בבוקר הוא היה עובד
אצל הציוני  ,מקי התנחלויות ,ובערב היה בא גיבור אל המחנה .עוד
מעט אבא ישוב ויעזור לי לחפש את החברי שנעלמו.
"אמא בבית ,לא מדברת ,כבר שני

שהיא לא מדברת .תמיד חשבתי

שהכול בסדר ,אז אי לה מה להגיד .ואנחנו נתנו קצת לח לשכני  ,כי
לא היה לה  .נתנו ,אבל ה א $פע לא החזירו ,ה אמרו שכשיבוא
השלו יחזירו ,ככה הבטיח הראיס.
"אני עוברת על יד הבית של אחד הילדי  ,אני קוראת לו .אשה שמנה
מסיטה וילו' .מה את רוצה?!' היא יורקת אל תו החשיכה .ממול הבית
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של ילדה אחרת ששיחקה איתנו ,ואני קוראת לה .אמא שלה מביטה בי
דר החלו ,מביטה ,כמו תמיד .לא עונה .לא פותחת את החלו' .לכי
הביתה ילדה ',עונה לי מבטה העצוב' ,כבר לילה ,אפילו החתולי כבר
הלכו לישו ,ובחו קר וחוש'.
"'ואחד תני תלאתה ',אני ניגשת לעמוד ומלטפת את המתכת הקרה,
המתקלפת והדוקרנית' .כולכו ואחד תני תלאתה ',אני אומרת בשקט".
נאדיה מתבוננת ביוני ,בגו $הנערי המכורבל בהאזנה ,בעיניי הכחולות
הגדולות הצמודות למוצא פיה ,ונדמה לה שהוא היה במשחק .חיפשה
אותו ואפילו מצאה ,הוא לא הל הביתה ,הוא כא איתה ,והיא אומרת:
"עכשיו תור".
"זה היה ביו שבת אחרהצהריי  ",יוני נזכר" ,תמיד יו שבת אחר
הצהריי  ,בי לפני ואחרי ,כשהשמש טר שקעה ובאוויר שומעי את
זמזו היידיש כהכנה ליו ראשו השחור .אבא נסע לתלאביב ,לבגי,
ולקח אותי איתו ,ואמא הלכה למשפחה שלה.
"ש  ,בבית של בגי ע שני החדרי הקטני שברחוב יוס $אליהו ,נפתח
מעגל כיסאות וילדי

קטני

התרוצצו בי הרגליי  ,מאיימי

להפיל

ספלי קפה ועוגות.
"ג אבא ישב ש  ,ישב ולא דיבר .הקשיב ,כמו שהיה מקשיב שני  .אבא
לא היה פסיכולוג ,אבל ידע להקשיב.
"אני זוכר את הרגליי הלבנות הרזות ,החפות משיער ,מבצבצות מתחת
למכנסיי כהי  ,המורמי בשעת ישיבה ,ותקועי בתו נעליי שחורות
מצוחצחות .הייתי יכול לאתר בדיוק איפה מונח הפיפי שלה  חבילה
גדולה זקנה נחה על הצד ,לטעמי בחוסר נוחות משווע ,אבל אצל משו
מה היא מצאה מקו של כבוד ונחה ש כאילו אי לה ריב ומדו ע
העול .
"אני חושב שידעתי מי זה מנח  ,לפי הדרת הכבוד ,לפי האיפוק.
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"הפני של האנשי היו קשי  ,מנופחי  ,מונפי מעלה בשעת השיחה,
ופתאו מתרחבי בחיו .לא היו ש ויכוחי  ,לא היו מענות ,לא היו
טענות ,הקולות שלה

הצטרפו למנגינה הרמונית רכה ,גברי

יושבי

במעגל ,דני בעתיד המדינה ובגורלה ,מקשיבי בשקט לדברי ידועי ,
מאשרי בניד ראש ג א לא מסכימי .
"פה וש נשמע אז קול צחוק בחדרי  ,צחוקי מבדיחות ישנות ,מימי
המחתרת :אי הלכו פע לביתקפה ע גאולה כה ,ששכרה דירה ולא
היו לה כיסאות .זה היה ביתקפה של ערבי ,וכשקמו ללכת ,כל אחד לקח
איתו את הכיסא שלו ,והערבי צעק' :היי ,אלכראסי ,היי ,הכיסאות!'
אבל ה כבר לא היו ש  .ככה זה במחתרת כשהרבה גברי רוצי ביקר.
של בחורה אחת.
"ואי שה נסעו פע בג'יפ ואחד ע $החוצה וצעק מהוואדי' :אני כא,
כואב לי הראש .תעזרו לי ,אני לא יכול לצאת!' ונשאר לו חור בראש שאני,
בתור ילד ,תמיד חיפשתי.
"ועליזה באה ע כוסות הקפה ,חמה וטובה ,לא מתערבת בדברי הגברי ,
לעול לא ,קולה הר המשתעל נישא לכל עבר ,רק אותה שומעי .
"ושני אחר כ בגי זוכה לראשונה בבחירות ,ובאותו לילה הוא אומר
קבל ע ועדה' :תודתי הראשונה לאשתי ,שעליה נאמר ,בשינוי קל ,זכרתי
ל חסד נעוריי ,אהבת כלולותיי ,לכת אחרי באר זרועת פצצות
ומוקשי  '.ושני אחר כ עליזה מתה ,והוא ,בגי ,נמצא בחו"ל ,לא ליד
מיטתה ,והרב גור חוזר ומצטט את הפסוק הזה על קבר..
"ואי שעליזה שפטה בי אמא ובי אבא שרבו ,ופסקה שאמא צריכה
להישאר יותר בבית ולטפל בילדי  ,כי זה תפקיד האשה .כי בבית קולה
של האשה נשמע ,ובחו קולו של הגבר"...
ושני אחר כ הוא הופ לרוצח ,אבל את זה הוא רק חושב ולא אומר
לנאדיה...
"והנה ילד קט מש את המפה והפיל ספל קפה ח  ,וזה נשבר .לרגע ניצב
המו

ושותק ,מתבונ במעגל ולא מאמי :הוא שפ כוס קפה על
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המכנסיי של מנח ולא קרה דבר ,אפילו לא נזיפה ,רק קולות צחוק
ונחמה מכל עבר.
"ושוב קולות הולכי ושוקעי  ,הולכי ומתפוגגי  ,ומישהו ש מזכיר
מלחמת אחי  ,וכול

מרכיני

ראש :ה

כבר היו בסיפור הזה ,ה

יודעי שזה הזמ להרכי ראש .ומנח מהרהר בקול  תמיד מהרהר ,א$
פע לא מדבר  ואז כול זוקפי ראש .כ נהוג.
"הקטני כבר משתעממי ומתחילי להציק ,מושכי במכנסיי  ,עושי
בלג ורעש  ה ילדי וזה מותר.
"אני לא מסתדר ע הילד של יעקב ,זה שאבא שלו היה מפקד מחוז פתח
תקוה .הוא מעצב אותי ,חושב שהכול מגיע לו ,ואבא שלו מחבק אותו
יותר ,ואבא שלי כל הזמ אומר לי בשקט להיות בשקט ,ואני מוש את
הצעצוע ,ומנח

אומר' :זה לא יפה ,ילדי  ,את

צריכי

להסתדר

ביניכ  ,להיות אחי טובי  ,לדעת לוותר'.
"ש למדתי כמה זה חמור ,מלחמת אחי  ,ושבחיי צרי לדעת לוותר.
"צרי כבר ללכת הביתה ,להתפזר ,לא מנומס להישאר יותר מדי .אבא
נות לי יד ושותק כל הדר הביתה ,כמו ששתק ש  .אני הול ,מדלג
ומקפ ,מתקשה ללכת בקצב האחיד של אבא ,תמיד אוהב לדלג שניי
על אותה הרגל ,ואחר כ הרגל השנייה ,כמו סוס ,ואבא מתאפק ,מקבל,
כמו תמיד.
"ש  ,בירידה של רחוב יוס $אליהו ,בדר הביתה לירושלי  ,כשאבא
אוחז בידי ,חשתי בפע

הראשונה משב רוח צונ רוטט בעורפי ,עורי

מצטמרר ,ורוח חדשה צולחת עלי.
"אני מתבונ בענני האפורי המשייטי מעלי ומנמיכי את השמי ,
צופה בקו האופק ומדמיי שאני גיבור ישראל ,מציל את המדינה ,עוצר
את האויב .כמשה רבנו בשעתו מני $את ידי מעלה ולא מוריד ,עד הניצחו
על העמלקי  ,ומנח בגי בא לבקר אותי ,פצוע בביתהחולי  ,ואומר לי
דברי נחמה .אבא לא ידע דבר על החלו הזה.
ושוב יוני באתנחתה קצרה ,לא מעז לשאול את נאדיה א כל הרוצחי
היו פע גיבורי  ,א זהו מסלול קבוע וידוע מראש ,שבשנות העשרי
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לחיי אתה גיבור ,ומשנות השלושי ואיל אתה הופ לרוצח ,ושזאת
בעצ התקדמות ,כי רוצח רואה את הקורב עי בעי ,וגיבור רק עסוק
בלנסות להרשי אותו.
נאדיה מאיצה בו שימשי ,והוא שואל א היא יודעת שרוצח וגיבור ה
שני צדדי של אותו מטבע והכול תלוי מאיזה צד אתה מביט ,ונאדיה
שואלת בעצבנות למה הוא מפסיק כל פע

באמצע ע

השאלות

הטיפשיות שלו ,ושהיא רוצה שיספר עוד ,והוא שואל א הוא רוצח ,והיא
מביטה בו בתימהו ואומרת שיש לו בפני משהו קצת מפחיד ,ושלפעמי
היא מפחדת דווקא כשהוא שותק ולא מדבר ,אבל שג לה אמרו את זה
הרבה פעמי  ,ויוני קצת נרגע וממשי...
"...אות

אנשי

אחרי עשרי

שנה ,ואני כבר חייל בצבא ,ולחיצת יד

חמה חזקה מחכה לי ,לעול לא לחיצה רופסת' .גבר ,מה אתה עושה?!'
ה קוראי לעברי ,אבל אונ כבר תלוי על בלימה ,כרס תפחה ופניה
נשמטו' .משהו מתרכ ע השני  ',רשמתי לעצמי.
"אז אמר לי אבי שזה לא נורא א המער יהיה בשלטו ,שיחליפו ,מה
יש? פע

אלה ,כמו בכל מדינה .אבא התרכ ע

אלה ופע

השני ,

התרככות מלאת סבל .כמו בקרבות הפוליטיי  ,כ בקרבות ע אמי,
מחלת הלב שלו הפשירה את ליבו ,והגו $אמר את שלו .אז ,באות ימי ,
כשאבי לא היה עוד גבר ,שכב חולה על ערש דווי ,שומר בקנאות דתית על
כבודו וצלמו ,ממא להראות אותות של סבל וחולשה ,אבל פור

את

התחבושות בזע אצור ומפזר אות לכל עבר ,אז היה ברור שהוא יכול
להצביע ג לשמאל.
"הוא קרא לי וסיפר על מלחמת מאה השני  ,שכרתו ברית של שלו
כשכבר לא היה ע מי ,כי הכול היה הרוס וחרב ,ולא היה עוד בשביל מה
ובשביל מי להילח  .רק אז יכלו הוא ואמי להתפייס.
"מה קורה לזק שכבר לא יכול לזיי? מה קורה לגבר בערוב ימיו ,כשניצני
חולשתו מתגלי

בפניו? אז קורה דבר עצוב :נגלה לעיניו ברגעיו

האחרוני  ,לפני מותו ,י של חיי שאותו יראה ואליו לא יבוא".
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נאדיה הזדקפה ,שלחה יד גרמית ארוכה וליטפה את פניו ,בחנה את
הקמטי מתחת לעיניו הכחולות ואמרה שחבל לה שלא הכירה אותו עוד
כשהיו ילדי  ,כי לפי הסיפורי שלו הוא בטח היה ילד משגע.
  13
"תשב! תשב כבר! תשתוק ,דני! מה קורה ל? תירגע קצת .ירמיהו ,תשב!
זמנ ת !" מישהו קורא מפינת החדר ומסמ לדני בידו לשבת.
צחוק והמולה מכל עבר ,אבל הוא בשלו" :את עוד תראו ,ואת עוד
תשמעו ממני .זה לא יעבור בשתיקה .מה את חושבי לכ  ,הגרביי של
בועז שמסריחי בחדר שלי כבר שבוע ,למה הוא זורק אות דווקא לפני
המיטה שלי? וזה שיוסי דופק במקל בכל הכוח על השולח בדיוק כשאני
חושב על משהו ,למי זה מכוו א לא אלי?
"לא ,לא ,זה לא יל! א אני לא אג על עצמי ,מי יעשה את זה בשבילי?
עכשיו את עוד צוחקי  ,אבל אני אלח  ,אני לא אוותר ,אני לא את
לכ לחסל אותי בכזאת קלות! על החיי ועל המוות ,וישפוט הש ביני
וביניכ !"
דני גוח קדימה וסוקר במבט מאיי את הנוכחי היושבי סביב ,פיו
קוצ $והוא שטוֵ $חמה ,מוש למעלה את מכנסיו התלויי ברישול על
חגורת  .עכשיו כבר שקט ,איש מהנוכחי בישיבת הבוקר של המחלקה
כבר אינו מתלוצ ,כל אחד מכונס בעצמו.
הוא פוסע מעדנות לאור הקירות ,בי הצללי  ,בנעלי בית ,חולצה בחו,
מבט שפו $פוזל לפני  ,בידו היומ שבו הוא מתעד הכול ,כל מה שעושי
לו .כ הוא נע ,כ הוא מתקד  ,לא למשו תשומת לב יתרה.
בצומת השירותי והמועדו הוא עוצר ,שולח מבט זהיר לעבר המועדו,
וחוצה את המעבר במהירות .בעוד דקות מספר יחזור לאותה נקודה,
לאחר שיסיי להקי $את המחלקה .שוב ישלח מבט חקרני לעבר המעבר,
ושוב ייעל מאחורי הקירות.
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פע  ,בעתיד ,הוא יודע ,תוק ועדת חקירה בראשותו ,התבלבל  בגללו.
לא מדויק  להגנתו ,וייחשפו הכופרי שהתעללו בו .לפי שעה הוא מאמ
את מוחו ,מנסה לגבש את טיעוניו לפני ישיבת הוועד שתתכנס בקרוב לדו
בחיכוכי שיש לו ע שאר באי המחלקה.
אי הכול התחיל? הביאו אותו לחדר ע עוד חולי  .לא ,הוא בכלל לא
חולה ,זה התחיל עוד קוד  ,כשאישפזו אותו בעל כורחו .הוא לא שיי
למקו המשוגע הזה ,אבל אי שהכניסו אותו לחדר ע החולי האלה,
הוא כבר ראה איזה מבט עקו ה שולחי בו ,אמרו שהמיטה הזאת
שמורה לחבר שלה שיצא לחופש.
הוא לא רצה לקחת מקו של א $אחד ,רק עשה מה שהאח אמר לו ,כי
לא היתה מיטה פנויה אחרת .מה ,ג בבית משוגעי לא מגיעה לו מיטה
משלו? ה רצו שהוא יעו $מהחדר ,והוא היה מוכ ,אבל לא? דני אחז
במיטתו בכל הכוח וקרא" :אבל אי לי מיטה אחרת!" ובאותו הרגע ממש
היתה לו הארה :הובהר לו מעל לכל ספק שהוא מג על המולדת ,שאי לו
אחרת ויש לו רק אחת ,והוא צעק לעזרת הש  ,כשהחולי מנסי לשחרר
את אחיזתו הבלתי ניתנת לערעור בברזלי המיטה .לבסו $ה ויתרו ,כי
הוא נלח

בכל נפשו ובכל מאודו .מאז שמע אות

מתלחשי  ,רוצי

לשגע אותו כדי שיחזירו אותו לאקוטית סגורה א' ,ונגמר העניי.
דפיקה מצמררת ,שוב יוסי ,מכה במקל בכל כוחו .הוא יודע מתי לעשות
את זה ,בדיוק ברגע שהוא הכי לא מוכ...
עוד שעתיי ישיבת ועד ,ודני מתנדנד כלולב ,קורא פרקי תהילי " .אל
קנא אדוני ,אל מלחמות הושיע!"  יש לומר שבע פעמי

 "אל קנא

אדוני ,אל מלחמות הושיע ,אל קנא אדוני ,אל מלחמות הושיע "...ילבש
את הבגדי היפי שלו ,יתקלח ,יסתרק ,כ יתכונ לקרב.
ישיבת ועד ,דני אל מול שאר באי המחלקה ,דני אל מול הצוות .מחברת
הוועד נפתחת בחגיגיות .רשימה ארוכה של טענות ומענות :לא עושה
תורנות מטבח ,לא מנקה את החדר ,חושב שהטלוויזיה רק שלו ,ובעיקר
בז לכול ומעליב את כול .
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מכורבל בתו עצמו כקיפוד ,ראשו שפו $לפני  ,ידיו משולבות על בטנו
כמתכונ להדו $את המתקפה ,ובלוריתו נישאת קדימה" .אז תגידו לי",
הוא זועק" ,ותענו לי רק על זה :למה כשבועז לא רח אתמול כלי לא
עשית מזה עניי ,ואצלי כ? רק על זה תענו לי ואל תתחמקו!"
ה רוצי לומר שיש סיבה ,שה לא נגדו ,אבל ג ה כבר לא בטוחי .
מחלקה שלמה קורסת ,מתערערת לנוכח עוצמת טיעוניו .חסרי אוני
ניצבי ה מול בקיאותו בחומר ,מול ידיעתו המעמיקה בפרטי הפרטי
של כל מאורעות המחלקה והקורות אותה" :אתמול היו יותר כלי
מאשר שלשו  ,ושלשו היו פחות כלי מאשר היו  ,הכול ספור ומדוד,
ולרחו מחבת זה לא כמו לרחו צלחת ,ולרחו צלחת זה לא כמו לרחו
מזלג "...הקרב על השפיות ,הוא או ה  ,מישהו כא חייב לצאת משוגע.
עכשיו הוא הול ומנצח ,הול ומשתיק את כל שונאיו ,חוויה כזאת של
טוהר ,של ניצחו הטוב ,אפילו הוא טר

חש .עד לפני רגע עוד היה

במלכודת האש ,לכוד בטבעת חנק ,לא יודע כיצד ייחל ,הוא מכיר
מצבי כאלה ,צרי לשמור על קור רוח ,החיי זאת מלחמה ,אי לו ספק
בכ ,החיי לימדו אותו שהוא צודק ,החיי לימדו אותו להילח כל עוד
נשמה באפו ,לא ,הוא לא יחדל ,ימשי להלו  ,עד כלות כל אויביו ולמע
לא יישנו מקרי כאלה בעתיד.
שעת טיפול .אולי כא ,בחדר הקט והחמי הזה ,ע חיי  ,המטפל שלו,
יוכל להירגע ,אולי כא יוכל לקבל קצת אהבה בתו כל הגיהינו הזה.
"אבל ...אבל למה הוא מביט עלי ככה ,אבל למה הוא שותק?"
פע היו לו תוכניות לכבוש את הר הבית ,לשחרר את ע ישראל מהשואה
העומדת להתרחש ,ואיפה הוא עכשיו? לא הגיע? "ע ישראל ,אני בא
לשחרר אות! חכה בסבלנות ,אל תתייאש!"
לא ,הוא לא שכח את ע ישראל ,הוא עוד ישוב אליו ,ובגדול! אבל עכשיו
עליו לרכז את כל כוחותיו במאבק המתנהל כא ,אחרת הוא אבוד.
דני מהסס א לשת $את המטפל במחשבותיו .שוב יצחקו לו ,שוב ילעגו
לו ,יגידו שהכול בראש שלו ,שא $אחד לא באמת נגדו .עליו ללמוד
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להילח  ,לשרוד ,בקשיחות ,בלי לבטא רגשות ,בלי להסגיר סודות .א
יפליל את עצמו שוב ושוב ,לא ייצא מכא לעול  .הוא ישחק את המשחק,
משחק הנורמלי בעיד השיגעו ,משחק השלו בעיד המלחמה.
מרי את עיניו ,מסתכל בחיי ואומר" :אני מבי למה אני כא .באמת,
זאת היתה מעידה קלה ,נפילה ,כמו שאומרי  .עכשיו אני הרבה יותר
רגוע ".כ בדיוק לימד אותו יוני להגיד.
דני ניגש לסדנה ,שול $ד $מהמגירה ומתחיל לצייר בלהט ע בודד
בשלכת ,ובאדמה ,מתחתיו ,טמו ארו .כשסיי את הציור השאיר אותו
על השולח והל לחדרו.

14
היא נהדרת! נאדיה נהדרת!
יוני יוצא מהבועה שלו אחת לכמה ימי  ,רואה כמה היא נהדרת ונבהל.
אבל היא נותנת לכל אחד .מתי יגיד לה שהוא רוצה שתית רק לו,
ושתהיה רק שלו? לא ייתכ שחו ואהבה כאלה שמורי א ורק לו .אבל
אי יעז לשאול אותה א היא רק שלו?...
יו אחד יבוא אליה וימצא כא איזו אסיפה של אנשי חמאס או מחבלי
בדימוס שמחפשי את עצמ מאז פרו תהלי השלו  .מצד שני ,זה הוא
שהול ולא חוזר ולא אומר מתי ישוב ...אסור שזה יימש ככה ,הוא יגיד
לה מתי יבוא אליה בפע הבאה.
"את יודעת מה קרה לחבר שלי ,דני ",יוני מחליט לגלות לה" ,הוא
השתגע .במלחמת יו כיפור זכה בעיטור הגבורה .הוא באמת גיבור ,בגופו
במצר הצר .הוא
הצנו עצר את הצבא הסורי .זה היה במעלה הנחשי ֵ ,
והבזוקה שלו נגד חטיבת שריו סורית".
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נאדיה מקשיבה ,אינה אומרת מלה ,פניה נעולי  ,יוקדי מול האש .היא
שוב איתו ,כמו שהוא מעול לא היה ע המטופלי שלו.
"ע מי את?" הוא שואל פתאו .
"לא יודעת ",היא אומרת במשיכת כתפיי ובחיו" ,ג לנו יש גיבורי
שהולכי לאיבוד בגלל השלו ".
"גיבור! גיבור ישראל!" יוני קורא בכעס" ,את לא מסוגלת להבי מה זה!"
שותקת ,עצובה ,סופגת את כעסו אל תוכה ,והכעס גואה בו בלי שו
סיבה נראית לעי" .ל לא יכול לקרות ,למשל ,שתיהפכי לזונה של
החיילי הישראלי  ,ואחרי זה הפלשתיני ינקמו ב ויהפכו אות לזונה
שלה  ,ואת ודאי יודעת איפה יותר טוב להיות זונה"...
בקושי הצליח לכלוא את המחשבות האלה .זה השקט שלה שמשגע אותו.
הוא ינפ אותה ,יבי אותה .הוא יודע מה הוא הול לעשות ,הוא הול
להשפיל אותה טובטוב ,להראות לה מי הבוס כא ,הוא או היא ,דני שלו
או הגיבורי העלובי שלה .אבל היא עוד תיהנה מזה ,וכלו לא יעזור
לו.
"נאדיה ",הוא אומר פתאו " ,יש משהו שאת לא מספרת לי ",והיא
מביטה בו כמתנצלת ,ואומרת שיש הרבה דברי שהיא לא סיפרה לו,
אבל איאפשר הכול יחד ,ויוני מתרצה וממשי ומספר לה על הציור של
דני שראה במחלקה ,ונאדיה אומרת שלפי אי שהוא מתאר את הציור של
הע בשלכת והארו שטמו באדמה ,זה נשמע כמו מישהו עצוב שמתגעגע
למשהו ,ויוני מקנא בה שהוא פסיכולוג והיא הולכת ע האסוציאציות
שלה כלכ ביופי ובחופש ,אבל אומר לה שזה לא מסתדר לו ע דני.
  15
נאדיה אופה עוגה ,כי החליטה להיות עקרת בית ,החלטה שמחזיקה
מעמד ערב אחד ,והיא מחליטה אותה מחדש בכל יו .
ביו שישי היא תמיד אופה עוגה ,אופה ומחכה לו שישוב מהתחנה .בפע
האחרונה אפתה עוגת אגוזי  ,צימוקי ושקדי  .נדמה לו שג דבש כהה
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היה ש או סוכר חו  .עוגה של נאדיה זאת עוגה ע מעט בצק מסביב
וכל העיסה המתוקה ממלאת אותה .צרי לאכול אותה בכפית שלא
תתפרק .זאת עוגת נאדיה ,כלכ הרבה אהבה בפני שזה ממש מגעיל.
נופת צופי

נשפכת מהפה לכל הכיווני  ,והמתיקות מכאיבה באזור

החניכיי העליוני ומאחורי האוזניי .
יוני אוהב לקבל מטופלי ביו שישי עד מאוחר ,אלה שעות שמתאימות
לו לטיפול .אחר כ חוזר ברגל ,הול בדר חברו ,ממשי בעמק רפאי
וחול $ליד ג הפעמו.
ילדי

ערבי מתגוללי  ,רצי

בתו ערימות של זבל כעופות טורפי ,

צורחי עד לב השמי  ,חרדי מהשקיעה .הנה אחד מה ש את ידיו
משני צידי פיו ומטיח בחומה צרחה חדה ,מאזי בחיו להד החוזר אליו
כאל $עורבי שואגי  .תכ $יישמע קול המואזי ,אז יפסיק לזמ קצר,
ואחר כ ישיב לו מנה אחת אפיי .
ילדי חובשי כיפות בחולצות לבנות מתחילי לצו ,למלא את הרחוב,
מרימי את אפ אל על ,מריחי את ביתהכנסת ,אוחזי ביד סידור,
ואחד מה נושא ג את הטלית של אבא.
כשהיה ילד ,אחרי הלימודי היה הול לסבתא ממי ,אמא של אמא .חצר
אחורית מלאה פחי זבל ובלטות משובשות ,קצת אדמה מעלה סרפדי ,
חבלי כביסה ששני לא השתמשו בה  :חצר ירושלמית רגילה ,חצר שרק
הילדי מכירי באמת .היה מטפס אל הדירה במדרגות הברזל החלודות
שסבתו הזהירה אותו לעלות בה בזהירות ,כי ה עלולות לקרוס.
יו אחד בא אליה אחרי הלימודי והוא אולי בכיתה ד' או ה' ,ועימו
חבורה צוהלת של בני מהכיתה שבאו לשחק איתו בחצר .היא קראה לו
ואמרה בסוד שהיא לא מוכנה שיביא אליה לא שחורי ולא ג'ינג'י  .בי
חבריו ג'ינג'י לא היו ,אבל כמה שחורי כ ,ויוני רק בכיתה ה' ,לא יודע
מה לעשות" :מה ,להגיד לה ללכת עכשיו?" והיא ,סבתא טובה" ,לא",
היא אומרת לו" ,הפע

אני מרשה ,אבל לא יותר .אצלי לא ייכנסו
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שחורי

וג'ינג'י  ".והוא שב אל חבריו כאילו לא נאמר דבר והמשי

לשחק אית .
ואחר כ ,באותו מטבח מואר ,נקי ,כשהיא מגישה לו קציצה נקייה
מטע  ,משחקת איתו במשחק הקליעות במטבעות ונותנת לו לנצח ,הכול
כדי שיגמור את הקציצה שהיא דוחפת לפיו.
אז ,יחד ע

הקציצה ,היא משננת לו שוב ושוב שיתחת ע מי שהוא

רוצה ,רק לא שחורה או ג'ינג'ית ,לזה היא לא מוכנה .יותר מזה היא לא
תתערב ,זאת הבחירה שלו .היה אז ילד קט ולא ידע שזה מתחיל
בשחורי ונגמר באבא שלו ,שג אותו היא לא סבלה ,ואחר כ אבא שלו
שאמר שע ערבי לא נית לחתו הסכמי  ,ואחר כ אמא שלו שאמרה
שכול בוגדי  רק תסתובב ,יתקעו ל סכי בגב  אבל אולי התכוונה ג
לאבא.
הל הביתה משתעשע בצמד המילי

 האויב האוהב ,האוהב האויב,

צוחק מהחרוז שהמציא לעצמו ,חוזר עליו שוב ושוב  מי דקלו כזה
שילדי ממציאי לעצמ לפעמי .
תכ $יעבור במדרחוב ,יעצור לשנייה קלה ליד הנגני וישלי לה מטבע
לזכר יו שחל .$ג ה לא ינגנו עד החוש ,ג ה ימהרו לבית ע
דמדומי .
חול $ליד הערבי שבלב ,ביתהקפה היחיד שעוד פתוח .לא יתעכב כא,
נאדיה מחכה לו ,טורחת במטבח ,מנסה לסדר את הבית ,להספיק הכול
לפני שיבוא.
עכשיו הוא מנסה למצוא את החוק ,החוק המסביר מה הורי מספרי
לילדי  .למשל" :כשתגדל ,תהיה רוצח ".את זה לא אמרו לו ,דיברו איתו
שיהיה לו בית משלו ,משפחה ,מקצוע מכובד ,אבל בשו אופ לא רוצח.
אבל יש דבר גרוע מזה :בסיפורי

של אמא ואבא הערבי

ה

תמיד

רוצחי  ,א $פע לא אונסי  ,והוא הרי למד ברחוב שקוד אונסי ואחר
כ רוצחי  ,או להפ.
מתנח בכ שהוא לפחות לא אנס ,בדיוק ההפ ,הוא לא יכול לאנוס
אפילו א ירצה ,כי כשהוא רוצה לנוע קדימה  ועכשיו הוא מדגי את
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התנועה לעצמו בשתי ידיי מונפות לפני

 האיבר שלו נסוג לאחור ,כמו

חילזו שמתקפל אל קונכייתו ,וזה בכל זאת קצת מנח בשעה זו של ערב
שישי ,לפני שמדליקי את הנרות ,שיש פשע אחד שהוא לא עשה ,וכנראה
ג לא יוכל לעשות ,פשע שהוא גרוע מרצח ,כי עליו באמת לא מספרי
לילדי .
ממש לפני שהוא עולה במדרגות הבית ,נזכר שוב באותה שורה של ערבי
שקצר מרחוק ,ואי שה נפלו כמו שיבולי לפני החרמש ,זוכר שאחר כ
צפה בה וחיכה ,והיו כמה שקמו ,אבל השורות היו דלילות יותר .חבל
היה לו שאינו יודע בדיוק את מי הרג או פצע כי זה סוד שיל איתו כל
החיי .
בדהיישה יש משפחות שחושבות עליו ולא יודעות שה חושבות עליו ,והוא
חושב עליה ולא יודע שהוא חושב עליה .ואי שהגורל הפגיש אות יחד,
כמו אותו ואת נאדיה ,והוא גומר אומר בליבו לגלות את גורלו של מי
חר.
  16
"תכיר ",נאדיה אומרת" ,לוח

חירות לשעבר ",ויש משהו מהגאווה,

משהו מהיגו ,משהו מהקדרות במילי האלה.
מושיט את ידו ומעניק לחיצה אמיצה לג'מיל ,שלא יהיה מקו לספק .את
אשר יגור בא לו :חיו ציני ,ביישני ,מתוח על שפתיי
עיניי

דקות קשות,

חומות גדולות חומקות ,מסרבות להיישיר מבט ,שיער שחור

משומ ומבריק מסורק כלפי מעלה ,חוש $מצח גבוה מקריח,
מכופתר בעניבתו ובחליפתו ,הדור מכ $רגל ועד ראש ,הוא מתייצב ליד
החלו ומביט החוצה .אז סב

על עקביו ,פונה לעבר כיסא הנדנדה

ומתמק בו בנוחיות ,מטלטל את עצמו קלות וסוקר את החדר.
מה לו וללוח

חירות לשעבר? מה לו ולערבי מהודר שנאדיה מתפעלת

ממנו? להילח עליה עד זוב ד  ?...לא ,הוא לא יילח  ,לא .משהו בג'מיל
הזה מעורר רחמי  ,אולי תקווה ,אבל ודאי לא מלחמה.
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"אעשה לכ

קפה ",היא מפרה את הדומייה הכבדה ,סובבת בעדינות

ונעלמת לכיוו המטבח.
שותקי

לבד  ,יוני על הריצפה ,ג'מיל על כיסא הנדנדה ...אז מזדק$

בנעליו השחורות המבריקות ,נעמד וסוקר את הריצפה ...מה הוא ,מה,
איזה מטע חבלה כדאי להניח...
"כא צרי לתק ",ג'מיל אומר בשקט" ,לא שמו את הרובה כמו שצרי,
השאירו כתמי  ...שו ,$שו "!$מצביע ביד ארוכה על הריצפה ,כמפקד
במסדר בוקר...
ִ
על מה הוא מדבר ,הג'מיל הזה?
עכשיו הוא בוח את הקירות והתיקרה ,דופק קלות על הקיר ופונה
לסרוק את החלונות" .מזל שזאת אב ירושלמית .תראה ,תראה כמה
שהיא עקומה .תעאל הו ,תביט מכא ",זוק $את ידו ושולח קו ישר
לפני " ,כיסו הכול בטיח ,והפנלי  הנה כא!" מקי את יוני ומצביע
על החיבור ע הקיר" ,לא צמודי  ,וע בט".
"בניי יש ",יוני אומר בטו מהוסס" ,בנו אותו לפני הרבה שני ".
"עבודה יהודית ",ג'מיל אומר ביובש" ,רואי  .חיפפו את הכול והלכו
הביתה .לא בשביל הפועלי היהודי  ,עבודה בבניי ,זה רק תחנה בדר,
זה לא הדבר שה רוצי לעשות".
"אני לעול

לא הייתי רואה את כל זה א

לא היית אומר לי ",יוני

ממלמל במבוכה.
"טוב ",ג'מיל מסכי " ,אבל ככה לא עובדי  ",ממשי ,וניגש לבדוק את
האמבטיה .לא יל אחריו ,את השיגעו הזה ישאיר בכל זאת רק לו.
נאדיה שבה ע הקפה ,מקשיבה ברצינות להערותיו של ג'מיל ,ממתינה עד
בצנעה" :טוב ,זאת דירה שכורה".
הסו $כדי לומר ִ
ג'מיל דואג לדירה של נאדיה ושלו ,לא הגיע ...לפחות יאזי בכובד ראש
ויית לו כבוד" ...אז מה אתה עושה?" הוא לא מתאפק ויורה ברגע של
הפוגה.
ג'מיל שותק בפה מכונס ובעיניי שחורות לחות" ...שו דבר ",הוא אומר
בעצב" ,מאז הפעולה האחרונה ,באמת ,שו דבר".
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רואה בברק עיניה של נאדיה השלוח אל ג'מיל ,בראשה הרוכ לקראתו,
בנפשה היוצאת אליו ,כאילו תמיד ידע שהיא לא שלו ,כאילו רק ציפה
לרגע הזה כדי להיווכח בכ בלא משוא פני  ,בלא קנאה ובלא כעס" .אבל
יש ל בכל זאת תוכניות ",היא אומרת.
"כ ,יש ,אבל את יודעת ,זה לא אותו דבר .טוב ...בואו נחלי $נושא.
תהלי השלו צועד קדימה ,זה באמת משמח את כולנו .אני לא מכיר
אות ,אבל אני משער ש"...
רוצה להגיד כ ,לאשר את הדברי  ,אבל המילי נעתקות מפיו.
"בסו $יהיה שלו  ,זה בטוח .בסו $יהיה שלו  "...ג'מיל מגמג

שוב

בנימה מפויסת.
יוני לא נע ולא זע ,משאיר אותו ואת מילותיו תלויי באוויר .משהו בו
הול ומתקשח מול ג'מיל המתמוסס ...זה שוב קורה לו ,ג'מיל כלכ
מתאמ ,כלכ מנסה ,כלכ מקבל את יוני איתה ,ועוד דואג לבית ,
והוא ,כ ,הוא ,אפילו לא יכול להיות קצת נחמד .הוא יודע מה נאדיה
תאמר לו אחר כ ,שהוא קשה ,שהוא רע ,שהוא פסיכולוג שלא מבי בני
אד  ,זה מה שהיא תאמר לו.
לילה ,עששית נפט קטנה משליכה צללי  ,מרצדי

על הקירות ,שעות

נוקפות בעצלתיי  ,עוד מעט יעלה השחר .הא הוא חול ? מולו ג'מיל,
יושב ליד נאדיה ,עיי $ותשוש ,מקופל ,קורס אטאט אל תו עצמו ,בוהק
מזיעה ,עדיי לא הסיר את חליפתו.
מתי כבר יל? מתי כבר יית לו להישאר לבדו ע נאדיה? ואולי ג'מיל
מחכה שהוא יל? מי יודע מה מתרחש כא ,לכל הרוחות .לא ,הוא לא
יל ,הוא יישאר כא עד שינצח .רוצחי

יודעי

לנצח בקרבות לא

חשובי .
שמורות עיניו צונחות בלאט ,ואז הוא מרי את ראשו בפתאומיות ,ניעור
מתו עצמו .השקט הזה מנצח אותו .ככה להירד באמצע השמירה על
נאדיה שלו ,הרי זה פשע שלא יסולח .א יירד  ,היא תהיה של ג'מיל,
יאבד אותה לנצח נצחי .
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תווי פניו מולו ,מפת נפשו של האויב חרותה ש  ,הבעה עצורה ,שפתיי
קפוצות ,שרידי כבוד מח7לל הוא מנסה להשיב .כ ,זה מוכר לו ,הריקנות
שלאחר השיא ,השיממו שלאחר הניצחו .איש שחרור הול לאיבוד ,לא
מוצא דר ,צרי מלחמה.
בתו צללי הבוקר הוא פוסע לאור הציר בנעלי קרפ אדומות ,נשק
בהיכו ,פוקח את עיניו בכל כוחו כדי שיוכל לראות את המתרחש .הנה
ה מתגודדי  ,והוא מרי את הנשק לגובה הכת ,$סוחט את ההדק עד
הסו $ומביט בפני

הנקרעי

מולו בזעקת כאב ,ונאדיה צועקת" :לא!

לא! אל תירה!"
מישהו ש נופל ,והוא ניגש לראות מי זה .נאדיה נופלת על האיש ,בוכה,
והוא מרי אותה מהריצפה ונושא אותה על גבו ,מתרחק מהמקו .
"יוני!" הוא שומע .נאדיה יושבת עתה לצידו ,מביטה בו ,שואלת א קרה
משהו .הוא מרגיש שעשה דבר נורא ,ושואל אותה למה עברה אל צידו,
והיא משיבה שזה מפני שקרא לעזרה.
  17
"כשהייתי בת חמש ",פתחה נאדיה סיפור אחר" ,עמדתי על השרפר$
באמבטיה ,הבטתי בראי ושאלתי 'אנא מי?' כשהייתי בת חמש החלטתי
שכשאהיה בת עשר ,אזכור את הרגע הזה שבו עמדתי על השרפר$
באמבטיה ,הבטתי בראי ושאלתי 'מי אני?' אזכור אותו ולא אשכח.
"עכשיו אני בת עשר ,מביטה סביבי ,ארו הכביסה נח על מקומו בשלו ,
אבא צבע אותו בצבע שמ קר כדי שיעמוד בפני טיפות המי הניתזות
עליו מהדלי .עכשיו הוא מתקל $לאיטו ,מגלה מאחוריו שכבת ע פגומה
ודוקרנית .הסיד הלב שעל הקיר התנמ קצת ,וכיור חדש ,שמעליו
יוצקי מי ע צינור שמוביל לוואדי הותק במקו בור השפכי אחרי
שאחי חלה ,והווילו באמבטיה ,שזה באמת החידוש האחרו .הכול
טלאי טלאי חדשי ומבריקי בנקיונ אל מול האפרוריות השורה
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באוויר האמבטיה בעל החלו הקט ,המתקשה להעביר אור ,כמו קרנית
עי זקנה ועכורה.
"הבטתי סביבי ,נשמתי עמוק את האוויר הרטוב והמעופש ,מנסה להריח
דבר מה .האמבטיה נראית צפופה וקטנה מאותה אמבטיית ילד7ת של
פע  .הנה הראי ,השומר הנאמ ,שניצב במקומו ומחזיר לי את עצמי מאז
ומעול  ,אולי ג הוא זוכר אי השתניתי ללא שינוי ע השני .
"לא מזמ ראיתי תמונה שלי מגיל צעיר ביותר ,אולי שלוש ,ומייד
נקשרתי אליה בכל ליבי ,אל הילדה ההיא שבתמונה ,כאילו א לא היו
אומרי

לי שהילדה הזאת היא אני ,הייתי יודעת זאת מתו קשר

מסתורי שיש לי ע התמונה ,ע עצמי ,הייתי מגלה את עצמי ש  ,וכבר
לא ידעתי א ידעתי זאת מקוד או לא ,ובאותו קשר מסתורי שנרק
בינינו משני  ,ובאותה השנייה היה ברור לי שמדובר באותו אד  ,באותו
זיק עיניי שלא כבה ,כי זאת אני.
"ירקתי את המי ושטפתי שוב ושוב את הפה ,שלא יישאר זכר למשחת
השיניי  ,היו יש לי יומולדת עשר וצרי להיות נקי במיוחד .סת יו
רגיל של ביתספר ,אמא הזכירה לי אתמול שמחר יש לי יומולדת ,ג
בכיתה א $אחד לא ידע .זה יהיה בסוד .הבטיחו שיקנו לי מתנה ,שאבחר
משהו ,שיש לי זמ.
"אצלנו בדהיישה לכול יש זמ ,הרבה זמ ,אבל אני הצלחתי לעצור את
הזמ ,קיימתי את מה שהבטחתי ,זכרתי את ילדותי ,את סבלי ,הכול אני
זוכרת ,עובדות ,עובדות ,כמו הרבה ספרי על מדפי  ,רק לנער קצת את
האבק ולשלו.$
"אז החלטתי :כשאהיה בת חמשעשרה ,אזכור את הרגע הזה ,שהייתי
בת עשר ,ונשבעתי לזכור שוב כשאהיה בת חמשעשרה ,ומכיוו שמאז
ברחנו מיפו לא עברנו דירה ,מצאתי את עצמי בגיל חמשעשרה עומדת
שוב מול אותו הכיור ,עכשיו כבר בגובה הראי ,יכולה להתבונ בפרצו$
שלי שהול ומשתנה.
"זכרתי הכול .את גיל חמש ואת גיל עשר ואת מה שנשבעתי לעצמי
ושמרתי בסודי סודות .נדמה לי שאז זה נפסק ,ניתק החוט הפנימי
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שמקשר אותי לעבר שלי ,ועול

הילדות הל ונעל

ממני .ואולי

התחייבתי לעוד גיל ,נניח ,שאצטר $לשורות הפת"ח בגיל עשרי .
"משהו בדר השתנה ,ונופי

של אתמול התחלפו באלה של היו .

חיפשתי את דרכי כתיירת בעיר זרה ,נשארתי לגור בה ושכחתי את עיר
הולדתי ,איבדתי את עקבותי...
"ואז ,בפע האחרונה שהייתי בדהיישה ...בכניסה ,ריח של ילד7ת מכה
בי ,ואני פוסעת בשביל לעבר הבית ,חולפת על יד השלולית ,איפה שעצרתי
את הליכתי בגיל עשר בער ,ככה פתאו  ,מתו כלו  ,כשגלגל השמש
כבר עומד מעלי ,ושואלת את עצמי 'מי אני?' והשאלה חזרה והידהדה לי
בגו $וצילצלה לי באוזניי כשהשמי הולכי ומכחילי מענני האפור,
נפרשי מעלי ומתאימי לגודלו של הרגע...
"אבא עומד בקצה השביל ,בפתח הבית ,מביט בי פוסעת לקראתו .יפו,
הבנתי פתאו  ,יפו ,אמרו לי תמיד ,העיניי שלו ,יפו ,שבה מעול לא
הייתי ,אבל היא תמיד היתה בי .אז הבנתי :כא שינויי וחידושי לא
מתקבלי באהבה ,כא הגעגועי ה ס החיי .
"ואבא נרצח עלידי חייל ביו האחרו של החיי  ,כשחזר בערב מבניית
שמול הבית

אחת ההתנחלויות שבסביבה .קברו אותו בגבעת הטרשי
שלנו ,שצופה ליפו ,ועל קברו עומד כלילחורש יפה ,שבחור $משיר את
העלי ובאביב פורח בפריחה סגלגלה".

  18
ביתהקפה הערבי שבלב במדרחוב" .העימות ע

המחבלי  ,סליחה,

המתנחלי  ,הוא בלתי נמנע ",יוני שומע שאומרי בשולח לידו ,חש את
הפחד ,הפחד מפני השיגעו ,הפחד מפני הטירו ,$שבא ומשתלט ואי
מושיע.
בטלוויזיה מראי אי גוררי מתנחלי מגבעות טרשי חשופות ,ורבי,
כ ,רבי שלו ,אומר שיפעיל את החוק ,ובלי חוכמות .כמה הוא זקוק
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לעוג השפיות בי השיגעו ,שיהיה מישהו שיעשה סדר ,שיגיד שהוא לא
מפחד מהאלימות הזאת ,לא מהאלימות הערבית ,לא מהאלימות
היהודית ואפילו לא מהאלימות שלו עצמו.
פע היה יושב כא ע דני .מעניי מה הוא עושה עכשיו ,מסתובב ש
במחלקה כסהרורי ,לא מבי מה גיבור ישראל עושה בשבי ,בבית משוגעי
של האויב.
דני אהב לשוטט בגבעות האלה בבגדיו הדהויי  ,ב(ערותיו הפרועות,
מקל ומפה בידו .יוני עוד זוכר אי נאחז בזיזי

ובאבני " ,עד כלות

הנשמה ",הוא הצהיר" ,בכל ליבי ,בכל נפשי ובכל מאודי ",דני חזר
וציטט .ג הוא ,יוני ,כשהיה ילד ,האמי שא יחזיק משהו בכל הכוח
שבעול  ,יסגור את היד הכי חזק שיכול ,אז איש לא יוכל לקחת לו את
זה.
  19
יוסי פונה לטיפול לתחנה לבריאות הנפש בגלל בעיות אימפוטנציה .לא
נעי לו לספר ,מבוכה ניכרת בפניו ,ובכל זאת הוא מצהיר על מצוקתו
כבר בתחילת השיחה.
ושמונה ,עובד בשב"כ מאז שחרורו מהשירות הצבאי.

הוא ב שלושי
אטאט טיפס והתקד עד לעמדה הבכירה של ראש אג .$אינו יכול לספר
מה בדיוק הוא עושה ,מבי שזאת בעיה בטיפול ,מכיוו שכא צרי לספר
הכול ולומר "כל מה שעולה בדעת".
לא כ ,יוני מעול לא ראה כ טיפול ,לספר הכול ולהגיד כל דבר שעולה
בדעת ,נשמע לו לקוח יותר מחדרי חקירות מאשר מקליניקה טיפולית.
"כא אתה קובע מה ואי ",הוא אומר ,וניכר ביוסי שהוא חש הקלה.
משהו בילדו הזה שברירי ,משהו ר וענוג :עור פני ורדרד ,לא ממש
מתגלח ...הומו ...לא ,זה לא ייתכ ,ראש אג $בשב"כ ,הומו ,זה כבר יותר
מדי .אבל ...אבל החיו הביישני שלו.
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בשנות עבודתו הקלינית למד שמה שרואי בפגישה הראשונה ,לעיתי
ברגע הראשו ,לא שבי
הראשונה רואי

לראות אחר כ במש זמ רב" .בפגישה

את השלד ,בהמש הקשר שמי

ל,ס7ת העור
לב ְ

והבשר ",אמר לו פע קולגה ,והמפגש הראשוני הזה אכ יקר מפז.
יש משהו מכ ביוסי הזה ,עדי ובייש ,נחבא אל הכלי  ,נכנס לחדר כצל
חול ,$מתיישב על הכורסה מבלי להניע את אמות הסיפי  ,ובכל זאת ,רק
פצה את פיו ,ושרירי פניו מתקשי  ,מתבצרי באזור הלחיי והפה ,העור
יבש ומתוח :רק תיגע בו ,ותיזרק לאחור.
מתבונ בשפה הקפוצה ,בזוויות העיניי החדות המלוכסנות ,ויוסי נוע
בו מבט דוקרני .הוא אמר את שלו ,ועתה ממתי.
"תספר קצת על עצמ ",יוני מבקש" ,מאז ילדות ,מאז שאתה זוכר את
עצמ".
יוסי מתחיל מהצבא  יוני כבר פגש מקרי כאלה של מטופלי שמוחקי
את עבר  ,אבל להתחיל את סיפור חיי מהצבא ...דבר כזה עוד לא פגש 
מגיע בחופזה למעלליו בשב"כ ,מספר על הטריקי שלה  ,אי מוציאי
מכל אד  ,ללא הבדל דת ,גזע ומי ,את מה שה

חפצי

 הודאות,

האשמות ,בכיות ,אפילו צחוקי  ,בקיצור  כל דבר.
הוא אמ בלהוציא מכל אד את אותו רגש שהוא ,יוסי ,חפ ביקרו" .ת
לי ֵלצ ",הוא מתגאה" ,אצלי הוא יבכה ,ת לי בכיי ,שטינקר או חלאה
מסוג אחר ,אצלי הוא יצחק ויעלוז עד הגג ".קולו מתנג ומצי $את חלל
החדר" .אתה אולי לא יודע ,אבל ג בעבודה שלנו יש פסיכולוגיה ",הוא
מצמצ את שמורות עיניו ,יורה ביוני מבט מתכוונ" ,ותאמי לי שמה
שאני כבר שכחתי ,אתה לעול לא תלמד".
יוני מרגיש חור בבט ,אותה הרגשה משחר ימי ההתמחות ,שהספיק כבר
לשכוח ,שבה ומכה בו .הוא מתפתל בכיסאו  לא לזה ציפה .ככה שעה
ראשונה ,והוא כבר בתו חקירה ,אוחז בידיות הכיסא ,מלט $אות .זה
הכיסא הנוח שלו ,אולי ממנו ישאב ביטחו.
"מה אתה יודע על עובי קרו השפיות שעוט $את הבנאד  ",יוסי מדבר,
"הנה ,א היו מביאי לי לחדר החקירות מישהו כמו ,שנראה לכאורה
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אד שפוי ,מיושב ,אתה יודע כמה זמ היה לוקח לי להוציא את השד
מתוכ? קצת טריקי  ,קצת קשירות לפוליגר ,$חוקר טוב וחוקר רע,
ואתה כחומר ביד היוצר .אתה מבי ,אני יכול להפו בנאד  ,יצור אנוש,
למה שאני רוצה .קוד

כול לשבור אותו ,ואחר כ לבנות אותו

מההתחלה".
יוני מצטמרר ,נוטע את עיניו בזוויות הפה החדות ,מרגיש את הפחד
בבט .לא ,ככה הוא אינו יכול לעבוד ,כשכבר לא ברור מי זה מי .מבי
שהפחד שלו בבט זה הפחד של יוסי ,אותו פחד שאיתו יוסי חי כל הזמ,
אבל עכשיו זה הוא ,אחריו עקבו בחברו ,זה הוא שלא הסגיר לידיה את
המחברת של דני ולא ר לשת $אות במעלליו...
ונאדיה ...ורוצח...
בעיניו של יוסי נשק $רוצח ,הכול הוא רואה ,הכול הוא יודע .זאת
מלכודת של השב"כ ,מלכודת לרוצחי  .אי לא חשב על כ שיוסי יודע
שיָרה ,יודע מתי ,אפילו במי ,הכול כתוב ומתועד אצל  .איזה צחוק ,הוא
רוצה לצחוק  אי יוכל לטפל ביוסי?!
אבל ג יוסי רוצח ,רוצח נשמות ,הופ אות לאחרות .יוני מבי אותו 
רוצח מבי רוצח הכי טוב בעול  רק הוא יכול לטפל ביוסי .הוא מכיר
את ההנאה של יוסי מחדר החקירות  הוא זוכר אי ירה בה

ואת

הסיפוק שחילחל אז במחזור הד שלו.
"איפה אתה עושה מילואי ?" יוסי שואל פתאו .
"מה אתה חושב שאתה באמת שואל?" יוני מדקל כפי שלמד.
"סת

ככה ,שאלתי ,כי אתה דווקא נראה לי מישהו שמשרת ביחידה

קרבית .טוב ,ג כמו כבר אכלנו בלי מלח".
עכשיו יוני מתעל מההתקפה ושוקל בקור רוח מה קורה כשרוצח מטפל
ברוצח .מעול לא פגש סוגיה כזאת בספר פסיכולוגיה .הוא יהיה אכזר
איתו ויתעלל בו כמו שרוצחי יודעי  ,כי ככה רוצח מטפל ברוצח .זהו
העונש שמגיע לרוצח ,והוא יית אותו לרוצחי .
מטפל יכול להעניש מטופל כמו ששו ביתמשפט אינו יכול .הוא יגרו
ליוסי להתעלל בעצמו ,וזאת ההתעללות הגרועה מכול .אבל לפני שרצח,
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לא היה יכול לטפל ביוסי ,ועכשיו הוא יכול .הוא נעשה מטפל טוב יותר,
ביקורתי פחות ,הוא יכול להבי ג רוצחי  .איזה מטפל חו ממנו יכול
לעשות זאת?
עכשיו בא לו רעיו ,שיַפנו אליו לטיפול את כל הרוצחי  ,כי הוא מתמצא
בזה וזאת תהיה ההתמחות שלו .אצלו רוצחי יעמדו בתור ,ה רבי כל
כ ,שוודאי תהיה לו המו עבודה.
הוא יהיה ר אית  ,הוא יהיה ח אליה  ,כדי שיכאב לה יותר ,אבל
אחר כ ה יבריאו כמו בכל ניתוח ,וחס וחלילה ביתמשפט ו"למה עשית
זאת" ו"הא אתה לא מצטער על כ"...
קוד כול יבי אות  ,כמה זה ח ומהנה לרצוח ,אחר כ יבי את הבושה
והאשמה ,ולבסו ,$את זה שאיאפשר לתק דבר ,ואז יש שקט ועצב עד
סו $החיי .
די! הוא באמצע טיפול ,ועל מה הוא חושב?! ירו אל מנהל התחנה ,ירו
אל המדריכה שלו ,יספר לה הכול ,לא יסתיר דבר ,הוא לא פשע .כ ,יש
לו קשר ע

נאדיה והוא אוהב אותה ,אינו מתכוו להסתיר זאת או

להתבייש בכ ,וכל העניי ע הרצח ,אלה סת הזיות חוזרות .אז למה
בעצ לרו למדריכה?!
עכשיו יוסי מסביר לו שיש לה גישה לכל דבר ,לחשבו הבנק שלו ,לחדר
המיטות שלו ,ה יודעי מתי הוא משתי ומתי ברח לו הפיפי כשהיה
ילד .מספר על איש אחד ,בלי שמות ,שחיברו אותו לפוליגר $ושאלו אותו
א עשה איפע משהו לא בסדר .המסכ התחיל לגמג  ,אמר שלא פשע
מעול  ,והפוליגר $הראה שהוא משקר.
"הוא היה קצת נוקשה ,אתה בטח מבי ,ולכ הוא התפרק .אתה יודע את
הטריק הזה ,פסיכולוג שלי :לכל אחד יש בעברו אות קי .אי את
קוראי לשלב ההתפתחותי הזה? השלב האדיפלי ,שבו כל ילד רוצה את
ההורה מהמי השני ומתייסר על כ.
"ג ל היה שלב אדיפלי ,יוני ,אל תביט בי ככה ,ג אתה רצחת גבר
בשביל לקחת אשה"...
הוא יודע משהו שאני לא ,יוני מצטמרר.
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"...אז הנה ,פירקנו אותו ,הוא נשבר וסיפר לנו הכול .אתה יודע ,רמאויות
קטנות שכל אד שוגה בה ,אבל הוא היה שבור.
"חודשי אחר כ הזמינו אותי לבקר במחלקה הפסיכיאטרית של בית
החולי – מפע לפע אנחנו שולחי לש כמה קורבנות .באתי ונשבעתי
לו שאנחנו כבר לא עוקבי

אחריו ולא רוצי

ממנו כלו  ,ושנית לו

תעודה שהוא נקי כמו תינוק .זה מה שהרופאי ביקשו ממני להגיד לו 
הוא היה במצב פסיכוטיפרנואידי כמו שאת קוראי לזה  וזה לא עזר.
אתה יודע ,מי שעובר את המשבר הזה לא חוזר".
די! די! די! זה טיפול או שהוא בחקירה? מה קורה פה ,מה? אי נהפכו
היוצרות? הוא עתה בטיפולו הסדיסטי של יוסי ,ואיפה יוסי
והאימפוטנציה שלו ,לכל הרוחות?
כ לא יוכל לעזור לו ,אולי הוא צרי מטפל אחר .הוא פשוט ,לא נעי
להודות ,מפחד ממנו פחד מוות .הוא חייב להגיע לפחד הזה שבבטנו של
יוסי ,זאת הדר היחידה לחדש את הברית

הטיפולית ,זאת הדר

היחידה להישאר מטפל.
"יוסי ,יוסי ",הוא מפסיק בשארית כוחותיו את שט $דיבורו" ,יוסי ,תגיד
לי ,למה באת לטיפול?"
"אמרתי ל ",יוסי משתומ .
"לא ,אני שואל באמת ,יוסי ,כי מתו מה שאתה מספר לי ,אני באמת
שומע על הנצחונות של ,על התבונה של ,שכנראה היית זקוק לה כדי
לשרוד ,וכמוב ,אנחנו עוד ננסה להבי אי הגעת לכל אלה .אבל ,יוסי,
התחלת באימפוטנציה של ,אולי תרחיב את הדיבור על כ ,א כי לא
נותר לנו הרבה זמ".
משהו בהבעת פניו של יוסי התכרכ  ,משהו מאור עיניו כהה ,והוא מרכי
את ראשו ועוצר.
"היה ל קשה ע מה שאמרתי ",יוני פולט בחרדת קודש.
עתה נדמה לו שיוסי בוכה ,מנסה לדבר ,והברות מגומגמות ניתזות מפיו,
ללא סדר ,ללא פשר .הוא לא מצליח לדבר ,דבר כזה עוד לא ראה ,מילי
שבורות ,מרוטשות ,מתפזרות בחלל ,עוד רגע יתפרק לו בחדר ,לא יוכל
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לצאת מהדלת .אימפוטנציה באזור הפה למי שעד לפני רגע דיקל את
ההמנו.
נותרו עוד שלוש דקות .הוא יישאר לו כא לנצח בחדר .כל גופו רועד והוא
אינו מצליח להוציא הגה.
יוני צרי לאסו $אותו מחדש ,מוג בבטו מזוי כפי שנכנס הנה .רק
להרכיב את מה שפורק ,זאת כל משאלתו ,רק לא לשלוח אותו לעול
במצב גרוע מזה שנכנס.
"אבל ...אבל ,יוסי ,אני מבי שזה שאמרתי שאנחנו צריכי לסיי היה
ל לא קל לשמוע ",יוני מגמג בניסיו לשי מילי במקו רגשות ,הלא
זה מה שלימדו אותו כל השני לעשות .כ ייאחז יוסי במילי ויתחזק,
כ לא יישאר כתינוק מיות חסר מילי ומנגינה.
"זה לא קל לסיי פגישה ",הוא אומר" ,וזה ודאי לא קל ל כשחשוב ל
כלכ להיות חזק כל הפגישה ,והנה אני מסיי אותה וקובע את הכללי
והזמני ולא אתה ,אבל אנחנו עוד נדבר על זה הרבה ונמשי בשבוע הבא
באותה השעה".
לא ,כ מעול לא סיי פגישה .כלכ הרבה דיבורי קוד זמנ  ,כאילו
שזה יעזור.
"יוסי ,אתה יכול לשבת ל ולנוח בחדר ההמתנה ,ותעשה ל כוס תה
ותירגע ,ולפני שאתה הול ,רק תבוא להגיד לי שלו  ,בסדר?"
רק עתה יוסי זוק $את ראשו ,רק עתה יוני רואה דמעות יבשות שלא
הבשילו לכלל בכי אמיתי קורע לב ,ויוסי ק מכיסאו כמוכה רע  ,פוסע
לעבר הדלת ,שפו $כשבר כלי .האיש הזה ,ששבר כלכ הרבה אנשי ,
יוצא עכשיו מהדלת בהליכה כושלת.
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גש זלעפות מכה בזע $על שמשת המכונית ,המגבי מנסי בכל כוח
לפנות את שט $המי  ,לשרטט לנו $דיוק צלול .זה כבר לא רומנטי ,זאת
ממש מלחמה  לראות או לא לראות.
טור מכוניות משתר ,ונאדיה מחכה לו בבית .נוע מתפשט בגופו ,הוא
אוהב לשבת ככה באוטו ולהמתי .זה הזמ שלו ורק שלו ע עצמו ,מי
לבד כזה שאי לו בשו מקו אחר .יכול אפילו לצרוח ואיש לא ישמע .
הפקק לא זז ,והיא מחכה לו" ...מועצת הביטחו מגנה את ישראל על
גירוש פעילי החמאס ",הוא שומע ברדיו .לא ידע שאנחנו עושי משהו לא
נכו .רק עכשיו ,כשכול מתקוממי  ,זה מתחיל לחדור לתודעתו .שוב
הגזמנו ,שוב תפסו אותנו על ח  .מהיכ נפל עליו הדבר הזה" ,עליהו "
כזה ,כמו שעשו לדני במחלקה.
לא ,הוא לא חשב שזה מה שיקרה כשגירשו אות  ,פשוט לא חשב ,בעצ
ביר על הגירוש ושסו$סו $מראי לה מאיפה הדג משתי ,ופתאו ...
לא ,אסור להיכנע לרוצחי הללו ,צרי להראות לה ולכול שאנחנו לא
סמרטוטי  ,שלא יעשו איתנו מה שה

רוצי  .מי שנחוש בדעתו ינצח

במשחק העצבי הזה.
לא כ דיבר ע דני בביקורו האחרו ,דווקא אז רצה שיבי אי זה נחת
עליו ,אי זה קורה לו שוב ושוב ,כל הזמ .זהו גיל ההתבגרות של
המדינה .ג

הוא היה פע

כזה ,יורה וכאילו לא איכפת לו מה

שאומרי ...
הגש נחלש ,מכוניות החלו לנוע .ביתו החמי על רקע המגבי  ,טיפות
הגש  ,והבדידות לא נראה לו מלהיב כלכ .היה מוכ לגור באוטו,
מספיק שלא נכנס גש  ,כלכ כי $בפני .
ובבית מחכה נאדיה ,הוא יודע מה תאמר לו על יוסי ,על הגינוי באו" ,
על הכול .בגופה הרזה ובעמידתה האיתנה ,באצבעותיה הדקות,
הברזליות ,המפסלות בחומר ,בידה הזריזה ,הנחושה ,האוחזת במכחול,
בעיניי

השחורות הנסוגות בחוריה ,בפני

השקטי

המכונסי

בתו

עצמ  ,בפה הקפו ,בחזה הקט וא $בכתפיי השמוטות .בכל אלה תספר
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לו מה שכבר אמרה לו אל $פעמי  :מי שלא ממריא לא מתרסק ,ומי שלא
מתנפח לא מתפוצ.

  21
"הייתי אז תלמידת ביתספר ",נאדיה מספרת" ,שתי צמות שחורות,
רזות ,מהודקות עד הקרקפת ,ככה אמא אוהבת .בי כל שתיי נכנסת
שלישית  לאמא בעלת ניסיו זאת לא בעיה  והכי חשוב בסו $זה למתוח
ולהדק חזק.
"אני יושבת בי הרגליי של אמא ,כמו ע הצמות בי כל שתיי נכנסת
השלישית ,רק פע

ביו  ,בבוקר ,כשאמא מסרקת אותי .אחר כ היא

עסוקה .מכבסת ,מבשלת ,מנקה ,וכבר אי לה מצב רוח .אז היא שותקת.
"היו אני לובשת את החולצה הלבנה הרקומה .רק אחת כזאת יש לי,
ובכל זאת אני לובשת אותה כל יו עד שתיקרע ,וזה לא ייקח הרבה זמ,
אולי עוד שבוע .כשיש חולצה שאוהבי לובשי אותה כל הזמ ,ככה זה 
עד שהיא נגמרת .אמא יודעת זאת ושותקת.
"כשמקבלי חפיסת שוקולד זה אותו הדבר ,איאפשר להתאפק ,גומרי
אותה מייד .אמא אומרת שלכ היא לא רוצה לקנות לעצמה דברי
טובי  ,היא מעדיפה שלא לשמוח ,כדי שאחר כ לא יהיה לה עצוב .אבל
אני שונה מאמא ,דומה יותר לאבא ,מוכנה לשמוח עכשיו ולא לדאוג
למחר.
"היו

זה כמו חג ,לא הולכי

לביתהספר ,הוא סגור .מאז התחילה

האינתיפאדה יש הרבה חופשות כאלה .אמא אומרת 'צוחק מי שצוחק
אחרו' ,ואבא אומר שמה שקורה עכשיו זה יותר חשוב מביתספר.
"אני הולכת אל הסלע שלי ,כמו בכל בוקר ,עומדת ליד ע הזית ומביטה
בענני ששטי מערבה ,לעבר ישראל .אשלח אית ברכה ,אשלח אית
פצצה ,אשלח אית גש כבד שיכסה הכול  דרישת שלו חמה לאויב.
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"הנה הוא האויב ,חודר למחנה מהוואדי שבי ההרי  ,פולש בשני טורי ,
כשיירת נמלי חרוצות ,עובר בבתי  ,מחפש אנשי חמאס .תכ $יתחילו
לזרוק אבני  ,אבל אני לא בעסק ,אני בת ,אני לא ב ,אז למה לפעמי
אני מרגישה כמו ב?
"לא ,אני א $פע לא השלכתי אבני באינתיפאדה ,רק עמדתי וצפיתי
באלה שזרקו יפה .היו שהגיעו למרחק של ארבעי מטר ואפילו חמישי .
ג צרי לדעת איזה אב לבחור ,כזאת שיושבת טוב בכ $היד ,לא חדה
מדי ולא עגולה מדי ,לא שטוחה מדי ולא עבה מדי ,הכול לפי מידת כ$
היד המשליכה.
"הנה התחילה החגיגה :זורקי אבני בקולות שמחה ,והחיילי  ,ה לא
שמחי  ,מניפי את הידיי למעלה ,לשמור על הפני  .עכשיו ה נסוגי
ומתארגני מחדש בכניסה למחנה.
"ה חוזרי בכליהרכב שלה  ,עוברי ברחובות ומכריזי ברמקולי
על עוצר .חנויות הולכות ונסגרות ,ואני ש על הסלע ,רואה הכול ,רואה
את החיילי

עוברי

מבית לבית ,דופקי

בדלתות בקתות הרובי ,

מקללי ורומסי  ,יורי כ ,אבל אונסי לא ,והשמש עוד לא שקעה.
"בצד האחר של המחנה ילדי חומקי בשבילי  ,בורחי על חמורי ,
ואחריה מדלגי רצי חיילי כבדי תנועה ,נתקלי באב ,בגדר,
ונופלי  .חמור אחד מכשכש בזנב מול האופק המחוויר ,אותו ה רוצי
לתפוס .חייל אחד לא יכול לרדו $אחרי שני חמורי

שרצי

לכיווני

שוני  ,והוא נעמד באמצע ,לא נע ולא זע ,מנגב את הזיעה ,מוותר על
הכול ,ג על חמור אחד.
"אח שלי היה באמת מל השיגועי  .זה לא שהוא ר מהר ,אבל הוא ידע
לשגע .עשרה חיילי מסביב לאח שלי ,וא $אחד לא יכול לתפוס אותו.
הנה הוא באמצע המעגל ,מסובב את הבט כמו בריקודי בט ,מזיז את
התחת ולועג לכול .
"הנה המבט בעיניי שממנו לא נית לברוח .אחד החיילי תוקע בי מבט.
אני יודעת על מה הוא חושב ,לא על מלחמה ולא על אינתיפאדה ,על
אהבה הוא חושב ,לעשות איתי אהבה .ג אני מביטה בו ,לא נעה ולא
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זעה ,ולאטלאט הוא הול ומשפיל מבט ,הול ונסוג ,הול ונעל בתו
עצמו .הפע ניצחתי אני.
"עוד מעט יחשי ,ברחוב השוק חייל אחד תופס את מחמוד ,ילד מהכיתה
שלי ,לוקח אותו למעצר באוז .מחמוד לא מצטער על מה שעשה ,הוא רק
מצטער על זה שמושכי לו באוז.
"החייל מכניס את מחמוד לג'יפ ,והוא יושב ש כמו פושע ע אזיקי על
הידיי  ,מפוחד מאוד .אבל מה שהכובש באמת לא מבי זה כמה אי
קשר ,ובאמת אי קשר ,בנפשו של מחמוד בי האב שזרק ,שהיה חייב
לזרוק ,ובי העונש ,שנתפס ושמושכי לו באוז.
"מהסלע אני רואה הכול ,אי שמחמוד עומד על קצות האצבעות במי
ריקוד כזה ,מסתובב כמו בורג ,מנסה להגיע ע הפה אל האוז ,שלא
יכאב לו .עכשיו החייל מניח לאוז האדומה ,ולמחמוד לאטלאט יעבור
הכאב ...ותישאר הגאווה ,ככה זה.
"חייל אחד דוהר אחרי ילד בי הדוכני ההפוכי בשוק ,עוד רגע יתפוס
אותו ,עוד רגע יתחבקו שניה  ,כמו שני חברי  ,יתגלגלו זה על זה בתו
הבו .הנה הוא תופס אותו ,מתיישב עליו ומכה בו בכוח בקת הרובה.
יורד לו ד מהפני  ,הוא לא זז .זה כבר לא צחוק ,זה כבר לא משחק:
אולי החייל רצח אותו?
"החייל ק בבהלה ,מביט רגע לאחור ,סב על עקביו ונמלט מש לפני
שכל המחנה יראה ויקלל אותו .הילד מוטל על הדר בתו שלולית ד ,
ע פגרי דגי וערימת ירקות רקובי שא $אחד לא ייגע בה  .אני ניגשת
אליו ,אני וחייל ישראלי .אנחנו עומדי על ידו ומביטי  :הראש שלו מלא
ד  .אני יודעת שזה אבוד  פע היה לי אבא שירו בו ,והוא ג נראה ככה.
החייל מתכופ $אל הילד ,מלט $את ה(ערות שלו ומכסה אותו בחתיכת
בד מלוכל.
"שקט ,רוח נושבת ,רוח זרה קרה ,והערב יורד ואני עומדת ליד הילד
המת .הפני שלו אומרי לי' :אל תמהרי הביתה ,קחי ל עוד רגע של
חיי לפני החוש '.פתאו אני רוצה לבעוט בגו $המת :מגיע לו ,למה
הוא לא שמר על עצמו? שימות!
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"מחר תיער הלוויה של חללי האינתיפאדה ,אנחנו נעמוד בטורי
מסודרי בחצר ביתהספר ונשיר את ההמנו .ש באמת אסור לצחוק
וצרי להתאפק".
נאדיה מתחילה לבכות ,ויוני יושב נדה  ,ונאדיה אומרת לו שהפני של
הילד הזה ה כמו הפני של אבא שלה ,שהוא בעצ אבא שלה .שני
היא מספרת לעצמה את הסיפור הזה על ילד ,וככה בדיוק מת אבא שלה,
כמו ילד.
"למחרת בבוקר קידמה את פני מודעת אבל מודבקת על עמוד החשמל.
הבטתי סביב ,הייתי לבד ,ונתתי מכה באמצע המודעה וקרעתי אותה
לשניי  .שני החלקי נותרו דבוקי לצידי העמוד והתנפנפו ברוח הבוקר,
לש שעל המודעה ,הש של אבא
כמו חיה פצועה .רק עכשיו שמתי לב ֵ
שלי' .אני הרגתי אותו! אני הרגתי אותו!' אמרתי והתמלאתי ספק שמחה
ספק פחד .די ,יותר הוא לא יהיה .לא יפה להוריד מודעות אבל ,עונש,
מגיע לי עונש.
"עצמתי את העיניי וספרתי עשרה צעדי בלי לפקוח אות .נראה א
מגיע לי עונש או לא .עוד כמה צעדי

לתו החשיכה ,אחרו ...וזהו,

פקחתי את העיניי ונבהלתי :באמת הגעתי למקו אחר.
הגו $הזה לא יכול למות סת

ככה פתאו  .ג

א

אני מקבלת מכה

מאוד חזקה ,אז מה? הרי אני א $פע לא אוכל להיפרד מעצמי ולמות.
וא

פתאו

יקרה משהו ,א

למשל אטבע בי  ,אז אני תמיד יכולה

להחזיק חזק את מי שאני ,לזכור ולא לשכוח".
22
"ג'מיל ,עזוב פוליטיקה ",יוני אומר" ,תספר לי ,אי זה אצלכ

ע

בחורות?"
"אני לא יודע אי זה אצלנו ,אני יכול לספר ל אי זה אצלי".
ארשת פניו מבודחת במי מיאו כזה לצחוק ,מצחו הגבוה מבריק בגוו
חו זיעתי בשמש החורפית הקלה( ,ערו השחור סדור ,מקוצר ,מיתלתל
כלפי מעלה ,מזדק $על קודקודו ,מוסי $לו עוד סנטימטרי אחדי  ,תווי

89

פניו מסותתי  ,עוטי זיפי קצרצרי משחירי  ,צווארונו הלב מוגבה,
מג על הצוואר ,כותונת לבנה נתונה בג'ינס ליווייס מהוהי  .מבנה גופו
רזה ,שלדי כמעט ,מלוטש ונוקשה .נאדיה תמיד צוחקת עליו ,טוענת
שבלע מטאטא...
"זה ארגו שחרור ",הוא אומר ברוגע" ,ואתה לא יכול להיות חבר בארגו
שחרור בלי להריח את החופש".
"ג'מיל ,רק לפני כמה ימי הכרתי אות ,והיו אני יושב אית בבית
קפה ואנחנו מדברי על בחורות?!"
"אתה רואה ,יוני ,על בחורות יש לנו שפה משותפת ".השפתיי הדקות
נוקשות ,ממאנות לשלוח לעברו חיו מלב אל לב .מהיכ האיפוק הר
הזה שהוא נוצר בתוכו" .אתה לא יכול לסדר לי מישהי ,איזה שמאלנית
מ'שלו עכשיו' או משהו כזה?"
יוני חוכ בדעתו ,כבר יודע שע ג'מיל קוד אתה עונה ברצינות ואחר כ
מגלה שנפלת בפח .מכיר כמה שאולי לא היו מתנגדות לאיזה הרפתקה ע
פלשתיני כמו ג'מיל.
"יאללה ,אז תסדר לי מישהי ,מה יש? הנה אני נתתי ל את נאדיה".
"אתה?!" יוני מרי את קולו בהפתעה.
"כ ,אתה רואה ,עזבתי אותה ואני לא מפריע לה יותר".
"למה מי אתה!? למה ,היא לא יכולה להחליט לבד?"
"נו ,אתה רואה ,היא כ יכולה ,זה כי אני נתתי לה".
"בחיי ,ג'מיל ,אתה מחזיק מעצמ יותר מדי "...שוב נפל בפח שטמ לו
ג'מיל ,הוא וחיוכו הדקיק" .ג'מיל ,אתה צוחק ,אתה צוחק "...יוני מנסה
למצוא דר בתווי פניו.
"נו ,אתה רואה ,אמרתי ל שאנחנו מביני אחד את השני ",ג'מיל אומר,
עתה בסיפוק של ניצחו" .אז מה אנחנו מזמיני ?" הוא רומז למלצרית
בידו השחומה" .הנה מישהי בשביל ,יוני .ישראלית ,אבל אני יכול לסדר
ל איתה משהו".
"די ,די ,ג'מיל ,די ע השחצנות של".
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ג'מיל שואל את המלצרית בנוגע לתפריט ועל מה היא ממליצה .היא
חוככת בדעתה ומציעה פאי תפוחי ע שקדי שיצא הרגע מהתנור ולידו
גלידה .ג'מיל שואל אי עשו את הציפוי  ג בזה הוא מתמצא טוב ממנו 
היא מדברת על בצק פרי ע פירורי .
ג'מיל והמלצרית מפלרטטי בקלילות על מלית התפוחי בשטרודל .יוני
לא מבי אי ממילי פשוטות ג'מיל עושה מטעמי  ,ממלא את האוויר
בניחוחות של חיזור ,והוא ,יוני ,יושב מכונס בעצמו ,מביט בעיניי
גדולות ,כשחק ספסל שלא מאמי שיקראו לו לעלות.
"אני יודע את זה מהצבא ",יוני פותח אחרי שהמלצרית מתרחקת" ,כל
חייל יודע את זה :מי שמזיי לא ר מהר בתעלות ,לא מסתער כנשו נחש
בקרב .מי שטוע את טע החיי לא במהרה יוותר עליה  ,ככה זה ,כל
חייל בצבא יודע :צרי לתפוס את התרנגולי הצעירי שטר מלאו לה
שמונה עשרה ,אז ה מוכני ללכת ליחידות קרביות ולוותר על חייה
ועל נשמת ".
"למה אתה מספר לי את זה ,יוני?"
"בשביל להגיד ל ,ג'מיל יקירי ,שאתה לא מזיי ,וכל הסיפורי של לא
יעזרו .אחרת לא היית מוכ ללכת ולהתפוצ".
יוני מתבונ בפני הספינקס ,הפע

שה<סל מחיי במקצת.
ֶ
נדמה לו

"תחיי ,בחיי ,תחיי כבר .מה אתה עוצר כל הזמ ,שלא ייצא ל חיו
רחב מדי ,אוהב מדי? בוא אלינו ,תזיי כמו בנאד

כמה שמאלניות

שימותו עלי.
"אבל אני בעצ בטוח שאתה הומו ,כי אתה רוצה לזיי אותנו .על מה
אתה כועס ,ג'מיל ,על מה? נית ל טוב ,ונגמר העניי .תירגע ,מה היתה
הבעיה שלנו? אמא או אבא ,שאתה רוצה לזיי את כול ?"
"יוני ",ג'מיל גוהר עליו ונוש $בו" ,זה לא יעזור ל ,אנת קאתל! תגיד את
האמת ,ג אתה רוצח! כי מה שאתה אומר עכשיו זה סוד שרק רוצחי
יודעי  ,שא היתה ש בחורה ,זה לא היה קורה".
לא ,הוא לא מכחיש את דברי ג'מיל ,הוא רק שותק ותוהה כמה קל לרוצח
להודות בפני רוצח שג הוא רוצח .עכשיו הוא מרי את ראשו ושואל את
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ג'מיל א

הוא כועס על בחורות שלא תורמות את חלק למאמ

ג

הלאומי.
ג'מיל מהנה ,ואז מתוודה" :אני מת לזיי יהודייה ,יהודייה זה זיו
בריבוע ,זה להכניס לה ,וג להוציא לה ,וג לגמור לה ,וג להראות לה,
זה הכול יחד ,אתה מבי .לזיי ערבייה זה סת עוד זיו".
"אני דווקא מעדי $יהודייה".
"טוב ,אתה ,יוני ,רוצה לחזור לאמא ,יש ל בעיות אחרות משלי .אתה
רוצה שיחבקו אות כשאתה גומר ,אתה רוצח זק שכבר לא באמת רוצה
לזיי".
משב רוח צונ סטר ליוני בלטיפה רכה ,ש לב שהשמי החלו להתמלא
בענני אפורי  ,ושאריות הקפה החלו להדי $קור .ג'מיל כבר גמר מזמ
את הקפה השחור שלו ,קפה חזק ללא סוכר ,בלע אותו בלגימות גדולות
וסיימ -בשקיקה ובצקצוקי שפה .פניו נראי עתה קודרי  .הוא לא רוצה
להזמי יותר ,אולי מנסה לחסו כמה פרוטות.
ברדיו רבי מדבר על השלו  ,אומר שלא הבטיח לפנות התנחלויות ,שלא
נדו בזה עד הסכ הקבע ,שזה מה שסוכ  ,ושאי לו כוח יותר לבזאר
המזרח תיכוני של ערפאת ,ופניו של ג'מיל נסדקות כרגבי אדמה יבשה,
סופגות את העלבו...
"ב 48המשפחה שלי ברחה מיפו ",הוא פולט לרוח ,ומבטו סורק את
השמי כמחפש דבר מה להיאחז בו" ,האצ"ל הפגיז את יפו ברעש יותר
מאשר בפצצות ,עשה רעש כזה גדול ,ואנחנו ברחנו כמו כלבי  ,כלכ
פחדנו מהציוני  .רק אחרי שהורי הגיעו ע

החפצי

שלה

לגבעות

דהיישה ,ה הבינו מה קרה כא :ה איבדו את בית לתמיד .מהגבעות
האלה יראו אותו ,אבל לא יוכלו לבוא אליו .בלי כלו

הגיעו לגבעות

הסלעי  ,וככה נשארו עד היו .
"למה ה

לא הצליחו לעזור לעצמ ?" ג'מיל כמו שואל את עצמו

בתמיהה ,ולאחר הרהור נוס ,$משיב" :אבא תמיד אמר שכל אחד מקבל
מה שמגיע לו.
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"כשהצטרפתי לארגו ,אני זוכר מה הוא אמר לי ,הוא אמר' :אתה ,אתה
הב הצעיר שלי ,ע המכנסיי הקצרי של ,אתה תילח נגד הציוני ?!
כל מדינות ערב יחד לא ניצחו אות  ,אנחנו עוד נסבול בגלל השטויות
של '.ואבא מת בלי כלו  ,אפילו את הסכ אוסלו הוא לא ראה.
"ואז התחילו הפעולות ,פעולה ועוד פעולה :אבני

ובקבוקי תבערה

בצמתי  .את רצת אחרינו ע חגור ונשק כשאנחנו ,הילדי  ,ברחנו
בקלות בי הסימטאות .אחר כ ,כשקצת גדלנו ,עברנו למטעני חבלה,
ואיזה כי $זה לראות אתכ מתפוצצי באוויר...
"הכי אהבתי לפזר שמ ע

מסמרי

על הכביש ,וכשהג'יפי

שלכ

החליקו ,הורדנו עליכ גש של אבני .
"ואי שתפסנו חייל שלכ ונתנו לכ אולטימטו  'או שתשחררו את
האנשי שלנו או שנהרוג אותו!' את השווצת ואמרת שפקודות לא
תקבלו מארגו טרור ,ואנחנו הרגנו אותו .מסכ ,התחנ שלא נהרוג אותו,
אבל לא היתה לנו ברירה ,מלחמה זה מלחמה .ומה קרה בסו ?$כ ,את
שיחררת בחילופי שבויי את כל אנשינו .להגיד את האמת ,הרבה ֵ(כל
לא היה לכ .
"אני הייתי מפקד אזור "...ג'מיל סוקר את השטח ,נוש עמוק..." ,הייתי
נות פקודות לחמש מאות בחורי  .אני אספר ל מקרה שקרה"...
הוא מרכי את ראשו ומנמי את קולו" ,היה לנו בחור אחד שהניח מטע
חבלה אצלכ באוטובוס והוא נפצע מההתפוצצות ,רסיס גדול נכנס לו
לכת ",$שולח יד בוטחת ומניח אותה על כתפו של יוני במגע יציב ומוצק,
להראות לו את המיקו המדויק ,ממשש באצבעותיו מתחת לעצ  ,כרופא
מנוסה ,ולוח לחיצות עדינות בשקערורית הצוואר.
"כא ",הוא אומר לבסו" ,$כא ,מתחת לעצ הזאת.
"לקחתי אותו מהר לביתהחולי שלנו בשכ  ,אבל הייתי צרי להחליט
מייד ,לא היה זמ לחכות ,החיילי שלכ חיפשו בבתיהחולי  ,וא היה
נופל בידיי שלכ  ,היית מעני אותו ,ואחר כ הורגי אותו .לעומת
זאת ,א אוציא אותו מביתהחולי  ,הוא עלול למות.
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"צילצלתי לערפאת ,והוא אמר לי שאני צרי להחליט .נחש מה
החלטתי? ...החלטתי להוציא אותו ולהחביא אותו אצל אחד מהאנשי
שלנו .אתה יודע למה? כי חשבתי איפה יותר טוב למות ,בידיי שלנו או
בידיי שלכ ".
ג'מיל משתתק ,חיו נעי של ערגה מרחיב את פניו ומעלי את חריציה
העמוקי .
"ומה באמת קרה ,הצלת אותו?" יוני שואל.
"כ ,הצלנו אותו .היו יש לו רשת של חנויות בשר".
  23
דני משקי $בעד החלו ,צופה בגבעות הפרושות מטה ,עיניו נטועות
במרחקי  ,מי יודע על מה הוא חושב .משהו בו השתנה מ היסוד,
הסכימו כול  ,הוא כבר לא צועק שרוצי לחסל אותו ,הוא כבר לא מוחה
בקולי קולות שכול נגדו ,הול ומתבצר על מיטתו כמתכונ לקרב הגדול.
כ יו אחר יו  ,שעה אחר שעה ,מוסי $קורה ,תוקע מסמר ,ש כרית
ובונה את מבצרו כיונה הבונה את קינ..
זה זמ רב שאינו משתת $בפעילויות ,וג לארוחות אינו ממהר לצאת,
מעדי $לאכול במאחזו ,בהיחבא ,את קופסאות השימורי
מהבית .לעיתי

שהביא

נראה חול $במסדרו בזקיפות קומה ,במבט מחושב,

עוצר לרגע ,מתבונ ,ומייד ממהר לשוב אל מבצרו .מרוכז כל כולו
ברשימת תורנות הניקיו החדשה ,בארשת חשיבות מעלעל בדפי ששמר
מימי עברו ,משווה ובוח ,אי לו ספק בדבר! שוב ה דפקו אותו.
הפע הוא לא יוותר ,יוכיח לה בישיבת הוועד ,קבל ע ועדה ,את העוול
שנעשה לו .לא יעשה עוד תורנויות ,יסרב לבוא לישיבות .ה  ,שבחרו
החולי באורח דמוקרטי לוועד המחלקה ,הוא אינו מכיר בבחירות הללו,
והוא לא יסור למרות  ,יהיה אשר יהיה.
במשלטו ,ג שולח קט לארוחות ,מוסי $שלט "נא לא
מציב טלוויזיה ִ
לגעת" .ש איש לא יפריע לו ,לא יאמר לו מתי לכבות את האור ומתי
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לשטו $כלי  .עליו רק לחשוב היטב כיצד לגונ על מקומו .לעיתי ג
צרי לנקוט פעולות תגמול ,אבל מעל הכול ,הוא חוזר ומשנ לעצמו ,אל
תאמי לאיש ואל תתחנ לשלו !
עתה הוא מתגלגל אל תו עמדתו .המקו

מספיק לו בדיוק לשבת

מכורבל בלי יכולת לזוז ,כ ישבו היהודי בתאי של שישי על שישי
על שישי

אצל הנאצי  ,אבל לו משו

מה ההתכנסות הזאת נעימה,

בשקט ,ע עצמו ,והוא מדליק סיגריה.
עכשיו הוא והעש המיתמר אחד ה  .אולי תכלה האש את החמצ? לא,
היא מחממת אותו ,מחבקת אותו בטבעות של עש ,עכשיו אפילו את
עצמו הוא אינו רואה .עוצ

עיניי  ,כ הוא רוצה להיות ,לבד בכור

ההיתו.
הקרב על הג'בלאות החל .דני רואה את עצמו ניצב על אחת הפסגות ,בידו
האחת ספר תורה ובשנייה דגל ישראל ,עיניו נוצצות מגיל וציציותיו
מתנפנפות ברוח הקלה .הוא מדבר על השואה העומדת להתרחש א לא
נקו ונעשה מעשה .עדיי לא מאוחר! נית להציל את המצב!
עתה הוא משווה את מדינת ישראל לעגלה המידרדרת אל התהו  ,ומי
שאינו עוצר אותה או מסרב לקפו ממנה ,ותחת זאת עוצ

את עיניו

ואומר "לא ראיתי" ,דמו בראשו" .על פי התהו נצעד צעד לאחור!" הוא
קורא בקול נרגש" ,נבטל את כל ההסכמי

ע

האויב ונתחיל ללמדו

מההתחלה דר אר".
הוא פונה אל חבריו המתנחלי " .אנשי כוחות הביטחו ",הוא אומר
לה " ,גיבורי המה לא פחות מכ  ,את תפקיד ה מבצעי באמונה.
בל יעז איש להרי יד או קול על מי מאנשי כוחות הביטחו!"
הוא שולח יד ארוכה ומחבק את מפקד כוחות המשטרה במקו " .את
הגיבורי

האמיתיי !" הוא מכריז קבל ע

ועדה ,עת מסתופ $הקצי

בחיקו וחיו מבויש נסו על פניו.
בפינה אחרת ניצב מפקד בכיר ,ידיו שלובות על חזהו ,צופה במתרחש,
מזיל דמעה" .דמעות של מפקד ,אי דבר קדוש מה ",הוא מצ7טט בכל
כלי התקשורת ,ודני מחיי בגרו חנוק מדמע ,משתנק ונחנק מהעש.
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"דני ,דני ,צא! באו לבקר אות".
מצי מהחר ,לא מאמי :יוני ונאדיה! לא שכחו אותו.
נחל מהעמדה בזהירות ,שלא להחריבה ,ויוצא אליה  .אז פורש מפה על
המיטה ,מקרב אליו את נאדיה ,מסביר לה את תוכניתו לחלוקת הר
הבית .ג

למוסלמי

יהיה מקו " ,נכבד אתכ

ואת זכויותיכ  .אבל

צרי שוב להדגיש ",הוא אומר בהחלטיות" ,שכא יהיה סדר ,לא יהיה
ברדק כמו היו  .על פי התוכנית שלי ,ג לכ יהיה יותר טוב".
דני מצביע על המפה במקל המפקדי
בשבילי

עקלקלי  ,בדרכי

שלו ,מוביל את נאדיה ויוני

לא ידועות ,אל בי החומות ,בתו

הסימטאות ,בית אחר בית ,אב אחר אב ,מערות הקבורה של עיר דוד,
הכול הוא מכיר כא...
מטפס שוב במעלה החומה ,יורד בשער ציו ,שב דר הרובע היהודי ,רוכש
נכסי  ,קונה אדמות" .משחק מונופול ",יוני מגח לעצמו ,אבל מילותיו
של דני מעייפות ,מבלבלות ומשאירות אותו בתו ערפל.
אחר כ דני שב ומספר לה על השורשי הקדומי  ,ונאדיה ניצבת מולו
ברגליי

איתנות ,מקשיבה בעיניי

גדולות ,חומות ,סופגת הכול ,ויוני

לצידה ,מוחה את זיעתו ,מנגב את פניו ברוב ייאושו.
דני ממשי וממשי להסביר בחיו מתוק ,ויוני לא יודע מי באמת צודק,
א $פע לא היה באמת בטוח ,מנער את ראשו ,מנסה להתעשת ,לא לצלול
בי המילי  ,המפגש הזה ע השיגעו פני אל פני מערער אותו ,שומט
את הקרקע מתחת לרגליו ,הוא לא יל שבי אחר השיגעו ,לא ייסח $אחר
מערכתטיעוניוהבנויהלתלפיות של דני.
עכשיו הוא מבי :ככה זה קורה לו ,וככה זה קורה למחלקה שלמה ,כי
השיגעו הזה מדבק .מזל שדני הול ונרגע אטאט ,כבר אינו רועד כלכ
כמו בהתחלה ,ג קצב הדיבור נחלש ,עוד מעט ייפסק הזר  ,ואחר כ
יחדל ג הקילוח.
כבר דיבר על התוכנית לכבוש את הר הבית ,כבר הגיע לסידורי התפילה,
שיהיו נוחי לשלוש הדתות .הוא ללא ספק יהיה נדיב כשלא יהיה מאוי ,
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יהיה נדיב ,יקשיב לבקשות כול  ,ייענה לה מקרב לב .כ ,כ הוא מדבר
אל נאדיה ומשיב לה על נדיבותה אליו.
דני מציע שיתלוו אליו אל הסדנה ,רוצה להראות לה את העבודות שלו,
מציג בפניה

את הציור של ע בשלכת שבאדמה מתחתיו טמו ארו.

נאדיה מבקשת שיית לה את הציור במתנה ,ודני חות למטה בפינה את
שמו בצירו $תארי ,ונות לה.
  24
בסימטת שייח רדוא ,לבוש בחליפתו היחידה ,נעול נעליי

שחורות

שמשמיעות ציו ע כל צעד ,נשא ג'מיל את ראשו לשמי  ,ראה ציפורי
עפות ועקב אחר מעופ :ראשית עפו ישר ,ואז הלהקה כולה ,כמו לפי
פקודה ,צללה בחצי עיגול מטה ונעלמה אל מעבר לגגות הבתי  .תהה א
יש חיי ש למטה ,מאחורי הבתי האפורי  ,בחצרות החשוכות ,וא
הציפורי ישובו איפע לשמי הכחולי הצלולי .
אז התעודד כשראה את הלהקה מתרוממת מעלה ,ושוב שטה לה בשמי
ע הרוח .הקבל טר הגיע .ברגע שיגיע ,יית החופש ,ובבתאחת יצלול
לעול העבודה.
אנשי

חולפי

במעלה הרחוב ,אצי  ,אינ

שג'מיל עומד כא במלוא הדרו ,מחכה ליו

מביטי  ,אינ

יודעי

פקודה .כשיצטר ,יידע

לפשוט את מדיו ,ללבוש סרבל עבודה ולהתמיד במלאכה .כ זה התחיל
בארגו לשחרור פלשתי  מלמטה למעלה ,ע הרבה התמדה וסבלנות,
ובעיקר נאמנות ללא סייג ,והזמ הוכיח שזה משתל  .כ ,אי עבודה
בזויה ,הוא משנ לעצמו ,מעתה יל בתל ויהיה כמו כול  .זהו עיד
השלו  ,ואד צרי לדעת להתאי את עצמו לעול משתנה.
מצי בשעונו :הקבל מאחר כבר מחצית השעה .ימתי ,לא יכעס ,ודאי
יגיע ויתנצל על העיכוב .באתר הבנייה אולי מישהו מבי הפועלי יכיר
אותו ,וש  ,על הפיגומי  ,יספרו את מעלליו ,הוא מחיי לעצמו ,כבר היו
דברי מעול  ,כשהוא מילא פיו מי  ,אחרי סיפרו את תהילתו .הוא,
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שנצר את לשונו במש שני כה רבות של פעילות מחתרתית ,לא ימעד
בסו $המרו.
"אתה ג'מיל! הילד הקט החמוד הזה ,ע החיו הביישני ופני המלא,
אתה היית חבר בארגו לשחרור פלשתי?! בחיי שלא הייתי מאמינה!"
קראה בהתרגשות השכנה שהכירה אותו מיו שנולד.
כ ,ע חתימת הסכ אוסלו הוא וחבריו יצאו אל האור ,אבל רבי עדיי
אינ יודעי .
הנה הוא מגיע ,איש גדול ,מדוש עונג ,פרצו $יהודי .יאמר רק שהוא
מעוניי לעבוד כפועל בניי ,להרוויח למחייתו ,זה הכול .וא ישאל היכ
עבד עד עתה ויבקש המלצות ,נמצא כבר דר להתחמק.
יד איתנה מושטת אליו ,וג'מיל נות את ידו בתוכה בהיסוס ,משפיל מבט,
אי זו הפע

הראשונה שהוא מרגיש כבחורה צנועה וכנועה לנוכח

השררה.
"במה אני יכול לעזור ל ,ידידי הצעיר?" שואל הקבל בקול רוע ש
בקר הרחוב.
"אני ...אני ,טוב ,אני מחפש עבודה ",הוא אומר בפשטות" ,בתקופה
האחרונה הייתי שקוע בעיסוקי

לאומיי  ,ועכשיו חשבתי לפתוח ד$

חדש ".לכל הרוחות ,שוב הכניס את זה.
"ע הבגדי האלה באת לעבוד?" פרצו $נוט $שומ מגח מולו.
"הבאתי איתי בגדי עבודה ,יש לי כא בתיק ",פולט במהירות וטופח על
תיקו" ,לא חשבתי שנתחיל כבר היו ".
"אז מה חשבת?" האיש מדביק את כרסו אליו ,בוח אותו מקרוב ,ממשש
את חליפתו באצבעותיו העבות" ,כל יו זה כס .$כמה פיות יש ל בבית
להאכיל?"
ג'מיל משפיל את עיניו כנערה שטר הגיעה לפרק" ..עדיי אי לי ",הוא
מסנ בלחש.
"טוב נו ,בחור צעיר כמו שרוצה לעבוד זה יפה ,אבל כמוב נשל ל
פחות .אתה ודאי מבי ,עלינו להתחשב בבני עמנו בעלי המשפחות,
שילדיה רעבי ללח  .ועוד דבר אחד ,שאני מניח שהוא מוב מאליו ,כי
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באת לעבוד ולא להתעסק בפוליטיקה ,א יש צור לתת כת $ולבנות יחד
התנחלויות ,אז עושי מה שצרי .עוד שאלות?" רק עתה הוא מזדק$
ומשחרר את ג'מיל מהריח החרי.$
"לא ,לא ,אי לי שאלות".
"אז קדימה לעבודה ,ילד!"
יהודי מניאק ,יהודי מניאק ,יהודי מניאק! ככה אפילו הכובש הציוני
מעול לא השפיל אותו .זה מה שהוא ,הקבל הערבי הזה .כ ,יש ערבי
שבאמת ה יהודי .
הכרס שלו ,האשכי הקטני המקופלי מאחורי הבט הענקית ,למה זה
לא מש ממנו ,והחגורה היורדת ומשתפלת אל מתחת למותניי  ,מחליקה
לה מטה עד המפשעה וש נחה לה אחר כבוד .איברמי קט רופס מונח
לו בצילו של ההר הענקי הזה .עכשיו הוא שוב חושב על החגורה ועל
החלציי הצנועי המיטלטלי תחת חסותה וחש אי עורו מצטמרר כל
פע מחדש ,וחיו מבויש הול ומתרחב על פניו וממלא אותו המיה.
הוא דפק ע הכס $על השולח ושאל כמה הוא עושה לו הנחה בשביל
מזומ ,הנחה מ המעט של המעט שכבר הסכי

לתת לו ,ואי שהוא,

ג'מיל ,הזדק $בתקיפות והצליח להגיד" :א $לא אגורה אחת! כמה
שסיכמנו!" אבל אפילו שאמר זאת ,שמע את עצמו ,בכל זאת לא תקי$
כמו שרצה.
כעת הוא שוב מחיי בבושה ,תוהה א

המלה "מבושי " גזורה

מ"בושה" ,כי אצלו כל הזמ זה הול יחד :הוא מתבייש ,ומבושיו של
הקבל לא ָמ ִשי ממנו לרגע .ליבו שב ונפע וסומק עולה בלחייו כשהוא
נזכר אי קרא לו ואמר" :בוא ,בוא הנה! אתה רואה ,יא אהבל? הקיר לא
ישר ".ובמכות גרז נוראות פירק לחתיכות את הקיר שהוא ,ג'מיל ,טייח
בזיעת אפיו ,כדי שיתחיל הכול מהתחלה.
"היהודי לא יקבלו את זה ",אמר לו" ,וא אתה ,ג'מיל ,לא תתחיל
לעבוד כמו שצרי ,אתה מפוטר".
שוב הוא רואה את הכרס ואת החגורה ,אבל הפע רו ועדנה מציפי
אותו ומסעירי

את דמו ,והוא תוהה אי לא חשב על זה כל השני ,
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שבעצ

ג

הדר אל היהודי

עוברת מתחת לחגורה ,באהבה ולא

במלחמה ,וחשב א לא טעה כל השני האלה כשהצטר $לארגו לשחרור
פלשתי במקו למקו ההוא ,המולי היישר אל הלב ,והקבל ,א $שידע
שהוא ערבי ,נראה לו עתה בעל עור ר לבנב ,יהודי ממוצא אירופאי,
אומר לו כמה הוא מרוצה מעבודתו ,שולח יד חסונה ,מסופ $אותו בחיקו,
וריח בית שחיו ממלא אותו עונג.
חשב שעליו לרו ולספר על התגלית שלו לראיס ,שככה יש להכניע את
היהודי  ,להתמזג ע הכוח שלה  ,ולהיות אחד מה .
עכשיו הוא ניצב בפתחו של הערבי שבלב ,אינו יודע אי רגליו נשאוהו
לכא ,ממתי עוד רגע בכניסה כדי לסיי את החלו  אי שהוא יונק
חלב לב מתו איברמינו הגדול של הראיס ,שג הוא נראה לו ברגע זה
יהודי ,ושניה נהני מזה יחד .בעצ  ,למה לא? ברור היה לו שג הראיס
רוצה שיינקו ממנו חלב גיבורי .
הראיס מדבר אליו ואומר לו כמה חלציו רפויי  ,וכמה הוא ,ג'מיל ,צרי
להפיח בה חיי חדשי  .הוא שכב במיטת האפיריו של הראיס וחיכה
לו שיבוא לישו וזה מילא אותו עונג.
בעצ בא להיפרד מהערבי שבלב ,לא יבוא לכא עוד .הראיס תמיד דיבר
על כ שמנהיג צרי לדעת מתי לפרוש ,והוא בטוח שערפאת ישמע עליו,
על כ שידע לפרוש בזמ מהמרו ,בפסגה ,ולא במדרו התלול
שמאחוריה.
קרא פע על ֶצ' ְר ִצ'יל ,שבסו $הקריירה שלו לא ידע לפרוש בזמ והיה
נרד

בבית המחוקקי  .אי לו ספק ,הראיס יידע לפרוש בזמ ,תמיד

דיבר על כ ,כמה אומ וחוכמה צרי בשביל לפרוש בשיא .עתה תורו
לעשות את הצעד הקשה הזה ,לפרוש.
לא יישב כא עוד ,זאת ההחלטה שלו ,תמה תקופת המחתרת ,ועתה הוא
יוצא לעבודה ,לחיי .
ניגש אל בעלת ביתהקפה ,מושיט לה יד ,והיא ,משתוממת ,מושיטה לו יד
בחזרה .כא לא נהוג ללחו ידיי  ,כא נהוג להביט בעיניי  .זאת כבר
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מסורת בערבי שבלב ,הוא אפילו אינו יודע למה ,והיא ,בעלת המקו ,
שמי יודע מה עבר עליה בגרמניה ,מביטה בו בעיניי כחולות מפוכחות...
"באתי להיפרד ",הוא אומר לה" ,אני הול לעבוד ",חושב שאמר לה יותר
מילי מאיפע .
היא חושבת שזה טוב שהוא הול לעבוד ,אבל חושבת ג שהוא כ יכול
לבוא מדי פע

בפע

לערבי שבלב ולשתות משהו .אבל הוא נחוש

בהחלטתו ,הוא לכא לא יבוא עוד ,כי זהו פתח להשתמטות ,פתח להליכה
לאחור ,והוא רוצה ללכת קדימה.
עדיי היא אוחזת בידו ,עדיי לא מש אותה ממנה ,חושב על כל החברי
שלא יראו אותו יותר כא ...כמה זמ הוא אוחז בידה ,בעיניה הכחולות
הלחות ,האדומות בשיפוליה? בס הכול בא להיפרד.
אחר כ הוא מתיישב ,והיא מביאה לו את השחור שלו ,ונדמה לו שהוא
שחור מתמיד .היא מניחה את הכוס לפניו על השולח ,אבל הפע בלי
להניד עפע .$בשבילה .ה כבר נפרדו ,וג הוא יודע שאיאפשר להיפרד
פע נוספת .מה ,כל יו יבוא לומר לה שלו ?
אחר כ נכנסו כמה אנשי שהכיר ,והוא כבר לא אמר לה שלו .
פתאו ק ונע פיסת נייר בלוח השע שעל הקיר וחילק אותו בקו ישר
לשני טורי

ארוכי  .בראש האחד כתב "קורבנות המלחמה" ,ובראש

השני "קורבנות השלו " ,כתב את שמו בראש הטור השני ,וחזר לשבת,
מקווה שיהיה מי שיבי שמלחמה זו הגנה של הנפש ,ויבי אי שלו יכול
להשאיר אות עירו  ,נזכר במה שכל ילד בג יודע ,כמה זה קשה לשחק
לבד במלחמה .אז חפ את ראשו בזרועו השמוטה על השולח ,ונדמה לו
שזאת הפע הראשונה בחייו שהוא יכול להגיד בפירוש שעצוב לו.
בלילה חל שבעלת ביתהקפה אומרת לו שככה לא עושי  ,שככה לא
עוזבי בחורה כי הוא עוד יתגעגע אליה כל החיי  .הוא שואל אותה
מאיפה היא יודעת ,והיא נוברת בערימתאשפה גדולה ומוציאה מש את
ספר דברי הימי  ,שכתוב בו על כל האנשי שהיו בעול וכבר מתו,
עוצרת בש "ג'מיל" ,וש כתוב שככה לא עושי  ,שככה לא חיי  ,שאי
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אפשר לקרוע את כל הדפי

הקודמי

כאילו לא היו ולהתחיל הכול

מהתחלה ,ומי שעושה זאת ,העונש שלו הוא שתמיד יהיה חסר לו ,והוא
יתגעגע למה שהיה ,והיא אומרת לו שהעונש שלו מתחיל מעכשיו.
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באותה שעה עמדה נאדיה ליד הפסל שלה והחליטה לייחד את הלילה
ליצירה ,לתת את כל אהבתה לפסל ההול ונולד מולה מתו האב .היא
מלטפת את ראשהילד המבצב מתו הגוש הלב( .ערות פזורות לרוח,
עיניי חולמניות ,לוחמניות ,א $מסותת ,חרי $ומתנשא ,כזה הוא הילד
שלה ,כ היא רואה אותו ,כ הוא נולד לה מתוככי האב הקשה הזאת.
לילה של

של סיתות .בגו $דק ושברירי ,אוחזת ִמפסלת בידה האחת

ובשנייה הפטיש הכבד ,הולמת בכל כוחה ,לשבור ,לרסק ,לעזור לראש
להגיח מתו הגוש הרוטט הזה .מהלומה אחר מהלומה ,ידיי מיובלות,
כואבות ,אפופות אבק לב דק ,משליכה את הפסולת לצדדי  ,מגדילה את
הפתח ,פוצעת את גו $האב ,שאינו נכנע ג

לאחר לילה של

של

מהלומות פטיש כבדות.
נאדיה מול האב האוחזת בכל כוחה בילד ,.אינה מוכנה לוותר .לבסו,$
היא יודעת ,ולא ירחק היו  ,יישאר רק ילד ,אמא לא תישאר ,ככה זה,
עפר ואפר תהיה ,אבל היא בשלה ,כמיילדת מנוסה ,מוחה אגלי זיעתה,
ממשיכה לכתוש אותה במהלומותיה ללא רח  ,עוצרת לרגע ,מתבוננת,
מלטשת בנגיעה עדינה ,מפיחה בילד את מעט האהבה שעוד נותרה בה
לאחר הלילה הזה.
השכ בבוקר למחרת היא לוקחת את יוני איתה .רגבי אדמה טחובי
נעלמי

תחת נעליה  ,וה

חוזרי

וצצי

לה  ,בורחי

מהפינות,

צועדי בשביל היורד אל הנחל .י של פרחי בכל הצבעי  ,בכל הגווני .
הרוח משיטה בה גלי גלי  ,וה מרכיני את ראש לליטופה הח .
שמש חורפית טובה מציצה מבעד לענני  ,מקנה לנו $ניחוח צהוב .מדבר
השיבולי מזמר ברוח ,מנגינה הולכת ונמשכת מלווה אות בדרכ  ,לרגע
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גועשת וקוצפת ,לרגע חרישית ומסתורית ,צרי לזקו $אוזניי  ,לגמוע
בעיניי ולתת לה לנוח על מסתורי האינסו.$
יוני שומע את הרוח המבוהלת נושפת בעורפו כהלמות התו ,$שכשו
המי למטה במדרו מתנג כחליל וצפצו $ציפורי  .נאדיה נולדה במקו
הזה ,בנופי הללו ,ככה הוא חושב .ג מראה פניה  עצמותלחיי
בולטות כסלעי איתני  ,ורגבי עור חו ח מכסי אות  .טריותה של
אדמה וריחה המזי נוט $ממנה ,ובשקערוריות עיניי

נוצצות ,צלולות

ומשתקפות ,ושיער גלי שחור פזור כשיבולי ברוח מלט $אות.
"הרהסלע הזה ,אתה רואה אותו?" היא מורה באצבעה אל ראש ההר
כשה מתחילי להעפיל אל מול הזריחה.
יוני נושא את עיניו לעבר הצוק התלול ,זקו $ניצב לו ,רגליו עמוק באדמה
וראשו נישא אל מול שמי  ,פוער לוע רחב בבטנ הרכה של הענני .
"גוש גיר ,מצאתי אותו אחרי שחיפשתי הרבה זמ ,ודווקא בהר עיבל ,לא
יודעת אי הוא נוצר פה .מפה רואי את כל העיר .כא ,במקו הזה ,אני
רוצה ליצור את הפסל".
היא עוצרת במעלה המדרו ,מחייכת אל הרוח ,ניצב אחריה ,מוחה את
זיעתו בזרועו ,שולח מבט אל השביל העקלקל ,המתפתל כנחש בינות
לצמחייה הסבוכה עד לצוק הנישא.
ה

מטפסי

מתנשפי

עד לרגלי הצוק ,ונושאי

את ראש

אל על.

קרניי עלומות בוקעות מראש הסלע ,מתפצלות ,מתפזרות לאלפי רסיסי
אור אל בי הענני .
"יש חיי

בסלע הזה ,צרי להכות בו כדי שייצאו אל האור ",היא

אומרת.
והמפסלת
"נאדיה ,את משוגעת ,את לבד מול ההר הזה ,את והפטיש ִ
הקטנה של אל מול האב הקשה הזאת ,זה פשוט טירו".$
מתבוננת בו ארוכות ,עיניה בורקות ,זורקות ניצוצות שדוניי של אור.
"בוא ,תתקרב ",היא מושיטה לו יד" ,תריח את הסלע ,לט $אותו לאור
קווי זרימתו ,חבק אותו חזק ,תראה בעצמ כמה חו ורו יש בקושי
הזה".
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ישאיר אותה פה לבד ויירד ,כמשה על הר סיני .ע אור ראשו של בוקר
יעפיל אליה ,יביא לה מי ופת של לח .
"כ ",היא אומרת בלאט" ,אני צריכה להיות כא לבדי .אית זה לא
יל".
  26
דוהר במדרונות ההרי

בדר המתפתלת לעי כר  ...ברדיו מראייני

פלשתיני אחד ,שמדבר על המעשי האיומי של הכובש בשטחי  .כבר
שמע את זה אל $פעמי  ,נכנס מאוז אחת ויוצא מהשנייה .מילי
נדושות ריקות ,צלילי מוכרי לא נעימי שהתקהו מעוצמת השימוש.
עתה הוא יושב על כיסא המטפל שלו ,בכלל לא מבי את המטופל ומה
שעובר עליו ,רק מנסה לשי

לו גבולות ולרס אותו כהורה סמכותי

ומדכא .ר להדרכה אחוז אמוק ,מבקש עזרה ,מבי שקורה לו החמור
מכול  הפסיק להקשיב.
המדריכה מביטה בו ואומרת" :רוצח! רק רוצח יכול לא להקשיב .זה
כתוב בספרי  .מה ,לא קראת? רוצח ,השמיעה שלו נפגעת ,הוא לא יכול
לשמוע בכי ,זה הורג אותו ,הקולות האלה".
אז היא שותקת ,ופניה כפני הסלע .מאזי לדממה ,אולי זה מה שהיא
רוצה ,שיקשיב לדממה ,כי לקולות אחרי קשה לו ,ומתו הדממה עולה
ומתגלגל בכי חנוק וחרישי ,עולה ובא ממקו רחוק.
פתאו הוא מבי מה היא אומרת לו ,היא אומרת לו שהעונש שלו הוא
שלעול לא יוכל עוד לשמוע כאב ולהאזי לבכי ,ולכ לא יהיו לו ילדי .
אבל רק כשייזכר שהוא רוצח ,רק כשיידע מי הוא באמת ,רק אז ,בקושי
בקושי ,א יאזי היטב ,יוכל לשמוע בכי.
רוצי

לצחוק עליו ,השתגעו לגמרי ,כבר שכח מזה ,ועתה שבי אליו,

כאילו אי חוק התיישנות .הוא פותח את החלו ,משב רוח קר דוקרני
מכה בפניו,
"די!" הוא צועק אל מול ההר המתרומ נגדו ,ומאזי לקולו המתנפ אל
סלעי הבזלת הירושלמית הקשה.
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"רוצח!" הוא שואג פתאו בכל כוחו .ככה יִ ְשחק את מיתרי הקול שלו עד
שלא יוכל לדבר .זהו עונשו של רוצח ,שהוא צועק "רוצח" כל ימיו ,עד
שמיתרי הקול שלו מתכלי  ,ואז הוא ממשי לשמוע "רוצח ,רוצח"
מתנג מבפני במנגינת ילדי נוסטלגית של "היה היה פע  ...רוצח רוצח
רוצח".
ועכשיו שב אליו ההד מ ההרי  "רוצח ...רוצח "...עולה ומתגלגל מכל
פינות הוואדי ,מראשי הצוקי  ,מגבעות הענני  ,מיעלות הח המשקיפות
עליו ,מהעופות החגי

מעליו .ג

הרוח מייללת ,ג

המנוע משהק,

ופתאו כל הפרצופי האלה יוצאי ומזדקרי מתו הסלעי  ,ערב רב
של פרצופי חורצי לו לשו שעליה חקוק בד " ,רוצח".
די! רוצח רוצח ...טוב ,שמענו ,עכשיו הוא נוסע לטפל ביוסי מהשב"כ,
ובכלל זאת ירושלי  ,כא בלי אשמה רבת שני הרי איאפשר.
די ,יוני ,באמת די ,ככה אמא שלו היתה מרגיעה אותו כשהיה ילד ,אבל
עכשיו זה לא עובד ,אפילו הקול הר הזה כבר לא עוזר לו.
די ,יוני ,די ,הוא מנסה שוב ,הפע אולי זה קצת הרגיע.
משאית משרכת את דרכה ,עוק $אותה בסיבוב ,כועס על עצמו שהסתכ
כדי להגיע בזמ ליוסי מהשב"כ ,משלי

את העיקו ,$ומאחור הנהג

מצפצ $לו חדור כעס .טוב שיש כביש ,אחרת לא היה מאמי למה טיפוס
עדי כמוהו מסוגל.
פע רצח ,ועכשיו הוא נזכר בחלו בלהות יש ,יודע שאי זה חלו .
הנה יוסי נכנס ,מתקשה להתחיל ,ממלא את ריאותיו אוויר ,שולח חיוכי
זהירי לכל עבר ,ובכל זאת ,נראה שאס $את חלקיו מהפגישה של השבוע
שעבר .יוני מתבונ בפליאה בעבודת של הגנות הנפש ,אצלו ה מבטו
מזוי .אולי הפע ייפתח סדק ,והוא יוכל לדבר על האימפוטנציה שלו בלי
להתפרק.
רוצה לספר על מה שקרה לו השבוע ע משת $פעולה אחד .לא ,הוא לא
יכול ,מתבייש ,נוצר את לשונו ,מהסס .יוני יודע ,זה הזמ לשתוק ,לתת לו
ללכת בקצב שלו ,כ מכל מקו

הבטיח לו בפע שעברה...
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עכשיו הוא עסוק במשהו אחר  חושב שהוא עושה את זה בכוונה ,לפחות
בכוונת הלאמודע ,רוצה למשו את סקרנותו ,רוצה שיתעניי בו ,והוא
אכ מתעניי מאודמאוד בסיפור הזה.
"טוב ,אז הוא ישב ,הערבי הזה ,ידיו כפ7תות מאחורי הכיסא .אני והוא
לבד בחדר ,אי עדי  ,אי רישומי  ,אי מציצי  ,ואני יכול לעשות לו כל
מה שעולה על דעתי!
"משת $פעולה שנחשד בבגידה מאבד את כבודו ,כי ,אתה בטח יודע,
אנחנו מתאמצי לשמור על כבוד  ,כי מושיע אחר אי לה  ,ואז ה
שלנו .אתה מבי ,יש לה רק אבא טוב אחד בכל העול הזה .פע חצית
את הנהר ושיתפת פעולה ,אבוד ל ,שרפת את הגשרי  ,ואי ל לא
לחזור ,אתה שיי לנו עד הסו.$
"הוא לא רצה לדבר ,לספר את האמת ,נניח שזאת האמת ,כי ג אני לא
הייתי בטוח ,אבל לש המשחק אמרתי לו שאני יודע שהוא סוכ כפול,
שהוא עושה זאת כי עדיי לא החליט למי הוא שיי ,מתלבט ,ואנחנו לא
אוהבי

כאלה מתלבטי  .איימתי עליו שנכניס אותו לתא ע

כמה

חמאסניקי .
"הוא לא רצה לצעוק' ,לא! לא!' הוא צעק ,ונשבע שמה שהוא אומר זאת
אמת.
"'אנחנו נכניס אות אית לתא ,ובוא תספר לי ,חמוד שלי ,מה ה עשו
ל ,אני רוצה לשמוע כל פרט'.
יוני שומע את קולו המתקתק של יוסי בחדר ,קול מעורר בחילה ,רוכ אל
עבר הקורב ולוחש אל מול פניו הנבעתי ...
"והוא התחיל לשיר ,הבחור ,הוא יודע טוב ממני מה ה עושי למשתפי
פעולה .והוא הודה בכול .בכל מה שעשה ולא עשה .על הכול חת .
"לסיו הסטתי את הווילו ,והוא ראה ש שלושה חמאסניקי ששמעו
את וידויו .עכשיו הוא באמת שלנו ,כי הוא שרו $שלה ".
ש לב שכפות ידיו אוחזות מזה זמ בצידי הכורסה בחוזקה ,בקיפאו,
כאילו מישהו מיסמר אות למקומ .לא ,הוא אינו יכול להזדהות ע
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הקורב ,הוא חייב להזדהות ע התוקפ ,ע יוסי ,לרדת לפשר תוקפנותו,
אחרת לא יוכל לעזור לו בשו אופ שבעול .
"...לא ,לא ,את זה באמת קשה לי לספר ל ",יוסי שוב מהסס א לפתוח
הכול.
אי לו ספק ,ליוני ,כעת הוא החוקר ויוסי הנחקר ,ככה הוא מתנהג כא
בחדר .בסו $ישיר את הכול...
"ואתה יודע ",יוסי אוזר עוז" ,אני לא יודע למה ,אבל כל מש החקירה
הזי שלו עומד בולט מולי ,זה קורה לי שוב ושוב בחקירות .אני לא יכול
להסיר את העיניי

מהחבילה הזאת שמזדקרת בחוצפה מול הפרצו$

שלי .אז תפסתי לו אותו ,ואחר כ צרחתי עליו שאני אזיי אותו בתחת
ואהפו אותו לאשה ,להומו ,ואחזיר אותו לכפר שלו ,וכול ידפקו אותו
והוא יהיה המוצצת של הכפר.
"'ת ,ת לי נשיקה ,הומו שלי ',אמרתי לו' ,הנה ככה יותר טוב ,יותר יפה.
אה ,אתה נגעל ממני '...ונתתי לו סטירה"...
יוסי מתחיל לבכות ,מייבב בדמעות תני ,מגהק ,משתנק ,מי בכי מוזר
כזה שקשה לרדת לפשרו ,אולי בוכה על מה שעשה ,ויוני מרגיש פתאו
שעומד לו מכל הסיפור הזה .מזל שהפגישה בדיוק צריכה להסתיי .
מוטל על הכורסה ,לבד בחדר הטיפולי  ,מהרהר יוני ביוסי ...הוא אומר
שהוא אימפוטנט ,אבל בחקירות בטח עומד לו .זאת המלחמה שמעוררת
אותו ,זאת ודאי האהבה שמסרסת אותו.
  27
"הגעתי לחזה ",נאדיה מתנשפת לעבר ג'מיל ,שבא לבקרה בראש ההר,
שולחת אצבעות פרושות ומלטפת את האב החלקה .עוצרת כדי לחוש את
המפסלת נוגעת בגוש סלע רחב ,שטוח .חזה יהודי
הקור" ,אתה רואהִ ,
חלק ,חסו ,של חייל".
"עמדתי בשמש היוקדת כשמונה שעות ",מספר ג'מיל בעוד נאדיה
משייפת ומלטשת את החזה" ,חיכיתי לאישור מעבר .הרגליי שלי כאבו
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וכוס מי לא שתיתי .אפילו סככה לא היתה ש  .בשקט ,בתו הדחיסות
והדוחק ,ריח חרי $של זיעה ,פרצופי

לא מוכרי

דבוקי

אלי,

מקטרי  ,מקללי ומייללי  .שמתי מחסו לפי ,תמיד ידעתי שהאיפוק
שווה יותר.
"התור לא זז ,כבר צהריי  ,השמש קופחת בשמי  .חייל אחד כב עשרי
ניצב בראש טור של מאות פלשתיני שמבקשי היתר לעבוד כחמורי
בשביל לבנות את המדינה היהודית טוב יותר ,חזק יותר ומהר יותר .אחד
יפה ,נקי וגבוה מול עדר רוטט של בשר מכוער .ככה ניצבתי מול השררה
והשפלתי את מבטי .הוא סרק את התור ,בעל אותי בעיניי  ,עשה בי
כבשלו ,כמו רועה שחומד לו כבשה.
"פועלי עירומי למחצה הסירו את החולצות ,נוטפי מי  .נדבקנו זה
לזה ,זיעה בזיעה ,בשר בבשר .חזות שמוטי  ,נפולי

כמו שדיי

של

אשה ,מכופתרי באריג סינתטי רטוב מזיעה ,ופלומת שיער דליל סביב
הפטמות.
"אני לא הסרתי את הז'קט והעניבה ,ככה נהגתי בכל שנות השירות שלי
בפת"ח ,כול ידעו ,ג'מיל שומר על הופעה מסודרת .אבל ...אבל החולצה
כבר לא לבנה ,ספוגה מיצי גו ,$נדבקת לבט כמו סחבה מלוכלכת .ככה,
ככה אופיע לפני החייל לקבל את אישור המעבר?
"והנה אני בחור צעיר ,במהל האינתיפאדה ,לפני הסכ אוסלו ,ניצב מול
החייל הזה ,משלי בו אב ישר בפרצו ,$והוא חופ את פניו בכפות ידיו,
מגואל בד  .נופל ארצה ,קורס המגדל הענק הזה ,וצעקה מחרידה
מהדהדת באוזני.
"והנה אני שב הביתה .אמא מכינה לי ארוחה ,מחממת את הפיתה על
האשָ .ל ָ>נֶה ,זיתי כבושי בצד ,ארוחת ערב טובה לב שכל יו שהוא
בא הביתה זה נס.
"אבא מגיע אחרי ,עיי $ויגע .מבוקר עד ערב עבד על הפיגומי  ,הקי
מאחזי לצבא הישראלי .ג לו אמא מגישה פת חרבה ,אבל מייד שבה
אלי ,סוקרת את גופי במבטה החומל ,מעבירה יד רוטטת על בטני,
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מתעכבת על שרירי ,שישה במספר ,פורטת עליה באצבעה כמו על מיתר,
שולחת בי מבט עז ושפתיה חשוקות ,משוכות לאחור.
"'יש ל גו $יפה ',היא אומרת .אז היא מגלה ח>ורה כחולהאדומה
במעלה ירכי ,מלטפת אותה ברו ,מפשילה את מכנסי ומניחה עליה
מטלית לחה' .זה יעבור ל ',היא אומרת ,ועיניה נישאות אל פני.
"כעת היא מתפנה לטפל באבא ,וברק עיניה מוע  ,והחיו שעל פניה נמוג.
כשהיא גומרת לטפל בו ,היא שוב מתיישבת לצידי ומלטפת את ראשי,
שואלת א אני רוצה עוד משהו.
"מבטינו נפגשי  ,חיו עצוב פוגש בעצמו ,ועיניו הזקנות של אבא ג ה
מחפשות אותי ,אבל מרחוק.
"'ג'מיל ,מי האדא ,ג'מיל?!' החייל צורח פתאו בקול כועס ,ואני ,נאדיה,
נבהל ,מתעורר מתו עצמי ,משפיל את ראשי מולו ואומר בשקט' ,זה
אני"'.
נאדיה אינה מדברת ,רק חוצבת באב את שרירי הבט ,שישה במספר ,זה
באזמל הצר את השקעי ביניה  .את הח>ורה ביר
אחר זה ,מעמיקה ִ
היא עוטפת בתחבושת של אב קרה ,ועכשיו היא מחליקה אותה
במשייפת ,בזהירות ,בעדינות ,כיאה לפצע שטר נרפא.

  28
נאדיה רוכנת תחת המנורה מעל שולח עמוס סקיצות .קרב אליה בדאגה,
רואה בציור קבוצה ,משפחה ,חבוקי זה בזה ,הולכי ומבט נישא אל
האופק .רגע ללא נוע ,מתבוננת ,ופתאו

בולמוס של תנועות קצרות

מהירות ,משרבטת משהו חפוז טר יימחה מתודעתה.
אז היא מתרוממת מעל השולח ,מרחיקה את עיניה מהד ,$ושוב
מתבוננת .חוסר שביעות רצו מוקר ממנה ,והיא שולחת כ$יד קטנה,
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אוספת את הגיליו אליה ,מקמטת אותו בכל כוחה ומשליכה לפח גדול
מלא שניצב לצידה.
יוני שולח יד ארוכה ,אוחז באחד הדפי ומביט" .לא! לא!" היא קוראת,
וחוטפת מידו את הד" ,$זה עדיי לא מוכ ,אני לא יכולה שתביט על זה
עכשיו".
"אז מתי?" פולט בבהלה ,נרתע לאחור וידו הריקה עדיי משוכה באוויר.
"לא יודעת .כשזה יהיה מוכ ,ככה אני לא יכולה להראות".
"ממה את מפחדת כלכ?" הוא רוט בבוז.
"לא ,לא מפחדת משו דבר ,פשוט אתה מפריע לי".
מהד $העלבו .לחיות ע פסלת זה לא לחיות ,זה לא לגעת בחיי ,
נסוג ֶ
זה לגעת באב.
פורש את עצמו על השטיח מול המרקע ,חדשות ,ואפשר לראות רציחות
של אחרי  .זה תמיד עוזר לרוצח ,שהוא לא לבד.
מאז התחילה לעבוד על הפסל שלה ש על ראש ההר ,הוא מסדר את
הבית ,הוא מבשל את הארוחות ,והיא שקועה בעצמה ,אפופה בהילה
מסתורית .אסור להפריע לה ,לפסלת המהוללת .ע אור ראשו של בוקר
היא מטפסת אל ההר ,תיק קט בידה ,פטיש ,כמה ִמפסלות וכריכי
שיספיקו עד השקיעה .אז תשוב הביתה לתנומה חסרת שקט עד עלות
השחר הבא.
עוד זוכר אי היו מביטי זה בזה ע רדת הלילה ,נוגעי  ,ממששי את
הפני מתחת לשמיכת הפו החמה ,ונרדמי בתו האהבה .היו ככה
היא ממששת ,מלטשת ,מחליקה את רקמתו העדינה של הפסל שלה ,איתו
היא עושה אהבה...
"בקו עשרי ושש ,שנוסע ברמת אשכול ,התפוצ מטע חבלה "...ערפאת
מגנה את הפיגוע.
מתבונ בו מדבר ,מגנה בטו שקט ,ללא התרגשות ,ללא התלהבות .רוצה
מחמה ,מקווה לראות אותו שולח את חיצי זעמו
לראות אותו בוער ֵ
במרצחי  .לא ,אותו הוא אינו משכנע .הוא מגנה ,אז מה?
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"השועל הזה ",הוא אומר לה" ,תראי אותו ,ערמומי כמו כל הערבי ".
נאדיה אינה עונה ,רכונה אל השולח בלי לזוז.
"אולי תעשי איתו אהבה?" הוא מנסה שוב" ,את והוא אותו דבר .תגידי,
את לא רוצה להקדיש את עצמ למהפכה ,להיות הפילגש של הראיס?
תגידי ,זה לא יצירתי לדעת?"
אינה נעה ,מתבוננת ,אז מזיזה את ידה במהירות מעבר לסקיצה ,תולשת
ד $ומתחילה מההתחלה ,והוא שולח יד ארוכה ללט ,$להשלי  ,ככה הוא
לא יכול להמשי.
"לא ,לא עכשיו ",היא אומרת.
אוס $את ידו בחופזה ,נסוג מאש העלבו ,היא באמת לא רוצה אותו" .את
לא חושבת שהוא דומה לשועל ,הערפאת הזה של?" ממשי למלמל
מאחורי גב" ,.תראי איזה חיו ממזרי יש לו ועיניי

קטנות של שד,

מרצדות מצד לצד .אולי את הפרצו $הזה תטמיעי בפסל של ,ככה נראה
ערבי נחש".
והיא  פסל ,מתבוננת במרקע..." .והעיניי הקרות והקול המתכתי של
רבי יותר טוב?" היא שואלת" ,שועל הוא חלש ,הוא צרי לדעת מתי
לחיי".
*
"סלט גדול ",היא מבקשת" ,יי לב יבש ",הוא מזמי .בלי קצת יי לא
יוכל להמריא ,היא אולי אינה צריכה את זה.
מתבונ בה :ג'ינס משופשפי וחולצת טריקו שמכסה שדיי קטנטני
וגו $נערי" .למה שלא תתלבשי פע יפה ",הוא אומר" ,תתאפרי ,תיראי
אשה ,מה יש?"
"זה לא בשבילי ",היא אומרת" ,אני לא אשה ,משהו חסר לי בשביל
להיות אשה".
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מעמיק להתבונ בה :תמיד הטריקו מתאימה לג'ינס ,כמה שהיא שמרנית
בזריקות שלה ,אי היא מתאימה יפה את צבע הטריקו לג'ינס ,לעול
אינה מפספסת.
"א היו לי ציצי גדולי  ,נעלי עקב ,שמלה קצרה הדוקה והרבה אוד
בלחיי  "...עיניי שובבות וגומות ח חמימות שלוחות אליו" ,תגיד ,ככה
באמת גברי אוהבי ?"
רוכ אליה" .אני אוהב אות יותר ככה ,אני לא אוהב נשיות נשפכת .אני
רוצה אות טבעית ,פשוטה ומשוגעת כמו שאת".
"אבל כשאתה רואה אשה כזאת ",נאדיה ממאנת להאמי" ,זה לא מגרה
אות?"
"אולי כ ,אבל זה גדול עלי .אני צרי פשוט וצנוע ",הוא אומר ,יודע
שככה זה אצל רוצחי  ,ה מחפשי דברי פשוטי .
"ג אני מתכווצת מול גברי גדולי בחליפות ועניבות ,לא יודעת למה".
בקצה השני של ביתהקפה הוא מבחי בשני ברנשי מהודרי  ,לא
צעירי  ,מגולחי

למשעי ,בחליפות ערב ,שקועי

בשיחה .על כאלה

נאדיה ודאי מדברת ,אילי ממו ,בעלי שררה.
"ואותי את לא אוהבת?" שואל בקול מהוסה" ,את רוצה מישהו אחר,
שיהיה יותר גבר?"
"אנחנו שני ילדי  ",היא אומרת בקול מנח " ,זאת האמת .תראה אי
אנחנו לבושי ".
ילד  רוצח ...זה קצת מנח אותו .לוג מעט מ היי היבש ,שוא $מלוא
ריאותיו אוויר צונ .ירושלי של ערב ,משב רוח קל מצי $אותו ,ריח של
ינקות .שחו עור .מדבר אליו ,שובבות נערית היא אוצרת בקירבה ,וכל
זה שלו.
"תמיד רציתי שתהיה לי חברה בגילי ,מהכיתה ",הוא מתוודה.
"אנחנו בעצ אחי  ,ככה אני מרגישה אית".
"מה אחי ?!" הוא מתרע בבתצחוק מאופקת" ,אני לא אוהב את זה,
אני נמש אליי".
"טוב ,ג בי אחי יש משיכה ,אפילו לא מבוטלת".
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"כבר לא יודע מי את בשבילי ,אבל את בשבילי הכול".
היא קורנת אליו" .אני אוהבת אות ,אתה יודע את זה".
"לא תמיד אני בטוח .כשאת נסגרת בתו עצמ ...יש לי חלו בהקי
שחוזר אלי שוב ושוב :הנה אני מעפיל אל ראש ההר ע פטיש ענקי ,הול
לנפ את הפסל של .בחמת זע אני מטיח את הברזל הכבד בסלע הקשה,
מוחה את הזיעה וממשי הלאה ,שוב ושוב ,ללא לאות ,ללא סו ,$הופ
את האב הזאת לאבקה דקיקה .רק ככה אני נרגע".
ונאדיה אומרת שאסור לנפ פסלי  ,כי בכל פסל יש סוד ,וא הורסי
פסל ,שוב לא נית לגלות אותו.
עכשיו היא שולחת יד ארוכה אל מעבר לשולח ,הוא חופ ביראה את
אצבעותיה הארוכות הדקיקות ,והיא מניעה אות מעדנות .הדקדוקי
הסמויי הללו כלכ יקרי לו ,כסימ יחיד שהיא עדיי אוהבת אותו,
שיש ביניה משהו .רוצה יותר ,רוצה לאחוז את כל כ $ידה ,את כל כולה,
ומתאפק.
*
לילה .היא לא שלו ,היא שלה  ,של הגברי האלה בחליפה ועניבה .הכוח
הזה מוש אותה ,אי לה ספק בכ .ה
מושכי

גדולי

ממנו .הנה היא אית  ,נענית לה

ממנו ,חזקי

ממנו,

בגופה ,מתמסרת לה

בהווייתה ,נפשה יוצאת אליה  .ועתה הוא נזכר שקרא בעיתו אי ילד
קט אחד ניצב ליד אביו כשבעל את אמו ומחא לו כפיי  ,ומישהו ש
אמר שכ גדלי ילדי .
עכשיו נאדיה מספרת לו משהו שמעול לא סיפרה ,את הסוד הגדול מכל
הסודות ,סוד הישרדותה עלי אדמות ,שכ שורדי החלשי  ,ושכ גדלי
ילדי .
בצל כיבוש ,והיה
נזכר במשתפי הפעולה ,הוא הבי פתאו מה זה לגדול ֵ
לו ברור שמדובר כא בכיבוש של אשה ותו לא .ואי שה  ,משתפי
הפעולה ,צופי מ הצד בתהלי הבעילה ,מלקקי את השפתיי ומנגבי
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את הריר .והוא שאל את עצמו אי נאדיה גדלה ע כל זה ,ע אביה
שנרצח ,והיא יוצאת ע ישראלי ,והוא לא ידע את התשובה .והוא נזכר
כמה יקרה לערבי האדמה ,ואי אנחנו עובדי אותה ,וחורשי אותה,
וזורעי אותה ,ומפרי אותה שוב ושוב שנה אחר שנה ,ומה זה בשביל
לעמוד ולהתבונ בכל זה מהצד.
פתאו חש פיק ברכיי  ,והיה נדמה לו שהנה ,קמי הגברי הגבריי
הללו ,המבוגרי הללו ,הגדולי הללו ,החזקי הללו ,ולוקחי לו בקלי
קלות את נאדיה שלו ובועלי אותה לעיניו ,ואותו שולחי לעזאזל ,והוא
ניצב ליד

כילד חסר אוני  ,מתרגש מהמאורע ,מוחא לה

כפיי ,

ולבסו $נרגע ,מניח את הראש על הכר ונרד .
מצא את נאדיה במטבח בחולצת טריקו לבנה ,שומטת כתפיי קדימה,
שיער זרוק מתנדנד לפני ע ידה הקוצצת חתיכות קטנותקטנות של
סלט ,חורצת בסכי בלוח הע.
החמאס אומר שרבי השפיל את המשלחת הפלשתינית ,ויוני שמח על כ,
סו$סו $אנחנו משפילי אות ולא ה אותנו .הרי בעניי הגירוש ה
ניצחו בסו ,$לא? אז עכשיו השפלנו אות  .הרי זה ש

המשחק ,מי

משפיל את מי.
מעניי מה נאדיה חושבת על זה ,היא מכירה את צעדי ריקוד ההשפלות 
אחד לפני ושניי לאחור ,היתה ש כבר אל $פעמי  ,רואי את זה לפי
עצמותלחייה המתנשאות ,גומות הח המתביישות ,הצוואר הארו
והחזה הקט המוצנע .אבל בניגוד לו ,היא אינה מתרגשת מכ ,ככה זה
כשחיי בצל ההשפלה.
ג הוא גדל ע המוזיקה הזאת ,ובכל זאת הוא עדיי אינו מומחה בה.
לבקש שלו

זה להיות חזק או חלש? הוא צרי לשאול אותה" .לבוא

לטיפול?" הוא מלמד את המטופלי שלו" ,להכיר בקשיי של ",הוא שב
ואומר לה " ,זה סימ לבגרות ולחוזק ,לא לחולשה ".אבל ה מתקשי
להאמי.
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ורוצח זה חלש או חזק?
די ,יוני ,די!
בביתהספר היה לו חבר לכיתה שא $פע לא היה מבקש "שול " .והוא,
יוני ,תמיד היה צרי לבקש ממנו ראשו ,ולא ,אז ה יהיו במלחמה כל
הזמ וא $פע לא יהיו יותר חברי  .אז באה המורה והצילה את המצב.
משכה אות

בזרוע זה אל זה ,שילבה את הזרת שלו בזרת של חברו,

החזיקה חזק ואמרה" :שול שול לעול  ,ברוגז ברוגז א $פע  ",וככה
ה היו משלימי .
אבל ה אהבו להגיד" :שול שול לעול  ,ערבי נפל לי ".
  29
"אתה מאל אותי לדבר ",יוסי אומר בבתצחוק זועפת" ,אתה עוד לא
אמרת לי כלו  ,ואני כבר סיפרתי ל הכול .אני יודע מה אתה חושב עלי,
אתה בטח חושב שאני חלאה ,אפס ,לא שווה כלו  .בהתחלה אתה מבקש
שאספר ל הכול ,אחר כ אתה חושב שאני לא בנאד  .עכשיו אני שותק
ורוצה לשמוע אות אומר לי מה דעת עלי".
הוא מקמ את שפתיו ,מחדד את פניו ,הול ומוציא אותו מדעתו .יוני
סוקר אותו במבט נוקב .לא ,הוא לא ירשה למטופל שלו לגרו לו להשפיל
את עיניו .לא הוא נתו בחקירה תחת אזהרה עכשיו ,א $כי ייתכ שיוסי
יודע.
ממשי להתבונ בו במבט חודר ,מצפה למוצא פיו ,אבל יוסי שותק.
משהו ביוני רותח ,משהו ביוני זוע ,$משהו בו עוד רגע יתפר .מה קורה
לו ,מה?
"יוסי ",הוא אומר לבסו" ,$תראה אי אתה מזמי אותי לתקו $אות.
עד שלא תהיה כא מלחמה ,אתה לא תירגע ,וזה לא בגלל שאתה רוצה
מלחמה  תאמי לי שאתה לא רוצה מלחמה  זה פשוט בגלל שאתה לא
מכיר משהו אחר ,משהו שאתה נורא רוצה ומתגעגע אליו ,שבשבילו באת
הנה ,וזה קשר ח וקרוב".
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ניסה ,ידע שזה נכו ,אבל לא ידע א זה יעבוד ,א יהיו ליוסי כוחות
לחדור אל מעבר לחומה המקיפה אותו .עכשיו הוא רוש לפניו בסיפוק
שרוצחי יכולי להיות אמפתיי לרוצחי .
דממה ...משהו קרה .נגע בנקודה .משהו בפניו של יוסי השתנה :נינוחות
שורה בה פתאו  ,פני המלחמה ִהתרפו מעט" .אתה יודע ",הוא פותח
בטו שקט" ,כמה אני מתגעגע לחור ,$להסתגר בתו הבית מפני הגש
הזוע ,$להסתכל בעד זגוגית החלו בערוצי המי שמפלסי
להתבונ בעצי

שכורעי

ברוח ולהיות לבד ע

לה דר,

עצמי .רק בשביל זה

היתה שווה הפגישה הזאת ",הוא אומר בביישנות" .אני את שלי גמרתי,
כעת תור".
כ ,באמת תורו ,אבל זה תור אחר ,תור של הבנה.
"הבנת אותו ",אמרה לו המדריכה" ,לקח זמ ,אבל בסו $קלעת בול,
וכשמביני מישהו נגמרות המלחמות .ועוד דבר אחד קט :בסו ,$כשהוא
אמר שעכשיו תור ,הוא נבהל כנראה מהקירבה ביניכ  ,זהו".
"פסיכולוג גדול ",צחקה נאדיה בארוחת הערב" ,את המתבגר הזה
מהשב"כ אתה מבי ,אבל אותנו אתה לא יכול להבי .ג אנחנו מתבגרי ,
ג

אנחנו מדינה בדר שרוצה עצמאות .לנו לא מגיע איזה אבא טוב

כמו שיבי אותנו ויעזור לנו לגדול? במקו זה מה אנחנו מקבלי ? רק
מנסי

למחוק אותנו .אבל אתה יודע ,עוד לא נולד בעול

המתבגר

שיוותר על חירותו".
  30
דני מגיע ,שולח יד עבה ולוח את ידה של נאדיה בטוב לב ובחו  .כמה
שהוא השמי בביתהחולי ! קצת יותר שפוי תחת מעטה התרופות ,אבל
השיגעו עלול לבצב בכל רגע.
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נעמד על רגליו העבות באמצע החדר ,לבוש גרבי צמר אפורי  ,שריד למה
שהיה פע

נתו בתו הנעליי

הצבאיות ,ובדובו שממנו אינו נפרד

לעול  .כ ,באמצע החדר ,מסיר את הדובו באיטיות שסיגלו לו התרופות
ותולה אותו בכניסה .מביט סביבו ומחיי ,מי שהיה פע

חבר שלו,

מחיי.
יוני ניגש וטופח לו על שכמו  טפיחה אחת שווה אל $מילי  ודני לא נע
ולא זע ,אולי בגלל המשקל ,ואולי בגלל הסכיזופרניה.
כבר נגע ,כבר טפח לו על השכ  ,יותר הוא לא יכול להשתמש בנשק הזה.
עכשיו התפקיד שלו הוא לדבר ,לבדר ,להכניס קצת חיי בריקנות הזאת.
ג לנאדיה אי כל הכוחות שבעול  ,הוא צרי לעזור לה ,זה חבר שלו.
דני פוסע בלאט סביב הקירות" .איזה ציורי ואיזה פסלי  ,וואו "...הוא
נרעש ,מתבונ מזווית העי במבטו המיוחד" .למה את כלכ עצובה?"
שואל פתאו .
יוני מתכוו ,מצטמרר :זהו שוב דני שלו ,שרואה הכול טוב ממנו ,זהו שוב
דני היש ,שדובר אמת.
"את חיה את הציור ,את חיה את החומר!" דני מנפנ $בידיו לכל עבר,
ממחיש את התפעלותו ממעשה ידיה ,ונאדיה מקשיבה ,אינה נבהלת,
מטה את ראשה הצידה לקלוט היטב את הצלילי .
שוב דפיקות בדלת ,הפע זה בטח ג'מיל .הביא מתנה  לא בא בידיי
ריקות  בונבוניירה מלאה חטיפי שוקולד בטעמי קר שוני  .כזה הוא
ג'מיל ,יביא בונבוניירה וישי חבילת נפ באותה נשימה.
"תכירו ",אומרת נאדיה" ,ג'מיל ,לוח חירות לשעבר ,ודני "...מהססת,
מחפשת את ההגדרה.
"גיבור בעבר ומשוגע בהווה ",הוא פולט בלי להניד עפע ,$וג'מיל מרי
גבה  אותו לא יתפסו מופתע  וה לוחצי ידיי בחו .
"השמ והרזה ",דני פולט שוב בשיא השפיות ,והפע

נראה שהצליח

להפיח חיו קליל בשפתיו של ג'מיל.
ה עדיי אוחזי איש ביד רעהו ,עדיי שותקי לרגע" .תראה ,תראה
איזה פסלי  ",דני גורר אותו לפינת החדר" ,מה אתה אומר?" עובר בי

117

הדמויות ,טופח עליה בקלילות וממשש באצבעותיו .מאז המשבר
הפסיכוטי שלו התחיל לגעת בכל דבר ,מבקש להרגיש הכול מההתחלה,
לראות א הוא קיי .
"מי בא בלהוריד ",ג'מיל מציע ,מפשיל שרוול ,מרי יד ארוכה שחומה,
מניע אותה לצדדי כבורג שמחפש את מקומו ,ולבסו $נוטע את מרפקו
אחר כבוד עמוק במרכז השולח.
דני מרי א $הוא ללא היסוס את ידו ,מצמיד את אצבעותיו הלבנבנות
השמנמנות אל ידו של ג'מיל ,פניו הולכי ומתנפחי  ,ושרירי עתיקי
הולכי ומתמלאי ד " .מזמ כבר לא התאמנתי ",הוא פולט בנשיפה.
ג'מיל מהדק את ידו כנסמ בקורה גדולה ,כפו קטנה משל דני ,ובכל זאת
הוא מנסה לחבק .באצבעותיו הארוכות הרזות .לא ,אי לו למסכ סיכוי
נגד דני ,אבל הוא עובד כעת בבניי ודני מקבל תרופות ,אז אולי.
אטאט הידיי נלחצות ,עדיי לא בכל הכוח ,עדיי שומרי על הכבוד.
"לחיי ",ככה דני אומר" ,לנצח ולחיי ,זה השילוב הנכו".
הנה כ $ידו של ג'מיל מכריעה מעט ,ודני מתאמ ,יורק ונוש ,$וממשי
לחיי כשהוא פוזל אל ידו.
"קדימה ג'מיל!" נאדיה קופצת" ,קדימה דני!" היא מייד מתקנת.
ג'מיל גוהר עתה על ידו של דני ,עוזר ע הכת ,$מנסה לסב .יש לו יתרו
קל .הוא מרוכז בתו עצמו ,בולע את המאמ בחיו ,ובחו נותרות רק
שפתיי דקות הדוקות .עדיי לא בכל העוצמה ,צרי לחלק את הכוחות,
לשמור ג משהו לסו ,$כ לימדו אותו בפת"ח .טומ מבטו בשולח ,לא
מיישיר מבט ,כ ג'מיל נלח תמיד.
"תרי את הראש ותביט עלי! עיני בעינק!" דני רוש" ,$תילח כמו גבר,
במלחמה לא מורידי

את הראש!" הוא נוע בג'מיל עיני זאב ,עיניי

בולעות ,שפתיי משורבבות ,אולי מהחו ומהמאמ ואולי מהלרגקטיל.
אפילו שידו היא התחתונה ,הוא מחפש את ג'מיל ,להיאחז במשהו ,בפניו,
בעיניו ,רק שלא יצלול אל תהומות הנשייה.
חש את ידו מחליקה בתו ידו של ג'מיל ,נצמד אליו ולא עוזב .כעת נדמה
לו שהוא בכלל לא מפעיל כוח ,פשוט אוחז בידו של ג'מיל ,וזה נושא אותו
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איתו אנה ואנה ,מנענע אותו בקונכיית כפו כבעריסה קטנה ,שומר עליו
כעל ילד קט ,שלא ייפול.
אגל זיעה ראשו נוצ על מצחו של ג'מיל בריח חרי $של קירבה .יחכה עוד
קצת ,עד שג'מיל באמת ירגיז אותו ,עד שג'מיל באמת ישפיל אותו בעוד
כמה מילימטרי  ,או אז תפרו ממנו האש ,זה כבר קרה לו בעבר ,זהו
הרגע של הכוח הלא שפוי.
שעות נוקפות בעצלתיי בביתה של נאדיה לאור העששית .ידו של ג'מיל
על העליונה ,והוא נזכר אי כשהיה ילד בדהיישה ,הגדולי בביתהספר
היכו אותו .הוא לא סיפר לאבא שלו ,ואחד מה הכריח אותו להביא לו
כל יו מתנה ,כל בוקר היה הוא ,ג'מיל הקט מכיתה א' ,צרי להביא
לילד הגדול מכיתה ב' מתנה .הוא לא סיפר לאבא שלו ,ורק עכשיו ,תו
כדי קרב ,הוא מבי למה א $פע לא סיפר ,רק עכשיו הוא מבי שג אבא
לא היה יודע מה לעשות ע זה.
"תגביר ,תגביר את הטלוויזיה!" דני מתיז ,מרפה לרגע את אצבעותיו
ומחזק את מאחזו ביד הצרה השחומה .הדופק שלו או של ג'מיל הול
ש  ,פעימות קצובות ואחידות ,מהדהדות בתו קונכיית הידיי ...
"צרי לזכור שה רוצחי  ",אומר הקצי הבכיר למראיי ,ששואל אותו
א אי לו הרהורי בקשר לתפיסת המבוקשי  ,שאות רואי ברגע זה
על המרקע" ,המבוקש הזה רצח לפני חודש יהודי ,והשניי

האחרי

רצחו עשרה מבני עמ בשבועות האחרוני  .אלה רוצחי  ",הוא אומר,
"ואני לגמרי של ע מעשינו ,וחו מזה ,הכול נעשה על פי חוק".
למע האמת ג
האמיצי

ליוני לא היה הרהור שני .הוא ראה את החיילי

מסתערי

לעבר

בתבונה ובשיקול דעת ,חיילי

מעולי

העושי מלאכת קודש .לא מוותרי ולא מרפי  ,וסו $הטוב לנצח.
פתאו

מתנפחי

פניו של דני ,לחייו מתמלאות סומק חרי" .$בש

הש !!" הוא צועק אל החלל ,ובתנופת פתע רבת עוצמה מעביר את ידו על
ידו של ג'מיל ,והוא על הגובה .בסתר ליבו כבר החליט שא הוא מנצח
בקרב הזה ,זהו סימ שהוא ינצח ג בקרב הגדול.
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תכ $הבית של המבוקש יעו $באוויר" .להכניס לה עד הסו ,$לא לרח ,
לעשות מפג כוח ",אומר מישהו מהחיילי " ,להראות לה מי הבוס כא.
ככה ,כ ,ככה לעשות לה  ,שלא יעזו להרי ראש!" והחיילי עוברי
עתה מבית לבית ,סוגרי על המבוקש ,כמו שצדי חיה...
ג'מיל בוהק מזיעה ומסרב להביט במרקע .הוא מקרב כעת את כתפו
ופרצופו אל דני כמתגרה ,לוח בכל כוחותיו ,ופניו הולכי ומתחדדי ע
המאמ .עורקי צווארו הולכי

ומתנפחי  ,הולכי

להתפוצ .זה מה

שישבור את דני ,שמישהו מתבונ בו מקרוב ,זה מה שיגמור אותו,
שמישהו מריח אותו מבפני  ,והוא מתקרב עוד יותר ,נוגע בו בעיניו
הגדולות ,התוהות ,גוהר עליו כממתיק עימו סוד .זו הקירבה שמחלישה
את דני ,הוא חש בזאת היטב בכ$ידו הלוחצת .כבר סגר את הפער ,ועתה
הוא הול וגובר ,מוריד אטאט את ידו של דני אל השולח.
"אני אתפוס אות בביצי !" דני שואג פתאו כשידו כבר כמעט הולמת
בלוח הע ,וידו של ג'מיל נרפית באחת ,ומתנחמת רפוסה במגע ידו הח
של דני.
זה הסוד! רק משוגע כמו דני יכול להיכנס לחדרי הלב האסורי  .עתה ידו
של ג'מיל הולכת ומאבדת את היתרו ,ודני מצר $ללא רח את משקל
גופו אל עוצמת ידו.
"זה אסור על פי חוק ",ג'מיל מוחה ,ומיתרי קולו בקושי נעני לו .עדי $לו
להיכנע בבתאחת מאשר לחוש את כובד ההשפלה טיפיטיפי .א לא,
הוא לא ייכנע ,עוד לא .ידו כמעט נחה על השולח ,רק עוד מילימטרי
בודדי  .ג א יפסיד ,לא ייכנע ,כזה הוא ג'מיל.
הוא חייב לשחרר את העניבה כדי שיוכל להילח " .נאדיה!" הוא קורא
בקול חנוק ,והיא ,באצבעותיה הזריזות ,מעסה את צווארו ומשחררת את
קשר העניבה.
ש  ,על המרקע ,ציד אד  ,בני עמו מובלי לטבח .הוא חייב לנצח ,בשמ
הוא ינצח .מי שקורא בשמ לא יכול להפסיד.
והנה הוא מתחיל לצבור גובה ,ידו משלימה את המרחק הדרוש לעמידה
זקופה ואיתנה על השולח .נוש ונוש $אל תו פרצופו של דני ,הוא לא
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ישכח את הסוד שגילה ,להיצמד לדני ,זאת הקירבה שמחלישה אותו,
זאת האינטימיות שפורקת אותו מנשקו.
יוני נשע לאחור ומלקק את שפתיו :זה מתקרב ,תכ $המבוקש ייתפס,
יושפל ויירמס עד עפר ,והסיפוק יבוא על מקומו .עכשיו אחד החיילי
תופס אותו בחולצה ,אחר נוע את הרובה לתו צווארו  רק שיעז לזוז.
עוד חיילי מצטרפי  ,מדגימי תפיסת מחבל :אחד אוחז ב(ערו ,אחד
בבגדיו ,אחד באיברהמי שלו ,כ על כל פני הוא מקווה ,א $שאי
מראי זאת בטלוויזיה.
החיילי מבצעי את מלאכת נאמנה .ה קיבלו רישיו להרוג ,כלומר,
רישיו לא לחשוב ולא להרגיש ,וזה ,יוני יודע ,רישיו מהסוג המהנה
ביותר.
"את

יודעי  ",נאדיה ניעורה מתו קשבה ,כמשילה מעליה כסות

רדומה" ,הגורל משחק איתי משחק אכזרי".
ג'מיל ודני עוצרי לרגע את מבט ומזדקפי  ,ידיה השלובות נישאות
כתור אונייה בלב י  .ה
ֶ
על פני השולח

נועצי

עיניי

בנאדיה,

המוטלת על הספה מול  ,מכורבלת בחולצת פלנל משובצת המונחת על
גו $שלדי שחו ...
"עד שאני לא אגלה מי רצח אותו ,עד שלא אפגש פני אל פני ע החייל,
לא אוכל להירגע .הרצח אירע בבוקר יו שישי ,אבא הל לתומו ברחוב,
והיו ש חיילי בכומתות אדומות ,שבאי מפע לפע לעשות מילואי .
"ביררתי וחקרתי אי החייל נראה ,אמרו לי שהיו לו עיניי

כחולות

ושיער חו ".
"יש סוד!" דני מכריז ,ומעסה את ידו של ג'מיל באצבעותיו השמנמנות.
"איזה סוד?" נאדיה תוהה.
"משוגעי א $פע לא עוני על שאלות ",דני מסביר" ,משוגעי יודעי
את האמת בלי להסביר".
והוא מספר שכל הזמ יש לו בראש תמונה של ע בשלכת ,הוא אינו יודע
למה ,פע אפילו צייר את הע ונת את הציור במתנה לנאדיה .חיי ,
המטפל שלו ,הציע לו ללכת ע

האסוציאציות שלו ,והוא אומר שבכל
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פע שהוא עושה זאת ,הוא מגיע בסו $למבוי סתו  ,כמו שמגיעי לקבר
ולא יודעי מי נמצא ש .
הוא מכיר כל ָשעל בגדה ,והכול התחיל כשפע טייל ש  .זה היה סמו
מצבה ,והיתה
למילואי שהוא עשה ע יוני ,והגיע לע בשלכת ,ומתחתיו ֵ
לו הרגשה מוזרה שנעשה כא פשע מחריד ,שהוא ,דני ,שות $לו .מאז הוא
התחיל להתערער ולהידרדר.
נאדיה קפצה ושאלה איפה הקבר הזה.
דני תיאר לה את המקו  ,והיא מייד זיהתה שזהו קבר אביה ,וכול היו
המומי .
דני שב ומתבונ בפליאה בכ $ידו המזיעה האוחזת זה זמ רב ברפיו בידו
הדקה של ג'מיל .לרגע הרדי את דריכותו ,הפקיד את אמונו בידי ג'מיל,
הפנה לו את הגב ,והוא לא נע בו סכי.
"אפשר להפנות לערבי את הגב ולא קורה כלו  ,ראית ?!" הוא קורא
בהשתוממות,
"ראינו ",הוא שומע מישהו עונה מאחורי גבו ,מתו גרונו .מראשו שלו זה
בא ,כעת הוא בטוח ,מראשו שלו זה בא.
"שמעת ?!" הוא מזדק $לרגע ,מאדי  ,ומייד מחוויר" ,שמעת

את

הקול?! מאיפה זה בא?" הוא לא יודע ,הוא באמת כבר מבולבל.
"לא שמענו כלו  ",משיב לו יוני.
"ג אני לא שמעתי ",אומרת נאדיה כמתנצלת ,ורק ג'מיל שותק.
"ג'מיל ,מה אתה שותק? אתה שמעת את הקול?"
ג'מיל לא נע ולא זע ,אוחז בכ $ידו של דני ואינו מרפה.
"ג'מיל ,תענה לי!" דני צורח אל תו פרצופו כילד קט המנסה לחל
מאביו סימ חיי  ,ומייד נסוג מכוו אל תו עצמו.
ג'מיל שותק ,שמורות עיניו מתבוננות ,כבויות ,אולי כדי להסתיר את
החמה .הוא למד לדבר בשתיקה ,מאז
הסערה ,אולי כדי שלא לעורר את ֵ
שזוכר את עצמו הוא נות לרווחי

בי המילי

את הבמה ,הוא יודע

שכעת שתיקה זו המלה הנכונה .אולי רק הוא באמת מבי שזה לא יעזור,
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שדני צרי להחליט לבד מהיכ באי הקולות ,מבחו או מבפני  ,מג'מיל
או מדני.
"מה אמרתי?! כבר שכחתי ",מתמרמר דני" ,מה זה היה? על מה דיברנו?
תעזרו לי! אני חייב לדעת!"
אז הוא שב אל ג'מיל ותוקע בו עיניי גדולות ,מחזק את אחיזתו בכ $ידו.
מה שבטוח ,הוא שוב מוכ לקרב.
סוקר את נאדיה ואת יוני ,שמביטי בו בפני ריקי  ,ורק עכשיו הוא חש
את עוצמת ידו של ג'מיל ,נוגעת ,מחכה ש  ,ממתינה שיָקו  ,שיתאושש
כמו בקרב הוג ,כמו בגורל משות.$
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במעלה רחוב מרכוס ,ליד התיאטרו ,הרגיש שהוא טובע בתו נעליו ,שט
בה לפני ולאחור .נעליי של ג'מיל ,גדולות כאלה ,וזאת היתה הרגשה
מוזרה ,כי נעליו של ג'מיל היו חומות ושלו שחורות ,וכ $הרגל של ג'מיל
רחבה ,ובכל זאת הפסיעות שלו היו גדולות מהרגיל ,והיציבה מתנדנדת
ומשועשעת כזאת ,כמו של ג'מיל.
כ עלה בעלייה ,תכ $יפנה לרחוב ד'ישראלי ויגיע לביתהחולי  .כ $ידו
להטה ,הרגיש אותה לחה ומחליקה .ניסה לנגב אותה במכנסיו ,להיפטר
ממגעו של ג'מיל שדבק בו ,אבל זה לא עזר ,כי עכשיו היובש של היד הציק
לו ,והוא התחיל לחשוב שיש לו יד של ערבי ,מיובלת ומיובשת כשל פועל
בניי.
ליד התיאטרו עמד לרגע לשאו $אוויר לפני העלייה ,להתבונ ברחבה
הגדולה ,שעוד מעט ת7אר באור צהוב ,ובפסל המחודד הניצב במרכזה,
מי פיסול מודרני המחדד תחושות של שליטה והתנשאות.
כשהיה ילד חשב לעיתי  ,חשש ,חשד ,שנניח הוא ערבי ,ילד כזה קט
ומלוכל ,ר בסימטאות ,משחק בשלוליות ,מרבי במקל לחתולי  ,יורק
על ציפורי  ,אבל כשגדל והתחיל להיות נקי ומסודר יותר ,זה עבר לו.
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ההרגשה הזאת חזרה אליו כשבא למחלקה וראה אי מביטי בו בעי
עקומה ומנדי אותו ,כאילו כול יודעי את הסוד הנורא ולא מספרי
לו.
עכשיו ,בירידה של רחוב ד'ישראלי ,דווקא כשחל $ליד המכו
הפסיכואנליטי הממוק מול ביתהחולי  ,הוא ידע שהאמת סו$סו$
יצאה לאור ,כמו שקורה באנליזה ,והיא היכתה אותו בסנוורי  ,והוא
נישא ע הגילוי הזה בירידה ,לרגע בהקלה גדולה ,כאילו אב כבדה נגולה
מעל ליבו ,מאפשרת לנפשו להשתחרר מבור שחור הפעור בתוכו.
ואול מייד אחר כ החל לחוש מועקה ,וכשהתחיל לחשוב על הפרטי ,
לא ידע אי יוכל להמשי לחיות ע הגילוי הזה.
נכנס וישב במועדו של המחלקה .היה כבר ערב ,והקרירות דבקה בקירות
הלבני  .התכרבל בדובו הכהה שלו ,לוג קפה שחור בלי חלב ובלי סוכר
שהכי לעצמו בפינת הקפה ,מנסה לגלות לפי האדו בשמי היכ נעלמה
השמש מעבר לגדרות ביתהחולי .
אז של $מכיסו מטבע והטיל .גבוה באוויר באלפי סיבובי  .כבר שני
הוא מתאמ בהטלה הזאת ,כדי שבאמת יהיה צדק<ָ .לי זה רוצח ,ע זה
גיבור<ָ ,לי זה ערבי ,ע זה יהודי .נדמה לו שהתבלבל ,אבל לא ,זה נכו:
ָ<לי זה אויב ,ע זה אוהב.
והיה חוש ,והוא לבד במועדו לאור העששית הקטנה ,מטיל שוב ושוב
את המטבע כלפי מעלה .היו פעמי שיצא לו ָ<לי ושוב ָ<לי ושוב ָ<לי ,וזה
היה טוב ונכו וצודק ,אבל היו ג פעמי שיצא לו ע ,ואז זרק שוב ושוב
כדי לשנות את הגורל ,עד שבסו $היה שוב ָ<לי ,וזאת היתה ההוכחה
החותכת.
ש<לי
מאוחר יותר ,במיטתו ,מתחת לשמיכה ,כמעט לפני שנרד  ,חשב ָ
בעצ מתחיל באות פ"ה ,וזה פלשתיני ,וע מתחיל בעי" ,וזה עברי ,והוא
לא יכול היה להירד וזה התערבב לו בחלומות.
בבוקר התעורר עיי ,$כאילו בכלל לא יש ,וניגש ללוח התרופות כדי
לראות א מופיע ש "דני" או "ג'מיל" .היה כתוב ש "דני" ,וזה הקל
עליו לרגע ,אבל אחר כ לא ידע א ב"דני" הכוונה אליו או אל ג'מיל,
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כלומר ,למי שהוא קורא לו ג'מיל ,והל לפינת המועדו ,התכנס בתו
עצמו ,ולא רצה לדבר ע א $אחד ,רק ע עצמו.
כשהיה ילד זה קרה לו ,ועכשיו הכול חוזר :מה יקרה א  ,נניח ,יבוא ילד
אחר ויגיד שהוא ג'מיל ,ויישבע בנפשו שזאת האמת .אי הוא ,ג'מיל ,יוכל
להוכיח שזה לא נכו ,שהוא ג'מיל האמיתי? והנה הוא שב הביתה ,והוריו
מביטי בו ואומרי שהוא לא הילד שלה  ,שטעה בבית ,והוא שותק,
פונה לאחור ויורד במדרגות.
עכשיו הוא מחכה בשקט לראות אילו כדורי נותני לו ,לפי זה יידע.
אבל כשהגיע אליו האח ע התרופות ,עבר לצד השני של השולח ,באופ
תמוה ,לא הבי למה .ג האח עבר לצד השני של השולח והגיש לו את
התרופות לצד כוס קטנה ע מי פטל.
כשגמר ללגו את הנוזל האדו שאל את האח" :א  ,נניח ,יש מלחמה,
אז כל צבא נע כלפי הצבא השני ומתקד  ,אז מה ,לא יכול להיות שה
יחליפו צד? והאח הקשיב ולא אמר דבר.
אחר כ ,בחדרו ,הרגיש שטמא לו בפה ,ושהוא חייב לרו לשירותי
לשטו $אותו במי  .ניגש ואמר את זה לאח ,והאח רק הזכיר לו ששתה
קוד מי פטל ,ואולי מזה מתוק ודביק לו בפה .דני חיי חיו גדול של
הקלה ,וכבר לא חשב שהוא ערבי ,וניגש לשירותי לשתות קצת מי  .לא
היה לו ספק שישנה כא יד מכוונת ,והוא חזר ושינ את מה שחיי ,
המטפל שלו ,אמר לו אל $פע  ,שלכל שיגעו יש הסיפור שלו ,ע עבר,
הווה ועתיד ברצ $העלילה ההול ונפרש לפניו ,ולרגע היה חלק מסיפור
שחייב להתבהר בסו.$
*
"דני ,התלבטנו איזה מינו של מלריל יש לתת ל .א נית מינו גבוה
מדי ,נסגור את כל החרדות של בקופסת התרופות ,וקיי חשש שבעתיד
תשוב להתנשא מעל כול בתהילת עול ותרצה להושיע את ע ישראל
לדורותיו ,וא נית ל מינו נמו מדי ,תמשי להיות משוכנע שאוטו
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טו עומדי להשמיד אות ,חרדה קיומית עזה ומלאת סבל שלא תאפשר
ל לתפקד ביו יו  .כדי שנוכל לעבוד כא בטיפול ,צרי לפתוח את
תיבת פנדורה של אטאט ,ככה שבכל פע ייצא רק שד אחד ,שנוכל
לטפל בו בזהירות וביעילות ,עד שנשחרר אות מכל השדי .
"מינו מדויק זה הסוד ,וא אתה מתכוו ,דני ,להחביא את התרופות
מתחת ללשו ולא לבלוע אות ,כמו שאתה נוהג לעשות ,בריא לא תצא
מכא".
דני מתבונ בחיי  ,המטפל ,ברו ,יודע שהוא מדבר מהלב ,יודע לזהות
זאת ,אבל מתעשת :לא ,הוא לא ייפול במלכודת התרופות ,הוא לא יל
שבי אחר חולשתו" .אבל אני אחליט על המינו ",הוא אומר בחשש זהיר.
"לא בא בחשבו ",חיי אומר" ,אתה לא מחליט בענייני האלה ,בשביל
זה יש צוות".
דני אינו מוכ לוותר ,הוא לא יפקיד את בטחונו בידיי זרות .הוא זה
שיחליט על גורלו ועתידו ,ויהי מה.
חיי מנגב את הזיעה ממצחו ,אי לו כוח יותר בשביל דני ,הוא לא יכול
יותר ,צוות של לא יכול יותר ,עול של לא יכול יותר ע השיגעו שלו.
"דני ",הוא נאנח בעצב" ,כמה קשה ל לתת בי אמו .עוד לא הבנת שאני
כא כדי לעזור ל ולא כדי להזיק ל?"
"זה לא אתה ,זה הצוות ",דני מתנצל.
"זה לא אתה ,דני ,זה ע ישראל!" חיי רוע " ,אבל זה אתה ואני ,לכל
הרוחות! על זה אנחנו מדברי  .בוא לא נתחבא מאחורי צוותי ועמי !"
נבהל ,ככה מעול

לא צעק על מטופלי  ,אבל הדני הזה מוציא אותו

מדעתו .הוא משתתק ,מתבונ בו ,לראות א לא עשה נזק ,והנה דווקא
עכשיו דני נראה לו רגוע ,משהו בו ִהתרפה.
"כשהמלחמה בחו ",אומרי לו בישיבת צוות" ,הוא נרגע ,זה מאשר את
חווייתו הפנימית .הוא יוצר מלחמה כדי להירגע ,הוא מזמי מלחמה כדי
לנוח .כעת אתה יכול להבי מדוע ידו בכול ויד כול בו".
לא ,הוא לא יכריז מלחמה ,ככה לא יהיה שלו  ,הוא יחכה בסבלנות ,הוא
יית אמו שיבוא יו שדני ישתפר.
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"טיפולי כאלה מתקדמי בקצב של ציפור החוצבת בסלע ",אמר לו
קולגה" ,כלכ לאט ,כלכ מעט ,וצרי הרבה סבלנות".
הוא יהיה איתו ,ג בישיבת צוות יילח בעדו ,שייתנו לו את הזמ שלו,
את הקצב שלו ,שלא יכפו עליו ,כי דר אחרת אי .יהיה שות $אמיתי
לסבל ,שות $אמיתי לחוויה ,אבל קוד עליו בעצמו להירגע ,לא להידבק
בחרדה ,לא להיסח $אחר מחול השיגעו ,לא לחשוב שדני נגדו ,ג א
הוא חושב כ .כמה שזה מידבק ,מחלת המלחמה ,כמה קשה להישאר
בשלו כשמישהו מכריז עלי מלחמה...
"תחשוב שהוא ילד קט ",אומר לו קולגה" ,זה יעזור ל להרגיע אותו.
הטיפול יקו

או ייפול א

תצליח להרגיע את הילד הזה ,א

תצליח

לטעת בו אמו".

  32
בוקר שבת ,ירושלי של חור $צלול וקר ,יוני נזכר בשלו ע ירד ,שהיה
ונשכח כאבק המיתמר בצידי הדרכי  .לסלע האדו דני כבר אינו יכול
לצעוד באישו לילה" .השלו הזה ממית את כל הגיבורי  ",הוא אומר
לה בהינ $יד.
"א אני לא אמהר לסיי את הפסל שלי ...א $אחד כבר לא מתעניי
בשלו הזה ,כמה אפשר".
"נאדיה ,הטבע האנושי לקח אתנחתה קצרה ,אבל הוא לא משתנה כלכ
מהר .מלחמה ושלו  ",הוא אומר לה" ,ה קוד כול בפני  ,בחלומות
הלילה ,בהזיות בהקי ,ש ה נרקמי ג כשאתה לבד ".אבל רוצח זה
באמת ,הוא שב ומזכיר לעצמו בשקט.
הוא פורש מפה על השולח ,תר אחרי מחנה דהיישה .לבקר את קבר אביה
היא רוצה ,לראות מה קורה לכליל החורש בחור.$
"מה ייצא לי מזה?!" נאדיה מזדקפת ואומרת פתאו
מכוערת.

ועל פניה הבעה
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"ייצא ממה?"
"מכל האמנות הזאת!" היא פולטת בזע.$
זוק $גבה ועוד גבה .לא ,לא כעת ,רק שלא תתחיל ע

הייאוש ,ע

הכיעור .פוחד מהרגעי האלה כמו מאש ,כשפתאו היא פלשתינית זקנה
ומרירה ,כשרואי

את זה בפה הבולט ,בסנטר המתעקל ,בשיניי

היוצאות לקראתו ובעור הצוואר המתמלא נקבוביות ,ואז הוא לא יודע
מה לעשות.
מצח .נח על השולח ,חרוש קמטי

כגזעע יש ,מחשיכה את עיניה

בתו כפותיה" .אי לדעת צרי להיראות הפסל?" היא ממלמלת" ,זה
צרי לבוא מבפני  ,לעקו $את כל המחשבות ,כל ההגנות ,לפרו מהלא
מודע כמו חלו בהקי".
"זה הפסל של ",הוא משיב במשיכת כת" ,$את צריכה להחליט".
"אני עוד צריכה להתבשל ע זה .אולי נתחיל מהעיניי  "...היא אומרת,
"זה יותר קל .העיניי

של כחולות כמו הי  ,רואי

את הקרקעית.

כחול יפה יש ל ,אבל לא מספיק עמוק ,לא כחול של אוקיינוס ,כחול של
מי

רדודי  ,והריסי

של ,אני רואה אות

לפני ,שחורי  ,עולי

ויורדי בשקט ,כמו גלי שמלטפי את הי  .יש ריקנות בעיניי של,
אתה יודע"...
במעלה גבעת הטרשי

הוא מזדק $מההליכה המאומצת ,בולע אוויר

פסגות .בתי קטני מסודרי בעמק השקט ,מחנה דהיישה כתינוק יש
שעת צהריי  .פה וש בינות לבתי אנשי קטני בודדי  ,אולי ילדי ,
משמיעי

צרחות עורבי  ,מעפילי

במעלה הגבעה אחרי עז תועה,

משליכי לעברה אבני  ,מבקשי שתשוב.
"במעלה המדרו ,קברי  ",היא מורה באצבע ארוכה ,וקולה נישא ע
הרוח" ,א $אחד לא בא הנה .ג אנחנו ביו מ הימי ואחרוני ילדינו
ומכירנו יעברו מ העול  ,וא $אחד כבר לא יידע ולא יזכור ,כמו טיפת
מי שחוזרת אל הי הגדול .ליצור!" היא אומרת בזע אצור ,קופצת יד
קשה עטויה עור בקוע" ,ליצור!" היא מכה שנית ,והכיעור שב ומתרווח על
פניה" ,זאת התשובה שלי ,לפחות ,לגורל האכזר של הסו".$
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לא ,לו אי תשובה ניצחת כמו שלה ,הוא כבר למד שלרוצח אי תשובה
למוות.
נאדיה ניצבת על הגבעה ,מול המצבה ,מתנדנדת ברוח כבגד תלוי על קולב.
רוח קרירה פוגגה את בכיה ,ייבשה את דמעותיה החמות ,סרקה את
(ערה השחור לאחור .את עצמה היא אוכלת ,עכשיו זה ברור לו ,עד
העצמות היא מכרסמת .רק אז ,לאחר שסבלה די ,מתקשחת ומזדקפת אל
מול העול  :נאדיה שלו כפי שראה אותה ש  ,במילואי .
"מתי הוא נהרג?" יוני שואל כשאינו רואה תארי על המצבה.
"למוות של אבא אי תארי ",היא אומרת" ,זה סיפור שנמש".
"אבל מי רצח אותו?!" הוא כועס" ,את חייבת לגלות".
פרשו שמיכה לצד המצבה ,תחת ע .נאדיה חילצה מהתיק פיתות
ול ָ>נֶה וזעתר ומעט זיתי שחורי וירוקי נוטפי שמ.
שטוחות גדולות ָ
אחרי ששבעו נשכבה על השמיכה ,ויוני כר את עצמו סביב ,.הניח ראש
על כתפה ופיתל את גופו לצידה כדי לחוש בנוח.
בגבעות סביב רחשה מלחמה ,מתנחלי וכפריי יידו אבני אלה באלה,
נשמעו ג כמה יריות .יוני צעק לה  ,כמו שאביו היה צועק" :שקט! שקט
כבר!" ואחר כ "אוסכות!" וה

המשיכו בשלה .

ידע שעד שלא יבוא איזה גדול ויעשה ש

סדר ,יחטי $לכול

וישלח

אות הביתה ,לא תיגמר המהומה ,כי ככה זה ע ילדי .
בלילה נזכר במצבה העשויה שיש לב ,בכליל החורש העירו

הניצב

מעליה ובשמי הקודרי שעטפו אות  ,ושלח יד רכה וליט $את עורה
השחו של נאדיה.
"לא ",היא אמרה ,ספק ערה ספק ישנה" ,אתה נשי כזה ,איכס".
יוני מנסה לחיי אל הגבעות כדי להקל את העלבו .שוב פצעה אותו ברגע
של קירבה; שוב למד שאי לסמו עליה.
"ומה שאת רוצה זה איזה רוצח שיתפוס אות ויכניס ל ככה טובטוב!"
הוא יורה בכל הכוח .אלוהי ְ ,למה שהיא גוררת אותו.
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נאדיה מחייכת אליו בתשוקה כואבת" .טוב ,מה אפשר לעשות ,אתה לא
כזה ,זה מה שיש".
"כשאני רוצה לעשות ל ככה את לא מסכימה".
"בטח ",היא מגחכת" ,זה כל העניי .ג ע ההוא לא הייתי מסכימה,
אבל הוא לא נשי כמו ,הוא יודע מה לעשות".
ככה היא מתגרה בו ,ערבייה ,זה מה שהיא מכירה ,מזמינה אותו לאנוס
אותה ,לועגת לו שאינו עושה זאת ,ועכשיו עומד לו כמו שלא עמד לו מאז
הרצח ,והוא בועל אותה על המצבה של אביה ,כשעור .הח מוטל על
השיש הקר ו(ערה השחור פזור בי האותיות המסותתות באב הלבנה.
רוח קרה מצמררת את עורו והגבעות הפרושות משתקפות באישוניו ,והוא
אומר לה שבחיי לא נהנה כמו שנהנה הפע  ,ושהוא לא ישכח את הרגע
הזה לעול .

 33
הנה יוסי נכנס בצעד מהוסס ,מתיישב בחשדנות ,במתינות .זאת לא אותה
ההופעה שאיפיינה את המפגשי הקודמי  ,זה לא אותו ביטחו של פע .
"רציתי לספר ל על שיחה שהיתה לי ע איזה פלשתיני ",הוא פותח,
"מישהו שבעבר היה אצלי בחקירה והיו

הוא אחד מראשי שירותי

הביטחו הפלשתיניי .
"אנחנו עובדי

אית

עכשיו בשיתו $פעולה ,והשינוי הזה לא כלכ

פשוט .הנה ,עד לא מזמ הוא ישב מולי כפ7ת באזיקי  ,אני מדובב אותו,
והוא כרגיל ,מזמר ,ועכשיו  מפגש בי שווי  .כ ",הוא נאנח" ,זה לא
קל".
למד להכיר את לשו ההמעטה של יוסי ,יודע מה זה בעבורו "לא קל".
"אז מה הורג אותי ,יוני ,שהוא ,הערבי הזה  לא משנה אי קוראי לו 
יושב מולי כנציג של הרשות הפלשתינית ,אנחנו דני בלכידה משותפת
של מחבלי  ,והוא ,בכבודו ובעצמו ,יושב מולי כמו פע  .אתה מבי למה
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אני מתכוו? אותו פחד בעיניי  ,כאילו כלו לא השתנה ,אותה הסכמה
שבשתיקה ,אותה התרפסות ,הכול אותו דבר .אלוהי ישמור ,הוא שוב
מרבצו".
ִ
מעורר אצלי ,כמו פע  ,את הרשע הרדו
קולו של יוסי הול וכועס ,אולי על הערבי הזה שלא מסוגל לדבר איתו
בגובה העיניי .
"...ואני יודע ,והוא יודע ,שהוא רק מחכה לסימ של חולשה ופייסנות
מצידי בשביל לסגור איתי את חשבו הדורות .רק ככה צרי לשמר אותו,
ע הפחד בעיניי  ,באיזו העדי הזה של השוט והגזר ,לא יותר מדי ולא
פחות מדי ,שלא יאבד תקווה ושלא יתנפח .זה מה שאני רוצה לספר ל,
ככה זה כשאתה שותל במישהו פחד ,זה לא עובר לו לעול ".
רואה את הפחד הניבט מעיניו השחורות של יוסי ,ג ממנו הוא מפחד,
מחכה לרגע שבו יוכל להסיר את עולו מעל צווארו ,או אז יינת מטר של
שנאה.
מוטל על כיסאו ,מנסה לקחת קצת אוויר לפני שייכנס המטופל הבא.
"אנחנו חזקי רק א אתה חלש ",יוסי אמר לו" ,אנחנו גיבורי רק א
אתה מפחד מאיתנו .אבל א אתה לא מפחד ,אתה מגלה מה שמשתפי
פעולה גילו ,שאנחנו מפחדי
האשליה שבנינו לעצמנו ,עול

מהצל שלנו ,הולכי

לאיבוד בעול

של כוח מדומה המסתיר חולשה

אמיתית".
על מי יוסי דיבר ,עליו כמטפל או על השב"כ?!
*
אחר הצהריי יוני חוזר הביתה ,דוהר במעלה המדרגות ,בקצב החבטות,
אחת שתיי  ,אחת שתיי  ,טיח נושר מהקירות ,והוא מתפר מבעד
לדלת...
במפסלת ,במכה הנכונה ,לא חזק מדי
נאדיה לא נעה ולא זעה ,מרוכזת ִ
המפסלת ומרעידה את אצבעותיה.
ולא חלש מדי ,לופתת בחוזקה את ִ
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מכוונת עוד רגע את ידה הממשיכה לרטוט כחתול המתכונ לזנק על
טרפו ,ש את שריריו במקומ ופורט עליה אחד לאחד...
"אוי!" היא נאנקת ,זועקת" ,תראה מה עשיתי ,איזה חור בבט עשיתי
לו!"
סוקר את הפצע בעי מקצועית ,מעביר אצבע בוחנת על נקבוביות השיש
שזה עתה נחשפו לאוויר העול  ,עדיי לחות ולוחשות ,עדיי צמיגות
ודביקות ,ונאדיה מביטה בפצע ורואה את אביה שוכב מתבוסס בדמו ואת
החייל בודק את הפצע באצבעות ברזיליות ,בגו $נוקשה ומרוחק ,בהבעה
קפואה.
34
ממתי ליוסי ,ממתי עד בוש .זאת הפגישה השנייה שהוא אינו בא אליה
ואינו מודיע דבר .התקשר אליו לביתו ,המשיבו אמר שישאיר הודעה
והבטיח שייענה בהקד  .אולי ישלח מכתב שימתי לו בתיבת הדואר?
כבר ניגש לבדוק :היא מלאה מכתבי עד אפס מקו  .אולי לא יש בבית,
אולי נעל ויד השב"כ במעל? פע קרא על אפשרות כזאת ב" "1984של
ג'ורג אורוול .תכ $ג אותו יעלימו ,הוא הבא בתור ,אבל לו לפחות יש מי
שידאג .יש קולגות שיקימו מחאה ,שיפגינו ,שלא ייתנו לדבר כזה לעבור
בשתיקה .ליוסי לא בטוח שיש חברי  ,משפחה ,מי שידאג ,חו ממשתפי
הפעולה שלו ,אולי.
ייצא לרחובות ,יכתת את רגליו ,יחפש אותו בכל פינה ,לא ייתכ שייעל
ככה ...יש לו רעיו ,מחשבה שהולכת ומתגבשת ,אולי חלו

בלהות,

משו שעד עתה סירב להעלותו על דל שפתיו :יוסי יושב בערבי שבלב,
שלאחרונה פוקדי אותו הרבה משתפי פעולה ,והוא נחרד.
אבל חייבי לחפש אותו .ייקח איתו את דני ,לבד הוא חושש ללכת ,וברגע
כזה ג דני טוב.
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"נמלה קטנה ניצבת במרכזה של מפה ,אתה שומע יוני ,מוקפת לשונות
אש זעירות ,פוערות פה ומתקדמות ,רצה אנה ואנה ,מסתובבת סחור
סחור ,מחפשת מפלט מהחו הנורא .האש מלחשת ,מתקרבת ,נותרה לה
עוד פיסה קטנה לרקד עליה את ריקוד המוות ,אחוריה כבר נחרכו ,א
היא ממאנת לוותר ,מנסה להיחל ,להציל את נפשה ,אש מלחכת את
גופה ,זה הסו ...$התעוררתי אחוז בעתה".
מתבונ בו ,בדני :עיניו אש יוקדת ,הוא מזיע ,מצטמרר מהחו הנורא.
"יוני ,תגיד לי ,מה זה החלו האיו הזה ששב ופוקד אותי כל לילה?"
"מה זה מזכיר ל ,דני?"
"אני לא יודע ,שו דבר ,מי יכול לעשות דבר כזה לנמלה מסכנה? אה...
ערפאת! רק הוא מסוגל לעשות דבר כזה ,הוא אמר שצרי להבעיר את
האדמה מתחת לרגלי הכובש .יוני ,זה חוזה השלו

שהורג אותנו ,לא

נימלט ממנו חיי ".
החרדה הזאת מידבקת ,הוא מכיר את הוויברציות העוברות באוויר
מחולה סכיזופרני ,מכות ב עד שאתה נופל ,מרגיש אות עכשיו בבט.
אבל לא ,הוא יישאר רגוע ,ימשי לחיי ,יודע שאי לו תפקיד אחר בעול
ברגע זה כחבר ,מלבד להרגיע את מה ששו אמא מעול לא הצליחה ,את
אותה חרדה קיומית שאי לה גבול.
"...והיה לי עוד חלו  ,יוני ,נפלתי ונפלתי ...ואי ידיי איתנות שאוחזות
בי ,אי ביטחו באיש ,אי קיו בדבר .פחדמוות לופת אותי ,גופי
מצטמרר ,מחשבותי מתערפלות ,מה נותר לי לעשות? חדלתי לייבב,
נאחזתי בגו $שלי ,בתשוקותי ,הכול קפוא ,הגו $נוקשה ,ג הנשימה שלי
כבדה .זהו ,זה הסו".$
יוני פוער את אישוניו ומחכה ,מביט בו בעיניי טובות .לא ,הוא לא יפרש,
כל מלה שיאמר עתה תחזור אליו כבומרנג .דני אינו יכול להכיל מילי ,
הוא צרי מגע ,הוא צרי עיניי חמות ,אוהבות ,זה מה שהוא צרי.
דני ממשי ,ממשי להצי ,$ממשי לדבר ,ממשי לשטו $את הכול בי
של מילי וחרדה ,ורק יוני יושב ומביט ,כ ,לאטלאט ,דיבור הול
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ופוחת ,שקט הול ומשתרר סביב ,כעת ג דני לא מדבר ,שותק ,בוכה,
חרד על מר גורלו.
רק אחר כ מתפנה יוני להרגיש את חרדתו שלו ,ג הוא לא פטור מזה,
ג לו יש תהלי שלו משל עצמו.
"דני ,דני אולי זה לא הזמ ,אבל אני צרי את עזרת ".ג לו נשמע מוזר,
לבקש ממנו עזרה ברגע זה...
והנה דני מזדק ,$מביט בו בעיניי שפויות ,באותו מבט צלול הזכור לו
משני  ,והנה הוא מתייצב לצידו כבאות ימי רחוקי .
מפע ָ ,
מספר לו על יוסי ,ודני שואל בפשטות א ברצונו שילווה אותו אל הערבי
שבלב.
יצאו מביתהחולי
חולפי

טלביה ,הלכו במעלה רחוב ד'ישראלי ,ועתה ה

ליד המכו הפסיכואנליטי .כא ,במכו הזה ,היה פע תלמיד.

נזכר שבאחד השיעורי
מלחמה נאחזי

בשיניה

דיברו על אות
ובציפורניה

חולי

פסיכוטיי

במציאות ומתפקדי

שבזמ
טוב מכל

הנורמלי  .מלחמה בחו מאשרת את המציאות הפנימית שלה  ,הוא
יודע ,מלחמה בחו מאשרת את המלחמה הרוחשת בפני  ,ולכ ה
מצפי ומוכני טוב מכל אחד אחר.
חולפי ליד בית הנשיא ובית ראש הממשלהֵ " .עיזר לא עוזר ויצחק לא
צוחק ,אתה חושב שזה מקרה?" דני שח בנימה משועשעת" ,אני מכיר
אות ,אתה חושב שהכול מקרי".
פנו שמאלה לקינג ג'ורג' ,דני בחר ללכת על המדרכה של ביתהכנסת
הגדול ,ויוני לא אמר על כ מאומה.
"אני יהודי שבלב ,אני ערבי שבלב "...מה הוא ממלמל ש לעצמו ,ג קיר
חדרו היה מלא כרזות ישרות והפוכות בכל מיני צבעי .
"אתה רואה ,יוני ,הקיר שכולו שחור ,זה הערבי שבלב ,הקיר שכולו ורוד
 אולי אני צרי לשנות את הצבע לתכלת  זה היהודי שבלב ,וה נפגשי
ש בפינה ,ליד המשקו .$זה הכול ,זה כל מה שרציתי להגיד ל.
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"תשאל אותי ,אבל מהר ,מי אני ,ותראה שאני לא מתבלבל :אני יהודי
יהודי יהודי יהודי .תגיד הרבה פעמי 'יהודי' ,ותראה שיוצא ל 'ערבי',
אתה מכיר את המשחקי האלה? תנסה ,יוני ,תנסה? הנה ,תראה".
דני אינו מפסיק לדבר ,אינו נות לו להכניס מלה.
"...יהודי יהודי יהודי יהודי יהודי ,אתה שומע מה שאני שומע? ערבי ערבי
ערבי ערבי".
לא ,יוני אינו שומע ,הוא שומע רק "יהודי"" .דני ",הוא מנסה לומר
בשקט" ,הערבי זה לא מהיהודי ,זה בטח מבפני  ,משהו כזה שמצטלצל
ל מאחורי האוזניי  ,בתו הראש".
הפוסעי

"די!" דני צועק פתאו  ,וקומ האנשי

לפניו מפני

לעברו

מבט" ,אני לא יכול יותר ".הוא שומט את ידיו ומכה על ירכיו בייאוש.
"אז מה ,כל החיי נגזר עלי להסתובב בעול כשבתוכי אני שומע 'ערבי
ערבי ערבי'"?...
"דני ,תירגע ,זה יעבור ,הלרגקטיל יעזור "...יוני אומר בשקט ,אבל ג
הוא לא מאמי שזה יעבור ,הוא יודע שזה לא יכול לעבור ,הוא יודע
שמאותו ערבי שבלב איאפשר להימלט ,א $אחד לא יכול להימלט ,אפילו
לא בעזרת תרופות ,וא

הוא מגיח ומשתלט פע

אחת ,אתה אבוד,

לעול יותר לא נית להשיב את השד אל הבקבוק.
"יוני ,למה אתה אומר את זה?" דני שואל.
הוא לא יודע אפילו א אמר ,אבל א לא אמר ,אי דני שמע? זה כבר
קרה לו כמה פעמי איתו ,ג הוא כבר מתחיל להתערער ,אולי ג השד
שלו כבר מצי החוצה.
"אתמול זה לא היה ערבי ,יוני ,אתמול זה היה יותר גרוע ,אתמול זה היה
שמאלני ",דני ממלמל ונוע בו עיניי

של פחד" ,שמאלני שכל הזמ

טירטר לי במוח מהבוקר עד הערב ,נאצי כבר היה יותר טוב .אז כל היו
הלכתי ואמרתי' :ימני ימני ימני ,אני ימני אני ימני אני ימני',
וכשהפסקתי לשנייה ,מייד שמעתי' :שמאלני שמאלני '.מה אתה אומר על
זה ,אולי ג שמאלני מסתתר אצלי בלב?
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"אבל כשאני עומד מול ,אז שמאל שלי זה ימי של ,ולהפ ,אז מה זה
אומר ,יוני?
"אה ...עכשיו אני מבי!" הוא קורא ,ומעיניו קור האור" ,כמו שערבי שלי
זה יהודי של ,נכו? תגיד נכו ,יוני ,בחיי!" הוא מתחנ" ,תגיד נכו! אז
א

אני אסתובב ,אני אהיה שמאלני כמו ,וא

אתה תסתובב ,אתה

תהיה ימני כמוני .אז למה תמיד חשבתי שאני רק ימני?!"
דני התחיל לזמר בעליזות פזמו שיוני לא הכיר:
"ירושלי רבת השני
ירושלי רבת המשוגעי
את הכול כא מכירי ,
מכל העול לכא באי
להתאשפז כא ,משיחי ".
*
בביתהקפה הערבי שבלב הסב יוסי אל השולח בצוותא ע

משתפי

פעולה שהכיר .בחר מקו בחו ,במעבר הומה מאד  ,הזמי קפה שחור
קט וחזק ע הל .היו הוא הול לשתות כמוה  ,להיות כמוה  ,להיות
אחד מה .
התקרבו בלאט ,עצרו מעבר לפינה ,מציצי

בזהירות" .יוני ,הוא ממש

השתגע ",דני לוחש" ,ככה לאור השמש ,חשו $לעי כול .הנה ,תראה,
תראה ,יוני".
ראה אי ערבי אחד עתיר משמני  ,עטור זיפי  ,חובט ליוסי בחדווה על
קודקודו" .יא מניאק!" הוא קורא ,וכול מריעי .
עכשיו ה משחקי בקופסת גפרורי  ,מעמידי אותה בשולי השולח,
מכי בחצי .הבולט ,ומצפי שתנחת על קודקודה .עכשיו התור של יוסי,
הוא מציב את הקופסה והול בה מתחת .היא מרחפת ,מתהפכת ,ונעמדת
על ראשה.
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"רמאי! כזאב אתה ,יא יוסי ,אנחנו עוד נראה ל!" צועקי מכל עבר.
ידיי

שלוחות אליו ,אוחזות בחולצתו הלבנה ,פורמות את כפתוריו,

נוברות בשיער חזהו ,והוא ,כ נדמה ,לא נע ולא זע ,מפקיר את עצמו
למגע  .הנה ,אחד נוס $ניגש אליו מאחור ,מחבקו חיבוק של דוב בצווארו
ולא מרפה .צחוקי מכל עבר ,ג יוסי צוחק ,משתנק ,מתאד וממשי
לצחוק.
עכשיו מישהו מוציא סכי ,מניח אותה על השולח" .מי כא גבר ,שיפרו(
את האצבעות!"
אחד מתנדב .יוסי מעביר את הסכי במהירות ודוקר את השולח אל בי
האצבעות הפסוקות.
"עכשיו התור של ,יוסי ,יא מניאק!" מכריז קול ,ומזכה אותו בצ'בחה על
הראש.
יוסי מניח את ידו בחגיגיות .אחדאחד ה

עוברי

בי אצבעותיו ע

הסכי ,ואיש אינו פוגע בו לרעה .הסבב נמש ,המהירות גוברת ,כבר לא
רואי

את הלהב ,רק יד ננעצת בציפורניה בשולח ממאנת לזוז ,יד

אדומה ללא קול.
"די! מוכרחי לעצור את הטירו $הזה!" יוני רוצה לרו אליה  ,לצעוק,
לשלו $את יוסי מש ולברוח איתו היישר לקליניקה.
דני אוחז בפרק ידו ,כאילו ממשש את הדופק ,חושש שיסתער לעבר ,
חושש שיאבד א $הוא את עצמו לדעת" .לא ,מישהו אחר צרי לעשות את
זה ",הוא אומר בקור רוח" ,לא אתה ולא אני .ג'מיל החבר של ,הוא יכול
לעזור ,אותו ה יכבדו ,את פיו ה לא ימרו ,לו יש מלה אצל ".

  35
"אתה הצלת אותי ,שלחת את ג'מיל ,נכו?" יוני מאשר בניד ראש" .הוא
פיזר את כול במחי יד ,היית צרי לראות אי נז $בה על כ שבעיד

137

השלו

ה  ,במיוחד ה  ,משתפי הפעולה ,רוצי

לחסל חשבונות ע

המפעיל.
"...קצת נרגעתי מאז השיחה האחרונה שלנו ,הירהרתי א

לסיי

את

העבודה בשב"כ .אני מרגיש שאולי הגיע הזמ ,זה לא קשור לטיפול,
חשבתי על זה עוד לפני כ .אתה יודע ,העבודה בשב"כ דומה לטיפול ,אולי
אל ללמוד פסיכולוגיה ,ג אצלנו צרי להבי את נפש האד ".
יוני רוצה לקפו ,להתערב ,ולא ,ימתי עוד קצת...
"...וכמו בטיפול ,נתעניי בעברו ,נקשיב לסיפור שלו על משפחתו ,ננסה
לעזור לו בבעיות שלו ,תגיד לו שיהיה בסדר ,שאתה תדאג לו ותעזור לו,
תשלה אותו שוב ושוב בקול רגוע ובנימה בוטחת.
"במצב זה בחדר החקירות ,כמו כא ,יש כוח עצו לכל מלה של .הנחקר
צמא לדמות הורית חמה ותומכת ,מנסה להיאחז בקרש הצלה ,שלא יטבע
ויאבד .ג אני יודע מה זאת העברה .כמו כא ,ג אצלנו ,וא $יותר ,הרי
אתה אחראי לשלומו הפיזי ,לאוכל ,לקקי ולפיפי שלו ,הוא חוזר להיות
תינוק שצרי לבקש רשות ללכת לשירותי ולספר לאמא כמה הוא צמא
ורעב.
"כמו אצל ,זה סוד חדר החקירות על רגל אחת :אתה זה שמכה אותו
ומתעלל בו ,וממ הוא מבקש נחמה ,אלי הוא ר להטמי את הראש
בחיק ולמרר בבכי על מר גורלו".
מתבונ ביוסי :הוא מדבר כלכ בשקט ,כלכ בשפיות ,אבל לא על מה
שקרה איתו ,לא על ייצר המוות המקנ בתוכו.
"יוסי ",הוא אומר לו" ,אי אתה מבי את מה שקרה?"
"מה קרה?" הוא מיתמ " ,אה ...הסיפור הזה שהצלת אותי .כ ,באמת
הצלת אותי ",הוא אומר בחיו.
"מה הצלתי אות?!" יוני זוע " ,כמעט חיסלו אות!"
"לא לא ,אל תגזי  ,יוני .אני מכיר אות  ,זה לא בדיוק ככה".
"זה בדיוק ככה!"
"טוב ,כ ",יוסי מודה עכשיו בביישנות מסוימת" ,זה באמת היה צעד לא
נבו".
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"לא נבו?!" יוני שוב זועק.
יוסי נרתע לאחור בכיסאו ומחריש..." .אולי רציתי למות ",הוא אומר
פתאו

בשקט" ,אני מרגיש שאני לא שווה ,שמתחת לכל היוסי הזה,

חוקר שב"כ ,מה מסתתר ?...ערבי קט".
יוני מצטמרר :ערבי קט ממא לעזוב אותו ,לא שלא יפנה ,הוא שומע
שמדברי על ערבי קט.
"תבי ,יוני ",יוסי מרי

קמעה את קולו" ,אני ,בתוכו ,בתוכו ,באמת,

באמת ,ערבי! נשמע ל מוזר ,אבל הנה גיליתי ל את הסוד שלי .זאת
הדר היחידה להרוג את הערבי הזה ,למות יחד איתו.
"די ",עתה הוא מרכי את ראשו" ,עכשיו בטח תאשפז אותי ,עכשיו בטח
לא תרצה לטפל בי יותר ,במחלות כאלה אתה לא תרצה לטפל".
יוני רוצה להרגיע ,רוצה להגיד משהו ,ולא יודע מה .כמעט סיפר לו שג
לו יש ערבי בלב ,שלכל אחד יש ערבי בלב ,אבל מי יודע ,אולי זה לא נכו.
וא כ ,מה זה יעזור .אפשר לטפל במחלה הזאת ,יש תרופה לפתולוגיה
הזאת ,הוא חושב לעצמו ,צרי רק לגדל את הערבי הזה ,לתת לו מקו ,
כמו לכל רגש אנושי ,לא לחנוק ולא למחוק ,והעיקר ,לא להיבהל.
"יוסי ,על עצמ אתה מדבר ,על חלקי ב שאתה שונא ,לה אתה קורא
'ערבי' ,זה הכול".
בחר בניסוח פשוט יותר ,אבל זה לא מדבר אליו ,הוא לא פנוי לכ עכשיו,
אולי צרי לנסות משהו אחר ,דר אחרת .אולי ירו ע זה להדרכה.
סיפר למדריכה שליוסי יש ערבי בלב ,וג לחבר שלו ,דני ,יש ערבי בלב,
ולאחר היסוס קל התוודה בפניה שג לו יש אחד כזה בלב .המדריכה שלו
חייכה ואמרה שזה טבעי ומוב ,ושלכל אחד ,ג לה ,יש איזשהו ערבי
בלב.
"תבקש שיספר ל על הערבי הזה ,שיתאר ל אותו .תראה ,יעלו הרבה
חומרי

מענייני

שנית יהיה לפתוח ולהבי ,והכי חשוב ,שיבטיח ל

שהוא לא עושה שטויות עד שלא תכירו היטב את הערבי הזה ותפרקו
אותו מנשקו".
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"ג'מיל ,יא מניאק ,שוב עבדת בסגר ,יא בוגד אחד ,אנחנו עוד נראה ל,
כולנו נמקי ברעב ,ואתה עושה כס".$
די ,די ע המבטי האלה ,די ע הקולות האלה ,די! הוא כבר לא יכול
לסבול אות  .אז מה א יש לו תעודתזהות ישראלית? אז מה א הוא
מבני אצולת ירושלי ? זוכר עדיי אי השחית ובזז חנויות שלא נסגרו
לרגל שביתה ,הפחיד את כול  .מה קרה לו ,מה ,הפ למניאק ,שטינקר,
משת $פעולה?
טוב ,זה עיד השלו  ,הכול השתנה .בס הכול כס ,$צרי לחסו משהו,
אחרת אי לו סיכוי .אי יתחת ,אי יבנה לו בית ומשפחה ,אי ידאג
לילדיו?
"דואג לעצמ על חשבו האומה ,אה? יא מניאק".
זה שבועות שהוא עובד בבניי .מכופ $את רגליו בגו ישר ,מקפיד על הרמה
נכונה ...כמו הומו ...שוב הומו .מאז החל תהלי השלו הוא הפ להומו.
אולי בעצ

מאז נרצח אביה של נאדיה ,הוא נשבר ונכנע ,ואולי הכול

התחיל מאז אותה חקירה במרתפי השב"כ ,קשה לדעת.
ישמור על עצמו בכל מחיר ,ימשי להרי

בגו זקו .$הבלטות האלה

הורסות אותו ,הוא יודע זאת ,תהלי שחיקה איטי ,אבל בטוח .בעוד כמה
שני יהיה סמרטוט ,איש לא ירצה אותו עוד ,ככה להשתמש ולזרוק.
היהודי הארורי  ,את הנשמה שלנו ה רוצי .
"ג'מיל ,בחיי שאתה גבר ",הוא שומע ומזדעזע כולו מהצ'בחה על הראש,
"לא אשה כמו כול פה ".מנהל העבודה גוהר מעליו ,מחיי בפה פעור
מנצנ בשיני זהב .מחזיר לו חיו קלוש ,ע חמישי בלטות על הגב הוא
מסוגל לחיי.
רוצה נשיקה .כל פע שמנהל העבודה מתקרב אליו ,הוא מרי את ראשו,
משרבב את שפתיו לעומתו ,חושב על נשיקה.
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זוכר עדיי את מבח הקבלה שעשה לו מנהל העבודה של הקבל ,אמר לו
שזה מה שהציוני דורשי ושהוא חייב לציית ,אחז באיברהמי שלו
חמישי

וביקש שירי

בלטות .הוא חרק שיניי  ,הצמיד את גופו אל

מנהל העבודה כדי להקל את הגירוי ,ועמד בהצלחה במבח.
בתו יו עבודה מכתת ג'מיל את רגליו בי השולחנות ,הריחות והמראות
של המדרחוב ,לרוות מעט נחת .חנויות יפות ,נשי נאות ,א הוא ,ג'מיל 
כ קראו לו הוריו  לא ב בית ,לא ב המקו הזה .נשי מתבוננות בו,
והוא במכנסיי

מלוכלכי  ,מאובקי  ,קשורי

בחבל ,חולצת עבודה

ושקית פלסטיק ובה מעט לח שנותר מארוחת הצהריי .
שוטר עושה את דרכו במעלה ,בא לקראתו ,חבילת יצרי בולטת ,ארוזה
היטב ,נצורה בשק ע כפתורי מתאמצי  ,זה מה שיש לשוטר הזה .מה
קורה לו ,מה ,שאינו יכול להסיר את עיניו מהחבילה הזאת ,נמש אליה
כבמטה קס .
חלו של חזיות נאות .קרב ומסתכל ,לא ,זה לא הטע
מתחיל להגעיל ,כלכ רזות ,כלכ בהירות.

שלו ,זה כבר

נושא את עצמו במורד הרחוב ,מפלס דר בי ההמו .ריח טוב עולה באפו
 סטייקיה  והוא עוצר מול לוח המחירי  .סטייק בפיתה   12שקל 
שעתיי עבודה.
מולו ילד קט מחסל ברעבתנות פיתה מלאה בשר .ג'מיל בולע רוק ,מוצ
את לשונו .מעול לא חשב קוד לחטו $אוכל ממישהו.
הנה השוטר ,עוד מעט יעצור אותו ,יעמיד -אל הקיר ע ידיי למעלה
לפני כול  ,ילט $את רגליו מלמטה למעלה .ג את זה אפשר לסבול ,יש
משהו נעי

בדגדוג הזה ,יש ג

משהו נעי

בכ שהוא עובר כל פע

בהצלחה את המבח ומחיי אל השוטר לאות תודה.
עיניי רצחניות שלוחות אליו .בעל המסעדה לא מבסוט שהוא מסתיר לו
את הנו .$בשביל מה לו להתגרות? משפיל את מבטו וצועד לאחור בצעדי
של כבשה.
במורד הרחוב ,קפה עטרה ,עוצר מול המרקע" .תעשו מחווה!" מתחנ
בטלוויזיה פלשתיני זק" ,מה איכפת לכ  ,לכ יש הכול ולנו אי כלו ".
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נזכר באביה של נאדיה ,המוטל ברחוב בשלולית ד  ,ואי שלא יכול לגשת
אליו ולעזור לו ,כי כדורי הגומי של האויב שרקו מעל הראש ,ואי
שנאדיה כבר לא שלו ,ואותו הפכו להומו .פרס מדבר עכשיו ,אומר בשקט
שערפאת הול בדר הנכונה ,והוא חש דמעות עולות ומטפסות בגרונו.
בפינת כיכר ציו קוראי לו במאור פני מעבר לדוכ :נווא ,$חבר ילדות
מדהיישה ,מוכר שווארמה בפיתה.
"הערב יורד ,ג'מיל ,יא אחי ,תרי את הראש!" מרי את ידו ע המזלג
השולה קציצות בצק מהשמ הרותח ,ומצביע אל השמי

המדממי ,

"אתה רואה את האדו בשמי ? זה סימ שעוד יו נשר".$
"ש  ,מעל הפחוני  ,בשלוליות החור ,$נווא ,$היינו חבורת ילדי ,
נושאי עיניי לשמי ומחכי למחר שיאיר .אז היינו כלכ ביחד,
והיו  ,לא יודע מה קרה ,זה לא הע שלנו .אני רוצה לשוחח ע מישהו,
ואי ע מי .כמה זמ יכול באד חי להתהל בי המתי ? איפה כול
הלכו ,לא ה נעלמו ,אי השתנו".
"כולנו עבדי של הישראלי האלה .ג אתה ,ג'מיל ,לא ברחת מהגורל
הזה .שוכבי בחיק  ,מריחי את ריח זיעת  ,מתי למגע וליטו.$
"בוא ,בוא ,תיקח קצת חומוס ,הנה אני מסדר ל מנה טובה ".פותח
פיתה רחבה ודוח $לתוכה כ $מלאה חומוס מהקערה ,מנה דשנה ,מוסי$
קצת חמוצי  ,ומושיט לו ביראת כבוד.

37
"נאדיה ,תספרי לי עוד מה היה כשהיית קטנה ",יוני מבקש ,והיא
מתבוננת בו בלחיי מלאות ,מחפשת דבר מה בעיניה ,ופותחת…

"ביתהספר היה רחוק מהבית ,מרחק שבע דקות הליכה .הלכתי ע
התיק על הגב ,מקצרת את הדר בי הבתי  ,עוברת ליד פחוני וגגות
מטפטפי

מלילה של גש  ,וקופצת מעל הגדר לגינת עבדאללה ,הגינה
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היחידה בדהיישה .העור שלי סמר מצינת הבוקר וה(ערות הזדקרו כמו
קוצי של קיפוד .נולדתי לבוקר של יו חדש ,שנות השמוני  ,אני הולכת
לביתהספר.
"למה תמיד ילדי מקצרי את הדר ,מטפסי על גדר ,קופצי מעל
אבני  ,ומבוגרי הולכי מסביב ,לאור השבילי ? הנה בא מולי איש
מבוגר .בטח אני אזוז הצידה ,לא הוא ,אני אפנה לו את הדר ,והוא יל
בדרכו ,אפילו לא יביט למטה .ככה ה

הולכי  ,המבוגרי  ,למי שלא

יודע.
"יש עוד תכונה אחת מוזרה בי התכונות שאספתי על מבוגרי  :למורה
שלי בכיתה ,כשעומד זבוב על הפני  ,היא לא מגרשת אותו .הזבוב יכול
לנוח לו ש

במש כל השיעור אפילו .הזקנות האלה ע

העור העבה

האדמד שצונח ונופל הרחק מהפני לא מרגישות כלו .
"וחו מזה ,אני תמיד רואה את המבוגרי לפני שה רואי אותי ,כ,
ככה זה ,אני תמיד רואה אות ראשונה ,כמו שילד פלשתיני רואה את
החייל הישראלי ראשו.
"הנה שייח ע'אר ,אי קוראי

לו אצלכ ? זה שממנו עושי

כתרי

ליומולדת"
"אספרגוס?" יוני שואל.
"ירוק דק כזה ",נאדיה מתלהבת" ,ג אצלכ ?" ויוני מאשר בניד ראש.
"פע

אחת חגגו לי יומולדת ,זה היה לפני הרבה זמ ,אני לא זוכרת

הרבה ,רק שעמדתי לבושה בבגדי יפי  שמלה לבנה ע פס בצבע בורדו
סביב הצוואר וגרביוני לבני ונעליי שחורות מבריקות ,ואמא השביעה
אותי שכל מי שבא להגיד לו תודה שהגיע ,לא לשכוח להגיד תודה .אני לא
זוכרת את היומולדת  בטח אכלו ש קצת ממתקי  אבל אני זוכרת
שאמרתי כל הזמ תודה ,ושילד אחד בכיתה צחק עלי שאמרתי כל הזמ
תודה.
"אבל היו אני בת עשר ,נא לזכור את גיל עשר ,נאדיה ,אני מבקשת ממ
לזכור את גיל עשר .בשביל שתזכרי ,את ל עשר צביטות ביד  ואחד,
תני ,תלאתה ,ארבע ...עשרה .הנה קיבלת עשר ,שלא תשכחי את הרגע
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הזה ,יומולדת עשר .עשר שני מהחיי  ,זה בכל זאת משהו ,זה לא סת ,
זה אולי שמינית מכל חיי ,א אחיה עד גיל שמוני  ,וזה כבר לא מעט.
"נניח א מישהו נולד עכשיו ,ואני גדולה ממנו בעשר שני  ,זה לא אומר
שאני אמות לפניו ,כי נניח הוא ימות אפילו בגיל שמוני  ,אז אני יכולה
לחיות עד גיל תשעי  ,כמו אבו קאס הזק אצלנו בביתהספר ,שאחראי
על המקהלה .בעצ עוד לא הפסדתי כלו מהחיי  ,או יותר נכו ,עוד לא
ביזבזתי כלו  ,כי זה כאילו שנולדתי עכשיו".
יוני מצידו מספר לה על ה(דרה:
"קצת אחרי ביתהספר בשכונת טלביה ,היתה ש בריכה דומה לסיפרה
שמונה ,מוריקה מהעשבי
מונחי

שצמחו על הקרקעית שלה ,שעליה

אוצרות שהלכו והצטברו ע

היו

השני  .לקחתי מקל של קרטיב

והשטתי אותו לאור דופ הבריכה ,רצתי אחרי המקל שחר לו דר
בנתיב המי  ,משתאה מיכולתו למצוא את דרכו ,מקרב אותו אלי בנזיפה,
שלא יימלט אל מרכז הבריכה.
"הנה נעמיס על הספינה נמלה ונשלח אותה בזר  ,כדי לגלות אי
מפליגות הספינות על פני הימי  .היא עומדת ולא זזה ,קפואה מפחד,
מנסה לסגת ,ושוב מי  ,על אי בודד היא ניצבת ועוד לא יודעת ,מנסה
לרו לאור המקל ,עוצרת על שפת המי  ,לא מוותרת ,שבה על
עקבותיה.
"רוח קלילה מטלטלת את המקל אנה ואנה ,שוטפת אותו במי  ,היא
עברה את הסערה בהצלחה ,יופי נמלה! אבל באיזה סערות היא יכולה
לעמוד?
"'שלו נמלה ',קראתי ,ודחפתי את המקל אל מרכז הבריכה' ,את יוצאת
להפלגה ארוכה .א תחזיקי מעמד ,המקל יגיע בסו $אל דופ הבריכה,
את צריכה לדעת את זה ,נמלה ,א תדעי ,תינצלי ,רק מי שיודע שורד'.
"אחר כ ניגשתי לאבא ושאלתי אי אפשר לעבור את כל החיי
לרצוח אפילו פע
מצליחי .

בלי

אחת ,ואבא אמר לי שזה לא בעיה ,ושכמעט כול
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"אבל אני שאלתי עוד פע  ,וטענתי שפע אחת ,במקרה ,בטעות ,בחיי
כלכ ארוכי  ,אני יכול למעוד ,ואז ,מה ,אני תמיד אקרא רוצח? אבל
אבא כבר לא ענה.
"אחר כ התחרטתי על מה שעשיתי ופחדתי שיבוא יו והנמלי האלה
יתפסו אותי ויתנקמו בי על מה שעשיתי .ייתכ שיעשו לי אותו דבר,
שאדע מה זה".

  38
נאדיה חיכתה לו במיטה ,אבל הוא ישב על הספה בסלו ובושש לבוא,
רצה לחכות שתירד  ,פחד שלא יעמוד לו .כל פע שהוא דואג לה כמו
אבא הוא לא יכול לשכב איתה ,ואולי רוח אביה המת נכנסה בו? נאדיה
כבר מזמ אמרה לו שה דומי .
ניפנ $בידו כדי לגרש את הרוח ולהפסיק לחשוב שטויות .באור החיוור
הל והתקפל אל תו עצמו ,וכבר לא ידע מה השעה .ש

לב שהוא

בחולצה ע כפתורי  ,וכשהצי בראי ,הבחי ש(ערו ִהבהיר קצת ושמוט
לו על מצחו .עיניו היו גדולות ופעורות ,והוא חשב שאילו ראה אותו ילד
עכשיו ,היה נבהל.
חש את איברו מתנדנד בתו מכנסיו הרחבי  ,וברור היה לו שזיקפה לא
תצמח מהרפיו הזה .בדק את כפות ידיו ובי השיניי  ,ולא ראה שו
שינוי.
האור בסלו היה עמו  ,והוא נזכר אי כשהיה ילד ,חשב שרוצחי תמיד
באי בחוש .בסיפור של בת הי  ,המכשפה אמרה לה לשיר ,ואז לקחה
לה את הקול ,והוא הבי שבאותו רגע שיָרה באות ערבי  ,איבד את
אונו ,כוחו נשאב ממנו ועבר אליה .
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התפלא שרק עכשיו הוא מגלה זאת ,כי הרי זה היה חבוי בתוכו כלכ
הרבה זמ .אחר כ תהה אי יספר לנאדיה שלא רק שהוא רוצח ,הוא ג
אימפוטנט ,אבל זה כבר היה יותר מדי דמיוני בשבילו.
נזרק על הספה והפעיל את הטלוויזיה .כבר שתיי בלילה ,ופתאו מבזק
חדשות" :פיגוע חבלני בצומת הזכוכית ",אמר השדר ,וצחוק פרוע עלה
והתגלגל מתוכו .כמו חתול ועכבר ,גיח לעצמו .לא ,הוא לא רוצה שה
ייתפסו ,רוצה שהמשחק יימש.
כעת מדברי שסוריה לא תשוב לשולח המשאומת כל עוד לא תקבל
התחייבות מפורשת לנסיגה מכל רמתהגול ,והוא שוב מחיי לעצמו .מה
קורה לו ,מה ,שהוא לא יכול לשלוט בחיו הזה ,ששוב מדגדג אותו
מבפני וממלא אותו עליצות?
לא ,הוא אינו רוצה שלו  ,הוא לא באמת רוצה שלו  ,מבחי בכ רק
עכשיו ,בפע הראשונה ,שהשמאלני הזה אינו רוצה שלו  ,שיפה הנפש
הזה מחרחר מלחמה .אי שמר את זה בסוד מעצמו שני רבות כלכ?
בכל פע ששיחות השלו נכנסות לקיפאו ,עולות על (רטו ,הוא מגלה
בסתר ליבו ,בתוככי נפשו ,שמחה לאיד.
הנה ...הנה השלו הגיע! שמחת הניצחו מציפה את הכיכרות ,ולו עושי
משפט פומבי ברחבת הע  ,וכל ההמו מריע כשקושרי אותו אל עמוד
הקלו.
מחפשי אות בכל חור ,בכל פינה ,את היורי  ,את הרוצחי  .אבל קוד
דורשי ממנו לומר אל $פע "אני רוצח" ,והוא מתחיל עכשיו ,ואומר:
"רוצח רוצח רוצח רוצח רוצח "...ומרגיש אי שהצד"י הצורחת מעוותת
לו את הפני  ,ושהוא הול ונעשה מכוער יותר ויותר .הקפלי

עולי

לכיוו העיניי היפות שהיו לו ,והחי"ת של "רוצח" מחרחרת לו בגרו
ומייבשת אותו.
הוא ממשי להגיד "רוצח" ,עתה רק בחצי פה ,כי החצי השני כבר
משותק .פניו הולכי ומתעקמי והוא ממשי ,לא מפסיק ,לא מפסיק,
וכעת העקמומיות של השפה נמשכת כבר עד לעיניי  ,והוא יודע שלעול ,
לעול לא יהיו לו אות פני יפי ונאי שהיו ,ונאדיה ,כשתקו מחר
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בבוקר ,תמצא יוני חדש ,יוני רוצח ,אבל לו כבר שו דבר לא איכפת ,כי
הוא רוצח.
ובכל זאת ,לפני שנרד על הספה ,התנח במחשבה שלולי תהלי השלו ,
הוא לא היה רוצח ,אולי אפילו היה גיבור.

  39
שמאל ימי ,שמאל ימי ,שמאל ימי ,שמאל ...יוני מחכה כל הזמ לרכות
של הימי במקצב החוזר הזה ,לחמימות שלה ,לאחר השמאל הקר
והמנוכר.
בודק שוב את המקצב .פע  ,לפני הרצח ,זה היה "לזיי לאנוס "...ועכשיו
שמאל זה שריקות צורמניות וימי ,ימי ,תגיד "ימי" ותראה כמה זה
מתוק ור :יו"ד נעימה ,מ" מחממת ונו" מתגלגלת על הלשו ,מה עוד
צרי?
אז אי זה שהיה שמאלני כל השני ? באמת מוזר ,והוא הל ונרגע ע
ש

יש נו" ומ"

מרפות

הימי :ימי ימי ...כמו נומי נומי ...שג
ומרגיעות כלכ ,ואותו כוח של פע  ,כשהיה ילד ואבא דיבר אליו
בבטחה ,שב ומילא אותו חיי .
ִ
ניגש לארו היש וחיפש בגדי שיתאימו לעצרת שאליה הוא עומד ללכת,
עצרת נגד מהלכיה האחרוני של הממשלה ,שבה ביבי עתיד לנאו  .ברור
היה לו שמכנסי הקורדרוי החומי
מדרו אמריקה ,לא יתאימו למאורע.

שלו והסוודר הרחב ,עבודת יד

בחר מהארו של נאדיה מכנסי משי שחורי צמודי  ,מתרחבי למטה,
והצליח לסגור את הכפתורי

רק לאחר שרוק את כל האוויר מבטנו,

של $חולצה צמודה קצרה שחושפת את הטבור ,מעוטרת בכמה פומפוני
ירוקי על הכתפיי ועליה רקמת משי .שמח שיש לו את נאדיה ,לפחות
בשביל הדברי האלה.
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ברור היה לו שלהשלמת התמונה עליו לעבור בחנות נעליי  ,לחפש משהו
שחור ומבריק ע עקב בגובה לא מבוטל.
ניגש אל המראה ,ועתה ש
גיבורי

לב שזה כמה שבועות שהוא מגדל זק

בלי שהבחי בכ ,מתגלח רק באזור הלחיי  ,ומשאיר רצועה

צרה מסביב לפני  .זה מצא ח בעיניו.
התבונ היטב במראה ,ונוכח שעצמות הלחיי בולטות יותר ,תווי הפני
ארוכי

יותר ,נחרצי

יותר ,הלסת ,השיניי  ,הכול יושב חזק יותר

ובמקו  .סטר לעצמו על כל לחי סטירת חיבה אחת קצרה ויהירה ,כדר
הסאחבי  ,ואמר לעצמו" :יאללה ,למה מי אתה חושב שאתה?!" ושב
וחיי לעצמו בחמימות שכמוה לא חש מזמ.
מרח קצת שמ על (ערו וסירק אותו לאחור ,ונאדיה ,שנכנסה באותו
הרגע לאמבטיה ,התפעלה מהמראה ואמרה שסו$סו ,$אחרי כלכ
הרבה זמ שה מכירי  ,הוא נראה גבר.
בחדר התעופ $לו זבוב מזמז ומעצב שנחת מפע לפע על זיפי זקנו
ולא נת לו מנוח .התאפק שלא להלו בו ,ניגש ופתח את החלו ,ושילח
אותו לחופשי בנדיבות.
עכשיו פנה אל המטבח לארוחה קלה לפני ההתמודדות בכיכר .הוציא
מהמקרר את הצ'ולנט והקישקע שאמו שלחה לו ,ורש לעצמו שהשבת
האחרונה ,משו מה ,היתה הראשונה מזה שני שפתאו התגעגע לאוכל
של אמא ,והתקשר אליה שתשלח לו קצת .עכשיו ,כשהצ'ולנט מתמסמס
בפיו ,והוא מצטער על שאינו יכול לאכול אותו ביתר נחת ,הרגיש כמה
הוא אסיר תודה לה.
פתאו נזכר שצרי להשאיר ג

לנאדיה ,כעס על עצמו שלא עשה לה

כבוד ,ומיד קרא לה להצטר $אליו ,ער את השולח לכבודה ,אחז את
הסכי הגדולה בידו ,החדיר .בתנועות רמות ונחרצות אל תוככי הלח
השחור הר שהיא אוהבת ,ופרס לה פרוסות נוספות .היא ,שלא הבינה
בדיוק מה יו מיומיי  ,רק חייכה לעצמה ונהנתה מהפינוק שלא היתה
מורגלת בו.
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לא שוחחו בשעת הסעודה ,אבל יוני צחק בליבו על כל השמאלני  ,על כ
שהוא ,שדווקא הוא ,הימני ,צחוק הגורל ,דווקא הוא הול ע
ואולי אפילו יהיו לה ילדי

ערבייה,

יחד.

בסו $רק שאל אותה שאלה אחת ,שג לה נראתה מוזרה ,שאל אותה אי
זה שהיא ,שעוסקת באמנות ובנפש האד  ,דווקא היא שכחה כלכ את
עמה ומולדתה ,אבל לא היה בטוח א

היא שומעת ,כי היתה שקועה

בפסל שלה או במשהו אחר ,מכיוו שהמשיכה לאכול בשקט .נשק לה על
שפתיה בבעלות ,סגר אחריו את הדלת בנחרצות א בעדינות ,כשהוא
מוש מטה את הידית עד הסו ,$שלא תתפספס לו הסגירה ,של $מכיסו
צרור מפתחות גדול ונעל את הדלת בשני סיבובי מרעישי .
הל ברחוב בנעלי העקב הגבוהות שקנה ,בחזה שרירי ,חשו ,$והביט על
האנשי מלמעלה .כמו גוליבר הוא חש אי העול נפרש לרגליו.
כשהתקרב אל העצרת ראה המו אד לבושי כמוהו ,בטוחי כמוהו,
ומריחי

כמוהו ריח עז של נחישות .ממול עמדו כמה דמויות לבנות,

שנראו באמת כמו בנות קטנות ממושקפות ,ע

כרזות חסרות צבע,

שאפילו לא עניי אותו מה כתוב בה ,אבל בדבר אחד הוא היה בטוח:
שלה אי אלוהי  .ה מוכני את האמא שלה למכור .לא כבוד ,לא
משפחה ,לא כלו  .הכול אפשר לתת ,על הכול אפשר לוותר ,ככה ה .
הרגיש שהרפיסות שלה

מעוררת אותו להיכנס בה  ,לרו לתוכ

ולקרוע לה את הכרזות .אבל כשראה שכמה שוטרי שומרי עליה ,
בכל זאת התאפק.
התקרב לבמה ,וככל שהתקרב רבתה הצפיפות .ביבי עמד ש

ודיבר

בלהט ,ונדמה היה לו שאש יוצאת מפיו .הוא אמר שהממשלה הזאת
מוותרת על הכול ,ג על קברי אבות ,על סלע קיומנו ,והקולות דפקו לו
יותר ויותר חזק באוזניי  ,כמו תופי טמט  ,הולמי

בקצב הנכו

ומסעירי את הד .
הכיכר הלכה ונגדשה אד  ,והוא הרגיש הרגשה נפלאה שלא היתה לו
מזמ ,הרגשה של משפחה אחת ,גדולה ומאוחדת .ידע שלעול  ,לעול לא
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יתייצב עוד יתו בי שמי לאר וישאל" ,מי אני" ,הני $ידיי מעלה
ושאג ע כול .
הפע האחרונה שעשה זאת היתה לפני שני רבות ,בקייטנה .היה לה
המנו ,וה שרו אותו ,אחר כ בצבא ,כששצעקו בתו כל יו אימוני
מפר" :הו הה ,מי זה בא ,מחלקה מספר ארבע ".ג

אז חש אותה

התעלות רוח ,אותו טוהר ששוב לא חווה .תהה אי איבד את הדר במש
שני רבות כלכ ,יקרות כלכ ,ועתה ,משמצא ,.שוב לא תאבד לו
לעולמי עד.
אחר כ כול התפזרו והוא הל הביתה ע חיו על השפתיי  ,ומחשבות
נעימות ליוו אותו כל הדר ,נזכר אי כשהיה ילד ,אמא ואבא היו מכיני
לו יחד ארוחת בוקר ,לח במרגרינה וסלט ,שמנת מעורבבת בגבינה וכוס
חלב ,והוא היה גומר הכול והול (בע לביתהספר.
נכנס בשקט הביתה כי נאדיה כבר ישנה ,התגנב מתחת לשמיכת הפו
ושכב ובהה בחוש .פע  ,כשהיה שמאלני ,נאדיה אמרה לו ששלו עושי
כמו שהולכי לזונה :אתה צרי לדעת מה אתה נות ומה אתה מקבל,
ככה זה בחיי " .אבל אתה ,יוני ,בחור עדי ,לא רוצה ללכת לזונה ,רוצה
אהבה ",ככה היא אמרה ,והוא ידע שא

ירצה עכשיו להעיר .ולשכב

איתה ,היא תיעתר לו בלי בעיות ,כי הוא כבר לא מהסס כמו מי שלא
מגיע לו.
זכר סבתו עליה השלו

ניעור בו פתאו  ,אי שהיתה משחקת איתו

כשהיה ב חמש בקליעות במטבעות על שולח ארוחת הצהריי  ,כדי
שיגמור את הקציצה .נתנה לו ,כ ,תמיד נתנה לו לנצח ,ואי שהיה
מתמלא עֱזוז וגבורה מכל ניצחו ,ור להשווי בזה לפני כל המשפחה:
הניצו בעיני סבתא שלא כבה ,אי הוא ניצח אותה ,אי הוא הראה לה,
אי הוא יודע ואי הוא יכול.
כשהיה ילד  וזה כבר הופיע בחלו  חזר מביתהספר ובכה שהילדי
הגדולי הרביצו לו .אבא אמר שהוא צרי להחזיר לה ולא לפחד ,אבל
הוא המשי להגיד שה יותר חזקי ממנו והוא לא יכול לעשות כלו .
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אבא העמיד אותו זקו $והתחיל לתת לו סטירות ,בהתחלה חלשות ,ועמד
וצחק מולו שיחזיר לו .הוא רק ניצב משתומ בעיניו הגדולות ,הפעורות,
ואחר כ התחיל לייבב .אבל אבא המשי לסטור לו על ימי ועל שמאל,
פע כא ופע כא ,יותר ויותר חזק" .תחזיר לי! תחזיר! תהיה גבר!"
קרא מולו בפרצו $מנופח וכעוס.
אז ,פתאו  ,הוא לא יודע מאיפה זה בא לו ,זינק לעבר אביו והל
באגרופו בכל הכוח בבטנו .אביו עצר רגע ,התכופ $מעוצמת ההפתעה,
התיישב ובלע את רוקו וכאבו .אז הזדק" :$עכשיו אתה גבר!" הוא אמר
ללא נשימה" .ככה אני רוצה אות ,ככה אני אוהב אות!" וכר את ידיו
סביב ראשו והצמיד אותו אל גופו ,וג

עכשיו ,כשהוא שוכב ומביט

בחוש ,דמו נסער ,ולו מעצ ההיזכרות.
בלילה חש את כ $ידה של נאדיה אוחזת באשכיו ,חופנת אות כאוצר
גנוז" .יש ל ביד ",היא לוחשת" ,יוני ,יש ל ביצי  ",היא חוזרת.
עכשיו כשהיא חופנת את אשכיו ברו ובביטחו ,הוא אומר לה שאת שק
חפצי הדורות היא אוחזת בידה ,את הפיקדו הלאומי שהורישו לו הוריו
להעבירו לדורות הבאי  ,את הע היהודי כולו על מורשתו ,דתו ,תרבותו,
הואהוא חפו עתה בתוככי ידה היבשה המיובלת של פסלת פלשתינית,
שרוצה לצקת אותו ,חי ונוש  ,אל תו האב הקשה.
סיפר לה על בית אבא ,וביקש ממנה לאחוז חזק יותר את אשכיו ,לא
לפחד ,לא לחשוש ,והיא אכ הידקה עוד את ידה בביטחו.
אז נזכר בסוד הגדול שלו ,אי כילד תמיד פחד כשקיבל מכה חזקה מדי
שמשהו ש יתקלקל ,ואי יחזור הביתה ויספר להוריו? ה בטח יכעסו
עליו מאוד שלא שמר על אשכיו.
הביט בחוש בעיניה היגעות ,חש אי אשכיו חיי ונושמי בתו כ $ידה,
מתגלגלי לכא ולש כאילו יש לה חיי משל עצמ  ,ועכשיו סיפר לה
שמאז הפ לימני הפסיק להתייסר בעניי הרצח.
נאדיה רק בהתה לתו החוש ,כדרכה תמיד כשעולה עניי הרצח ,ואז
שאלה אותו א זה נכו מה ששמעה ,שלאריאל שרו יש ביצי גדולות
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במיוחד .הוא חיי וצחק ,ואמר לה שזו סת אגדה ,שג הוא שמע באיזו
הפגנה של הימי שמישהו צועק ככה ,אבל שבעצ התכוו שיש לו אומ.
אמר לנאדיה שלדעתו השמאל צרי רק איברמי ,רק פי ולא אשכי  ,כי
מה לה ולמסורת ,מה לה ולבית אבא? ה

חיי

רק את הרגע ,לא

כיהודי  ,אלא כנמלי שימותו בתו יו או יומיי  ,ומה איכפת לה
העבר או העתיד?
הניחה לאשכיו וחזרה להרהר בפסל שלה ,מרגישה שעכשיו היא מבינה
אשכי

ויכולה לפסל אות

כאילו היו שלה ,ויוני ק

מהמיטה ,נעל

בשקט את נעלי הבית ,התבונ ברו בנאדיה ,בריסיה השחורי הארוכי
הנמי

את שנת  ,בשלווה הנסוכה על פניה ,והזכיר לעצמו כמה היא

רוצה אותו אמיתי וחזק.
הל לסלו לראות "מהיו למחר" בערו הראשו ,ובדר חשב על דוד
לוי ,מה שנס בו תחושה של שלווה ,ובאמת ,דוד לוי הופיע ,דיבר על
שלו וביטחו בשקט כזה.
נזכר בקולה של אמו ,שדמה יותר לקול המתחכ של פרס ,ששו תינוק
עדיי לא נרגע ממנו ,ולקול המחוספס של רבי ,שרק מעיר את כול
משנת ומזכיר לה חלו בלהות יש .הוא כלכ התגעגע לקול של דוד
לוי ,שממש התחילו לרדת לו דמעות.

  40
רבי נרצח.
"אני לא רוצה למות "...ייבבה ילדה קטנה חרש.
"רק מי שרוצה מת ",השיבה לה אחותה.
"אבל הוא כזה מסכ ,רבי מסכ ,למה עשו לו את זה? הוא לא עשה
כלו  ",מיררה הילדה בבכי ,שלחה ידיי כואבות אל בובתה המוטלת על
הריצפה ,חיבקה ואימצה אותה אל ליבה ,השכיבה אותה במיטה ,כיסתה
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אותה בשמיכה וליטפה את ראשה" .אני אדאג ל ,אשמור עליי ,אכי ל
אוכל טעי  ",ככה היא אמרה" ,אני לא את לא $אחד לעשות ל רע"...
רבי על שולח הניתוחי  ,צרי לאחות רקמות מדממות ובוערות ,הכול
קרוע ומרוטש ,צרי לאחד את הקצוות ,לתפור הכול.
אנחנו נציל אותו ,את רבי שלנו .צוות רופאי מיומ שוקד על המלאכה,
הנההנה הוא פוקח עיניי  ,הנההנה הוא ק לתחייה ,רבי שלנו .ע
של עומד על רגליו ,ע של מוחא כפיי  .נס כזה טר קרה ,ג לא לע
היהודי!
עיניו נפקחות אל תו מחיאות הכפיי  ,אל תו השמחה .שני שיוני לא
חש שמחה כזאת ,התעלותרוח כזאת :רבי שלו חי ,חזר לחיי  ,הוא
ימשי את דר השלו  ,את חזו הנביאי ואת חזונו האישי .ה חיברו
את הקרעי  ,קרעי ע  ,שברי גו $של אומה ,ומה לא.
כעת הוא מבי שהיו ש חלקי שנלחמו אחד נגד השני ,הלב לא רצה
לתת ד למוח ,והמוח מעול לא הקשיב ללב ,ואפילו בתו הלב ובתו
החדרי ובתו חדרי חדרי לא היתה הסכמה.
זכר את פרטי החלו הנורא ,אי הנהג ר במסדרו ,גורר את גופו הענקי
של רבי וצועק" :רבי נפצע! ראש הממשלה פצוע! הצילו הצילו"...
הבי שמשהו בו השתנה ,שרצח רבי עשה לו משהו ח בלב ,אבל לא ידע
להגיד בדיוק מה .שב אומנ

להיות שמאלני ,אבל שונה ממה שהיה

קוד .
לקח סיכה  בלי זה זה לא יל .כשהיה קט נהג לדקור את עצמו כל פע
שעשה מעשה רע .כ חינ את עצמו ,ועתה מגיעות לו דקירות רבות ,כי
הוא יודע מזמ שאינו אומר את האמת ,לא לעצמו וודאי לא לאחרי .
הוא קורב השלו  ,וה  ,הימי  מחצית הע הרעה ,המשחרת למלחמה.
א זה אינו הפיצול שעליו למד בכל ספרי הפסיכופתולוגיה ,שבו נלח
בכל מאודו בקליניקה ,אז מה זה פיצול?!
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כיכר יצחק רבי ,אלפי נרות נשמה מטילי את אור אל מול רקיע שחור,
תלאביב ,נובמבר  .1995ש  ,בי הנרות וריחות השעווה ,בי ובתו הדור
הצעיר העטו $כרזות וסיסמאות ,מי ראה מחזה כזה?
בי ערפל צהוב הול על בהונות ,הוא ,ראשו ,מוביל את השיירה ,אחריו
נאדיה ,דקה ורזה בבגד שחור ,נעה בלי להשמיע רחש ,ג'מיל אחריה
ממלא פיו מי  ,ואחרואחרו  דני ,מתנדנד מצד אל צד ,אולי מחמת
התרופות.
צעירי  ,הרוב צעירי  ,נושאי

בגאו את רבי ,כל אחד והרבי שלו,

ופתאו החלל הבלתי נסבל של הקיו  .מי ישמור? מי יג?
הנה מטופל שלו יושב במעגל ע עוד חברי  ,שרי " :לנצח ,אחי ,אזכור
אות תמיד "...לא ,הוא לא יברח ,הוא יהיה זה שיגיד לו ראשו שלו ,
כבר החליט שמשהו בו צרי להשתנות .מהיו

יהיה מטפל אחר ,ח

יותר ,אנושי יותר ,צודק פחות.
צועד בלאט ,הול בשקט על פני המי  ,מי יודע מה יש מתחת ,איזו
מפלצת תגיח ממעמקי  .זה השקט שלפני הסערה ,הוא הרי מכיר את
השקט המזמי פסיכופטי ורוצחי למיניה להשתולל.
"רבי סלח לנו" ,כתוב בגיר על המרצפות" ,אני מתבייש" ,חקוק במקו
אחר ,ו"לעול לעול נזכור אות ,יצחק שלנו" ,כתבה בחורה בשפתו
אדו .
אור סמי נשפ ,מכסה את הכיכר בי של געגוע .מפלסי את דרכ בי
המו דומ " ,אני לא מאמי בשלו הזה ,הרי הערבי רק מתחמשי ",
לוחש בחור לחברו" .פחדתי שתהיה מלחמת אחי  ",משיבי לו .לא ,ה
לא משלנו ,ה לא מהמזדהי  ,ה מחופשי  ,באו לעצרת לרקוד בחגיגת
השכול ,לראות בחורות יפות.
מושכי
פרחי

לעבר המדרגות למקו
ומיליוני

שבו נרצח רבי .ערימותערימות של

של נרות נשמה מפזרי

אור יקרות מרצד ברוח,

שופכי חו על כתובות הקיר ,עוד רגע קט יכלה פתיל הנשמה.
כיפות סרוגות ,בני עקיבא ,יושבי על המדרכה ,שרי
מי היה מאמי? מה קרה לה  ,מה?

שירי של שלו .
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ואשה אחת ,קצת מבוגרת ,עומדת וצוהלת לפני קבוצת צעירי  ,אומרת
שרבי לא מת ,שזה סת בראש שלה  .איש אינו ש לב אליה ,אבל היא
בשלה ,מצחקקת.
אצבעות ארוכות פורטות על מיתרי של גיטרה ,צלילי רוגעי שטי
בחלל ,רוח קרירה מרטיטה נרות ,וזוג יושב ש מתחבק ,בי היצרי
האבל" .אני רוצה שתהיה רבי שלי ",לחשה לו נאדיה באישו ליל,
הבטיח לה שיעשה הכול בשבילה.
"שלו  ,חבר" ,סטיקרי

בכל פינה .הוא ,שלא העז לשי

על מכוניתו

מדבקה של שלו עכשיו ,פחד כזה" .שלו  ,חבר" ,זה כואב ,שוב כואב
לו ,זה סימ שמשהו בו השתנה.
בי השכול והכאב המלט $שטי בדוגית קטנה ,ארבעה ,ללא משוטי ,
ללא מפרש ,מיטלטלי על הגלי הרכי  .המוות ש  ,על הקיר ,המוות
הכלכ ח  ,הכלכ מנח  .מה קורה פה ,מה? מעול לא היה ע
מטופליו ממש באותה סירה.
בחורה צעירה ניצבת ,נושאת את דיוקנו של רבי .כבר שעות היא עומדת
בעיניי

כלות ,מחכה לאבא שישוב .בחור גדול נושא את ידיו לשמי

בהתמוגגות :רצח את אביו ,עכשיו הוא הגדול ,ישכב ע אמא ,יתפקד
למפלגת העבודה וירי את נס המרד.
"ככה זה כשילד לא שומר על אבא ",לחשה לו נאדיה" ,עכשיו אתה יכול
להבי אותי".
כמה זמ בוער פתיל נשמה? עוד מעט יכבה ,ועלטה כבדה תכסה הכול.
חיי  ,ב שבעעשרה ,מגיע לטיפול ,ערבערב הוא פוקד את הכיכר ,ערב
ערב הוא יושב ש

לאור נרות הנשמה ,לצלילי הגיטרה ,לקול השירי

הוא ממא להיפרד .ואז בא הגש הראשו ושט $הכול.
עכשיו הוא לבד ,מסרב לחזור לחיי  ,להינח  .מתבונ ביוני ושותק.
"העיניי

של כחולות כמו של רבי ",הוא אומר" ,ג

הימי תמות לי ,תברח ממני כמו שרבי ברח".

אתה ביו

מ
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לא ,הוא לא יפרש ,לא יקפו כתמיד .דברי מהלב הוא אומר ,דברי
שקשה לשאת.
"אתה יודע ,אבל כשרבי מת ,ברגע הראשו שחיי

יבי אמר שרבי

נרצח ,בעצ עוד קוד  ,כשהיה ברור שהוא פצוע אנוש ,לא נעי לספר,
אבל הרגשתי שמחה ,לא ,לא שמחה ,מי התרגשות כזאת ,אופוריה ,היי
כזה של התעלות .זה תמיד קורה לי ברגעי הכי לא צפויי  ,כשקורה
אסו ,כשמישהו נופל ,לא יודע "...משפיל את מבטו ,שותק ,הנה הצליח
לומר זאת" .אתה בטח חושב שאני מופרע ,תזרוק אותי מפה "...הוא
מרי את עיניו ,מביט ביוני בתחינה.
לא ,הוא לא חושב שהוא מופרע ,מכיר את זה מעצמו ,את השמחה לאיד,
את ההתפעמות ברגעי אסו ,כמו אז במילואי  ,כשיָרה.
פע היתה לו מדריכה שעזרה לו להבי את זה ,דיברה על ההתרגשות
הקיימת ברצח אב ,אותו שחרור יצרי כשמתמוטט הסדר בעול  ,ואחר
כ האשמה שאי לה סו.$
חייב לעזור לו ,חייב להגיד לו משהו ,אבל מה?
על מכוניות שוב אי סטיקרי נגד רבי" :הע מואס ברבי"" ,בחרת
רבי וקיבלת ערפאת" .להיכ נעלמו ביו אחד כל המדבקות הללו? נשארו
רק כמה מדבקות אנמיות דוגמת "שלו ע הגול" ,ו"הע ע הגול",
ויוני חשב שהוא שוב לא מבי את החצי השני של הע  ,שרצי עכשיו
להסיר את המדבקות ,ואי ה מרגישי .
ובלילה הופיע אביה של נאדיה ,ג'ינג'י כמו רבי ,שותק במי בדידות
נוראה ,ופניו שואלי
המדבקה ,ולא מצליח.

  41

"למה עשית את זה?" ויוני מנסה לגרד את
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צרי להעלות לדני את המינו ,הוא לא יכול לסבול אור ,הוא לא יכול
לסבול קול ,הוא לא יכול לסבול את עצמו .חסרי אוני ה יושבי איש
מול אחיו ,הוא וחיי  ,המטפל" .מחשבות זה לא מעשי  ",חיי משנ לו
בפע המי יודע כמה" ,לא אתה רצחת את רבי ,ולא אתה אחראי לכ".
דני ממא להאמי" .אז למה אני מרגיש אש ?! תראה ,א לא רצחתי את
רבי ,אז רצחתי את אבא של נאדיה ".הוא מבקש מחיי ד $נייר ומצייר
אדמה ,ובתוכה חורת בשחור תיבה סגורה ,ומעליה כליל החורש המשיר
את עליו.
מוסר לחיי

את הד ,$וחיי

מתבונ בו .אי לו יותר כוח לחולה

הפסיכוטי הזה ,שקופ מדבר לדבר ללא קשר ,עכשיו הוא אש בעוד רצח
בנוס $לרצח רבי ,והוא עוצ את עיניו ומחריש...
"אני רואה ל את העצב בעיניי  ",חיי שומע קול זר מטפס ועולה בתו
הדומייה" ,אני מביט לפרס בעיניי  ,כבר שני שאני מביט לו ש  ,אני
רואה את הצער ,את העצב השקט המולי את המדינה קדימה.
"אני יודע ,זה הצליל ,זה המבט הנכו ,הוא ואי ִ>לתו ,האויב היחיד
שיכול לנצח את הפרנויה ,את הפחדי  ,את ההכרזות שאנחנו עומדי
לפני שואה ושזה הסו $של המדינה .האויב היחיד של כל אלה זהו העצב
השקט ,צרי ללמד את הדור הצעיר להשתמש בכלי המלחמה הזה.
"הנה רבי מת ,תראה חיי  ,העצב השקט והגעגוע ניצחו ,ה

ניצחו

בכיכרות ,ה ניצחו את כל מלחמות הימי והשמאל .הנה נערי של בני
עקיבא יושבי במעגל ושרי שירי של שלו  .זה עצב ,זה געגוע ,וזאת
הבנה שהשלו הוא קוד כול עצוב ולא שמח ,כי קוד כול כדי לחיות
ע האחר ,צרי לדעת לוותר ,מי לא יודע את זה?"
חיי מרי את עיניו ,עד עתה לא העז ,לא האמי .מהיכ בא הקול הזה?
זה דני שלו ,רוצה לבכות ,ג למטפל מותר לבכות על דני שנגע בחיי .
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יגאל עמיר מגיע לטיפול ,איש לא היה מאמי שיגיע ,ובכל זאת הוא כא.
אחרי רצח ראש הממשלה פנו בשמו משלטונות ביתהכלא אל יוני .לפני
שפנו אליו פנו אל מטפלי אחרי  ,ואלה מיאנו לקבל אותו ,והנה הוא
כא בחדר ,יושב מולו.
יוני תוהה א ההסכמה לקבל את יגאל עמיר לטיפול מראה על פתיחותו
לנפש האד או דווקא על מניעי אחרי  ,כמו ,למשל ,למצוא את עצמו
ברוצח אחר .אבל בכל זאת ,יגאל עמיר רצח "אבא" ,והוא סת ירה
בערבי  ,שאולי מקצת היו אבא של מישהו או מישהי ,אבל זה בטח לא
אותו דבר.
יגאל נכנס לחדר ,תוקע בו מבט ושואל בהחלטיות מה יש לו להגיד .יוני
מתפתל  לא כל יו הוא נתקל באחד כזה  מנסה להסביר לו את כללי
המשחק ,שכא הוא צרי לפתוח ראשו ולספר על עצמו ,הרי זה הטיפול
שלו.
"לא ,א אתה לא מספר לי על עצמ ,למה שאני אספר ל על עצמי? ככה
להשפיל את עצמי בפני?!"
יוני מצטמרר :כבר פגש הרבה מטופלי  ,אבל כזה עדיי לא פגש .חוכ
בדעתו ,אולי בכל זאת יספר לו משהו על עצמו ?...אולי בכל זאת יש משהו
במה שהוא אומר? מצב מוזר טיפול ,ע חברי יגאל רגיל ליתר הדדיות.
"מה אתה רוצה לדעת?"
"הכול!" יגאל אומר בפסקנות.
די! יש גבול לתוקפנות הזאת .מתבונ בעיניי הנעוצות בו ,בקלסתר החד,
בעווית הלסת התחתונה :פחד ,פחד בבט .הפחד הזה ,הוא יודע ,זהו
הפחד של יגאל ,המספר לו ,ליוני ,בדרכו שלו כמה הוא מפוחד.
...מדבר על התרפסות .רבי מתרפס לפני ראשי מדינות העול  ,והוא לא
מוכ לזה ,בשו פני ואופ" .צרי להפסיק את ההתרפסות הזאת!" הוא
קורא בחמת זע .
על איזו התרפסות הוא מדבר ,יוני תוהה ,על רבי הקט המתרפס שיש לו
בפני  ,שאותו הוא רוצה לרצוח? מי עשה לו את זה? מי השפיל אותו כל
כ איאז בשחר חייו?
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"רבי היה ראש ממשלה של תשעי ושמונה אחוז מהיישוב ",יגאל זועק
בקול נרגש.
גלי המסכ ,היה בשני האחוזי הנותרי  ,לו לא היה אבא שידאג לו ,לו
היתה אמא גננת שטיפלה בילדי אחרי .
והנה הוא מדבר על קורבנות הפיגועי שאיש לא דאג לה  ,איש לא שמר
עליה  ,איש לא היה אית  .כואב לו ,כואב לו באמת.
פתאו יוני נבהל :הוא מתחיל להבי רוצח ,אבל הוא לא רוצה להבי
רוצח ,הוא בשו פני ואופ לא מוכ להבי את יגאל עמיר .ירו ע זה
להדרכה.
המדריכה שלו צחקה ואמרה שעוד מעט הוא יבי ערבי  ,ובסו $ג יבי
את עצמו ,ורק הוסיפה ליד הדלת שלהבי זה לא להסכי .
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"המסדר יעבור לדו  ,מסדר דו !"
"לטקס הורדת הדגל היכו! טו טו טו טו טו טו טו"...
חייל ישראלי ניצב אל מול הדגל ,בתנועות יד מדודות ,שקטות ,מוריד
אותו אטאט .מסביב המו מריע ,חוגג ,קורא קריאות נרגשות של שמחה,
מוקיר תודה ,דגל ישראל הול ומ7סר מעל בית הממשל בג'ני.
"המסדר יעבור לנוח ,מסדר נוח!"
מעבירי

את בית הממשל בצורה מסודרת ,כבר שבועיי

שהחיילי

עובדי לסייד ,לנקות ,להכי אותו לרגע הזה .הדגל נע מטה ,חייל שולח
יד ארוכה ואוס $אותו אליו ,שלא ייגע בקרקע.
הקולות הולכי וגוברי  ,קריאות מכל עבר ,קהל סוער מתמרמר ,בטקס
צבאי מלא מפני

את ג'ני ,לא בורחי  ,לא נסוגי  ,לא נוטשי  ,חס

וחלילה .העברה מסודרת של סמכויות ,כ מעניקי עצמאות.
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ראש המינהל האזרחי גאה ,מחוי ,מושיט יד איתנה לעבר ראש העיר
החדש ,מכריז" :היא של".
יד מהוססת נשלחת אליו ,עווית פני  ,מגיש יד ואינו מיישיר מבט .לא,
זאת לא תודה ,זאת יריקה בפני .
קולות התרועה והשמחה מל7וי כעת בסימני וי ,באותות ניצחו .עכשיו
שומעי בבירור בתו ההמולה את הקצב" :באלרוח ,באלד

נפדיקי יא

פלשתי ,באלרוח ,באלד נפדיקי יא פלשתי"...
ביצה נדבקת ,ניגרת ,שוטפת את חיוכו ,כ באמצע טקס הענקת
העצמאות ,כשהוא נות ,ה נותני

לו בביצי  ,ככה באמצע המשגל,

הזונה הזאת שולחת יד ומועכת לו את הביצי  .כבר שני שהוא מוכ
לכול ,לכל מלחמה ,לכל מהלומה ,אבל לזה ,ברגע של אהבה?
עומד עוד רגע ללא נוע ,אינו מאמי ,לא ייתכ ...זה כבר לא ביצה ,זה מטר
של ביצי  ,עגבניות ,מכל הבא ליד.
"הלאה הכיבוש! הלאה הכיבוש! הלאה "...לא ,ה
מכא בכבוד של מנצחי  ,ה

רוצי

לא ייתנו לו לצאת

שייצא מכא על ארבע ,זנב בי

הרגליי .
טנדר אחרו עומד לצאת ,מתפתל תחת מטר אבני  .מזנבי באחרוני ,
טוב שלא השאירו מאס .$לא ,ה רוצי לנצח ,ה רוצי לקחת עצמאות
ולא לקבל ,ה יודעי שעצמאות איש מעול

עוד לא קיבל ,רק לקח.

המו זוע  ,צמא ד  ,תאב נקמה ,פור אל בית הממשל ,כורע על ברכיו,
בוכה ,נשבר.
ג ג'מיל ש  ,נע כסהרורי בי החדרי  ,מתבונ בכתלי  ,עומד נדה .
"כ ,אני זוכר את החדר הזה ,כא חרתתי על הקיר טבלת ייאוש .זה היה
הצינוק ,הכול צבוע יפה עכשיו ,חדש ,אי זכר ,אי זכר לסבל שנחרת על
קירות נשמתי".
והנה חדר החקירות ,נאל דו  ,ניצב בחרדת קודש ,כא ,זה היה כא,
כורע על ברכיו חרישית ,מלט $אטאט מרצפת אחת ויחידה ,זאת שראשו
הוטח בה אל $פעמי עד שאיבד את הכרתו ,הוא זוכר אותה ,היא ודאי
זוכרת אותו ,כ ,אלה הנקודות ,אלה הגבשושיות שראה ,שחש טר
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התערפלה הכרתו ,היא לא שכחה אותו המרצפת הזאת ,לא ,היא לא
תשכח אותו לעול  ,חברתו הטובה ביותר בוכה איתו כעת.
"למה ,למה ,נאדיה ,תגידי לי למה הוא לא אומר א $פע תודה ,הערפאת
הזה .הרי פינינו לו את ג'ני ,למה הוא לא אומר משהו על זה שעמדנו
בלוח הזמני בצורה כלכ מרשימה ,ועוד אחרי רצח רבי ,למה הוא א$
פע לא יכול להגיד מלה טובה ,השמגג הזה?"
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"המסדר יעבור לדו  ,מסדר דו !"
"לטקס הורדת הדגל היכו! טו טו טו טו טו טו טו"...
חייל ישראלי ניצב אל מול הדגל ,בתנועות יד מדודות ,שקטות ,מוריד
אותו אטאט .מסביב המו מריע ,חוגג ,קורא קריאות נרגשות של שמחה,
מוקיר תודה ,דגל ישראל הול ומ7סר מעל בית הממשל בג'ני.
"המסדר יעבור לנוח ,מסדר נוח!"
מעבירי

את בית הממשל בצורה מסודרת ,כבר שבועיי

שהחיילי

עובדי לסייד ,לנקות ,להכי אותו לרגע הזה .הדגל נע מטה ,חייל שולח
יד ארוכה ואוס $אותו אליו ,שלא ייגע בקרקע.
הקולות הולכי וגוברי  ,קריאות מכל עבר ,קהל סוער מתמרמר ,בטקס
צבאי מלא מפני

את ג'ני ,לא בורחי  ,לא נסוגי  ,לא נוטשי  ,חס

וחלילה .העברה מסודרת של סמכויות ,כ מעניקי עצמאות.
ראש המינהל האזרחי גאה ,מחוי ,מושיט יד איתנה לעבר ראש העיר
החדש ,מכריז" :היא של".
יד מהוססת נשלחת אליו ,עווית פני  ,מגיש יד ואינו מיישיר מבט .לא,
זאת לא תודה ,זאת יריקה בפני .
קולות התרועה והשמחה מל7וי כעת בסימני וי ,באותות ניצחו .עכשיו
שומעי בבירור בתו ההמולה את הקצב" :באלרוח ,באלד
פלשתי ,באלרוח ,באלד נפדיקי יא פלשתי"...

נפדיקי יא
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ביצה נדבקת ,ניגרת ,שוטפת את חיוכו ,כ באמצע טקס הענקת
העצמאות ,כשהוא נות ,ה נותני

לו בביצי  ,ככה באמצע המשגל,

הזונה הזאת שולחת יד ומועכת לו את הביצי  .כבר שני שהוא מוכ
לכול ,לכל מלחמה ,לכל מהלומה ,אבל לזה ,ברגע של אהבה?
עומד עוד רגע ללא נוע ,אינו מאמי ,לא ייתכ ...זה כבר לא ביצה ,זה מטר
של ביצי  ,עגבניות ,מכל הבא ליד.
"הלאה הכיבוש! הלאה הכיבוש! הלאה "...לא ,ה
מכא בכבוד של מנצחי  ,ה

רוצי

לא ייתנו לו לצאת

שייצא מכא על ארבע ,זנב בי

הרגליי .
טנדר אחרו עומד לצאת ,מתפתל תחת מטר אבני  .מזנבי באחרוני ,
טוב שלא השאירו מאס .$לא ,ה רוצי לנצח ,ה רוצי לקחת עצמאות
ולא לקבל ,ה יודעי שעצמאות איש מעול

עוד לא קיבל ,רק לקח.

המו זוע  ,צמא ד  ,תאב נקמה ,פור אל בית הממשל ,כורע על ברכיו,
בוכה ,נשבר.
ג ג'מיל ש  ,נע כסהרורי בי החדרי  ,מתבונ בכתלי  ,עומד נדה .
"כ ,אני זוכר את החדר הזה ,כא חרתתי על הקיר טבלת ייאוש .זה היה
הצינוק ,הכול צבוע יפה עכשיו ,חדש ,אי זכר ,אי זכר לסבל שנחרת על
קירות נשמתי".
והנה חדר החקירות ,נאל דו  ,ניצב בחרדת קודש ,כא ,זה היה כא,
כורע על ברכיו חרישית ,מלט $אטאט מרצפת אחת ויחידה ,זאת שראשו
הוטח בה אל $פעמי עד שאיבד את הכרתו ,הוא זוכר אותה ,היא ודאי
זוכרת אותו ,כ ,אלה הנקודות ,אלה הגבשושיות שראה ,שחש טר
התערפלה הכרתו ,היא לא שכחה אותו המרצפת הזאת ,לא ,היא לא
תשכח אותו לעול  ,חברתו הטובה ביותר בוכה איתו כעת.
"למה ,למה ,נאדיה ,תגידי לי למה הוא לא אומר א $פע תודה ,הערפאת
הזה .הרי פינינו לו את ג'ני ,למה הוא לא אומר משהו על זה שעמדנו
בלוח הזמני בצורה כלכ מרשימה ,ועוד אחרי רצח רבי ,למה הוא א$
פע לא יכול להגיד מלה טובה ,השמגג הזה?"
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משהו אחר צומח מתו המוות הזה ,משהו שקט וצנוע ,בטוח ויציב .מביט
בה חרישית :עיניי גדולות ,מלאות ,שקטות ,לא נבהלת ,לא נרתעת ,ג
את המוות מכילה בעיניה ,במבטה ,בגופה .עכשיו הוא מבי אותה כפי
שלא הבי כל השני  ,מה זה עושה לה שאבא נרצח.
פוסע מעדנות ברחוב .לא ,אלה לא אות

אנשי  ,לא ,זאת לא אותה

מדינה ,משפילי ראש ,לא מיישירי מבט .ג הוא פוסע יותר לאט ,אי
כבר לא לרו .ענ כבד עצוב רוב על כול  .חור 1995 $ללא גש  ,כאיש
ללא דמעות ,מכונס במעיל החור $שלו ,מרי גבה לשמע קול צעקה.
"תאונות הדרכי

ירדו לרבע ",מודיעי

בכל כלי התקשורת .ככה זה,

מדינה מתבגרת שולחת יד בנפשה ,רק אז תירגע.
ניגש אליה לחבק אותה ,מקי $את מותניה האיתני

בטבעת של חנק,

מהדק היטב .היא כעת רבי שלו ,מקור כוחו ואונו ,עליה יניח את ראשו,
ממנה ישאב אמונה.
היא זוכרת אי רבי אמר על ערפאת שה כבר כלכ קרובי  ,כל אחד
מכיר את השגעונות של השני ,בני אותה משפחה ,אמר ,חיבק והכיר
תודה ,זוכר את העיניי המושפלות והעצובות של ערפאת כשבא לנח
את לאה רבי ,דיבר על בעלהברית שלו לשלו של אמיצי .
מאז המוות נפל דבר ,היא החלה לאכול ,היא החלה לגמור ,ופניו שלו
התרפו ,נרגעו מ המלחמה ,ידי שניה החלו לגעת ,לחוש ,ללט .$לא ,זה
לא להרבה זמ .כמה זמ תשלו זעו זה של מוות יכול לפייס את שומרי
הנפש האכזריי ? שוחד לזמ קצר ,הוא יודע זאת ,היא יודעת זאת ,הכול
ישוב ויחזור .הפרח הזה שעלה מתו הקבר אל תוככי כיכר מלכי ישראל,
כמה זמ נמש האביב שלו?
יורקי  ,אומרי

שלעול

לא יסכימו

החיזבאללה תוקפי  ,הסורי
לתחנות התראה ברמתהגול ,ומר מוות מבליג ,לא מסלי את המלחמה,
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רוצה שוב ושוב שלו  .תמו רוחות הזע  ,הסתיימו סיפורי הגבורה בקול
דממה דקה.
נאדיה מכינה סלט  מי היה מאמי?  עומדת במטבח וקוצצת את
הירקות דקדק ,עקרת בית יש לו .ניגש אליה מאחור ,חופ את שדיה
בידיו ,והיא מחייכת .ממתי החלה להתמסר כ לליטופיו ,ממתי התמלאה
כולה ערגה?
"לא ,לא ,אל תל ,תעזור לי לחתו את הסלט ",היא אומרת.
"אי? אי?"
"כמו מקוד  ,כמו שעשית מקוד  ,אני רוצה עוד".
ניצב מול החלו ומביט :ירושלי  ,דצמבר  ,1995חוש ברחוב .העירייה
התקינה תאורה חדשה בקרנות רחוב ,פנסי מש7שי  ,מהודרי  ,שופכי
אור צהוב אל תו הסימטאות .אנשי

ממהרי

בודדי

לדרכ ,

מתפזרי כמניפה לכל עבר.
הרבה מטופלי

היו לו היו  ,ג

הוא היה פע

מטופל ,ג

הוא בנה

מגדלי חדשי על חורבות ילדותו העשוקה .ברדיו הזכירו את המלחמה
הקרה שהיתה ואיננה עוד ,ואז דיברו על כ שמישהו צרי להגיע לאזור
בשליחות שלו  .ג הוא מנסה לתק את העול  ,ג הוא מטפל.
...זה היה פרס ,ש בוושינגטו ,במסיבת העיתונאי אל מול העול  ,פרס
וקלינטו" .תודה ,חבר ",אמר לקלינטו .לא ,זה לא העול של פע  ,לא
עול ילדותו העשוקה ,זהו עול של חו ואהבה .יש אהבה בפוליטיקה
ויש הרבה הרבה חו .
עכשיו הוא מבי שרצח רבי טיהר אותו באופ מוזר מאשמת רצח ,כי
מאז רצח רבי נדמה לו שהוא עצוב יותר ונלח פחות.
  45
שבת בבוקר ,שמש קרה מפזרת קרניי

ראשונות .פורד פייסטה קטנה

מקפצת מעל מהמורות ,מיטלטלת בעיקול הדר ,עוד מעט יהיה לה
פנצ'ר" .הכבישי כא ",הוא אומר בבוז" ,לא השקיעו בה גרוש".
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רוח קרירה מכה בפניה ,ממסכת את מילותיה ,מתמכרת למשב הרוח
הקר ג בימי של כפור.
"נעצור רגע בצד ,נפרוש את המפה ,כא כבר צרי להיזהר .ג את כבר לא
יודעת איפה מותר לעבור ואיפה אסור.
אינה עונה .למה היא לא עונה? למה היא מטילה עליו את כל כובד משקל
חייה בלי לקחת שו אחריות?
"אלוהי ישמור ,אני ממש לא יודע אי נוכל להגיע לדהיישה .הנה ,בואי
תראי :ממערב לביתלח יש ואדי שעולה ".מעול לא הצטיי בניווטי ,
אבל הפע זה לחיי או למוות.
"בקבר רחל ,בכניסה לבית ג'אלא ,ודאי יעצור אותנו מחסו של צה"ל.
כבר פינו את ביתלח  ,אבל כא ,בהמש ,זה אזור כפרי של אוסלו ב',
ש זה כבר בשליטתכ ".
היא מגחכת ,אולי עליו .לא ,זאת לא הנאיביות שלה ,זה הטמטו שלה
שהוא לא מצליח לסבול .רוצה שיבוא לבקר בבית הוריה ,אבל חו מזה
שו דבר לא מעניי אותה.
פורש מפה על האדמה ,רוכ מעליה ,משרטט באצבע חרדה את התוואי,
והיא שקטה ,מכורבלת במעיל הפו שלה ,נושאת מבט אל הפסגות" .הנה,
ניסע מכא ",מראה לה" ,נעקו $את המחסו הזה ,שלא ניכנס לבית
לח  .ה שמה עכשיו משוגעי לגמרי ,חגיגות פינוי צה"ל .זה מה שחסר
לנו ,לטעות ולהיכנס לש ".
ערפילי בוקר הולכי ונמוגי מעל כביש בוהק ,שמש הזדקפה מעט מעל
אדמה קרה ,ממאנת להתחמ  .נאדיה מעבירה תחנות ,אצבעות ארוכות
דקיקות מחפשות בשבילו מנגינה" .כ ,זהו ,כ ,זהו ,זה ג השקמי  ,היו
ג כאלה אי אז בימי ".
פע כבר סיפר לה אי אביו היה מניח תקליט שבור על הפטיפו היש
ונושא בגעגועי את עיניו הכחולות כלפי מעלה.
"ת ,ת לי לשי קלטת של או כולתו  ",היא מבקשת.
מקשיב לקול המסתלסל ומ(תרג מעלהמעלה ,בוח את ראשה
המתרומ איתו ,עכשיו הוא רואה ג עיניי נוצצות.
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"הכול התחיל בכיתה ה' ",פתחה נאדיה ,משיבה את עיניה מראשי
הפסגות" ,סלמא ,חברה שלי ,גילתה לי את הסוד הגדול .זה היה ליד
השלולית ,עמדנו ש  ,מפרקות באצבעותינו הקטנות עלי

שקטפנו

מהשיח .לסלמא היו אצבעות עצבניות תמיד ,והיא מוללה את העלי
בידה בזמ שסיפרה לי את הדבר.
"עמדנו קרוב אחת לשניה ודיברנו בלחש .סלמא אולי הזיעה קצת מחשש,
אבל בכל זאת היה לה האומ לגלות לי .היא אמרה בפשטות ובפתאומיות
שהיא לא מאמינה באללה ,ואני ,שעניי זה עד לאותו רגע גורלי א $פע
לא העסיק אותי ,קפצתי מייד ואמרתי שג אני לא מאמינה בו .סלמא
הסבירה לי שהיא מאמינה בטבע ,ושיש הסברי לכל דבר ,ושיתפה אותי
בהסברי שוני למה אסור לאכול חזיר ולשתות יי ,ולמה זה טוב לצו
ברמדא.
"'א אי אללה ',חשבתי לעצמי באותו רגע ,עומדת מול סלמא' ,אז אי
א $אחד ביני ובי סלמא ,ובכלל ,מה זה חשוב א יש אללה או לא ,כל עוד
אני ע סלמא'.
"אני זוכרת את הרגע הזה שסלמא אמרה לי שאללה איננו ,השמי לרגע
התבהרו ,ומשהו בתוכי נעשה צלול ,משהו עמוק שתמיד ידעתי נאמר
פתאו במילי  :אללה איננו! תחושת קלילות מבהילה אחזה בי ,הכול
היה פתוח ואפשרי.
"אבל אחרי שסלמא הלכה ,לקחתי מטבע ואמרתי שא ייצא ָ<לי ,אז יש
אלוהי  ,וא ע ,אז אי ,ויצא ָ<לי .אז זרקתי עוד פע  ,ויצא שוב ָ<לי,
זרקתי פע שלישית ,ויצא ע ,והייתי צריכה להתחיל מהתחלה ,כי זה
לא היה פייר.
"אבל עדיי המשכתי לבקש מאללה סליחה וכל מיני בקשות ,לפני
מבחני  ,למשל ,שיעזור לי ,ושיסדר לי את הענייני ע חברי ' :אללה,
רק הפע  ,רק הפע !' נשבעתי' ,אללה ,א הפע תעזור לי ,אני מבטיחה
שאאמי ב '.אבל מעול לא קיימתי את מה שהבטחתי ,ותמיד חזרתי
לפקפק בקיומו של אללה למרות כל מה שהוא עשה למעני.
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"אז נעמדתי באמצע השביל ,ש על החול הח שליד השלולית ,באות
צהריי צהובי שקטי  ,כשאני חוזרת מביתהספר ,עמדתי בצורה
מצחיקה ,ע

הלשו משתרבבת לי החוצה והידיי

מונפות באוויר

והאצבעות פרושות ,כמו פסל שקפא באמצע בדיחה .ככה עמדתי לרגע
קט ,ונשבעתי לזכור ולא לשכוח את הרגע הזה ,את הרגע שנשבעתי
להאמי באללה א הוא ימלא את משאלותי.
לא זכר מתי בפע

האחרונה החליפו מלה ,תהה למה דיברה איתו על

אלוהי דווקא כשה נוסעי לבית הוריה ,שש בטח יראה את תמונות
אביה הנרצח מתנוססות על הקיר .ניסה להיזכר במקרה שרוצח בא לבית
הנרצח לבקש סליחה .עוד לרגע השתעשע ברעיו שהוא רצח את אביה של
נאדיה ,אבל מייד הבי שזה מצחיק ,שזה לא יכול להיות ,כי הוא סת
ירה בערבי .
הצהוב הצורב איל אותו להרכיב משקפי שמש .נאדיה אומרת שלזה עוד
לא התרגלה ,לא מסוגלת לסבול משהו שיעמוד בי עיניה בלי שתשתגע.
עכשיו ,כשהשמי בהירי לגמרי ,נית לראות בבירור שאי אלוהי  ,וזה
דווקא מצא ח בעיניו ,שאיש הישר בעיניו יעשה.
מרחבי אדמה צהובה טרשית וסלעית הולכי ונפרשי לפניה  .נאדיה
נושאת עיניי קודרות אל ההרי  :אשכולותאשכולות ,בתי לבני ,
גגות אדומי  ,פזורי על הרכסי כפטריות לאחר הגש .
יד מונפת אל על ,מסמנת עצור .ברו הש

שזה צה"לי .ידבר ע

החיילי  ,יבקש מה תדרו מדויק אי להגיע לדהיישה.
חייל בעל בלורית שחורה ועור שחו עטור זיפי  ,מבריק מזיעה באור
השמש ,קרב אליו" .לדהיישה?" שואל ביראה.
"תעודות ",משיב החייל.
מחפש ,מחטט ,שול $רשיונות ,מגיש לו ביד רועדת .החייל בוח אות
בעיו ,ניגש לג'יפ ,אולי לוודא משהו .הנה הוא חוזר בצעד נמר ,משיב לו
אות בלי מלה" .ומי זאת אית? תעודות בקשה!"
נאדיה שולפת תעודת זהות כחולה.
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"ממזרחירושלי ?"
מהנהנת קלות ,חמורת סבר ,אינה מנסה למצוא ח כמוהו ,היא כבר
במלחמה.
הוא יודע אי נגמרות המלחמות שלה .כבר דיברו על זה פע  ,שהיא עושה
מלחמה כדי להפסיד ,כדי לוותר ולתת בסופו של דבר.
"לדהיישה ...אבל דיר באלק ,לעקו $את ביתלח מצד מערב ולא לפנות
מזרחה בשו פנייה .סעו לשלו !" טופח על המכונית ,משלח אות לפני
שיוני מבי את ציר הנסיעה לאשורו.
טוב שזה לא היה מחסו של המשטרה הפלשתינית .ליבו עדיי הול  ,מה
היו אומרי על הערבייה שהוא מסיע איתו? "אה ,יא יהודי ,יא ערס ,את
אחותנו אתה מזיי .צא ,תצא מהאוטו!" מאיפה קפ לו הסרט הנורא
הזה?
ישב מכוו ,אינו יודע אי לספר לנאדיה על הפחד הזה ,וכשפרוורי
דהיישה נפרשו לפניה  ,נבהל שוב מזה שהוא מזיי ערבייה וממה שיגידו
על זה במחנה.
"הנה כא ,תפנה ימינה לשביל העפר".
המכונית הקלה קופצת ,רוטטת ומשקשקת על אבני חדות .בתי קטני
נמוכי
זאטוטי

מפוזרי

ללא סדר לאור מדרונות סלעיי  :דהיישה .עשרות

מקדמי

אות

בריצה מאיימת ,מסתערי

קדימה ,עוצרי

בחריקה ,בנביחה ,אל מול המכונית .נאדיה מחייכת אליה  ,שולחת יד,
מנפנפת לה לשלו .
"נאדיה ,נאדיה!" קולות מכל עבר ,נדחפי  ,אוחזי

בשולי שמלתה,

מחפשי את ידה ,מלווי אות כעדת דבורי זמזמניות .תכ $כל המחנה
יגיע.
"יהוד ,יהוד!" אחד צועק" ,יהוד יהוד!" מחרי אחריו אחרי במקהלה.
לא ,זה בלי שנאה ,כ נדמה לו ,פשוט עובדה  היא והיהודי שלה.
רגליי יחפות מאובקות מתיזות בשלוליות ,בגדי בלי וקרועי  .ילד
זורק חישוק לשמי

ומנסה להשחילו בחוסר הצלחה על מקל .שמש
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שולחת קרניי חמימות ביו חור $בהיר על אדמה הררית וטרשית ,והוא
מוק $עדת מעריצי  ,צועד ע נאדיה שלו אל החופה.
*
קירות מתקלפי ריקי  ,צהבהבי מאור העששית ,מקדמי את פניו,
שטיח מאובק שצבעיו נעלמו פרוש לרגליו ,כריות גדולות נוצצות פזורות
סביב ,ומעליו חלונות כהי  ,עכורי  .בפינת החדר גחלי לוחשות ,ערימת
אפר שחור וקומקו גדול מוזהב מונח בראשה.
"אהל וסהל ",מושטות הידיי  .איש קמוט עור ,אבי אביה של נאדיה,
מחיי אליו ,מציע לו לשבת.
היכ נאדיה נעלמה? למה השאירה אותו לבד?
נשי כבדות ,חסרות גיל ,מניחות מגשי ע חומוס ,לבנה ,זעתר וזיתי ,
ונמוגות מאחורי דלת קטנה .אולי נאדיה שלו אית .צרחות עורביות של
זאטוטי נשמעות בחו כציו ציפורי של בי ערביי .
הזמ נוק $בעצלתיי  ,צללי פזורי לאור הקירות ,לא יודע כמה זמ
הוא כא ,בחו ודאי כבר לילה .הזק אינו פוסק מלדבר ,מדבר ומדבר,
והמילי מתחרזות ,מתנגנות ,מתפזרות על הכתלי  ,מצטלצלות ע ליל
לאור העששית .היכ ה כול ? למה השאירו את שניה לבד לדוקרב
הסופי? מתי זה יסתיי  ,מתי?
"עוד שישה שבועות ",נאנח הזק" ,עוד שישה שבועות בחירות
דמוקרטיות ראשונות של הע הפלשתיני ,ובני ,אביה של נאדיה ,לא יזכה
לראות אות".
ע

מחיי ,ככה זה נראה לו פתאו  ,ע

מדבר כלכ בהיגיו ,כלכ

בשפיות" .ג את היית פע ש  ",מדבר על שלו  ,כ נדמה לו ,הוא
לא מבי את כל המילי  ,אבל המנגינה ,המנגינה ,הוא יודע ,חשובה יותר
מהמילי  .מדבר על ירושלי הבירה בשקט ,במתינות ,באד .
"כשילד גדל ",הוא מרי פתאו את קולו" ,לא בוחני אותו בכל רגע,
ולא בכל רגע נותני לו ציו .את זה לימדה אותי נאדיה עוד כשהיתה
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ילדה .מאמיני בו ,ומאמיני שא נשקיע בו היו  ,נקבל את הפירות
מחר .אבל את ע בלי אמונה ,בודקי אותנו כל בוקר בתו המכנסיי ,
משווי אותנו אליכ  ,מדינה מפותחת .ככה אתה חושב אפשר לגדול?
ככה אתה חושב אפשר לבנות אמו?
"לא אומר שלא תבקרו ,לא אומר שלא תכעסו ,אבל מלה טובה ,מה ע
זה? זה לא חשוב לגדילה של ע ?"
מכיר את הצלילי הללו מהקליניקה ,צלילי של כאב אמיתי ,הוא יודע
שע

צלילי

כאלה מנצחי

כל מחלה ,מתבגרי

על כל

ומתגברי

מכשול.
הזק מדבר בעצב על הבחירות בשטחי  ,על הקשיי
מלחמת הקיו

האכזרית .הנה שוטרי

פלשתיני

הכלכליי  ,על

נכנסי

לתפקיד

בממשל ,וליוני עובר בראש שעדת פורעי חוק ,עברייני ושקרני  ,שלמלה
איאפשר להאמי לה  ,הנה ה נכנסי לתפקיד של שוטרי ושומרי
חוק .לא הגענו?!
"ילדינו ,הגאווה שלנו ",מרעי קולו של הזק ,מזעזע את קירות הבית,
"המשטרה שלנו בכל זאת פועלת ועושה את תפקידה .צעירי

שידעו

להילח כשהיה צרי להילח  ,וידעו להפסיק כשהיה צרי להפסיק ,ה
שוב נלחמי  ,עכשיו בשביל הדמוקרטיה שלנו".
ג'מיל היה צרי לשמוע את זה .מתבונ בזק ,בעיניו המכווצות עד אפס
מקו בי הקמטי  ,ובכל זאת ניצו מהבהב ש  .איש פשוט ,בעל חנות
מכולת ,הוא מ הסת רוצה שלו  ,רוצה כבוד ,רוצה את ערפאת שלו
ומעלה אותו על נס.
את עצמאות ,את דמוקרטיה ,את משטרה ...הצחקת אותי ...מהו
הקול האחר הזה? בכל פע שהוא מתחיל להאמי ,משהו בפני מבלבל
אותו .זהו קול הרוצח שבו ,שמתעורר לחיי .
הבי שתמה בו תקופת האבל על רצח רבי ,והרוצח שבו שוב מוכ
לפעולה.
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הוא שרוע על מזר על הריצפה ,מכוסה שמיכות צמר מעופשות דוקרות,
בטירונות היה יותר טוב .היכ נאדיה ,מזמ לא ראה אותה .מטור,$
הסכי לישו כא ,אצל בבית ,לרגע היה נדמה לו שזה ביתו ,אולי מתו
שינה ,אולי מאז ומתמיד ,זה קורה לרוצחי

שנכנסי

לנעליי

של

נרצחי  ,ומרגישי כבעלי הבית.
חוש ,מה הוא עושה כא בלילה? אפילו פיפי הוא לא יודע איפה עושי
כא .לא יכול להתאפק ,ישתי בחו .מסיר מעליו שמיכה כבדה ,מכתת
את רגליו החוצה .לילה ,חוש ,כוכבי  ,בלב מחנה פליטי ערבי ,דולה
את איברו מעמקי מכנסיו ומציג אותו לראווה לרוח הקרירה.
עשו לו בריתמילה ,הוא לא ערבי .אבל ג לה עושי  ,הוא כ ערבי.
עוצ עיניי ומתמסר בהאזנה לקילוח הדקיק הנחל מתוכו ,מנסה
להרגיש את המיכל שהמפלס שבו הול ויורד מטהמטה אל מול פני
ההרי " .מי אני?" הוא שואל פתאו " ,מי אני?" הוא שואל שנית כשעורו
סומר מקור ,וצמרמורת מלווה את הזרימה .מתמסר לקילוח ההול
ונגמר ,הול ודול $עד טיפתו האחרונה ,ואי שהוא נגמר איתו.
בצל ירח עצי הזית הוא עמד על הסלע מתבונ בוואדי הנפרש מתחתיו,
מאזי לרחש המי

במדרו ,ואי שתני

רחוקי

מייללי

לאמ
ִ

שתשוב .הוא ניצב ש בי שמי לאר ,אחרי שגמר לרוק את שלפוחיתו
והשתחרר מהלח .אולי טוב היה לולי השתחרר כלכ מהר ,כי הוא
שואל שאלה חשובה ,כי הוא אינו רוצה לשכוח ,לעול לא לשכוח את
הרגע הזה ,שעמד בלב מחנה פליטי

ערבי בלילה ,לאור ירח וכוכבי ,

משתי לרוח הקרירה ושואל "מי אני?".
כשהצינה אוחזת בבשרו ומרעננת אותו באוויר צחור ,הדהדו דברי הזק
בתוכו" :אי ערבי בלי יהודי ,כמו שאי תינוק בלי אמא".
עכשיו יוני ,רק ברגע כזה של לילה ,בשו פני לא באור היו המסמא,
שואל את ריבונו של עול א הוא שמאלני או ימני ,ערבי או יהודי ,רוצח
או נרצח ויודע שכל מה שיגיד ,ג ההפ הוא הנכו .על כ אינו אומר דבר,
רק נשבע בכל כוחו ,כמו אז ,כשהיה ילד ,לזכור ולא לשכוח את הרגע
היחיד הזה.
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"נאדיה ,יוני ,בואו לאכול ,כבר מאוחר!" קוראת אמה .דבריה מתנגני
כמנגינה נעימה מעוררת תיאבו ,מהולה ג באי אלו צלילי של נזיפה.
"אבל עוד לא גמרתי להתרח ",נאדיה אומרת.
"הילדה הזאת ,כמה זמ את מתרחצת?! את תאחרו בסו".$
"עכשיו אבא היה בא ומרגיע ",נאדיה מספרת לו בחיו'" ,תגמרו ,תגמרו
להתרח היטב ,יש זמ ,זה בסדר ',ככה היה אומר ,ובודק א יש צור
להחלי $את המי בדלי".
על השולח מחכה סלט חומוס וטחינה בעגבניות ,מעשה ידיה של אמא.
"חתיכות עגבנייה גדולות שקשה לבלוע ",נאדיה מסבירה" ,זה לא
החתיכות הקטנות והדקיקות שאבא היה מקפיד לחתו.
"לא צרי לערבב יותר מדי ,קצת לערבב זה טוב ,להרגיש בנפרד את
הטע של החומוס ואת הטע של הטחינה .אבא ידע אי אני אוהבת,
אבל תמיד היה שוכח ומערבב יותר מדי ,והייתי צריכה להזכיר לו .אמא
דווקא את זה א $פע לא שוכחת ,זה אחד הדברי היחידי שהיא עושה
טוב.
"אני תמיד מתחילה מהחומוס והטחינה ,כי זה הכי נעי

וקל בפה.

בעגבניות יש משהו שור.$
"פיתה חמה מרוחה בשמ זית ,ולא לשכוח את העיקר  כוס חלב גדולה
מהעז שלנו ,שעדיי נותנת חלב כל בוקר .ארוחה טובה ,תכ $אתמלא יותר
מדי ,אבל זה יעבור בהמש היו  .ארוחת בוקר היא הארוחה החשובה
ביותר ביו  ,אבא היה אומר שקרא ככה בעיתו.
"כא היה אבא ניצב מולי ",מראה באצבעה ליוני" ,נשע ע המרפקי
העבי שלו על משענת הכיסא שממול ,מוכ כבר לעבודה משש בבוקר 
ככה זה הורי שקמי לפני הילדי

להכי את הכול  מביט בעיניי

כהות ,צלולות ע אדו מסביב אל הצלחת שלי' :תראו ,תראו אי היא
אוכלת ,מזיזה ,כל הזמ מזיזה .כשהיא אוכלת ,הצלחות נוסעות אצלה
לכל הכיווני  .נאנא ,ככה לא אוכלי  ',הוא היה אומר בצער ,ואני הייתי
טומנת את הראש בצלחת וממשיכה לעבוד.
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"כעת הגיע תור העגבניות' .תראו ,תראו אי היא אוכלת ,בפה פתוח,
משמיעה קולות .את ראית ,אמא ,אי שהיא אוכלת ,הילדה הזאת?'
פותח את הפה ומדגי לאמא קולות לעיסה.
"מה הוא רוצה ,מה? מוזיקת רקע שמתרגלי

אליה ,מוזיקה עצובה

וחרישית שמייבבת שני ?"
"'נאנא ,בבקשה תגמרי את העגבניות ,לא נשאר הרבה'.
"'אני לא רוצה ,אבא ,זה באמת מספיק לי'.
"'אז רק את החלב לפחות'.
"התפשרנו ,ג

אני צריכה לוותר על משהו .שתיתי עוד כמה לגימות

ואמרתי שיותר באמת אני לא יכולה .התרוממתי מהשולח כשטע
העגבניות עוד בפה שלי ע

לגימה אחרונה של חלב ,בתקווה שתעלי

אותו .באמת ,אי כמו חלב ,ולא איכפת לי למלא את הבט איתו.
"בלי ארוחת בוקר טובה אי אפשר להתחיל את היו ? פיתה וחלב
ועגבניות וחומוס ע טחינה ,זה טוב".
אחר כ נאדיה לקחה את יוני לסיבוב במחנה ,והראתה לו את עמוד
החשמל ,היכ שהיו משחקי

מחבואי  ,והזכירה לו את מה שכבר

סיפרה ,אי היא עמדה ,וכול

פשוט הלכו הביתה .נאדיה בת עשר,

עוברת בי הבתי  ,שורקת בחלונות בשעת דמדומי  ,מחפשת את
החברי שהיו ואינ עוד.
והנה השלולית שסיפרה לו עליה ,וכא עמדה ע

סלמא כשגילתה לה

שאי אלוהי  ,והנה אפילו השיח שפוררו באצבעותיה הקטנות מרוב
התרגשות .וכא גרה השכנה המשוגעת ,וכא זאת שאי לה מה לאכול.
אבל מה שהיא הכי רוצה זה לקחת אותו פע נוספת אל הקבר של אבא.
"זה היה ביו שישי בבוקר ,אבא ק מוקד והל לטייל כהרגלו .אמא
אמרה לו שלא יקצר דר הרחוב המרכזי ,כי היא שומעת מהומות ויריות,
אבל אבא התלבש ,ויצא מלא ביטחו.
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"אנחנו כבר היינו ערי  ,היה שבע בבוקר .ביו

שישי בדר כלל היינו

קמי על הרגליי עוד קוד ומרעישי  .כבר במיטה שמענו צעקות ,ורצנו
החוצה לראות .לא מייד רצנו ,והצטערנו על זה ,כי כשיצאנו החוצה,
השכני האחרי כבר היו ש  ,ואבא שכב על דר האספלט בתו שלולית
ד .
"אמרו שכדור עשה לו חור בראש וחשבו לקחת אותו מייד לרופא ,אבל
אחר כ אמרו שכבר לא כדאי ,כי הוא שאהיד.
"התנדבתי ,כמו תמיד ,לעזור לסחוב אותו על שמיכה כזאת שהוא שכב
עליה .בטח היה לו נעי שסוחבי את הגו $הכבד שלו ,אפילו שאבא היה
קט .הוא נש ונש $כל הדר וירד לו ד מהפה ,כאילו שגמר ריצה קשה,
אבל הוא לא הביט עלינו.
"'ככה זה ',אמא אמרה' ,כשלא שומרי על אבא'.
"ש  ,בשדה שעל הגבעה ,מתחת כליל החורש ,חפרנו בור ושמנו את אבא
בתוכו .היה אולי תשע בבוקר ,בזמ שאנשי מתעוררי לארוחת בוקר
טובה של יו

השישי ,מאזיני

ברדיו לאו

כולתו

והולכי

ואחר כ מטיילי
כלכ טרי ונקי ,עמדנו על הגבעה ,במרכז השמי  ,כשהאדו

למסגד,

לכיוו גינת עבדאללה ,ובבוקר יו השישי ,כשהכול
ברקיע

הופ לאפור ,כאילו לילה ירד עלינו.
"עמדנו ושמענו את הלב הדופק שלנו שותק .אני וסלמא ,החברה שלי,
ואמא והאחי  ,ואבא ,שהיה כבר מכוסה באדמה .אמא לא עמדה איתנו,
עמדה קצת מאחורינו ,מורידה את הראש ,ואחר כ ,כשכול רצו ללכת,
ואני נסחבת אחריה  ,לא רוצה להיפרד ,עמדה אמא על הגבעה הקטנה,
מרימה את ראשה למעלה ומייללת בשקט כמו הזאבי .
"ילדי סיפרו אחר כ שאמא לא רצתה לעזוב את המקו  ,היא חפרה
בידיה באדמה כדי להוציא את אבא מהבור ,כורעת על הברכיי ,
מרחרחת ובוכה.
"עוד הרבה ימי  ,בכל פע

שעברנו במקו  ,היתה אמא נעמדת על

הגבעה ,מריחה את האוויר מסביב ,מחפשת משהו".
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ללכת או לא ללכת להפגנה ,חוכ ג'מיל בדעתו .לא ,זאת לא הפגנה של
פע  ,כא כבר לא זורקי אבני  ,כא מריעי משמחה .ערפאת מגיע
לרמאללה ,לביתלח  ,לטולכר ולא לא .לכל מקו שמפנה הכובש
הוא מגיע ,מכריז ,קורא לאחדות האומה ,מדבר על ירושלי

בירתנו

הנצחית.
הוא חייב ללכת ,אינו יכול להישאר בבית אדיש ,לא לקבל את פני הראיס.
נכו ,ערפאת כבר לא מתקשר אליו אולי ...אולי יותר משנה מאז דיברו
בפע האחרונה ,בעצ מאז הסכ אוסלו ,כשפשט את מדיו ויצא לדר
חדשה .עד אז  היו זמני באינתיפאדה  היה נפגש ע ערפאת בישיבות
של מיפקדת הפת"ח ,ישב לצידו סביב השולח.
עכשיו הוא אינו מתקשר ,עסוק .אפשר להבי ,יש לו מספיק דברי על
הראש מאז החל המשאומת המדיני .פע אחת כ התקשר ,בעצ אשתו
סהא התקשרה ,לומר לו מזל טוב ביו הולדתו :אבו עמאר זכר את יו
הולדתו.
אז מה ,יהיה כמו כול  ,ייצא אל הכיכרות ויריע לראיס? כ ,למה לא?
מה ,לא נאה לו לשמוח בשמחת כול  ,להיות אחד מה ? יתערה בהמו,
איש לא יידע מיהו ומה ייחודו בחיי הראיס .ככה זה טוב ,ככה הוא רגיל.
ניצב על הגג ,בקרב ההמו ,ומצטמרר .מפה אפשר לחסל אותו בלי בעיות
ברובה צלפי  ,מחיי לעצמו .לרגע חשב שהוא עושה זאת .איזו מחשבה
מצחיקה  הוא יחסל את ערפאת שלו ,איזו שערורייה זאת תהיה...
הנה ערפאת מרי את ידיו מעל המרפסת ,קורא לכל פלשתיני באשר הוא
לפקוד את הקלפי ביו הבחירות ולתרו את תרומתו הצנועה לתקומתה
של מדינת פלשתי.
י אד צופה בחלו מתגש  ,אנשי קשי יו מניפי זרועות ,מריעי ,
כגלי מיתמרי ומתמרמרי  ,שוכחי מצרות עמל  ,נושאי עיניי אל
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הראיס לשאוב קורטוב של נחת ,והוא ,איפה? חושב על יו העבודה של
מחר ,יו ארו ומפר מחכה לו.
"באלרוח ,באלד  ,נפדיק יא אבו עמאר!" שואג הקהל ,וערפאת מתק:
"באלרוח באלד נפדיקי יא פלשתי".
למה? למה הוא מתק? משהו כואב ...לא יודע מה .נזכר בשיחת
האחרונה ,לפני יותר משנה .ידע שהוא יוצא לדר חדשה ,גזר על עצמו
הליכה במדבר.
ש  ,על המרפסת ,מני $הראיס את ידיו ,זק ,אי לו כוח ,מאחור אוחזי
בו ,עוזרי לו להרי את הידיי  ,מזריעי בו כוח .והוא מרי וכול
רואי  ,וכול מריעי  ,וכול יודעי כמה הוא קרוב לאבו עמאר.
אילו מחשבות?! אללה אכבר ...מאיפה זה נחת עליו .הוא מלקק את שולי
שפתיו מ הסוד המתוק ,ואת ערפאת הוא מנשק ...זה כבר באמת יותר
מדי .מה קורה לו ,מה?! מחשבות כאלה מעול לא צצו בראשו .טוב ,זה
סוד ,זה רק בינו ובי הראיס ,א $אחד אחר לא באמת יודע.
משפיל את ראשו אל הקרקע ,לנוח מהמראות  זה לא עובר .רק לגעת בו
קצת ,ללט ,$להתנח במותניי הרפויי  ,השמנוניי  ,החמי והאוהבי
האלה .עדיי אוחז בה  ,לא מרפה ,מלט $אל מתחת למדיו של אבו
עמאר ,מלט $ומריח את הזיעה.
פתאו פתח בריצה מהירה ,נחל מההמו ,ר בסימטאות ,לא יודע לא,
דוהר ברחובות ,והלאה ,קדימה ,ר לפי הקצב ,קצב הנשימות ,קצב
הפעימות  אחת שתיי שלוש ארבע ,אחת שתיי שלוש ארבע  ואיזה
כוח ,איזה כוח יש לו לרו ,נדמה לו שכבר שעה הוא ר ,ר מרתו ,ולא
מתעיי ,$לא נשבר ,ככל שממשי לרו כ גובר כוחו ,ללא לאות .רק כעת,
כשמשב הרוח הצונ מכה בפניו ,הוא ש

לב שהוא בוכה זה זמ רב,

דמעות חמות שוטפות את פניו ,מרטיבות את חולצתו עד מכנסיו .ככה
הוא ,ר ובוכה ,בוכה ור .הרגשה נפלאה ממלאת אותו ,כוחותיו הולכי
וגוברי  ,ר כמו גבר ,ע כל אונו ,ובוכה ,כמו שגברי בוכי  ,והלמות
צעדיו אומרת "אבו עמאר ,אבו עמאר ,אבו עמאר ,אבו עמאר".
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כעת הוא דוהר במדרגות ביתו ,נכנס לדירתו ,מתיישב על הכורסה ,מפעיל
את הטלוויזיה :ערפאת עדיי נוא

בכיכר בשידור ישיר .מתבונ בו,

בפניו ,בעיניו השובבות ,המתרוצצות בחוריה ,בזיפי זקנו הקיפודיי ,
באפו הנשרי ,בשפתיו האדומות  הבשרניות .אילו נשק לו ,אילו חיכ לחי
אל לחי ,היה ודאי נדקר ונשרט .ג ע אביו היתה לו תמיד אותה בעיה 
הקוצי האלה היו נעימי כואבי  .כמו חדירה...
על מה הוא חושב מה ,חדירה ,של מי? של מה?
אוהב את הגו $הזק הזה ,את הבט המשתפלת ,מלטפ .ברו ,סועדו
בחוליו .שוכב במיטה ,אבו עמאר ,והוא עובר ע הספוג הלח בי הקפלי ,
בבתי השחי ,מתקרב למפשעה .צרי לרחו ג

ש  ,זה מקו

חשוב

שמצטבר בו הרבה לכלו ,הוא מסביר לאבו עמאר.
עכשיו הוא שב אל שערות החזה המאפירות ,אלה שמתחת למדי  ,מניח
את הספוג לצידו ושולח אצבעות פרושות אל תו הסב .שב וגולש מעל
הבט התפוחה אל המדרו ,מכא נית לראות את איברהמי הרפוי.
ערפאת חולה ,אי לו ספק ,הוא זקוק לזריקות או.
נוגע בפרח הנבול הזה בעדינות ,ברו ,ואטאט הוא מזדק ,$מכוח
האהבה ,מתו הליטופי  ,ומתעורר לחיי חדשי .
"די!" הוא אומר לעצמו בבתאחת ,ומזדק $בכורסה בחיו רחב" ,די!"
שב ואומר ,יש גבול לכל תעלול.
זוכר אי כל זה התחיל ,ש  ,במרתפי העינויי של השב"כ .זוכר את נעלי
הפלדיו של החוקר מסומרות אל המרצפת ,את האלה ביד .מצחיק ,אבל
היא נראתה לו ,אז מלמטה ,בעודו שרוע על הריצפה הקרה ,כמו איברמי
גדול ,שיד איתנה אוחזת בו.
אחר כ התערפלה הכרתו ,ובי ערפל לערפל ראה כתוב ש על הקיר:
"השב"כ הישראלי הפ אותי להומו" ,וכתובת ע מספר טלפו .במקו
אחר על קיר חדר החקירות נכתב" :איאפשר לברוח מזה" ,ו"הכיבוש
הישראלי מוציא את כולנו מהארו" ,והוא הבי אז ,בי מהלומה
למהלומה ,כל פע שהכרתו שבה אליו ,אי המכות מחלצות מתוכו משהו
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שכבר קיי ֵ ,שד הומוסקסואלי כזה ,שרוב בפני ומחכה למכות על מנת
לצאת לחופשי.
כעת ,כשהוא שרוע בכורסה הרכה ,צופה במרקע ומוזג לעצמו עוד קפה
מהקנק הגדול ,הוא נזכר בכל זה ,ספק בכאב עמו ספק בעונג מסויג,
אי החוקר אכל מולו מנת פלאפל והביא ג

לו ,כי הוא שר ,כי הוא

הלשי .כבר אז ,באותו הרגע ,הפ להומו בלי שיידע על כ.
החוקר הסביר לו שככה זה ,שה  ,בשב"כ ,באמת הופכי את הנחקרי
להומואי  ,הסביר לו שזה כמו אשה שאונסי אותה ,ואחר כ כבר אי
לה ברירה והיא חייבת לתת לכול ...
ג'מיל ישב ושתה את הדברי בצמא ,בעניי אינטלקטואלי ,כאילו לא בו
מדובר ,והחוקר המשי את השיעור בנוע " :עכשיו ,כשאתה יושב מולי,
זקוק לי ומפחד ממני פחד מוות ,הפחד הזה מגרה".
אז ,בפרידה ,הוסי $ג'מיל את שמו ואת מספר הטלפו שלו בחגיגיות
לרשימה שעל הקיר ,חורת לדורות הבאי  ,שלא יהיה כא מישהו ,איזה
גיבור ,שיחשוב שיצליח להיחל מכא ולהישאר רגיל ,והחוקר בא והניע
בראשו לאישור ,שזה טוב ונכו שהוא חורת את שמו ,וחיי אליו בחיבה.
נזכר שוב אי בלילות ,כשהניחו לו לישו קצת על ריצפת הבטו הקרה,
והוא ביקש מרגוע לנפשו ולגופו הדואב ,פינטז על האלה שביד הכובש ,על
נעלי הפלדיו שלו ,ואז ניעור בו ניצ של חיי  .החוקר ,כאבא טוב ,ידע
בדיוק מה עובר עליו ,ונת לזה לקרות ,כי שניה ידעו שבלי הסוד הזה
הוא לא היה שורד.

  47
בוקר מאפיר ,כיסאות פלסטיק אחרוני הולכי ומתמלאי  .הפרלמנט
של הערבי שבלב עומד להיפתח בחו ,בחסות הגש הכבד ,ככה זה בכל
בוקר .בעלת ביתהקפה תשרת אות תחת גש הזלעפות ,תגיש לה

178

קנקני קפה גדולי מהבילי  .פע כבר אמרה שא ה יכולי  ,ג היא,
שהיא עדיי צעירה ולא עשויה מסוכר.
הכיסאות מפוזרי בצפיפות ,קשה לה לעבור ביניה  ,והיא מבקשת את
עזרת להעביר את הקנקני החמי .
עוד צחוקי  ,שיחות קטנות ,פטפוטי חסרי תוכ ,אבל אטאט יורדת
דומייה .עתה שומעי

רק את הגש

הכבד .כלל אחד קיי

בפרלמנט

הערבי שבלב :כל מי שמדבר ,מדבר מהלב ,אבל מעומק הלב ,ועוד כלל
אחד שמוסכ על כול  ,שמשפט אחד אינו חייב להיות קשור לשני ,ככה
זה בערבי שבלב.
"השיחות ע

הסורי

בעיצומ ,רבי מת ,אי מי שישמור עלינו",

מתרומ מתנחל שמ ויורה משפט פתיחה.
"מחלקי את האר ,מכירת חיסול ",מייבב איש צנו אכזרי מהדלפק
ומרוק כוסית יי בלגימה גדולה.
בעלת ביתהקפה זוכרת שפע זה לא היה ככה ,פע נשמעו כא קריאות
"לזיי את כל היהודיות" ,ו"ערבי טוב זה ערבי מת" ,אבל ע

השני

הדברי השתנו ,ונותרו רק קולות עמומי  ,עצובי .
"עוד מעט בחירות של הרשות הפלשתינית ",נעמדה ומילמלה בלחש
ערבייה קטנה ,הציצה בתינוקה ,חלצה ָשד והעניקה לו אותו במתנה.
"ובתוכנו ",יוני ק פתאו והול בשולח באגרופו" ,ממשיכי להסתובב
לה רוצחי  ,חופשי ,בר בשטח!" לא הבי למה עשה זאת ,אולי רצה
להצטר $לשיחה ,אולי דיבר מהלב ,ופתאו נבהל נורא ,קלט שהוא מדבר
על עצמו ,החוויר וקרס לאטלאט לתו הכיסא.
הס ,איש אינו פוצה פה ,וזה לא רגיל בערבי שבלב ,שכול מסכימי 
מסכימי

למה?  וכשראשו שמוט אל השולח ,הוא מרגיש בגופו אי

כול מביטי בו ...ואחר כ פחות מביטי בו ,ואז נדמה לו שג ה
משפילי ראש.
לאחר זמ שנראה לו כנצח צילצלה בעלת ביתהקפה בפעמו ואמרה
שהדיו צרי להימש ,שה אינ יכולי להרשות לעצמ את הלוקסוס
הזה של נבירה עצמית ,והמינקת קמה והסבירה שלא צרי לענות ,אלא
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ליהנות ,ושאלה למה יש כאלה שאונסי ואחר כ רוצחי  ,ומייד השיבה
שזה קורה כי ה לא באו על סיפוק  ,כי לא עשו לה טוב ,לא עכשיו,
אולי פע כשהיו ילדי  ,וה כלכ כועסי  .אבל אנחנו נְ למד אות
שאפשר ליהנות ולא צרי להרוס ,כי אפשר להשתמש וליהנות שוב ושוב,
כמו ע אמא.
יוני ש פעמיו אל הקליניקה וטע הרוצח עדיי שרוי בפיו ,מתגלגל על
הלשו במי חמצמצות שתמיד הופכת בסו $למתקתקות .ברדיו דיברו על
כ שהצעת איהאמו בממשלת פרס נפלה ברוב של  61מול  ,59והוא לא
ידע מי ניצח על חודו של קול ,השיגעו או השפיות ,ותהה א אלוהי
עשה את המשחק הזה במקרה או בכוונה ,כי ככה ללעוג לכל הסכסו
הזה...
נזכר באביו ,שגידל אותו על ברכי הימי ,והיה מסיר לו פלסטרי בתנופה
אחת ,מחזיר עצ למקו במכה אחת ,אבל תמיד בעיניי דומעות ,תמיד
בכאב עצור ,כאילו חש את יוני בגופו ,והוא בעצ  ,א לשפוט לגופו של
עניי ,לא יצא כלכ רע ,אולי אפילו ,נאמר בזהירות ,ילד מוצלח.
נמלא אשמה על כל אות שני שבה נטש את בית אבא והיה לשמאלני
ובא אל הוריו בטענות ,וה תמיד המשיכו לאהוב אותו ,ואי שמחו על
שחזר לחיק המשפחה הלוחמת ,ועכשיו הוא הול לאכזב אות

בפע

המי יודע כמה ,כשהוא שוב אינו יודע מי הוא.
כשעלה במדרגות הקליניקה שאל את עצמו שוב א רוצח הוא ימני או
שמאלני ,שאלה ששאל הרבה פעמי  ,כי הוא ,כשרצח ,היה שמאלני,
ואחר כ הפ לימני ,ועכשיו הוא לא יודע מה הוא.
לבסו $אמר לעצמו שרוצח יכול להיות ג ימני וג שמאלני ,כי רוצח זו
תכונה ,קו אופי שמצוי בכל אחד .לרגע עוד נחרד מהבנאליות של הרצח,
אבל אפילו זה לא להרבה זמ ,כי מייד התחוור לו שהוא לא רוצח רגיל,
מ השורה ,אלא מי שרצח את אביה של אשתו לעתיד ,וזה כבר מקרה
מיוחד.
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התנח

במחשבה שכשגבר ואשה נישאי  ,האשה מקבלת את ש

משפחתו של הגבר ,והרי היא נבלעת בתוכו ואי לה קיו משלה ,וא הוא
באמת רצח את אביה ,וכעת היא שלו ,אז הכול נעשה כדר הטבע.
יוסי נכנס ודיבר ,אבל יוני לא היה מרוכז בדבריו .ניעור כשסיפר על חוב
שרוצח חייב לנרצח מדורי דורות ,והוא להמשי ולחיות בשביל הנרצח
את חייו.
פע  ,הוא הסביר ,היה מקובל לקחת את אשתו וילדיו ,וא אתה מכיר
את הנרצח ,על אחת כמה וכמה ,אתה מחויב להיכנס לנעליו .על כ חובה
מוטלת על הרוצח לדעת את מי רצח ,כי אחרת לא יידע הרוצח לעול מי
הוא באמת.
יוני לא הגיב ,ספק מתו הבנה שיוסי זקוק לעוד זמ כדי להגיע לחקר
האמת ספק מתו רגיעה שהנה האמת שלו מונחת לפניו ,גלויה וידועה
לכול ,והשמי לא נופלי .

  48
באור הדמדומי ישב דני בצד הדר למחנה הפליטי

דהיישה ,בדרכו

לקבר אביה של נאדיה ,מנסה לחל אב שחדרה לסנדלו .שעתיי קוד
לכ עדיי ישב מול חיי  ,המטפל ,וניסה לשכנע אותו שעד שלא יפתח את
הקבר ויידע מי באמת קבור ש ומי רצח אותו ,לא יבוא מזור לנפשו.
חיי הביט בו רגוע ואמר שבמקו לרו ולפתוח קברי  ,כדאי שיפתח
את תיבת הלאמודע שלו ויגלה מה הוא מסתיר מעצמו כל הזמ ,אבל
דבריו לא נגעו לליבו של דני ,הוא אפילו לא המתי לסיו השיחה ,ק
ויצא לדר.
עכשיו ,כשהוא מתקשה לחל את האב ונאבק בה בחירו $נפש ,ברור לו
שזהו עוד סימ לקשיי שריבונו של עול מציב בפניו כדי לנסותו .תהה

181

א ייתכ שהוא המשיח ,ואי לא חשב על כ עד עתה ,אי לא עלה הדבר
בדעתו ,הרי הרגיש זאת כל הזמ בסתר ליבו ,בתוכיתוכו ,את ייחודו עלי
אדמות :ה ו א ה מ ש י ח! זה נכו! יש לו הוכחות ,ראיות מוצקות ,כי מה
שקורה לו זה לא סת  ,וזה לא קרה לא $אחד בעול  ,המצחיק שרק
עכשיו הוא מכיר בכ.
נשא מבטו מעלה ,עמוד השחר הונ $מעליו ,א גלגל השמי טר נחל
מי הדמדומי  ,ברגע שלא היה ברור א הוא יו או לילה ,ברגע שאי
לפניו ואי אחריו כי א ִ>לתו ,כשבאוזניו מתנגנת התפילה "אדו עול ".
באותו רגע נעמד דו  ,וכל חלקי הפאזל נשזרו במקומ .
עמד על ההר והביט בנו ,$וירושלי נראתה לו שקופה וצלולה ,רובצת
בתו אד כחול של ערב ,וידע שהוא דני ,ב האר הזאת ,הוא ג ערבי וג
יהודי ,וזה היה לו כלכ ברור שזה פשוט זעק לשמי  :הוא המשיח!
אבל ההרגשה הטובה לא נמשכה זמ רב ,כי הרעב והצמא החלו לתת בו
את אותותיה  ,והתרופות שהחלישו אותו מנעו ממנו לצעוד בקצב שהיה
מורגל בו .התיישב מתנש ומתנש $על אב ,והיתה זו הפע הראשונה
שש לב שהאכזבה חמה ומתוקה מהחלו  ,הצער הדק והשקט הזה,
הנחמה הפעוטה על היותו באד  ,וג זה לא תמיד ,יותר נעי
מהתגשמות המשיחיות עצמה.
פתאו צעק בקול גדול אל מעל מרחבי ההרי של ירושלי " :משיח צרי
חו ונחמה! משיח צרי קבלה ואהבה! משיח לא רוצה להיות לבד!" הוא
צפה בקולות הגולשי

מפסגות הרי ירושלי

אל עבר מישור החו,$

הולמי בי התיכו ומקימי בו גלי גדולי .
אז ק  ,והמשי לדדות ברגליי כואבות לאור השביל ,כבר לאור הירח,
לכיוו מחנה הפליטי  ,משתעשע במחשבה מה ימצא בתו הקבר.
נניח שימצא בתו הבור אשה או איזו חיה שקברו ש  ,מי יודע ,מעול
לא פתח קבר .ש לב שהוא משתעשע בכל מיני רעיונות מלבד במחשבה
אחת ,שבאמת אביה של נאדיה קבור ש  ,והרעיו הזה גר
ברכיי .

לו פיק
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אחר כ שאל את עצמו ,א נניח שבאמת אביה של נאדיה קבור ש  ,אז
מי רצח אותו ,ולא יכול היה להימלט ,כל כמה שרצה ,מהמלה "יוני".
המחשבה ,שב והתיישב על אב בצד הדר והחל

הזדעזע כולו מעצ

למלמל" :יוני רצח את אביה של נאדיה "...ואי שאמר את המילי חש
הקלה עצומה ,והבי את כובד האשמה הרוב עליו.
החליט לעזוב את עניי הקבר ,לרו אל המטפל שלו ולספר לו שגילה למה
הוא השתגע ,והתחיל לשחזר את כל הפרטי  :אי אז ,ש  ,במילואי
בדהיישה ,ראה את נאדיה ניצבת ליד הבית בעל עמודי השיש ,והתלוצ
שהיא המלא הלב שלה  ,ואי אחר כ יוני ירה ,והוא ,דני ,צעק לו
"חדל! חדל!" ואי ראו אותה שוב יוצאת מביתהחולי כשהביאו לש
את הילדה קטועת הרגליי  ,ואי צייר בלא ידיעתו את קבר אביה מתחת
לכליל החורש ,ובעיקר  אי ידע ,בלא ידיעתו ,את האמת הנוראה והרגיש
אשמה איומה שטרפה את דעתו ,וככל שהסוד פר החוצה ,הל ונרגע
והרגיש אי הסדר בעול שב אל כנו ,ור מהר אל המטפל שלו ,לספר לו
שפתר את התעלומה.
בשער ביתהחולי

הצי בשעונו וראה שבלי משי

הגיע בדיוק לשעת

הטיפול .נכנס לחדר בצעד בוטח ,התיישב על הכורסה הכבודה ,ובפע
הראשונה מזה שני עצר והביט ְ>חיי  ,לראות א הוא קיי .
התפלא שחיי יושב מולו בשקט ובשלווה ,מחכה למוצא פיו" .היו אני
רוצה שאתה תתחיל ",אמר לו ,וחיי כלכ התרגש ,שדמעות נקוו
בעיניו.
עד היו הוא יושב מול דני ,שמדבר לעצמו וממלא את עצמו ואת חלל
החדר ,יושב מולו בלי שיכול לומר מלה ,בלי שיכול להכניס סיכה .כ למד
לנשו במ(ורה ,להביט בזהירות ,לשבת לצידו בשקט ולהמתי לרגע שדני
יוכל קצת להביט ,קצת לראות ,קצת לתת ג לאחר לחיות .והנה ,פתאו
דני מחכה ,פשוט יושב וממתי למוצא פיו ,והוא ,המטפל שלו – הרי זה
המקצוע שלו ,להיות קיי ג כשלא נותני לו קיו  ,לדעת לחכות בשקט
לרגע שהתינוק הזה יוכל לזהות אותו ולהוקיר לו טובה על שטיפל בו ללא
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ידיעתו ,דאג לו ג כשהיה שקוע בעצמו ,הג עליו עוד לפני שידע למה ומה
קרה.
דני מביט עתה בחיי ושואל לשלומו ,וא הדמעות ה בגללו ,כי זה מבי
אותו קצת .סיפר על אבא של נאדיה ,וככל שהל ופר( את הסיפור כ
הלכה וגברה ההקלה שחש.
ישבו שניה

עד השעות הקטנות של הלילה .דני דיבר ודיבר ,וככל

שהמשי ודיבר ,כ הלכה שפיותו ושבה אליו.

  49
"בחירות" ו"חירות"

יו שבת ,בחירות .רק עכשיו שמה לב שהמילי
דומות כלכ ,לא חשבה על זה קוד  .מכנסי ג'ינס ,סוודר עבה מצמר
כבשי

שיוני קנה לה ליו

הולדתה ושיער שחור פזור" .פ ז ו ר"...

מחייכת לעצמה ,לבחירות חייבי ללכת בשיער פזור.
שמש חמה מקדמת את פניה במעלה רחוב צלאח אדי ,בדרכה לבית
הדואר ,והיא נושאת את ראשה אל על ,ממצמצת בעיניה לעברה ,מחייכת
אליה כמו בציורי בקרניי זהובות ,שרות ,מפזזות ,מלטפות כול.
אולי ,אולי תצביע לסמיחה חליל? בכל זאת אשה ,בכל זאת הצבעה לא
שיגרתית .מותר לה ,זאת זכותה הלגיטימית .תהתל בה  ,ערפאת חושב
ודאי שתצביע בעדו ,אבל היא ,לא .מאחורי הפרגוד ,בשעה שאיש לא יביט
בה ,תעשה ככל העולה על רוחה" :חגרה בגרה ,קל לי סידי ,עד ללעשרה:
ואחד ,תני ,תלאתה ,ארבע "...יצא עשירי ,ערפאת! היא תצביע בסו$
בעדו ,בכל זאת זה לא משחק .אבל לה מותר לשחק ,זה החופש שלה,
החירות שלה.
ה שואלי אותה ,עומדי כעת מולה כמו שני ילדי  ,ערפאת וסמיחה
חליל ,והיא צריכה לבחור את מי היא יותר אוהבת .אבל לא ,את שניה
היא אוהבת במידה שווה ,שניה ילדי שלה ,לא תקפח ,לא תפלה איש.
לא ,היא באמת אינה יודעת במי לבחור .סמיחה נגד הסכ אוסלו ,היא,
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נכו ,בעדו ,אז מה? אבל סמיחה היא אשה ,והוא ,השוויצר הזה שאי לו
מתחרי  ,צרי להראות לו פע אחת מה זה .אבל מה ע האחריות ,היא
לא יכולה לעשות צחוק מזה.
יוני יתעניי ,יחקור ,לא תספר לו מה תצביע ,יתעל $א ישמע שהצביע
לסמיחה ונגד הסכמי אוסלו ,לא יבי את העניי הזה ,שנותני

לילדה

לבחור איזה צעצוע היא רוצה .ככה זה ,עושה חגרה בגרה ...אולי בסו$
תספר לו ,אבל היא לא חייבת .קורטוב של נחת ממלא אותה .אפילו
בחשכת הלילה ,כשיהיו גו $אחד ,לא תפלוט את האמת .ג

לו אסור

להיכנס איתה מאחורי הפרגוד.
וא

יוני הוא שרצח את אביה ?...עורה הצטמרר ,אז למי היא הולכת

להצביע? והבנאליות של הרצח שאינו משנה דבר היכתה אותה בתדהמה.
היא בעצ

יודעת בסתר ליבה שהוא רצח ,הוא או הכדורי

שלו או

החברי שלו .יוני רצח את אבא.
אבל היו יו חג וחבל לקלקל אותו במחשבות כאלה .היא רוצה לחיות,
לא רוצה לחשוב על אבא שמת .אבל אי תוכל להינשא ליוני !?...כ ,נכו,
תמיד קצת תשנא אותו ,תשמור לה פינה קטנה של נקמה בלב ,כזאת
ָק ָ>ה .תינשא בחתונה מפוארת ליוני,
שפוקדי אחת לשנה ,בטקס יו הנ ְ
שרצח את אביה ,וזה הכול ,רק שאביה לא יהיה נוכח בטקס ,זהו כל
ההבדל.
במורד הרחוב מוכרי

קורשלה ,כאלה שהיא אוהבת ע

זעתר.

"קורשלה ,קורשלה!" היא שומעת כעת בצלילות מקהלה של קריאות
עליזות ,שמחות ,כמו תרנגולי קוראי ברוח.
משב קריר מחטא את עורה ,משאיר אותה צעירה ורעננה .אנשי באי
לקראתה במעלה הרחוב ,מעול לא ראתה אות הולכי זקופי כלכ,
פניה

מאירי  ,לבושי

חג ,צווארוני

לבני

מבצבצי

מתחת

לסוודרי כהי  ,מלוכלכי  ,גרביי נקיי בתו נעלי עבודה בלויות .ג
צמרות העצי רוקדות לפי ִקצב .המשועשע של הרוח ,מניפות ידיי אנה
ואנה כמו במחזמר עליז.
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הנה סני $הדואר ...מה זה ,לכל הרוחות?! שורה ארוכה של מדי כחולי
 שוטרי ישראלי  .עליה לעבור בי הטורי  ,והיא נחרדת ,רוכנת לפני .
אי תעבור ביניה ? יביטו בה ,יבזזו את גופה ,יעשו בה כאוות נפש .
ילדה קטנה רצה בשמלה חדשה להראות לאבא ,והוא כועס עליה.
היא קרבה .תעצור ,תתבונ בה במצח נחושה ,ותשוב על עקביה ,תוכיח
לעצמה ,לכול  ,שאינה פוחדת.
אבל היא עולה במדרגות ,וכבר היא אחרי.
מקבלת מעטפה בצירו $חיו .האיש שמחיי אליה יודע מה עובר עליה:
הטע הראשו של החופש ,כתפוח מתוק מע החיי .
*
בביתה של נאדיה בדהיישה ניצב ,בחלל הגדול האפלולי ,שולח ע יש
צבוע בלכה כתומה ,במרכז פיתה לבנה עבה ,וסביב .ידיי

רעבות,

כוססות ציפורניי  ,עשרה ילדי  ,אחיה של נאדיה ,ופיתה אחת גדולה.
רק כשסבא יבוא ,יינת האות ומותר יהיה להסתער ,כול יחד ,והחזק
מנצח .אמא שמרה חתיכה לקט ,מהבוקר התינוק הזה חושב רק על
הפיתה.
סבא שב מהעבודה הוא מקבל מנה גדולה ,הוא צרי לאכול כדי שיוכל
להביא אוכל.
אמא לוקחת סמרטוט  כבר ניקתה היו

את השולח הריק ,אינה

חוששת להשלי את הפירורי לאשפה .לא ,היא לא תית לאיש ללקט
אות  ,אומרת שזה לא מכובד.
סבא מני $סכי גדולה ובוצע את הפיתה החמה עדיי מהטבו .מעול לא
ראתה אותו חות חתיכות דשנות כלכ .השתגע .פיה מתמלא בנהרות
פועמי  ,זורמי מתחת ללשונה ,עוד מעט תור ,.כבר לא יכולה לחכות.
סבא אומר שביו של בחירות מגיעה לכל אחד חתיכה עבה ומשביעה,
וחות ,מנסה לשי הצידה את עמל היו וצרותיו .אמא חושבת שדווקא

186

ביו של חג אפשר להתאפק ,כי צרי לשמור את הפיתה לימי קשי
יותר.
"רעב זה רעב ",אמר לה אחיה ב השמונה" ,זה מדגדג ,מצחיק כזה ,מציק
בבט .ג כשהלכתי ע אמא וסבא לקלפי זה לא הפסיק להציק לי".
מהבוקר ג לה מקרקרת הבט ,וסבא מדבר על הבחירות ,היא רעבה,
והוא ,ארשת פניו מכובדת .כבר שני לא ראתה אותו ככה ,אולי מאז
שאבא מת.
חבל שאבא לא כא ,רואה את הבחירות ,רואה את הפסל שלה ומכיר את
יוני .ואולי ה

כ מכירי  ,סת כ נפגשו ברחוב ,יוני בסיור רגלי ואביה

בדרכו לעבודה ,מי יודע?
מגיע לה להצביע פעמיי  ,ג בשבילו .עכשיו היא חושבת שיוני באמת
דומה לאביה ,בשבילה ה אפילו אחד ,אז אי זה שה לא מכירי ?
סבא לובש את מיטב מחלצותיו ,מזדק ,$מסתובב נפוח כתרנגול קורא
בקול גדול .לחיי חדשי הוא שוא .$כמה תעצומות נפש צרי כדי לשי
בצד את תלאות היו יו ולחוג את החג.
ג אמא הניחה עליה את בגד חתונתה ,שעומד להתפוקק בלח משמניה,
ערכה את השולח ,קצת פיתה ,קצת חלב ,מפה לבנה בלויה מכסה את
לוח הע הצבוע ובט ריקה מציקה מליל אמש .היו יושבי יפה סביב
השולח ,שרי שירי  ,מברכי בקול ,קוראי מהקורא.
היו זהו יו של כבוד ,היו לא חושבי על הרעב ,אי סבא עומד בזה?
דבר לא בא אל פיו מאמש ,לאחר שוויתר לנו על מנתו .היא תגדל ותהיה
חזקה כמו סבא.
נאדיה מתלווה אל משפחתה שהולכת להצביע ,ג

האחי

הקטני

הרזי באי אית  ,דוהרי ונפוצי כעפיפוני לכל עבר ,צורחי לשמי
כציפורי טורפות .ה לא זקוקי לבחירות כדי להרגיש חופש.
סבא ויתר על יו עבודה ,סבא גיבור .כשיש עשרה ילדי בבית לא קל
לוותר על יו

עבודה ,אפילו לא כדי ללכת להצביע בבחירות" .צרי

להילח  ",היא זוכרת ,כ אמר לה אבא כשהיתה ילדה ,טוב ,הוא היה
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אבא חכ  ,מיוחד ,שונה מכול  .הוא אמר לה שהאויב הכי גדול הוא
הרעב ,המחשבה המצומצמת המתמקדת בפיתה ,ההשפלה שבחיי אנוש.
הנה הקלפי ,נאדיה צופה בבוחרי  :זוגותזוגות ,בעל ואשה ,שווי בפני
החוק ,בפני עצמ  .מה קורה פה ,מה? האשה יכולה להצביע ,הבעל לא
יכול לאנוס .היא יודעת ,הבעל ודאי חוקר ,מחייב אותה להיות שלו,
אבל ...אבל לפי החוק האשה שווה לו ,ג

זה משהו ,ג

זה מחלחל

ברקמות ,ג זאת התחלה של התחלה,
אשה ערבייה מחייכת ,לא חוששת לחיי ג מתחת למנדיל הלב המכסה
את ראשה .ש  ,במסתור ,היא שמחה ,ש היא יודעת סו$סו $שג היא
באד  .פרחי פורחי  ,עצי רענני ביו של חור ,$אינ משירי עוד
את עליה  ,אינ שחי ארצה ,צועדי אל הקלפי בטורי ארוכי .
אשה אחת ועשרה ילדי  ,לרגע תהיה לבד ע

עצמה מאחורי הפרגוד,

לדקה קצרה ,בעלה ישמור על כל הזאטוטי  .מתי קיבלה הזדמנות כזאת,
חירות כזאת ?..הבעל שומר על הילדי  ,והאשה מחליטה ,בוחרת מי ינהל
את המדינה העתידית .האשה היא עכשיו ראש הממשלה ,האשה היא
הרמטכ"ל ,האשה היא עכשיו באד .
  50
זה היה כשדבר הזכיר דבר הזכיר דבר הזכיר דבר ,שכבו על שמיכת
פרחי

צבעונית ונזכרו בציפורני חתול .נאדיה אמרה שזה לא ציפורני

חתול ולא ציפורני שפ ולא ציפורני נמר ,זה סת ש של פרח .יוני צחק,
שאל א

זה נראה כמו ציפורניי

של חתול ,ונאדיה אמרה שזה פרח

ששול $ציפורניי  ,לב כזה ,יפה .התגלגלו בי של כלניות ורקפות ,בחו$
של סביוני  ,מרבדי צהובי צהובי שאפשר לרו ולהשתטח עליה .
אז היו שרועי
בענני .

על גב

בינות לפרחי

ולריח האדמה החמה והביטו
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קמו ושיחקו בתופסת ,הראה לה שיגועי  .כשהיה ילד ,היה טוב בזה.
מזיז את הבט כמו בריקודי בט ,מסובב את התחת וצוחק לעברה" ,לא
תתפסי ולא תתפסי!" תפסה ,יחד נפלו ,התגלגלו על מרבדי

ריחניי ,

עליו ,עליה ,עליועליה ,מעול לא רקד ככה ע יעלות ח ,מעול לא חש
את מגעה גופה צעיר נאבק בו בי

נשימותיו .חזה קט ,חזייה קטנה,

אוהב את זה .גופ .מזכיר לו ילדה ,ילדה בגילו .תמיד קס לו יותר מאל$
חיזורי ונשיקות ,זוג ילדי באביב חייה  ,רצי במרחבי  ,נושאי את
עיניה אל על.
מושכת אותו בזרועה ,גוררת אותו על פני שדות" .עצרי לרגע!" הוא
מבקש ,והיא עוצרת מתנשפת מולו .קולע במחלפותיה צרור סביוני ,
רקפות סגולות ,כלניות אדמוניות ,מלכת הפרחי  ,נאדיה שלי .ד7מ
ניצבת ,שותקת ,מחייכת לרוח המניעה בקלילות את (ער..
למה אינה זזה? עוצר את נשימתו שלא להפריע ,היה עוצר את הזמ,
קושר את גלגל השמש ,לתת לה לחיות כ ,כשהזוהר מפזז ב(ער ,.ללא
מאבקי  ,ללא מלחמות.
חיו הול ומתפשט על פניה ,הול ומתרחב .מה קורה פה פתאו  ,מה
עובר עליה? עדיי אינה זזה ,היא וחיוכה ,היא וברק עיניה שנושאת הרוח.
  51
בוקר ביפו ,עומדת בדד ,משקיפה אל הי  .גלי

קטני

מתערבלי

ונשברי אל הצוק המזדקר ,עדת שחפי לבני צוללי בצרחות חריפות
כרוצחי קטני עטי על טר ,$ענני שטי  ,כדורי צמר מטי לנפול.
מתעטפת במעיל ונושאת את עיניה אל הרוח .כא אבא גדל" .נל לחפש
את מגרש הכדורגל ,נל דרומה לאור החו ",$אמר לה" ,בסו $נגיע".
רגליי דקות מדשדשות באבני ובצדפי  ,חול לח ממלא את הנעליי .
מתבוננת בגלי

הקטני

המטפסי

בסו $כוח אל חו $שאנ .לוקחת

סיכו ,ומייד מנתרת לאחור ,רוצה ללכת על הרטוב ולא להירטב ,היכ
נשמע דבר שכזה?
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עוצרת ,נושאת את עיניה אל השחפי הלבני  .ג אבא ראה אות  ,ג
ה ראו אותו .סיפר לה שפע התנפלו על ילד אחד ,חבר שלה  ,ששחה
בי הגלי ולא הצליח להגיע אל החו.$
והנה תור הספינה שטבעה .אבא סיפר אי היו עושי תחרויות שחייה
אל התור ,ואי הוא תמיד היה מנצח .פע הי היה סוח ,$וחבר אמר
לו" :בוא נראה אות גבר ,נראה מי יגיע ראשו אל התור ",ואבא סירב,
ג אותה לימד לדעת לסרב ,לא להיגרר אחרי פנטזיות.
הילד הראה לאבא את זרועו השרירית המנופחת ,וקפ למי בתרועת
ניצחו .הוא נאבק בגלי  ,הגיע אל התור ,ולא הצליח לחזור ,הי לקח
אותו ,סחב אותו פנימה ,ואבא ר בכל כוחותיו להזעיק עזרה.
היה ש מציל אחד ,ואבא ר אל הבית שלו לקרוא לו .היה חור ,$והמציל
התלבש בלי להיחפז .אבא צעק" :מהר ,מהר ,הוא טובע!" אבל המציל
הל בשקט ובכובד ראש .אבא בכה ,יילל בחשאי ,ר בסימטאות כמו כלב
לפני אדונו ,לא מעז להרי קול ,לשאת ראש מול המציל.
למחרת בבוקר מצא איש ניקיו מהעירייה את הגופה שרועה על החו.$
ככה זה ,הי מחזיר כל מה שהוא לוקח ,בייחוד את מי שהוא אוהב,
משכיב אותו בלילה על החו ,$מלט $אותו בגלי

אחרוני של חמלה,

ונסוג ונעל אל תו החוש.
בהמש החו $שוכ בית אביה של נאדיה .עומדת ומתבוננת :צחוק הגורל,
בית ערבי חדש ניצב ש  ,בית נמו ,עטור קשתות ,ע
שפונה אל הי  .אבני

חדשות ,משקופי

צבועי

מרפסת גדולה
טורקיז ,חלונות

אלומיניו נפתחי אל תו גומחה בקיר .מה ה עשו כא ,מה?
אשה זקנה טובה  מתחו לה את עור הפני  ,הרימו את החזה הגולש,
הורידו לה את המשקל ,צבעו את (ער .בחינה אדמדמה מאירה ,היטיבו
את מחלצותיה ,העלו חיו על שפתיה .ל תאמי שזאת אותה אשה.
"השט רוצה לבלבל אותנו ",אמר לה אבא ,שמעול לא שב ליפו מאז
הגירוש" ,לוקח את בתינו ,משפ אות  ,ככה הוא גר בתוכנו ,בתו
נשמותינו ,שוכב ע נשותינו וחור לנו לשו".
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נאדיה שואלת את עצמה א זה לא בדיוק מה שקורה לה ע יוני ,שהיא
איתו במקו ע אביה ,שאותו יוני רצח ,וכמה שזה מבלבל.
קרבה על בהונות אל החצר המגודרת .היתה לה

אח גדולה במרכז

הסלו ,אמא של אבא היתה ממלאת אותה בגזרי עצי  ,ובאו הציוני
והוסיפו מתג חשמלי .מעתה לא צרי לעבוד קשה ,לחיצת כפתור ,והעצי
בוערי  ,עצי שנדלקי על חשמל...
הנה אב הריחיי הטוחנת ,השאירו לקישוט בחצר .היה לה חמור ,היא
נזכרת בצמרמורת ,כיסו לו את העיניי  ,כדי שלא יסיח את דעתו
מהעבודה ,קשרו אותו לגלגל הטוח ,וכ ,מהבוקר עד הערב ,היה הול
במעגל ומסובב את האב הכבדה .זה גורלו משכבר הימי  ,לנוע באותו
מסלול ,בעיניי עצומות ,לנצח.
הנה שולחע חדש בסגנו ערבי עתיק .לא ,היא לא מבינה מה קרה
לציוני הללו ,למה ה אוהבי פתאו חרי ,$למה ה עושי צחוק.
פוסעת במעלה הרחוב ,עוברת בי הקשתות ,אבני

כבדות ,חצרות

ערביות קטנות ,נקיות .היתה רוצה להיות נקייה כמוה  ,עשירה כמוה ,
יפה כמוה  ,ערבייה כמוה .
מתפתלת בסימטאות האבני

המסותתות ,הבוהקות ,עוצרת להביט:

חנויות נוצצות של תכשיטי  מעול לא ראתה תכשיטי בסגנו ערבי,
יפי כלכ ,מוארי במנורות ניאו באור יקרות.
רואה אות

עכשיו פולשי

ליפו ,נהרות עכברי

חודרי

לבתי ,

מפשפשי בכל פינה ,בודקי בכל חור ,הופכי הכול.
פע היה לה ילד בשכונה שהכריחו אותו להתפשט ולהראות לכול מה
יש לו ש  ,וכול עמדו וצחקו ונגעו לו.
עכשיו ,כשהיא מגיחה מאחת הסימטאות ,הי הירוק נפרש לפניה ,גלי
בודדי מלטפי את הסלעי וריח המלוח באוויר ,נאדיה נזכרת באבא,
שהיה יוצא לעת ערב מהבית לשאו $את רוח המערב הבאה מהי .
כא ,במקו הזה ,ברחבה הזאת ,שרוצפה באספלט שחור והיתה למגרש
חניה ,מול הי  ,אבא סיפר לה אי עבדאללה ,ב כיתתו ,ר אחריו.
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"...ואני נמלט ממנו בכל כוחי על האופניי השחורי הכבדי  ,שהיו פע
של אבא שלי ,והוא ,קל רגליי  ,מדביק אותי מאחור ,מוש בסבל ועוצר
את מנוסתי.
"עכשיו הוא נעמד לפני בארשת חיו מקומטת ,וצועק' :תביא לי את
האופניי  ,ה

שלי! תביא לי אות  ,למה לקחת לי אות ?!' ומטלטל

אותי לצדדי  ,ואני אוחז בחוזקה בכידו ,כששמי

כחולי

גדולי

פרושי מעל וקולות גלי הי מתנפצי ש למטה אל הסלעי .
"והנה עובר על פנינו איש אחד ,ועבדאללה צועק לו שיבוא ,שלקחתי לו
את האופניי  ,ואני אחוז חלחלה ,מבוהל ,לא יודע אי אוכל להוכיח אי
פע שהאופניי האלה שלי".
"לאבא היו הרבה סיפורי  ,היה מתיישב שלוב רגליי על הכיסא הנמו,
בדר כלל בשעות הערב ,זוק $את ראשו ,מרחיב את נחיריו וקולט את
הקרירות המלוחה הנושבת מהי לדהיישה .אחד מאלה היה סיפור יש
שהיו מספרי אצלנו:
"ילד אחד בא יו אחד הביתה ומצא ש ילד אחר במקומו ,לובש את
בגדיו ,חובש את כובעו ,קורא לעצמו בשמו ונראה בדיוק כמוהו .הוא
התבלבל ופחד להיכנס הביתה ,עמד בפתח והוריו ניגשו אליו ושאלו
אותו' :ילד ,מה אתה עושה כא? ילד ,מה אתה רוצה?'
"הוא ספק בכה ,ספק רצה לחבק אות  ,אבל ה אמרו לו' :אנחנו לא
מכירי אות ,אתה לא הב שלנו ',אמרו שהוא התבלבל ,ושיל לחפש
את הבית שלו ואת הוריו.
"הילד הזה לא התעקש ,כמו שא $פע לא היה מתעקש ,הוא פשוט הל
אל הג הסמו והתיישב ש על ספסל וחשב על משפחתו ועל ביתו ועל
הילד שתפס את מקומו ,כאילו תמיד ידע שיבוא יו שזה יקרה.
"'מאותו היו הילד א $פע לא החלי $בגדי ולא שינה את שמו ולא
החלי $את כתובתו כדי שלא יתבלבל ,ויידע תמיד ובכל רגע מי הוא
באמת".
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ספסל ירוק עשוי גזרי ע מחודדי שיכולי לפצוע ניצב בסו $העלייה מול
הנו .$נאדיה מתיישבת ,פורמת את תיק הבד וחולצת מתוכו כרי עבה,
לח שחור גס בגבינה לבנה ,שיוני הכי ,הרבה גבינה לבנה ,כמו שאבא
היה מכי.
טישיו ,היא צריכה טישיו .שולחת יד פתלתלה לעומק התיק ,שולה חבילת
טישיו  ג על זה יוני חשב.
איש זק כפו $קרב לאט ,מקל בידו ,מגבעת לראשו ,עוצר ,מזדק $כאילו
לראשונה בחייו ,בולע את האוויר סביבו כמחפש דבר מה .כעת הוא
מיישיר אליה מבט ,מתיישב לצידה בלי לבקש רשות" .את לא מפה ",הוא
ממלמל לעצמו בשקט מבלי להפנות אליה את ראשו" ,את לא מפה,
מאיפה את?"
"מדהיישה ",נאדיה משיבה בגו $מכוו ,נושמת אל תוכה גל ריח מצמרר
של ִזקנה.
"אבא של פע גר כא?"
היא מהנהנת בראשה.
"רואי  ,רואי את המבט של ,עיניי של ילדה שיודעת סוד".
"אי לי סוד ",היא פולטת.
"לכולנו יש סוד ",הוא אומר" ,ג

לי יש סוד שלא סיפרתי עדיי לא$

אחד :אני לא ברחתי מכא כשבאו הציוני  ,אני נשארתי בבית שלי ,ואת
יודעת ,ה לא נגעו בי לרעה ,ה אפילו לא נכנסו לבית שלי ,ועכשיו על מי
נתלונ? ואולי היה טוב יותר למות מגעגועי בנֵכר מאשר להישאר בודד
על אדמת".
"לא לא ",היא אומרת ,מטלטלת את ראשה לצדדי " ,טוב שלא ברחת,
אל תצטער על זה".
"היה לי חבר ",הוא לוחש לרוח ,ונאדיה כורה אוז ,לא לאבד מלה" ,היה
לי חבר שברח לדהיישה ,ומאז לא שמעתי ממנו .מאז נפרדנו ,השחפי לא
צוללי עוד אל הגלי בשקיעה ושו ילד לא טובע על יד תור האונייה
שטבעה .מאז הל ,הל לי חבר".
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היתה שתיקה ,ואחר כ הוא דיבר על הרוח ועל כדורגל ועל עוד דברי ,
אבל לה לא היה יותר כוח לשמוע ,היא רק הינהנה בראשה מתו נימוס:
הזקני

האלה ,לא נותני

ל לחיות את החיי

של ,רוצי

שתחיה

אית את החיי שלה .
הוא המשי לדבר והיא רק אמרה לו שלו  ,קמה והלכה.
  52
דיפד $ביומ ,מצא את התארי המדויק שבו יצא למילואי  ,חישב ומצא
את היו המדויק שבו ירה ,ונש לרווחה כשנוכח שתארי מות אביה של
נאדיה ,כפי שזכר אותו מפיה ,אירע כמה ימי לאחר מכ .עובדה זאת
היתה אמורה לנקות אותו מכל אשמה ולהביא לו הקלה רבה ,אבל לא כ
היה .ההרגשה שהוא רצח את אביה של נאדיה ,ברגע שצפה ועלתה שוב
לא הרפתה ממנו.
ידע שבאופ מוזר האמת נמצאת בתוכו ,מנותקת מכל בסיס עובדתי של
תארי זה או אחר ,אבל לא היתה לו שו דר לדלות אותה מעמקי ליבו
ולהציגה לראווה לפניו .החליט לעקוב אחרי התנהגותו ומחשבותיו,
ובייחוד לנסות ולמצוא מתי הוא ימני ומתי שמאלני ,מתו הנחה שאולי
הדבר קשור לרצח ,א לא ידע אי הוא קשור.
*
במדרחוב השוקק ,מעבר לפינה ,עמד קבצ .יוני התבונ בו ברו נוז,$
פתח את ארנק העור שלו ,במבט קצר של $מטבע והשלי אותה בדייקנות
לכובעו .במורד הרחוב האט קצת את הקצב ,פוסע בניחותא ,בחזה
מוגבה ,מרי

רגליי

מעלה ונושא את פניו אל מעבר לאופק .ג

כשהתעיי $מההליכה הקפיד שלא לגרור רגליי
בקרקע.

ולא לתקוע את מבטו

194

זכר אי צחקו עליה

בטירונות כשהיו הולכי

במסע ע

הראש בי

הרגליי  ,מפחדי להרי ראש ,להסתכל סביב ,לראות את האר היפה
הנפרשת לרגליה .
דח $את דלת הערבי שבלב בתנועה קצרה ,ובעלת המקו  ,שקלטה אותו
מזווית העי ,ניגשה אליו מייד והמתינה למוצא פיו .ביקש עוגת אגוזי ,
לעס אותה ברעבתנות ,וברור היה לו שחזר לאיתנו.
תהה אי משתלטת עליו לעיתי הרפיסות הזאת ,שברגע זה נראתה לו
בצבע ירקרק של ג'לי דביק ,ופתאו התחוורה לו מהות ההבדל ,אי נכנס
לערבי שבלב בצעד בטוח ,מניח רגל גדולה על המדרגה ,דוח $ביד איתנה
את הדלת הכבדה ,ומחזיק אותה לבחורה צעירה שרצתה להיכנס.
לעומת זאת כשהחולי השמאלני משתלט עליו ,הוא דוח $את הידית
בראש שפו ,$כמו לא מכיר איש ,בקושי ממלט את עצמו מהדלת הנסוגה,
ומתיישב ,ואז בעלת ביתהקפה ,שכבר מזמ ש לב שהיא יודעת בכל
פע אי הוא נכנס ,ברגל שמאל או ברגל ימי ,ניגשת אליו ברחמנות,
מתייצבת מעליו ,לא מחכה" .אתה רוצה פרג?" היא מציעה ,כאילו אי לו
פה ,כאילו לא יכול לבד.
עכשיו הוא מגיע לתמצית ההבדל :כשהוא ימני ,כלומר ,יודע מה הוא
רוצה ,והיא ניגשת אליו ,היא עושה זאת לאט יותר ,בהיסוס .פתאו קלט
שאז היא באה להקשיב ולקבל את הזמנתו בהכנעה .אז אינו מחפש את
עיניה ,הוא מוצא אות במקומ ,היכ שה אמורות להיות ,מצפות למוצא
פיו.
"אני רוצה עוגת פרג והפו ",הוא אומר לה ,ולאחר השהיה ,מעגל את
קולו ומוסי" $בבקשה" ,וזכר אביו ניעור בו ,אי היה מדבר אל בעלת
ביתהקפה" .אני רוצה "...היה אומר ,חוכ בגרונו וממתי ,והוא יוני ,אז
ילד ,עומד לידו ולא מבי למה אבא לא ממהר ,כי תכ $הרי ייגמרו לו
המילי  ,כי תכ $ייכנסו לו לדברי  ,כי תכ $לא ייתנו לו לדבר.
אבל אבא היה מחכה" ...תראי ",היה אומר לה" ,אני הייתי רוצה"...
וכול ממתיני כי אבא שלו מדבר ,ואז ,לאחר שאמר את מבוקשו ,חיו
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של שביעות רצו היה מתפשט על פניה של בעלת ביתהקפה ,ויוני היה
מרגיש כמה היא מאושרת שחיכתה לאביו ושסיפקה את רצונו.
עכשיו ,כשקול פצפוצי האגוזי הנטחני רוע באוזניו ,ופיו שותת נחלי
רוק ,הוא מרח על השמאלני האלה ,שאוכלי בפה סגור ,בנימוס ,יעני,
א $שהוא יודע שיש לה הדרכי שלה לאכול אות חי .ה ממררי ל
את החיי  ,ככה מסביב ,דר אגב ,על פי חוק וכיוצא בזה.
בדרכו הביתה חל $ליד הקבצ ,ושוב עצר לזרוק לו מטבע .בכניסה לבית
עמדו כמה שמאלניות בעלות חזה קט וגו $גמיש בג'ינס משופשפי
וקרועי בברכיי ובשוליי  .הביט בה בתאווה לא מוסתרת ,וה הביטו
בו בסלידה לא מוסתרת .אז ,דווקא ברגע שרצה כלכ ליהנות מזיוו,
נזכר שהוא ימני.
רק אחר כ חשב כמה אהבה יש בשנאה הזאת שלה אליו ,ושה אפילו
לא יודעות כמה ה נמשכות אליו וכמה ה נלחמות במשיכה הזאת .ידע
איזו השפלה זאת בשביל שמאלנית להזדיי איתו ,אבל הוא ג

יודע

שכשזה קורה ,ההנאה שלמה.
פריחות ע חזה בחו
ועוד נזכר אי פע  ,כשהיה שמאלני ,ראה כמה ֵ
מסקסקות את כול  ,והוא ,השמאלני ,סלד מה ,אבל האמת היתה שפחד
ממה שיש לה להציע ומכוח להקפי לו את כל הפיוזי  ,וה ,שידעו
זאת ,בחרו להתעלל בו כמו שצרי .אילו אז היה ימני ,באותו הרגע היה
זוכה בכל הקופה.
נזרק על המיטה ,ונאדיה באה לחבק אותו .אמר לה שהוא לא יודע מי
הוא ,והיא הסבירה לו שרוצח שמודה ברצח ,אפילו אחרי הרבה שני
בביתהכלא ,מתנהג אחרת מרוצח שלא מודה ,ושזהו הבדל מהותי ,כי
רוצח שמודה ברצח מתחיל לחיות כרוצח ,ומותר לו להרגיש ,ואילו רוצח
שאינו מודה ,אפילו להרגיש אסור לו.
פתח את היומ ,הראה לה את התאריכי והסביר שלא יכול להיות שהוא
שרצח את אביה ,אבל העובדות לא דיברו אליה.
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מסתער על המדרגות בקלילות ,שתיי שתיי  זהו הקצב שבו יש לחיות
 שולח מבט חטו $לתו תיבת הדואר הניצבת בקצה שורת המדרגות,
לצד הדלת ,ומתחלחל :מעטפה חומה! לאסו הזה הוא מחכה כבר ימי
רבי  .ידע שיבוא ,אבל העדי $לשכוח.
עכשיו הכול ברור לו :בכל הצצה תמימה בתיבת הדואר מסתתר פחד מפני
הלאידוע ,אותה מעטפה חומה שממתינה לו ,אותו רמז מבשר רעות .כבר
היו אומנ מקרי של ישועה ,פתח את התיבה ,פתח את המעטפה ,ולפניו
נגלה במלוא הדרו טופס סיור כתובות ,אותה משימה נואשת הגוזלת ממ
ערב אחד בלבד ,וחש הקלה גדולה :שוב ניצל.
פותח את התיבה ,מוציא את תוכנ .ביד רועדת .לא ,הוא לא יסתכל
עכשיו ,במדרגות ,ייכנס הביתה ,ש יוכל לפתוח את מעטפת הנפ במקו
מוג יותר.
פותח את הדלת בזהירות ,בהרגשה שנאדיה לא בבית ,ואכ התיק שלה
איננו ,יו יפה שכזה ,ודאי עלתה אל ההר.
הוא לבדו בבית ,כמו פע  ,כשהיה רווק ,כשלא היה לו עוד כלו בעול
מלבד עצמו .הבית גדול וריק ,הוא לא רגיל לשקט הזה ,אי הספיק
לשכוח את הלבד הזה בתותוכו ,כאילו א $פע לא היה ש .
המעטפה פתוחה :לא ,זה אינו סיור כתובות ,סיור הכתובות זהו ד $עבה
יותר.
חודש מילואי בגדה ,עליו להתייצב במחסו דקל ,שבפאתי טולכר .
הכול אבוד ,כאילו מעול לא היתה משמעות לכלו  .עתה ברור לו שהכול
היה בלו ,$תוכניות של שני  ,תוכניות של ימי  ,הכול היינו ה ,הכול
עורבא פרח.
לרגע הזה חיכה ,לבור בחלל הבט ,להתמוטטות פנימית של הכול,
ופתאו  ,מתו כל ההרס הזה ,מתו הדממה הדקה ,הרגיש כבדר פלא
שחרור והתרוממות רוח ,כאילו נולד לעול חדש ,להזדמנויות חדשות,
נקי ללא רבב ,ח $כתינוק ב יומו.
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מסתובב בבית בקלילות יתרה בג'ינס ונעלי התעמלות ,מתנועע בגמישות
ממקו למקו  ,קפיצי של צנח ותיק ברגליי  ,וניגש להכי לו משהו
לאכול ,כבר מרגיש רעב של מילואי  .כ ,הוא ב ארבעי פלוס ,אבל את
מלחמת ההישרדות לא שכח .הכלל הראשו זוהי האופוריה :הכול אבוד,
ואז יש מי זחיחות דעת כזאת.
שולח מבט לאחור ,ימני ,שמאלני ,רוצח ,שו הד לא חוזר .מרחוק הכול
נראה לו קט כלכ ,רחוק כלכ ,מעטפה אחת שמשנה עולמות .דבר
עצמו כמו פע  ,כשהיה חייל

אינו באמת חשוב לו ברגע זה .לבד ע
בסדיר ,כלכ לבד ,כלכ בודד וכלכ חזק .הוא כולו החיי והמוות,
הוא כולו הכול וכלו  ,הכול מצוי בו ,אי חובות ,אי נספחי  ,חופש
אמיתי של חייל בקרב ,רק הוא והשמי  ,רק הוא והאדמה ,רק הוא
והאויב האוהב הזה.
נאדיה מגיעה ,מחייכת בכניסה  עוד רגע היא כבר לא תחיי  והוא
מנפנ $לעברה בצו.
"מה זה?" היא שואלת.
"מילואי  ",הוא משיב בחיו.
"מתי?"
"עוד חודש ,למש חודש".
"טוב ,יש עוד זמ ",היא אומרת בשקט.
מבי שהקדי את המאוחר ,הוא כבר ש  ,תפס טרמפ.
נאדיה עסוקה כעת בתיק שלה ,מוציאה מתוכו ִמפסלות ,משייפות,
פטישי

בגדלי

שוני

וגושי חומר המשמשי

לה מודלי  ,היא בונה

והוא הורס .אבל לא נכו ,היו הוא חייל בצבא השלו  ,הול לשמור על
השלו ע הפלשתיני  ,הול לבנות עול חדש.
יוצא מהבית בריצה ,רק שלא יאחר לטיפולי שלו .רחוב נוצ מלילה של
גש  ,והמכונית הזקנה שוב מסרבת להתניע .מסובב את הסווי' ואינו
משיב את ידו לאחור .שייגמר המצבר ,לעזאזל האוטו ,העיקר שיגיע בזמ.
אכ יחסי סדומזוכיסטיי יש לו ע היצור הזה.
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לבסו $היא נענית לו ,מתחילה לקרטע ויוצאת לדר.
רחוב רטוב ,מילואי של חור .$מאז קיבל את הצו הוא לא אותו יוני,
דברי

עוברי

לא עוברי

לידו ,המטופלי

לו דר הקישקס כבעבר,

אפילו נאדיה לא ממש נוגעת לו .הבוקר התעוררה מוקד  ,והוא קפ על
המציאה להיות איתה ,להשלי את החסר ,עזר לה להכי צידה לדר,
אבל הרגיש שהוא כבר לא איתה.
הצמיד אותה אליו ,התבונ עמוקות אל תו עיניה ,האמי שאלה רמזי
מספיקי כדי שתזכור ,ופתאו הבי שהוא זה שישכח ,איש במילואי
יהיה עסוק בעולמות אחרי  ,וכבר רצה להיות ש  .ההמתנה לסיוט
גרועה מ הסיוט עצמו.
עליו להודיע למטופלי שלו ,לבדוק מה זה אומר לה  כעסי ואכזבות,
ובעיקר פרידות ונטישות ,כאילו בלי זה החיי לא מספיק מסובכי .
*
על השטיח ,נועל את הנעליי

הגבוהות( ,ור במתינות את השרוכי ,

מתיישר ומתייצב מלוא קומתו לעמידה זקופה ,מנפח את ריאותיו
באוויר .הנעליי

מוסיפות לו כמה סנטימטרי

יקרי

שתמיד חל

עליה  ,עכשיו הוא חזק יותר מאשר בנעלי הספורט שלו ,שבה הוא הול
לתחנה לטפל ,עכשיו הוא פעיל ,לא רק סביל .מה יש במדי האלה שה
מלבישי אותו במצב רוח מיוחד שכזה ,כאילו הוא מישהו אחר?
נאדיה עדיי ישנה ,הוא נושק לה על מצחה ומתגנב אל תו אפלולית טר
שחר בדרכו אל התחנה המרכזית .האוויר מזוה

בבליל ריחות בשעה

מוקדמת זו של בוקר ,כאילו כבר ערב .עולה על האוטובוס למחסו דקל,
עכשיו יש לו שעהשעתיי לנמנ עד הבסיס ,להשלי את שנת הלילה
שהוא כה זקוק לה.
פלסטיק מ7כר של המושבי

מעורר בו בחילה ,אנשי

עולי

לאט,

מתנדנדי מצד לצד ,פרצופי קשי יו  ,עיניי עייפות ,הרבה סבל יש
בעלייה הזאת לאוטובוס בבוקרו של יו חדש .עוד חייל עולה  נעליי
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גבוהות ,מדי  ,הוא לא אוהב את התפקידי הגשמיי הללו .כבר שני
הוא מתרגל ומתרגל לשוחח ע עצמו וע המטופלי שלו על הרגשות,
ועכשיו כאילו כל זה אינו חשוב עוד.
"פסיכולוג בפעולה" ,צמד מילי סותרות ,מנסה לברר לעצמו מה עובר
עליו ומה הוא מרגיש .אולי יהיה כי $במילואי  ,ייצא קצת מד' אמותיו,
ישתחרר קצת ,ירצח קצת ,לא יזיק אחרי זמ רב כלכ של הסתגרות
בעבודה קלינית.
משקי $בעד החלו :הירוק הול ופוחת ,וגבעות טרשיות צהובות משרות
עליו רגיעה .השמש כבר תלויה בשולי השמי  ,שולחת קרניי

קרות

לחמ את האדמה .תמיד אהב את המרחבי הפתוחי האלה המנקי
את הראש .כא אולי לח יהושע לפני כמה אלפי שני  ,הוא רואה שני
מחנות ערוכי

זה מול זה ,פרשי

מול פרשי  ,כידוני

מול כידוני ,

ישראל נגד הכנעני .
היה רוצה לנהל את הקרב הזה ,לא מטוסי ופצצות מונְ חות ,ד בסלעי
נקרש ,מוות אנושי וניצחו הרואי" .שמש בגבעו דו

וירח בעמק

איילו!" הוא קורא ,וצבא של מזדעק מתו עצמו לפעולה .הוא המפקד
העליו ,והרי ֱאדו בוערי מאחוריו.
האוטובוס עוצר בחניו ומפסיק את שט $מחשבותיו .יורד למלא את
בטנו ,בוחר בכרי עבה ובכוס מי ,א $שעוד לא עשה כלו היו  ,לא
הרוויח את האוכל הזה ,ושב לאוטובוס מלא עד אפס מקו ורגוע.
זה הזמ לסכ את מה שאליו הגיע עד הנה ,כדי שנית יהיה להמשי
הלאה :היחסי ע נאדיה ,בסדר בס הכול ,ג בעבודה בתחנה עוד לא
עבר די זמ בשביל להספיק לפשל...
"השעה אחתעשרה והרי עיקר החדשות ",הוא שומע מעל גלי האתר,
"ברחוב בר גיורא שבשכונת הקטמוני בירושלי התפוצ אוטובוס עמוס
נוסעי שהיו בדרכ לעבודה"...
מתרגש ,מרגיש שהוא בר מזל ,אחד מאות שרידי נדירי שעדיי לא
התפוצצו .מעניי כמה זמ ייקח עד שג הוא יתפוצ וייצא מהמשחק.
נדמה לו שהוא מכור לדרמה הזאת מאז היוולדו ,דרמת החיי

בצל
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האיו והסכנה ,זהו ס החיי הזור בעורקיו .כשזו תסתיי  ,יתגלה
במלוא הדרו השיעמו הגדול המבעבע מתחת .לא ,לזה הוא לא מוכ,
כמה עמלה האנליטיקאית שלו להראות לו את השיעמו

שמתחת

לדרמה ,את הריקנות שמתחת להתרגשות ,כאר המובטחת שאליה לא
יבוא .רק עכשיו ש לב כמה הוא מחכה בכל פע לחדשות.
האוטובוס מאט את מהלכו ,שי" גימ"ל מרי

מחסו  .גדרות תיל,

אקליפטוסי  ,גזעי מסוידי לב ,עלי מתפזרי ברוח ,ריח שרו$
באוויר ,זיכרו עתיק גור לו בחילה .כא ,בעול החדשיש הזה,
השבילי

מסומני

בלב ,הכול בקו ישר ,אסור לקצר דר או ללכת

בעיגול .בקצה השביל המסומ זיהה את הרס"ר ,עכשיו כבר לא נית
להימלט מתחושת הדכדו.
ניגש לחתו על ציוד ,סביבו המולה ,צחקוקי מכל עבר ודיבורי ללא
סו ,$פגישות נרגשות של חברי
חיוכי

משכבר הימי  .לפניו עומד צביקה,

הדדיי  ,חבטות אלימות ,מרגיש קורת רוח .ע

צביקה כא

החיי בכל זאת קצת יותר טובי .
"הפע חטפנו את כל הזי ",צביקה מכריז.
"אי נאכל את הזמבורה הזאת?" משיב בחיו כלא מאמי" ,חודש
בשטחי "...
"הנה הנקניק הגיע!" מישהו ש צועק.
"מה אתה כלכ עליז ",אומר אחר" ,אתה זוכר שעליז נגמר בזי?"
"יהיו שמירות משותפות ע

הפלשתיני  ,אתה יודע ,איזה קטע.

במבצעי מתכנני את זה כבר מזמ".
*
"סאלי  ,סאלי  ,תקו  ,תתעורר כבר!" מנדנד אותו ברגלו.
כבר אי לו כוח אחרי שש שעות של שמירה ,חצות ,ליל ירח מלא על
אדמה צהובה ,רוצה לישו.
"די כבר ,קו סאלי  ,בחיי .תור לשמור עכשיו!"
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שמי זרועי כוכבי  ,אורות טולכר נשקפי מנגד ,מסנוורי את עיניו
מזה שעות אחדות .רק ת מיילל יעבור כא בלילה ,אידיוט מי שהציב כא
אוהל שמירה.
"סאלי  ,סאלי  ,יא אחי ,על מי אנחנו שומרי כא ,לכל הרוחות ,על
הרוח המייללת?"
"יוני ,יא אחי ,בחיי ,ת לי עוד קצת לישו".
"סאלי  ,סאלי  ,יא "...לא ,הוא לא יאמר מניאק ,יסיר את החגור,
יזרוק את הנשק ,שסאלי יבי שהוא רציני.
נושא את עיניו אל על ,כוכב שביט שחול $פע באל $שנה נע כעת ע
שובל אור לעבר דהיישה .היא מחכה לו בבית ,שלחה לו חבילה יפה .פתחו
אותה יחד .יפה מצידה ,צירפה לחבילה עיתו פלייבוי ,שיהיה לו ש
במילואי  ,מה לעשות ,וסאלי

אמר שהיא אשה טובה ,מבינה אותו.

האשה שלו בכלל לא מכירה עיתוני

כאלה ,ואסור שתכיר ,אבל היא

עושה מה שהוא מבקש ,תמיד עושה ,ג א זה לא נעי לה .והעיתוני ...
הביט בה כלא מאמי.
"סאלי  ,סאלי  ,מה קורה ל ,חסר ל בבית דבר כזה?!" כבר שבוע
שה יחד על הגבעה הזאת ,אתמול לא הכירו ומחר לא יתראו ,אבל היו ,
אחי  ,ככה זה במילואי  .סיפר לסאלי

על נאדיה ,שמע ממנו על

פאטמה ,אשתו.
"סאלי  ,סאלי  ,תתעורר כבר ,תעאל הו ,הכנתי ל את הפלייבוי ,בוא,
תשטו $את העיניי  ,זיו אופטי ,יא סאלי  ,יא מניאק!"
סאלי

מחיי מתו שינה ,מתמתח .אי הוא יכול לישו על האדמה

הזאת? בשביל זה הוא ערבי ,לו לא כואב הגב.
שני אידיוטי

תקועי

כבר שבוע בח-ר ,באמצע הכלו  ,שומרי

על

כלו .
ישמור עוד שעה ,יית לו לישו ,ממילא לא יצליח להירד  .אחר כ יעיר
אותו ,ישמרו יחד ,ככה יותר נעי  .זוכר מה שלימדו אותו בסדיר:
כשמתפוצצת רשימת שמירה תמיד אש זה שהיה צרי להעיר ,כי היה
עליו להישאר ער עד שחברו יקו  ,זה החוק .השכ בבוקר יבוא הסיור
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המשות ,$א ימצאו את שניה חורפי  ,הוא זה שיחטו $חזק ,לא תעזור
לו הטענה שסאלי לא רצה להתעורר.
מניח קומקו על הגזייה ,מדליק גפרור אל תו הלילה ,יעשה לו קפה
שחור .ג את זה סאלי היה צרי לעשות ,למה ,לכל הרוחות ,הוא עושה
הכול בשבילו? שיעשה ג הוא משהו.
יביא לו שחור קט ע הל למיטה .מה עוד אתה רוצה ,יא סאלי  ,בחורה?
"קו סאלי  ,קו  ,קוד יבוא הקפה ,אחר כ בחורה .אתה צרי להיות
מוכ .א לא ,היא תל .בחיי ,קו  ,כבר!"
הפע סאלי מזדק ,$פוקח עי תורנית ,מעול לא פגש שק שינה כזה,
יש ולא זז ,כמו בול ע .אבל בעצ  ,א צריכה לבוא בחורה ,ג הוא
צרי להיות ער .הוא יישאר לשמור ,לא יוכל לישו בשקט כשסאלי
מתעסק כא ע איזו בחורה.
"סאלי  ,יא אחי ,א תבוא בחורה ,אתה תעיר אותי?"
"אעיר ,אעיר ",הוא נשבע" ,תסמו עלי ,יא יוני .קוד אתה ,אחר כ אני.
ל אני נות את הכבוד ,אתה ראשו".
"סאלי  ,נשבעת ,תישבע שוב".
"בחיאת אללה ,בחיאת אללה!" מרי יד מתו שק השינה ,זורק מבט אל
הכוכבי ונשבע.
"סאלי  ,סאלי  ,ככה אתה עושה צחוק מאללה?"
"למה צחוק ,יוני ,למה? זאת בחורה ,זה לא צחוק ,זה כבוד .אבל א
אתה תיש ,יוני ,פע אחת אני מבטיח ,זה בשביל".
"תזכור ,סאלי  ,יא אחי ,פע אחת אתה חושב עלי ,זה בשבילי ,ועכשיו
קו כבר ,כי אני מת מעייפות".
"שב עלא כיפק אתה ,יוני ,בחור טוב ,מסדר לי בחורה ,בחיאתי שאתה
בחור טוב .אבל ,יוני ,ישראלית אני רוצה ,שמאלנית ,רק שמאלנית ,לא
ימנית ,מאלה אני מפחד".
"סאלי  ,יא אחי ,שמאלנית שאוהבת אות ,את זה תקבל ,משומשו,
סמו עלי .היא כבר מחכה ל ,ואתה לא ק ".
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"יוני ,יוני ,די לבאס ,אתה לא רואה שאני נועל נעליי ? שתחכה רגע,
קוד קפה ,יוני ,תביא לי ת'קפה ,איאפשר לקחת בחורה בלי קפה .אתה
יודע מה אני חושב ,יא יוני ,אגיד ל ת'אמת ,שא השמאלניות שלכ
היו מצטרפות למאמ ,כבר מזמ היה שלו  .אתה מבי ,ככה לעזור לכל
החמאסניקי להתפרק מנשק  ,אתה מבי כמה זה מרגיע? אתה קולט
אי זה מכוו את השברייה ומחזיר אותה לנדנה? זה התפקיד של האשה.
ג אצלנו ,כשיש ריב חמולות ,הנשי מפייסות ,זה ידוע ,רק זה עושה
שלו ".
"ומה איתי ,יא סאלי  ,אני אעמוד ואביט עלי ,אחזיק ל את הנר?"
"הבטחתי ל ,יא יוני ,פע אחת אני עושה בשביל ,מלה שלי זה מלה".
הנה הוא ק  ,מתמתח ,יש טוב ,המניאק.
"קו  ,קו סאלי  ,בחיי .בוא תראה ,קוד היה נדמה לי שאני רואה
מישהו ש בתו החוש ,תפקח עי לש  .א תשמע משהו ,תעיר אותי
מייד ,אל תיבהל ,פשוט תעיר אותי".
"אל תדאג ,יא יוני ,אל תדאג ,יא אחי ,אתה יכול לסמו עלי מייה ביל
מייה ",קופ לתו מכנסיו ,שור את נעליו ,לובש במהירות חגור" .אני
מוכ!" הוא מזדק.$
מעול

לא ראה חייל מוציא כוחות כאלה לשווא ,מי ביקש ממנו

להתמתח ,מי ביקש ממנו להזדק ?$תכ $יתחיל לפטרל ע

מחסנית

בהיכו.
"תירגע ,תירגע סאלי  ,קח את זה בקלות ,א תהיה בעיה ,תעיר אותי,
אל תהסס .א אתה מהסס אז תעיר ,בסדר ,יא סאלי ?"
"בסדר ,יא אחי ,אבל חכה רגע ,אני צרי לחרב".
"סאלי  ,בחיי ,נו כבר ,אבל אל תל רחוק ,אתה שחור כמו הלילה ,אני
צרי לראות אות .ככה תחזור לי פתאו  ,ואני אבהל ואכניס ל כדור,
כבר היו מקרי כאלה .אתה צרי לחרב כא ,קרוב ,בטווח ראייה ".אוי,
לא ,ג את החרא של הערבי הוא צרי עכשיו לסבול...
"יוני ,אל תדאג ,יוני ,אני יורד כא למטה ,מי מחרב בבית? לא לימדו
אות זה?"
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"אבל תשיר כשאתה מחרב ,יא סאלי  ,שאשמע אות".
"אל תדאג ,יוני ,אני כבר בא!" סאלי

קורא אל תו החוש וגולש

במדרו.
"סאלי שומר על יוני שיש ",מלחשש סאלי לעצמו" ,מי היה מאמי,
אסיר שומר על סוהר ,גנב על שוטר ".למה הוא חושב ככה ,הרי הוא לא
גנב ,הוא שוטר במשטרה הפלשתינית ,והוא חייל ישראלי ,מה קורה לו,
מה?
יוני יש ,אור ירח מלט $את פניו .סאלי בוח את בלוריתו השמוטה ,הוא
מת!
לא ,זה סת נדמה לו ,זה הלילה שמשגע אותו ,זאת העייפות שמהתלת
בו" .סאלי  ,תתעורר!" הוא קורא ,וסוטר לעצמו סטירה מצלצלת אל
תו הלילה.
*
מתיישב ליד החלו ,האוטובוס זז ,משבי רוח קלילי מביאי בחיק
סיפוק וקורת רוח ,הוא אחרי ,זה נגמר .סוקר את האבני המרפדות את
הגבעות .חש את רגליו ניגפות בה  ,צעד אחר צעד ,שלא תתעק הרגל.
עצי זית שטר

פרחו ,שורשי

קשי

הקודמי

שולחי

ידיי

אל תו הסלע,

היו אלה דיונות נודדות שליוו

ממאני להיפרד .במילואי
אותו ,גלי גלי בי של זהב ,אוהב אות ואת מגע הח  ,ממש כמו
בנואיבה.
פע

היינו צעירי  ,עירומי

ויפי  ,ש

על הדיונות העגלגלות

המעורטלות כנשי  ,מתעלסי אית באהבה .הוא לא ישכח את הימי
הה  ,ועכשיו ,ל תוציא דרכו בשביל לנסוע לש ֵ .אבל של אומה ,הוא
חושב ,על חלק ממנה שהיה ואיננו עוד.
ומה ,לוותר מרצו ג על רמתהגול? לא ,הוא לא יית בשו פני ואופ
שיצמקו אותו עוד .איזו הפרעתאישיות שכל העול מתעסק איתה ,איזו
מדינה תסכי להישאר קטנה ומכווצת כל כ.
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ואולי אנחנו כבר לא הפרעתאישיות בקרב האומות ,קיבלנו קצת חו
ממדינות העול  ,וזה עזר ,הרי זה מה שהפרעתאישיות צריכה ,קצת חו
ואהבה שמעול לא קיבלה .ואולי ...אלה השני והגיל שנתנו בנו את
אותותיה  .ידוע שהפרעתאישיות בשנות הארבעי לחייה ,חל בה שיפור
מסוי  ,איזו התמתנות .כבר אי זה אותו הסבל.
קשה ,קשה לדעת מה בדיוק עזר בטיפול ,ואולי פשוט התחלנו להבי את
המידות האמיתיות שלנו  מדינה קטנה ותו לא ,והוא רוש לעצמו ששוב
הוא חושב כמו שמאלני.
  54
נאדיה הדליקה את הרדיאטור החשמלי וג את מפזר החו " .שב!" היא
פוקדת ,ויוני מתיישב על הספה הרעועה ,המכוסה מגבות לכל אורכה,
"קוד הנעליי !"
אצבעות זריזות פורמות שרוכי ארוכי  ,ונאדיה מושכת בכל כוחה את
הנעל הצבאית הגבוהה ,לא מוותרת .מיישר את קרסולו כפשרה הולמת,
אחרת אי לה סיכוי ,אז מרי

את הישב בכניעה ,והיא מסירה את

מכנסי הדגמ"ח ,ורק כעת הוא ש לב לדלי שהציבה בסמו לספה ,דלי
מתקצ $בפריחה לבנה ובתוכו מוטל ספוג ירקרק עבה.
שרוע על בטנו ,ידיו לצדדי  ,והיא מתיזה מי צונני על גבו ,מעבירה
את הספוג אחת ושתיי מ הצוואר אל העכוז וחוזר חלילה.
צמא לספוג המטייל עליו ,נענה לחיזוריו ,ממתי לבאות כצופה בשתיקה
את מסלול הכוכבי  ,והיא שוב טובלת את הספוג התפוח בדלי ,אינה
סוחטת ,ממטירה עליו מי חמי נעימי .
"ככה אמא היתה עושה לאבא ",היא מתנשפת" ,בכל ערב ,כשהוא היה
חוזר מהעבודה בבניי".
מתבונ בה מלמטה :חולצת טריקו דהויה שמתאימה לעבודה הזאת,
ג'ינס צרי
בעצבנות.

משופשפי  .יחפה היא עובדת ,שדיה הקטני

מתנדנדי
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"תרי את היד!" פוקדת ,שולחת ספוג ח וטרי אל בית שחיו( .ערותיה
הליליות מיטלטלות מצד לצד כמס גדול בעודה נלחמת בנקודת לכלו,
מגרדת בתאווה בציפור ,עוד מעט יהיה לו ש פצע .מצי מבי עפעפיו,
מכוו את פניו איתה ,נלח לצידה באותו כת איו שדבק בבשרו.
עכשיו נאדיה עסוקה מאחורי האוזניי " .תראה מה יש ל כא!" היא
קוראת בהתפעמות ,כאילו מצאה ק נמלי " ,ושלא תחשוב שבזה גמרנו,
אחר כ ,באמבטיה ,נעשה את הזק ואת הראש".
אבא לא חל שבנו יפקיר את עצמו כ לחסדי ערבייה .תהה א היה
מניח לעצמו לשכב כמוהו ולהפקיד את גופו בחסדי אמו ,ואז התחשק לו
להפו את נאדיה בתנועת מגל אחת ,להתיישב מעליה ,כמו אז כשהיו
ילדי  ,אוחזי

בידיי

משני צידי הראש ושואלי

מתנשפי " :אתה

נכנע?!"
"תתהפ" ,היא מורה לו .עכשיו הגיע תור הבט .ספוג רטוב מונח על חזהו
ונלח ממנו מטה ...רוצה לחיי ,לצחוק ,אבל לא ,זה לא הזמ ,היא
תיעלב ,בשבילו זה ארוטי ,בשבילה שליחות.
אולי תשפש $חזק ג

למטה ?...עליו להמתי בסבלנות .עכשיו היא

מעבירה את הספוג בעדינות על שרירי בטנו ,מעגלת סביב  ,שוזרת אות
ברקמה לבנה ,ועוברת לשריר הבא ,בס הכול שישה במספר" .התחזקת
במילואי  ",היא אומרת" ,תראה ,שרירי כאלה לא היו ל מקוד ".
מזדקפת ,סוקרת את גופו מלמעלה ,שולחת ידיי ארוכות מטה .לא נע
ולא זע ,והיא גוהרת עליו ,עושה הכול ,עולה ויורדת ,יורדת ועולה.
ופתאו זה קורה מתו גופו ,זה יוצא ,היא מוציאה את הטוב מתוכו,
ובאותו הרגע ברור לו שהוא שמאלני ושככה שמאלני מקיימי יחסי
מי.
  55
ועכשיו הוא מוזג יי ,מרי את המרפק למעלה ,גבוה ,יפה ,והיי נוט$
לתו הכוס ,תחילה לאטלאט ,בזר זהוב מבהיק ,מגלגל את הבקבוק

207

בזמ המזיגה ,ולבסו $מרי

בעדינות את

הטיפה האחרונה .טיפה

אחרונה ,כ ,ג אליה הוא מתייחס בכבוד ,כלומר ,יש טיפות ראשונות,
יש זר

מרכזי אחד ,עבה וחזק ,ובסו $שוב טיפות ,ולכל אחד יש את

המקו שלו ,ככה זה אצלו .לבסו $הוא מניח את הבקבוק על השולח
בקול חבטה ,וכמה טיפות מושפרצות החוצה ומלכלכות סביב .מזה בדיוק
פחד ,שיהיה מאלה שמלכלכי מסביב.
נאדיה מבקשת שימזוג ג לה יי ,ויוני משיב "ברצו" ,מחיי ברוחב פה,
ושואל א היא רוצה אמרלד ריזלינג או סוביניו בלנק.
"סוביניו בלנק ",היא מחייכת בנעימות ,א $שאינה יודעת את ההבדל.
הסביר לה שמותר לשאול ,שזאת לא בושה ,שזה עושה רק כבוד ,אבל
שתשאל כמו שאשה שואלת ונותנת אמו ,ושלא תשאל שוב ושוב ,כמו כל
אלה שאומרי שה מאמיני ונותני אמו ,אבל לא באמת.
שוב הוא מקרב את הבקבוק אל פתח הכוס ,לאט ,במתינות ,לא כפי שנהג
להיחפז כל החיי  ,ורק לאחר שהרגיש שהכוס מוכנה ,פותחת את פיה
ומחכה ,מזג לתוכה ,כמו קוד  ,בתחילה טיפות בודדות ואחר כ בקילוח
שוט ,$והיה נדמה לו שהכוס צוהלת ,והנוזל מקפ בחדווה על דפנותיה,
מפי אורות זהבהבי על קירות הזכוכית ולבסו $על קירות החדר.
נאדיה הגישה לו אל ראש השולח מנת בשר גדולה מתמיד  הוא ראשו 
ורק אחר כ ישבה לצידו וחיכתה למוצא פיו.
רצה לספר לה שמאז הפ לימני ,עניי הרצח מטריד אותו פחות משו
מה ,אבל מייד חשב שיש דברי שכל אחד שומר לעצמו .א אתה מדבר
על כל מה שאתה מרגיש ,כמו אצל הפסיכולוג ,ללא גבול ,ללא סו ,$אז
מה נשאר לבנאד א את הנשמה שלו הוא מוכר? שאל את עצמו אי זה
היה ע אמו ,שראתה עליו הכול ג בלי מילי  ,ואז הבי למה הוא רוחש
לה כלכ הרבה כבוד.
חת את הסטייק בנחרצות ,בחתיכות גדולות ,ותחב לפיו את הבשר
העסיסי ,שנאדיה יודעת תמיד להכי יותר נא מעשוי ,והנוזל האדו ניגר
בפיו בנהרות רוק שהלכו ונשפכו ע הבשר הלעוס למחצה במורד בית
הבליעה ,ונעלמו לה איש בתו כרסו.
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נזכר שבילדותו הזהירו אותו שוב ושוב ללעוס היטב ,כדי שלא יבלע
חתיכות גדולות וייחנק ,אבל היו הוא יכול להרשות לעצמו לבלוע אי
שהוא רוצה ,ככה את הטר $של  .תהה א

הפרה הזאת היתה רוצה

שיבלע אותה שלמה או דווקא ילעס היטב ,והשיב לעצמו שמה שהיא לא
היתה רוצה ,הוא בולע בגדול ,בשל  ,כי זה נות יותר כבוד לחיה
שבולעי אותה בביסי גדולי  ,ולא לועסי שעות רק בשביל לירוק אחר
כ.
הזיע והסיר את החולצה  אינו מתבייש בבטנו הגדולה  ממשי לטרו$
כל מה שבצלחתו ,מעביר את עיניו מהבשר האדו אל שני האשכולות
הגדולי המתנדנדי מעל צלחתה של נאדיה ,כשתי טיפות מי ענקיות
שעומדות לצנוח מטה ,מלטפות את שיירי ארוחתה מלמעלה ,כאילו ג ה
שייכות לתפריט ,ואי העובדה שה שניי כלכ חשובה לו ,כי א היה
אחד ,רק אחד ,זה לא היה אותו דבר ,ואי עכשיו ,כשהוא לועס את
הבשר והריר נוזל לו מהפה ,נדמה לו שהחרי הזה שהוא שקוע בו כל כולו
היה מנקז את המיצי שיש בפיו באהבה בל תתואר ,כמו תינוק שיונק
מהבשר החי והכול זולג לו.
אבל אשה זה לא חפ ,והוא לא יטרו $אותה עכשיו ,למרות שא רק היה
רוצה ...הוא זוכר עוד אי פע היה מבקש ,מתחנ ,ורק לפעמי קיבל,
בזמני

קבועי  ,בלילה ,כשלא היה לה כאב ראש ,אבל עצ

הזאת שהוא יכול ויש לו מכל טוב מוסיפה עכשיו תבליני
חמצמצי מתקתקי

הידיעה
טעימי ,

 ,לבשר שהוא כלכ אוהב ,והמשי ללעוס

בתאווה.
נאדיה שאלה א סיי וא היא יכולה לפנות את השולח ,השיב בתנועת
יד מתונה שתמתי ,ששו
השולח ,תחב לפיו ,הרי

דבר לא בוער .של $קיס

מהצרור שעל

שפה וגבה ונבר בי שיניו ,מחל את שיירי

הבשר שטר.$
יושבת ,מביטה בו בחיו מתו ,אי הוא מטפל יפה בעצמו  אולי הוא
רוצה כוס בשביל לירוק בתוכה ,אבל לאחר שהמתינה קצת חשבה שאולי
לא מתחשק לו ,שהוא לא צרי את זה.
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משסיי את הנבירה ,השלי במי כעס את הקיס אל הצלחת ,שיחרר
את חגורתו ,ונת לכרסו שתפחה מהארוחה לגלוש מטה וללחו מעט על
אשכיו .רק עכשיו ,לאחר שישבו יחד שעה ארוכה ,כשהוא מביט לפני ,
והיא מביטה בו ,מחייכת חיו צנוע ,מחכה למשהו מצחיק שיגיד ,רק אז
הסב את ראשו אליה ,ק מהשולח ואמר שנשבר לו ,והיא קמה איתו
ואספה את הצלחות ,והמילי שלו הכבידו לה קצת על הלב ,אבל היא
ידעה שהוא יודע שהיא יודעת שנשבר לו ,וזה מילא אותה עונג קל.
נשכב על הספה בסלו ,עוצ

את עיניו ,מפשק את רגליו ,משחרר את

אשכיו המתפוקקי מלח הארוחה ,מאזי ברדיו לשמאלני אחד שמדבר
בהיגיו ,בשקט ,אבל רק עכשיו ,בפע הראשונה ,הוא בעצ קולט שהוא
בוכה ,כל הזמ מייבב ,והוא שאל את עצמו א הבכייני האלה באמת
כואב לה או שזהו אופי כזה של יללני .
חז .הענוג של נאדיה המשי לרקד לעומתו ש  ,מעל הצלחות ,ממלא את
שפתיו מתיקות ,ופתאו

היה ברור לו על מה ולמה השמאלני

האלה

בוכי  ,ואי שדוחפי לתינוקות האלה את הפטמה רק כדי לשפו את
החלב ,וזהו ,רק כדי להרגיש שהיא מניקה ,רק כדי לרו לחבר'ה ולספר,
ואחר כ לרו לעבודה ולפתח קריירה ,ועוד לא אמר כלו

על הנקה

בסתר ,כאילו שהיא עושה משהו לא בסדר.
עכשיו ,כשהוא מצי מבי שמורות עיניו ורואה את נאדיה ,שטר סיימה
לנקות את השולח ,מעבירה סמרטוט לח ,ואי שהחזה שלה ,המחשו,$
החרי ,מקפ ע תנועות הניקיו ,הוא מבי כמה באמת חזה קופ קשור
בתודעתו לניקיו ,כאילו בלי זה אי חזה נחשק.
נאדיה ,הוא מאמי ,תניק את ילד אחרת ,תית לו להחזיק היטב את
השד ,לשחק בו כמה שרק יחפו ,שיידע שזה שלו ,ושבעתיד יהיה לו של
אשתו ,ובסו ,$כשלא ירצה יותר ,לא מייד תיקח ,לא מייד תוציא ותברח,
כי תינוק רוצה להרגיש אותה ,להרגיש גו $של אשה ,כי זה חשוב לו
בשביל להיות גבר.
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כשהתעורר נאדיה כבר לא חיכתה לו ליד השולח ,ישבה ליד הסקיצות
שלה ,החלה לדבר ,לא סתמה את הפה ,בילבלה לו את המוח על הפסל
שלה ,שלא הול לה ,על כ שהיא מחפשת עבודה כמורה לאמנות
בבצלאל ,ועל זה שהעלתה במשקל.
לפי הדיבורי שלה היה ברור לו ששוב הפ לשמאלני .הביט בה ,ונראה לו
שה

פשוט אחי  ,שותפי

וחברי

לחיי  ,לאות

דברי  ,לאות

לבטי  ,רק שלו א $פע אי זמ אליה ,כי הוא שקוע בעצמו ,ולה אי א$
פע זמ אליו ,כי היא שקועה בעצמה.
המשיכה לבלבל לו את המוח ,עד שהתעצב ואמר לה ,רק כדי להימלט
מהשט $המילולי הזה ,שהוא הול לשטו $כלי  ,כי תורו היו  ,והיא שוב
חזרה ואמרה שעדיי אינה רוצה ילדי  ,כי היא רוצה לממש את עצמה,
ושיש לה עוד תוכניות גדולות בקשר לפסל שלה ,שהול ומוק בראש
ההר.
תהה א

הוא עצמו רוצה ילדי  ,וג

הוא ,ברגע זה ,לא היה נלהב

מהרעיו ,לא היה איכפת לו לדחות זאת לעוד כמה שני  .לא האמי
שיכול היה לחשוב אחרת כלכ על העניי הזה רק לפני שעה ,ואמר
בקול" :ילדי זאת שמחה ,ילדי זאת ברכה ",והמילי נשארו חלולות,
ריקות וחסרות משמעות בעבורו.
בארוחת הערב שוב התהפכו הדברי  ,כשישב ע כרסו בראש השולח
ונאדיה מורידה את הכלי  ,מצטערת שאי לה ילדי שמסובי אית ,
ושהדממה מכסה הכול ,וידע שא היא עצובה ,עצובה בשבילו ,זה סימ
שהוא שוב הפ לימני ,כי אחרת היא היתה שקועה בעצמה.
אפילו לא חשב להציע לה עזרה ,רק החל לבר את ברכת המזו ,והיא
הצטרפה אליו ב"לה לה לה" ,כי לא הכירה את המילי  ,אבל הרוח היתה
מוכרת לה מהבית ,מאבא ,שביר מהקורא.
נאדיה קראה את מחשבותיו ושאלה א הוא רוצה לעשות ילדי עכשיו.
לא השיב ,והיא ניגשה אל חדר הרחצה והסתדרה .יוני ניגש אליה ועשה
את מה שצרי ,יודע שעוד שני רבות יצטר לעמול קשה כדי לפרנס את
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משפחתו בכבוד ,לא כמו השמאלני  ,שמקבלי

כס $מההורי

שלה

לקנות בית ופטורי מבעיות כאלה.
רק עכשיו הוא חושב שמעול לא נהנה ממי כמו מההרגשה שעשה את
המוטל עליו ,לא למע סיפוקו האישי ,אלא במצוות אבא גדול אחד.
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בשעת בוקר אי כמעט אנשי לאור החו .$מזמ לא צעד בשלווה
שכזאת ,אולי מאז השתחרר מביתהחולי  .מתבונ במי השקטי  :דני
שובב מצי אליו ,שמנמ ועגלגל ,מעשה ידי התרופות המגבירות את
התיאבו ,ומעל ראשו משתק $צלול ובהיר במי השעו של יפו .פע הי
הזה היה מזוה  ,כ בליבה של תלאביב ,והיו כלכ צלול ויפה.
המשי מעט דרומה ,לעבר בית אביה של נאדיה .יוני סיפר לו שלקראת חג
הקורב ה עומדי לשכור את הבית לשבוע ,לבלות בו את החג .למזל
קנה אותו מיליונר יהודי מארצותהברית ,והוא משכיר אותו במחיר
מופקע לכל מי שחפ .נאדיה רוצה שירכשו את הבית ויעברו להתגורר בו.
דני זוכר אי יצאה כל המשפחה לשוט בירקו .אבא הל לקנות
כרטיסי  ,וה המתינו לו בשמש החמה ,זו כבר היתה קרוב לוודאי שעת
צהריי  .התיישבו בסירה ,אבא לקח את
לחתור כשהוא מסביר לכול

שכשיוצאי

המשוטי

ברצינות והחל

ממעג ,צרי לחתור בכיוו

ההפו.
נדמה לו שאבא לבש ,כמו תמיד ,כותונת לבנה שכפתורה העליו רכוס
ועניבה ,אחת מעניבותיו המקושטות ,שהתנפנפה לה ברוח .ג הוא ביקש
לחתור ,אבל אבא אמר שזה לא בשבילו ,שהוא עוד ילד ואינו יודע.
סירה אחת על מי שלווי מושכת אחריה קווי של אור .חיפשו מקומות
מסתור לאור הגדה ,בי קני הסו $והעצי הכבדי הגוחני אל המי ,
משכו את סירת בידיה וכופפו את ראש  ,ושוב הגיחו אל האור .אז
הניחו למשוטי  ,האזינו לשירת הציפורי וסעדו את ליב .
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אבא הסביר שזה לא נהר ,בקושי נחל בקנהמידה של חו לאר ,ואמא
ישבה ושתקה כל אותה העת .היו לה נעלי עקב ושמלה אדומה ושרשרת
זהב ופני קפואי כאלה.
המי  ,מתרוממת לפתע

דני גח מעל דופ הסירה וידו נגררת בזר
ומשפריצה בבתצחוק על אביו" .חדל!" קרא לו אבא" ,חדל ,אמרתי ל!"
אבל הוא המשי להתיז רסיסי מי בשמש הצוחקת.
צעד על הרטוב כדי להקל את ההליכה ,מנער מפע

לפע

את רגליו

מהחול שחדר לנעליי  ,תוהה למה היה צרי להרגיז כלכ את אבא .הי
היה רגוע ,סירות הפליגו באופק ,וחבצלות של חודש מרס פרחו על
המדרו הסלעי.
פתאו ש לב לכרזה מרצדת במי  ,והרי את ראשו לעבר החו :$לפניו
ניצב לוח עצו

שעליו "אי כמו אוס " מתחל $ע

"פרס יחלק את

ירושלי "" .תיזהר מהבחירות הקרבות ",אמר לו חיי  ,המטפל שלו,
כשנפרד ממנו" ,ה עלולות להחזיר אות לביתהחולי ".
אס $אבני

בפרס ,המשתכש במי  ,אבל הכתוב
אחדות והטיל ֶ

התאחה ,עלה והשתק $שוב בצלילות מתו הגלי הזעירי שחולל .ניסה
שוב ,הפע השלי אב גדולה יותר ,נזהר שלא לפגוע בירושלי  .לאחר
רעידות קלות שב פרס לצורתו המקורית .זה מפני שאמא שלו ערבייה,
הוא מכיר את זה מתוכו ,ממה שיש לו בלב  ערבי שלא נית להכניע.
המשי ללכת בכיוו השמש היורדת ,השמי

נראו קמורי

וקודרי ,

יורדי עליו מלמעלה ועוטפי אותו בכדור אדמד ענקי .עכשיו יש לו
פחות מקו

לנשו  ,לרו ולצחוק .אילו היה לו סימ ,ציפור קטנה

שתלחש על אוזנו בכל רגע ורגע א עכשיו הוא שפוי או משוגע ,הכול היה
שונה כלכ ,והוא שב ותהה א אמא של פרס באמת ערבייה ,או שזה
סת סיפור מרושע.
פתאו  ,לא הבי למה ,התחיל לרו .ר ור דרומה לאור החו ,$לא
הפסיק לרו ,וכשנשימותיו החלו להתארג ,שמע בבירור את "פרס יחלק
את ירושלי " בתו הלמות צעדיו ,מבעד לנשימותיו ,בתו הווייתו כולה.
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הוא היה ר טוב בביתהספר ,ועכשיו פתאו קיבל איזה כוח ברגליי ,
אולי בגלל הקצב הזה של "פרס יחלק את ירושלי " ,וככל שהוסי $לרו,
הרגיש שיש לו יותר כוח ע פרס יחלק את ירושלי  ,והוא ר ,והוא ר,
עד אחרי שובר הגלי ומעג הסירות .ש לב שיש בזה מקצב של ארבע:
פרס  שמאל ,יחלק  ימי ,את  שמאל ,ירושלי  ימי  מי ידע שמילי
בודדות כלכ מעניקות לאד כלכ הרבה אושר  והמשי להאזי
למקצב בתו המיית נשימותיו ,עד שחש שהתנקה מכל מחשבה ,ונותרה
רק אחת ויחידה  פרס יחלק את ירושלי  .וכשראה את המי מנצנצי
לעברו במבט צוחק ,וכשהגיע לאותו אזור בריצה שבו נפטר מכל עייפות,
חש שעורו מיטהר ,נקבוביותיו נפתחות ופרס מחלק את ירושלי  ,כמו
ע

תמיסה חריפה ומיוחדת ,מנקה אותו מבפני

נשימותיו הקרות,

מזככת את גופו ומחטאת אותו כפי שלא היה ז וטהור מעול  .הגביר את
הקצב ,יודע שפרס לא יוכל לחלק לו את הלב ,לא יוכל לשי
כמקשה אחת ג
באמצע ,כי ליבו דופק ִ

בריצה .ראה אנשי

חומה
הולכי

בשלווה ,משפחות ,עגלות ,עק $אות והמשי לרו כאילו הוא בשיעור
התעמלות ,יודע ,בתו הריצה ,שכול מביטי בו ,לראות א הוא נשבר,
א פרס מנצח אותו ,ושוב הגביר את הקצב וחיי לכול  ,להראות שלא
קשה לו ,מודד את נשימותיו ,כדי שלא ייראה עיי $מדי ,ולפי הדופק
החרי $שלו ,ההול במכה אחת ,ידע שהלב שלו לא מחולק.
שלח מבט חטו $לאחור ,לוודא שהוא ראשו ,שאיש אינו מדביק אותו,
ועבר להליכה .היה עיי $מאוד ומתנש ,$והקלה שקטה עטפה אותו ,רק
אז שמע קול נוס .$נשא את עיניו לעבר בית אביה של נאדיה ,ומבעד לחלו
המכוסה בווילו ראה את יוני ונאדיה מתעלסי

על מיטתו של אביה,

והערבי שבליבו צעק פתאו בכל כוחו" :אתה אחראי לרצח!"
הכול התחיל כשיוני ירה כאילו שהוא ,דני ,ירה .מעבר לכ ,יוני הציג
לפניו את כל ההוכחות שהוא לא רצח ,אבל הוא ,דני ,יודע מזמ
שלעובדות אי גישה אל הערבי שבלב ,זהו מי ערבי כזה שלא מעניינות
אותו העובדות ,לכ חבל על הוויכוחי  .פע

אמרו לו במחלקה שע

הרגשה לא נית להתווכח ,אז ל תוכיח עכשיו שאתה לא רוצח.
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היתה לה במחלקה בחורה דתייה שבכל פע שדיברה ע בחור אמרה לו
פתאו "בוא נזדיי" .רק לאחר שני של טיפול ,כשיכלה להכיר ביצרי
אותה ולקבל אות  ,הפסיקה המחשבה הזאת להטריד את

המציפי
מנוחתה.

אבל הוא לא רצח ,אז במה הוא צרי להודות?
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פיצו ברחוב דיזנגו ,$שעה עשר בבוקר ,ר להפעיל את הטלוויזיה .י של
נפגעי  ,שוכבי מתבוססי

בדמ  ,חלקי גופות על המדרכה ,כמו אז,

במילואי  .כבר מכיר את התהלי :קוד  ,לשנייה קצרה ,התרוממות
הרוח ,ואחר כ גודל האסו.
"ככה איאפשר להמשי!" בוקעת מתוכו צעקה אדירה" ,ככה איאפשר
להמשי!" מעול

לא היה משוכנע יותר באמיתותה של צעקה פנימית

מאשר ברגע נורא זה .ג שמחה ,כ ,ג שמחה קלה הוא מזהה בתוכו,
אולי שמחת הניצולי

 הוא לא טייל באותה שעה גורלית ברחוב

דיזנגו...$
אבל איפה נאדיה? היא הלכה לש  ...לקניות ,נסעה הבוקר.
התרגש לרגע כשחשב שקרה לה משהו ,אווירת שחרור וחופש פשטה בו,
אומנ

סמויה ,לשנייה בודדת ,אבל ג

היא היתה ש  ,צרי להודות,

נמהלה בקוקטייל בעל הטע המוזר שהכול יש בו.
מרי טלפו למוקד המתפרס על המרקע" .נאדיה ",הוא מבטא ברו,
כשכל הברה נמסה לו בפה.
עלעול עקשני ברשימות ,ו"עוד רגע בבקשה ...מאושפזת בביתהחולי
איכילוב בתלאביב".
"אבל מה מצבה?" שומע את קולו החלוש והדקיק נאחז בשולי שמלתה.
"לא יודעי ".
"מה ,לא יודעי ?"
"אנחנו כא לא יודעי את מצבה ,אתה צרי לבוא לביתהחולי ".
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"סליחה ,תודה ".מניח את השפופרת .מעול לא היו חייו תלויי
חוטי דקי כלכ ,על צלילי מילי קלושות כלכ.

על

חוט $את התיק ור אל המכונית ,הוא כבר על הדר ,פע היה בדיוק כ
על הדר ,לא ישכח זאת לעול .
זה היה במלחמת יו כיפור ,מביתהכנסת היישר לדר הסואנת ,מבית
הכנסת היישר למלחמה .ישב כל הנסיעה רכו לפני

כשהכביש א

לאחור ,ער לכל ע ושיח שהצליח לעבור ,מנסה לקצר את הזמ בדמיונו.
לצאת מהלח ,לעצור את הזמ ,ככה יוכל לשקול את מעשיו בבהירות
רבה יותר" .לא לעבור את המאה ",הוא משנ לעצמו ,מנסה להישע
לאחור ולהתרווח.
רכבי הברזל השרופי

המוטלי

בצידי הדר הזכירו לו אי הל

להתפקד לליכוד אחרי הפיגוע הקוד  .תור ארו של שמאלני השתר
לפני מצודת זאב .ה עמדו בשקט ,כמו ששמאלני עומדי בתור ,בלי
לדחו ,$אבל ג בלי להאמי שאיפע יגיע תור  .הוא בעצ דח ,$דח$
בכל ליבו ,אבל בלי שירגישו שהוא דוח ,$כאילו דוחפי אותו ,מי דחיפה
איטית כזאת ומציקה שאפשר להתנצל עליה ,מסוג הלח המתו ששובר
באד בחקירות.
עיניו צדו ילד קט שהתפלח אל ראש התור" .אתה לא מתבייש?!" שאל,
"אי אתה נדח "!?$קרא ,והכול באיפוק וע רצח בעיניי .
הקט המבולבל הזה שמע בימי חייו הטפות מוסר רבות ,אבל מעול לא
רעות כלכ ,מוכיחות כלכ .לרגע איבד את עשתונותיו ,ניצב בוש
ונכל  ,ואחר כ התקפל ונסוג אל מקומו בסו $התור ,ויוני רק אז נזכר
אי ג הוא התפלח כשהיה קט.
כשהגיע תורו לקבל תעודת חבר מפלגה מסר לפקיד תמונה ,והפקיד שאל:
"למה אתה מתגייס למפלגה?"
ידע שתשובתו חורצת גורלות ,היסס לרגע ,והשיב" :כי אני מתפוצ
מבפני !"
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הפקיד קיבל את התשובה מייד ,ועוד הוסי" :$יפה מאוד ",והורה ליוני
שלא לגלות את התשובה לאחרי .
בשער הגיא נגמרו הפיתולי  ,מכא זה הול יותר מהר .הגביר את הלח
על דוושת הדלק ושעט אל המרחב הפתוח ,כבר ש  ,כבר ר ,חול $בי
המחלקות כאחוז אמוק ,מפיל חולי  ,דור על קשישי  ,לא מאט
בסיבובי  ,גור $איתו הכול.
והנה הוא ניצב מתנש ומתנש $לפני מיטתה של נאדיה ,מתבונ בה .היא
מחייכת אליו ברו :פציעה שטחית ברגל ,היא אחד הפצועי

שמצב

מוגדר קל ,מחר תשתחרר .יחזיק בידה ,ילווה אותה ,לא ימוש ממנה,
יוכיח את נאמנותו לה...
"היא מתה ",יאמרו לו" ,איחרת את המועד ,רצתה לומר ל שלו ולא
הספיקה ,השאירה הודעה בשביל אצל הרופא .ל תשאל אותו ,אידיוט
שכמו".
נאדיה מתה ,ומראייני אותו לטלוויזיה ,שואלי מה דעתו על המצב.
הוא צרי לנצל את הרגע הזה שלא ישוב עוד ,רגע שלמילי

שלו יש

משקל מיוחד ,של איש הדובר מתו ליבו ,מתו כאבו ,וזאת ,כידוע,
ערובה עליונה לכנות ולאמת.
"ד תחת ד !" הוא מזדק $פתאו מתו יגונו לעי המצלמות" ,ד תחת
ד !" הוא חוזר ,ואינו מוסי.$
לא לא ,הוא לא יאמר דבר ,לא יבזבז את המילי היקרות שניתנות לו
פע בחיי  ,רק ירצה שיניחו לו ולמר גורלו .בעצ ישתוק ,פשוט ישתוק,
וזה יית לדבריו משנה תוק .$אבל כשחשב על כ לא ידע א שתיקה זה
ליכוד או מער.
במחל $בגוריו נזכר שלא נכנס לערבי שבלב לפני שנסע .הצטער שלא
תלה מודעת אבל על הלוח ש  ,ע זמני הלוויה ,כדי שכול יוכלו לבוא
לנח אותו .ניסה לנחש אי נוהגי יושבי הערבי שבלב לנח  ,הצטער
ששו

דבר מקורי לא עלה בדעתו ,אבל ידע שלא יסתפקו בברכות
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המסורתיות .צחוקי וטפיחות על השכ בטוח יהיו ,יביאו מתנות ,ג
נאדיה תאהב את זה.
כשהיה ילד זה מה שהיה מנח אותו ,מתנה .אפילו א אמא או אבא היו
מתי  ,זה היה עוזר קצת ,נניח ,ממתק או סוכרייה.
בכניסה לנתיבי איילו ניעור מתו עצמו ,וחשב שמגיעה לו סטירה על
המחשבות שלו ,שברגעי הכי נוראי יש לו מחשבות כלכ פשוטות
וילדותיות .נאדיה ,כאילו לה לא קרה כלו  ,והוא דואג רק לעצמו .זכר
שפע אמא שלו אמרה לו שהוא אגואיסט ,אבל הוא לא ידע אי חושבי
אחרת.
מרס  ,1996רחוב דיזנגו $עדיי שותת ד  .בחדר בביתהחולי איכילוב
כול כבר ישני  ,וקר ירח בודדה חודרת מבעד לזכוכית ,מלטפת באור
בהיר קלוש את פניה של נאדיה .הרופא אומר שיצאה בנס ,כמה רסיסי
ברגליי שיצטרכו להוציא ,ותו לא.
יושב על הכר למראשותיה ,מלט $את (ער .ברו ,והיא ,כתינוקת קטנה
הממאנת לישו ,רוצה לספר לו עכשיו ,באמצע הלילה ,מה היה...
"קוד היה שקט ,שקט ארו כזה שלא נגמר ,זה היה לפני הבו  ,כמו
דממה דקה שמזמזמת באוזניי  ,ואז בא הפיצו ,והתכסיתי בשמיכה
מלאה נקודות שחורות"...
את השקט הזה היא לא יכולה לשכוח ,והיא רק לא יודעת א זה היה
באמת שקט או שרק נדמה לה ,ואולי ,לפי השקט ,היתה צריכה לדעת מה
הול לקרות ,אבל עכשיו היא רוצה לספר לו על אמא שלה ,כי פתאו
נזכרה בה...
"בסנדלי על החול הח  ,געד זהוב .אמא היתה נערה שובבה ,רצה על
שפת הי

ביפו ע

חברותיה ,צופות בשמש התלויה בשמי  ,מאיימת

ליפול על הסירות שבלב י  ,והיא כבר טבלה את חיוכה העצוב במי ערב
צונני ונרגעה.
"'עמדתי והתבוננתי ',סיפרה לי' ,רוח חרישית פרעה את מחלפות ראשי,
רגלי היו יחפות על החול הקריר מטל הערב ,השמי

הלכו והתאדמו,

והמלח ,ריח המלח מטרי $את החושי  ,חודר לנקבוביות וממלא אות
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תחושת חריפות וטוהר .רכנו קדימה ושילבנו ידיי

כדי להתחמ

מעט"'...
היא מקרבת את כ $ידו אליה ,מחככת אותה בלחיה ,מסמנת לו את
המוטל עליו לעשות.
"ואז ...ואז ...איפה היינו ,כבר שכחתי בתו השקט הזה ,אה ...סיפרתי
ל על אמא שלי ,אבל עכשיו כואבת לי הרגל.
"ופע  ,זה היה מול השעו החדש שהקימו אצלנו בדהיישה ,שעו חכ
וגדול צופה עלי מלמעלה ,שעו יודעכול ,ועמדתי מולו והבטתי בו בלי
פחד ,ילדה קטנה ע ילקוט על הגב בדר לביתהספר .ככה עמדתי בשקט
ולא זזתי ,מחכה לתפוס אותו כשיזוז ,כמו במשחק שלכ "דג מלוח",
והוא לא זז ,לא רצה לזוז .ידעתי שהוא זז כל הזמ ,לאטלאט ,שלא
אראה ,שלא אתפוס אותו ,כמו שעובר הזמ מאז הגירוש ,עובר ועומד
במקו  ,ופתאו

ראיתי שעברו חמש דקות ,אבל לא היתה לי שו

הוכחה ,כי לא ראיתי אותו זז ,ואחר כ היה פיצו".
  58
בערבי שבלב ,בדר כלל ,בשעה זאת של אחר הצהריי  ,דני יושב לבד,
משקי $מבעד דלת הזכוכית .טיפות גש בודדות גולשות ,יורדות מטה,
אור צהוב מאיר אות מבפני  .בעלת ביתהקפה מתחבאת איש בחדרו
הקט ,מחזיקה בידה עיתו שלא הספיקה לעיי בו במש היו .
עוגת פרג הוא הכי אוהב ,אבל ג האגוזי טובה מאוד וג הגבינה ע
הפירורי  .פע שינתה בעלת ביתהקפה מהרגלה והציעה לו לשנות
מהרגלו ולנסות משהו אחר חו מהפרג ,שבה דבק תמיד ,אבל זאת היתה
החריגה היחידה מהנהלי שזכורה לו.
היא ניצבת מולו עטורה קמטי

במקומות הנכוני  ,ובתאור קלושה

בעיניה ,ממתינה בדריכות למוצא פיו  פרג או גבינה? כאילו הוא עוד עלול
להפתיע.
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הכירה אותו אז ,לפני המשבר ,עדה יחידה דוממת למה שיודע הוא ,שאת
הנעשה אי להשיב .האד היחיד בעול שלא שינה את יחסו אליו לאחר
המשבר ,אותו חיו רפה ,אותו אור בעיניי  ,עומדת ש

בשבילו ,כדי

שיבחר בעוגה האהובה עליו.
דני שול $מכיס המעיל סיגריה בודדת ,וביד רועדת מנסה להציתה .תכ$
ירו שוב לשירותי  ,רעמי הפיגוע האחרו ברחוב דיזנגו $מהדהדי
בתוכו ,הוא מתפוצ ע כל פצצה ,חש אותה בגופו ,בנפשו .הוא שוב צרי
לרו לשירותי  :כל פיגוע ,כל פיגוע ממוטט אצלו משהו ,הורס את המעט
שהצליח לבנות מאז הפיגוע הקוד .
הנה ,תכ $ייכנס מישהו ,אב ע ילדו ,יצביע עליו ,יגיד לבנו שהאיש הזה,
במצר הצר,
בזוקה חטיבת שריו סורית ֵ

הגיבור הרועד הזה ,עצר ע
במעלה הנחשי ברמתהגול .כ ,ועל זה הוא זכה לעיטור הגבורה.
"תראה ,תראה אותו עכשיו ",יאמר האב" ,היו הוא לא יודע א הוא
ערבי או יהודי".
עתה מלמד האב את בנו שיעור בנפשו של גיבור ,מה מסתתר ש  אד
ככל האד  ,וג זה לא תמיד" .הגנות הנפש האכזריות ",רוכ האב אל
בנו הקט ומסביר לו" ,עלולות להשאיר אותנו ביו מ הימי עירומי
וחסרי כול".
כעת מפחלצי

אותו ומציגי

בנייני האומה בירושלי  .ש

אותו לראווה במוזיאו לגיבורי
חרותות על הקיר מפות נשמותיה

שליד
של

הגיבורי  .כא כל ילד יכול לערו טיול בנפשו של הגיבור ,לראות מהיכ
שואב הוא את הכוחות ,ומה מצפה לו ביו מ הימי .
ילד אחד ,למשל ,נכנס ללבירינט הנפש של הגיבור ויצא מש  ,לאחר מסע
מפר ,רוצח ,אחר יצא משוגע ,שלישי אולי סת מת מריקנות ושיעמו ,
ורביעי מת מפחד.
אבל כש שנפלה חומת ביתהמקדש לבלי קו  ,הגנות הנפש ,דני יודע,
אי להשיב לאחור .פע קרסו ונפלו ,שוב לא נית לבנות מחדש.
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כעת לוקחי אותו על כיסא מלכות וסובבי איתו בכל האר ,למע יראו
כול מה קורה לאיש שנפלו הגנות נפשו ,שקרסו ביצוריו ,וכמה זה לא
כדאי ,ושחייבי להמשי להילח .
פיו קשור והוא מנסה לצעוק ,להגיד שעכשיו הערבי שבלב הוא חבר שלו,
שמרגע שהתמוטטו הביצורי  ,הוא גילה חבר חדש" ,ערבי" קוראי לו,
שישב שני בביתהכלא של הנפש ,הידוע באכזריותו ,מאחורי חומות
גבוהות ,כדי שלא יברח ,כדי שלא יימלט ויגיע לתודעה .אבל עכשיו ,לאחר
שריצה את עונשו ,מגיע לו שחרור.
  59
נאדיה מתרוממת בכבדות מהכורסה ,מניחה את ספל הקפה לצידה בלי
לשפו ,מחליקה על פני החדר ללא קול לעבר התנור ,לוחצת על המתג
החשמלי ,והאח נדלקת.
גווה השפו $של אמ ,.הממלאת את האח זרדי  ,אחר כ ענפי דקי ,
ולבסו $מוסיפה ג כמה עצי  ,עולה בזכרונה .האריחי  ,שהיו פסיפס
צבעוני ,הוחלפו במרצפות בסגנו מזרחתיכוני בגווני בהירי
מחוספסי .
היא שבה אל שולח העבודה ,ממקדת את עיניה בסקיצות שלפניה,
מתקנת קווי  ,רושמת הערות בתנועות קצרות ,מהוססות ,שוב שוקלת,
מלטפת בעיניה את השרטוט ,ומשיבה אותו לערימה .מצאה עבודה בבית
הספר הממלכתי לאמנויות ביפו .היו

הדור הערבי הצעיר עוסק יותר

באמנות ,והיא מברכת על כ.
ארו הספרי היש של אבא ,העשוי ע דובדב אדמד  ,הוחל $בארו
חדש ,עשוי ע אלו כהה .הנגר הבטיח לאבא שע הדובדב ,שהובא
במיוחד מלבנו ,יעמוד במליחות המכרסמת בתי
הי וגורמת לה להזדק טר זמנ .

ואנשי

הגרי

ליד
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יוצאת למרפסת לשאו $אוויר ,להתבונ בגלי הי  .על החו $מהלכי
אנשי  ,רוב בודדי  ,עושי צעדות כושר .בכל בוקר עובר כא הדיסקוס
של העירייה ,הופ את החול ומכסה את הלכלו של אמש.
אבא סיפר לה כמה היה לו קשה להיפרד מארמו שבנה בחול ,לדעת
שזאת הפע

האחרונה שהוא רואה אותו .בתחילה עוד האמי שהי

ישמור לו על הארמו עד למחרת ,ואז ,כשאמו קראה לו שישוב מייד
הביתה  כבר ערב ומאוחר  מיא להיפרד מהארמו שלו ,ובא ילד זר
והמשי לבנות אותו .נגרר לביתו לקול צעקותיה של אמו ,הל לאחור כל
הדר וצעק לילד" :אל תיגע! אל תיגע!" עד שנבלע בחשכת חדר
המדרגות .ולמחרת הוא מתנח שלא לו ולא לילד נותר הארמו.
עכשיו היא צופה בי חדש של בוקר ,בחולות שלא מניחי לה לזכור אי
נראו אמש ,ויודעת שזאת לא אדמת דהיישה היצוקה ,שאינה משתנה ע
הזמ ,כא חול הי

בא ומכסה הכול ,ואחר כ הגלי

שוטפי  ,ועוד

המלח והרוח מזקיני את עור הפני .
ואולי אבא בכל זאת עשה סימ על החו $כדי שזה יזכור אותו? לא
הספיקה לשאול אותו ,ייתכ שכתב את שמו ,כדר הילדי  ,על מלט ר
בקר רחוב או חרת לב על גזעו של ע.
ועתה כשהיא עומדת על המרפסת המשקיפה לי  ,מחכה לר הנולד,
מודה ליוני על שהסכי שירכשו את בית אביה ,נאדיה שואלת" :מי אני?"
כמו ששאלה כשהיתה ילדה ,ש  ,בדהיישה ,ליד השלולית.
שבה ונכנסת הביתה ,יוני יושב על הכורסה ,שרופדה מחדש בריפוד ערבי
מסורתי ,מאחוריו ארו הספרי  .פע היו בו ספרי דת של אבא ,ועכשיו
ספרי אמנות ופסיכולוגיה.
ק  ,שול $מהמד $ספר של קוהוט ,ומספר לנאדיה כמה קוהוט מדגיש את
חשיבות האמפתיה בטיפול ,היכולת להיכנס לנעליי של הזולת ולחוות
איתו מבפני את עולמו.
פתאו

עולה מחשבה מוזרה בראשה ,שיוני ניצל את כושרו כמטפל

להיכנס לנעלי הזולת ,נכנס לנעליו של אביה ,ועכשיו מסתובב כא כבעל
הבית .הנה הוא מגרד פצע קט בעורפו בזמ הקריאה ,בדיוק כמו אבא.
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מזדקפת בכיסאה ומתמתחת .כואב לה הגב ,הרופא אמר שעמוד השדרה
שלה מתקשה לשאת את כובד המשקל החדש .עכשיו היא לוגמת מהקפה
ומקשיבה לעצמה.
"אי זה להיות בהריו?" יוני רוצה לשאול ולא מעז .מאז נטשה את הפסל
שלה וקיבלה עבודה בביתספר ,מאז נכנסה להריו ,היא עומדת מהצד
ומתפעלת ,עומדת מהצד ומוחאת לאחרי כפיי .
ג הוא גדל ע הזמני  ,ע תהלי השלו  ,ג הוא יושב בשקט בכורסת
המטפל שלו .לא יאמר לעליזה כמה קשה לה ליצור איתו קשר ,שלכ היא
רוצה לעזוב את הטיפול ,ושעל זה צרי לדבר ,לא יאמר לה ,כי היא לא
רוצה לשמוע ,והוא לא ילח .יעבור זמ ,הוא מאמי ,והיא תגיע לזה לבד.
אביב  ,1996שבועות אחדי

לפני הבחירות ,ככל שהאווירה סוערת

ומשתלהבת ,ה דווקא נרגעי  ,צופי בענני הכבדי  ,אינ יודעי מה
ילד יו .
לעת ערב רוח צוננת עולה מהי  ,וה נזכרי באוויר ההרי הקר והיבש
של ירושלי ובערבי שבלב ,שאותו לא פקדו ימי רבי  ,וברק עיניה של
נאדיה רוש $אליו באות ניצוצות של הערצה המפיחי בו רוח חדשה,
באותו מבט המבקש "תספר ותספר עוד ועוד ,תספר שהיית קט ",והוא
הול ומתמלא במי חדוות חיי שכבר הספיק לשכוח ,מי שובבות כזאת
שהציתה בו במבטה.
היא מוטלת על צידה ,שרועה על המיטה ,משעינה את ראשה על כ $ידה,
בט עגלגלה ממוקמת בנוחיות על פני שמיכות עבות ,שדיי מלאי נוטי
מכובד משקל

לעבר המיטה .ג

פניה התמלאו בלחיי

ובחגורת

הצוואר.
רק אחרי שגמר לספר הוא נזכר בדהיישה ,ונדמה לו שהיא עצובה ,שפתיה
נעות וקולה לא נשמע ,אבל הוא אינו מעז לשאול.
בוקר ,צופה בה מתרחקת במורד הרחוב ,עוצרת ,מרימה את פניה אל על,
עוצמת את עיניה ומתמכרת לליטו $של שמש .ושוב היא נעה לאור
הרחוב ,מחליקה בעדינות ,גב זקו ,$ישב מתנדנד ובט תפוחה נישאת
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לפניה .שבה הביתה ,מגלגלת את השטיח ,מתנשפת ,מזיזה את
הטלוויזיה ,מנקה את האבק ,מה היא עושה פה? כמו סדר פסח.
מיישרת את גב ,.משעינה את כ $ידה המעוקלת על מותנ ,.נאנחת ,ניכר
בה שכואב לה הגב .מתבונ בה משולח עבודתו של אביה ,בעודו לוג
קפה ע הל מתו כוס קטנה שהניחה לצד קנק מוזהב שנשמר במחס.
עכשיו הוא מתרומ מכיסאו ,שוא $מלוא ריאותיו את רוח הי ויוצא
למרפסת ,זרועותיו נשענות על המעקה שנאדיה צבעה בטורקיז ,ובתנועות
ידיי מדבר אל עצמו ,ושב לסלו .נאדיה סוחטת את הסמרטוט ברפיו...
ב או בת ,ליכוד או מער ,הכול מתקבל עכשיו בשלווה ,מה קורה פה,
לכל הרוחות? לא יכול להיות שההריו עשה לה את כל זה ,ואולי זה מפני
שאינה יודעת מי היא?
"תראה ",היא אומרת ומחכה" ,תראה ",היא אומרת וממתינה" ,תראה",
שוב אמרה לו הלילה בחלו ולא הוסיפה דבר.
עכשיו הוא מבי מה היא אמרה ,היא אמרה לו "חכה ותראה ",היא
אמרה לו שצרי לחכות ,זה לוקח זמ ,ילד לא גדל ביו  .ככה היא
אמרה ונשאה מבטה אל הסירות שבאופק.
"פרס ורבי של מוותרי לנו יותר מדי ",הוסיפה כשניקתה את המקרר,
"ככה קשה לגדול .הבטחנו שנילח בטרור ,ג מתבגר צרי לעמוד במה
שהבטיח ,אחרת אי יגדל ויקבל עליו עצמאות?"
לילה שקט" .בוא ",היא אומרת ,קוראת את מחשבותיו ,מוכנה לתת,
מוכנה לוותר ,ג כשקשה לה ,והוא מתחבא בתו עצמו ,ג הפע הצליח
לספוג את העלבו אל תוכו ,לקבל מה שהציעה לו ,לא לעשות מזה
מלחמה.
אחר כ נאדיה נרתעה לרגע  חשבה שידי אביה מלטפות אותה במיטתו,
והיא ,א היא לא טועה ,ישנה בצד של אמה ,והרי יוני רצח את אביה,
היא חייבת לספר לו את כל זה ,בשביל מה התחתנה ע פסיכולוג ,לשמור
את כל השיגעו הזה בלב?!
בלילה ,כשיצא אל המרפסת להביט בי  ,הבי שרצח ,וא לא רצח ,ודאי
הרג ,וא

לא הרג ,שית $פעולה בהריגה ,וא לא היתה לו ברירה ,כי
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איימו על חייו ,זה אולי מנקה אותו מבחינה משפטית ,אבל לא מבחינה
נפשית ,יודע שלנפש חוקי משלה.
מילותיה של נאדיה צפו ועלו בראשו כש ַי הכוכבי פרו( מעל וסירות
דייגי מנצנצות באופק ,שכל עוד לא ייפגש ע הקורב פני אל פני  ,לא
יידע מי הוא .ועכשיו ,כשהוא מכיר את פרטי חייו האישיי של הקורב,
אוכל מצלחתו ויש במיטתו ,ניצב במקומו של אביה על המרפסת ומשקי$
דר עיניו על הי  ,הוא מבי כמה טעה כל הדר וכמה זה באמת לא
משנה א הוא ימני או שמאלני ,וכמה שגה כל השני כשעבר ממחנה
למחנה כאילו באמת מדובר כא במי צודק ,באמת אחת ,והרי מדובר
בצדדי שוני של אותו באד  .תהה למה לא מלמדי זאת בכל בתי
הספר עוד מהגיל הר.
עכשיו ,כשהוא פותח את הארונות ורואה את הכלי  ,פותח את המגירות
ורואה את הבגדי  ,מותר לו להשמיע ג את הסיפור שלו .אבל כל זה
קרה רק לאחר שהביט לנרצח טובטוב בעיניי והקשיב לסיפור שלו ,יוני
מקבל עליו אחריות לכל מעשיו ומודה בעובדות ,אבל לא באשמה ,כמו
שאומרי בביתהמשפט.
הוא משקי $על הי השחור ,מקשיב לרחש הגלי המלטפי את החו$
ושבי

ונסוגי

לתו עצמ  ,ושואל את עצמו במה הוא אש

שנקלע

למילואי וירה ,ואז פגש את נאדיה ,ואחר כ באו לגור יחד בבית אביה
ועשו ילד ,וא אלוהי בישל את הדייסה הזאת שיישא הוא באחריות
לאשה העצובה שהוא רצח את אביה.
בוקר ,מזדק $במיטה ונות מבט בי  ,מתיישב ,נועל נעלי בית ,מכי
לעצמו תה ע נענע וניגש אל שולח העבודה ,עדיי לבוש פיג'מה .ריחות
אביב ושאו גלי ממלאי את הסלו גְ בה התקרה ג בשעה מוקדמת של
בוקר .נאדיה ישנה מאמש ,אחרי שעשו אהבה ללא אהבה.
עכשיו זה מתבהר ,כשהערפילי הולכי ונמוגי מעל הי ונית לראות
רחוק .הוא כותב הצגת מקרה על מטופל שלו ,שהיה ילד מוכה והפ לאב
מכה ,ואי התבלבל כל הזמ בי קורב לתוקפ :כשהיכו אותו צחק,
וכשהיכה  בכה.
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מרי את ראשו מהד ,$הי גלי עד גבה גלי .מאז עבר לגור על שפת הי
יש למילי האלה בחדשות משמעות מוחשית בעבורו.
ק מכיסאו וניגש לבדוק א נאדיה מכוסה :שמטה את השמיכה ונותרה
מכורבלת ,מחייכת מתו שינה בחיו מתוק שהול ומתרחב .מה כבר
קרה לו שהיא מחייכת??
שב אל שולח העבודה ובוהה בד .$נזכר אי הביאה לו את הקפה ללא
חיו ,אמרה לו בוקר טוב בעיניי כבויות ,משקיפה על גלי הי כילדה
שלקחו לה צעצוע .חשב שברגע שיתחתנו ,יחיו באושר ועושר ,ברגע
שתיכנס להריו יתחיל עיד חדש ,אבל היא הולכת ,וכמעט לא דורכת,
לועסת ,וכמעט לא בולעת ,נושמת במ(ורה ,ושומרת שהדלתות לא
ייטרקו ממשב הרוח הבא מהי .
עכשיו הוא מבי למה לאחר כל מפגש בי ערפאת לפרס ,ערפאת יוצא
מאוכזב ופרס יוצא מעודד .נאדיה תישאר עוד שני עצובה ,כי לא לילד
הזה פיללה .ברדיו אמרו שהי גלי עד גבה גלי ,והוא כלכ רצה י תיכו
רגוע.
  60
ככה ,באמצע ,הכול מתפוצ לו בפרצו .$בקושי סיי

את ההתמחות,

והיא כבר לקראת סו $ההריו .ניסה לא לחשוב ,לא לזכור שעוד מעט
תהיה לו ילדה ערבייה ,יש לו עוד ימי ספורי לא לחשוב ,ואחר כ יהיו
חיי חדשי .
אבל זה עוד הרבה זמ ,רחוק ,להיות אבא לתינוקת ערבייה ,מי יודע?
אילו לפחות התבסס כמטפל ,פסיכולוג קליני מוכר ע קליניקה משלו
ומטופלי  ,ייתכ שאז היה מקבל את התינוקת ביתר קלות .אבל דני
המשי להגיד לו שהוא ,יוני ,חושב שבשביל להיות אבא לתינוקת ערבייה
צרי להיות גיבור.
הכול קרה באופ כזה לא מתוכנ ,היא פשוט עוללה לו עולל ,והוא לא
רצה ,התנגד מההתחלה ,ניסה לדחות את הק ,ונפל בפח .פע הבטיח
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לעצמו שיהיה לו ילד רק כשירגיש שהוא באמת מוכ ,אבל תינוקת
ערבייה?!
האמת היא שמאז ילדותו מלווה אותו התחושה הזאת ,שערבי קט
מסתתר בתוכו ומחכה להשמיע את דברו .זה התחיל בבית ,באפרוריות
ובריקנות שהיתה תלויה בי הקירות ,זה נמש בשכונה ,בהשתכשכות
בשלוליות לעת ערב ,בחתולי המייללי ובילדי העזובי  ,ואי ששב
הביתה מעוד יו של הישרדות ,מלוכל בזרועות ועטור פצעי וחבורות,
וזה נגמר בנאדיה  לא פלא שהוא מרגיש שה אחי .
"את לא תכריחי אותי להיות אבא!" צעק לה.
"אתה לא תכריח אותי להיות ח(וכת ילדי !" השיבה לו.
נזכר אי זה התחיל :היא הודיעה לו שהפסיקה לקחת גלולות ,הוא שתק
 נראה לו רחוק ובלתי אפשרי ,שייצא ממנו ערבי .כשבישרה לו בשמחה
שהיא בהריו ,חש מי חלחלה כזאת ופיק ברכיי  ,אבל ידע שיעבור את
זה ,כול עוברי את זה ,והק עוד רחוק.
כשראה אותה לראשונה באולטרהסאונד הצטמרר לרגע ,הבי שמדובר
השכחה ,התעורר כשהילדה החלה
בילדה אמיתית ,ושוב צלל אל תהומות ִ
לבעוט ,ש את ידו על בטנה של נאדיה ,לא מאמי שהיא באמת זזה.
הטבע נת לו תשעה ירחי הכנה נפשית להכניס את הערבייה שלו טובטוב
ללב ,והוא מבזבז אות בניסיו נואש לשכוח הכול.
החופש הפציע זה עתה מתו שנות הלילה הארוכות של ילדותו החשוכה,
פצעי הברכיי טר

הגלידו ויללות החתולי

עדיי מהדהדות באוזניו,

בקושי הספיק ללגו  ,לטעו מהמשקה המתוק הזה ,וכבר הוא מוכר את
הכול ,מוותר לערבייה קטנה על היקר לו ביותר ,על נשמתו החופשית.
"די!" הזדעק מתו חלומו :היה בביתכלא ,והתעורר בבעתה .אחר כ
חל שהיא מפילה ,ושוב הקי לבוקר נוס $של הריו הול ותופח.
ערב אחד ,הצי בראי וראה ש ערבי ,והמוזר הוא שזה היה מרגיע.
לשווא ניסתה נאדיה לומר לו שיש חיי אחרי הלידה ,ושערבייה אינה
מפלצת המכלה את הכול .ר מהר לקנות מחשב ,לתק את המכונית  מי
יודע מה יישאר לו מכל אלה לאחר הלידה.
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נותרו עוד כמה ימי  ,והוא עדיי לא ש  .אולי הוא מסוג הטיפוסי
שצרי להכריח אות  ,כי לבד ה לא יכולי  ,אבל מייד הרגיש שנעשה לו
עוול בל יתואר ,הוא פשוט נאנס בצורה הקשה ביותר ,אונס לכל החיי 
להיות אבא לתינוקת ערבייה  מי סירוס אכזרי כזה של הנשמה ,הגור
ל להשתנות ,להיות אחר ,ולבסו $א $לאהוב את זה ,אבל נאדיה
המשיכה להגיד שהוא מרגיש כאילו לא היתה זאת בחירה שלו ,וכאילו
לא דנו בזאת שוב ושוב ביניה .
*
אמש ביקש מנאדיה ערב חופשי ונסע לבדו לערבי שבלב ,סיפר לבעלת
ביתהקפה שאשתו עומדת ללדת .שלוש שני הוא פוקד את המקו ,
ומעול לא סיפר לה משהו אישי ,תמיד רק הפו ועוגת פרג ,ולעיתי סוג
אחר של עוגה .ככה שלוש שני  ,וביו בהיר אחד הוא אומר לה שאשתו
עומדת ללדת.
הביטה בו בהערצה ,במי התפעלות כזאת ,שאלה" :אי קוראי לה?"
אמר "נאדיה ".אמרה בקול מנח ובניד ראש מילימטרי שיהיה בסדר,
ויוני לא הבי א היא מתכוונת לבחירות או ללידה.
בסביבות חצות ג'מיל נכנס והצטר $אליו .היה לא מגולח ,בבגדי
ההומואיי הרגילי שלו ע כל הגורמטי  ,שיער מבריק משמ ,עיש
בעצבנות ושתק .אז הוציא מכיס המעיל תמונות ישנות והסתכל בה
בערגה .ביקש מתו נימוס שיראה ג לו.
בשולח הסמו ישבה קבוצה של ילדי

פלשתיני  ,אולי בני עשר,

שהציצו בג'מיל בגיחו .אחד מה התמרמר" :אי אפשר להיכנס לכיתה
וללמוד אחרי שאתה זורק אבני ?!" יוני לחש לג'מיל שזה טוב שילדי
באי לכא .אבל ג'מיל המשי להביט בתמונות ,אמר רק שלא ייצא מה
כלו .
לפנות בוקר וור כריסטופר ,רזה וצנו  ,אבל הבעת פניו אומרת נחישות,
עלה לשידור ,אמר שרק ישראל חזקה תוכל לקיי

שלו

ולעמוד

228

בהסכמי  .יוני התרגש עד דמעות שיש מי שמאמי לו ,ולא כמו אבא,
שתמיד אמר שאיתו בטוב זה לא יל ,שהוא מבי רק כוח.
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אפופה בהילה זהובה ,מחלפות ראשה מוטלות על הכר ,נעה ונחה נאדיה
חליפות ,לרגע נרעדת כולה ,אוחזת במוטות המיטה בחוזקה ,מטלטלת
ראשה לצדדי  ,אטאט נמוג הסבל ,מתפוגג לתו פני המלא שלה ,סבל
הופ טיפיטיפי לשלווה ,ושוב אוחזי בה הצירי והיא לופתת את ידו
בכוח איתני  ,גופה מתחיל להתפתל ,לגנוח ,פרכוסי

של זר חשמלי

מתנשאי בהדרגה עד לשיא המ(ורטט על המוניטור ,הוא מרגיש בדיוק
את עוצמת הסבל על פי כ $ידה הלוחצת .מעול

לא ראה אותה כה

פראית ,כה חייתית ,מהיכ עלו ובאו הבעות כאלה של אלימות וסבל? סלד
מהמראה ,ומייד סלד מעצמו על שלא מניח לה להיות היא ג ברגע של
אמת .ושוב היא גועשת וקוצפת ,ושוב היא שלווה ורוגעת .איזה קצב
פנימי יש למכונה הזאת ,שעו מבשר וד  ,א $פע לא חשב שיש דבר כזה.
אמרו לה עדיי לא ללחו ,רק לסבול ולא לנסות להיפטר מגוש החיי
הדומ ונע חליפות בתו בטנה  ג אותו שומעי פוע במכשיר .הוא לא
ידע אפילו איפה לעמוד ,ר לה
לעשות שו

בי הרגליי  ,שמח שהוא לא צרי

דבר ממשי ,כי אחרת ודאי היה מתרחש אסו .מיילדת

תימנייה ניצבה ש כאיילה אצילה ,ניצחה על הסימפוניה הזאת ברגישות
ובנחישות ,בידיה הדקות ובקולה הצלול הכניסה קצב בתו כל השיגעו
הזה" :עכשיו ללחו ,עכשיו להרפות "...אחר כ באו צירי הלח ,ונאדיה
נרתמה למלאכה כסוס פרא המוש קדימה בכל כוחותיו" .יופי ,יופי ,עוד
קצת ,עוד קצת!" קראה המיילדת ,וכשהציר חל ,$הציעה לה לנוח עד
לציר הבא .להר $עי ש לב שהוא רחוק מעצמו לבלי הכר ,ממא לחוש
ולהרגיש ,הכול נראה לו כמו סרט .נזכר שהוא ש בשביל להיות איתה,
אבל לא הבי את פשר המילי  .שוב ציר ,נאדיה זעקה זעקה שטלטלה
אותו ,ככה לעמוד ליד ב אד

סובל בלי שתוכל לעשות משהו ממשי,
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פתאו בצב ראש כהה מבי רגליה וסילו מי הזדעק מפיו ,מי ראש
כרות כזה שמזרקה יוצאת ממנו ,מעול לא ראה מוות וחיי כלכ
סמוכי

זה לזה ,כלכ שרויי

בערבוביה ,לרגע התחלחל ,אבל מייד

הראש ולאחריו הגו $נשלפו כליל ,והוא צפה במיילדת מניחה אותה על
בטנה של נאדיה עטופה שכבת חו אדו דביק ורירי :הגר נולדה ,והוא
חש התרוממות רוח.
*
ערב ,יו מפר בא אל קיצו  לנקות את הבית ,לקנות פרחי  ,לרו לבית
החולי ע אוכל שנאדיה אוהבת .יושב על מיטתה ,מלט $את ראשה,
והגר ישנה לציד במיטת הפלסטיק ,עדיי מנומנמת מהלידה .ג נאדיה
מנמנמת ,אוגרת כוחות להנקה הבאה .עוד מעט יצוו עליה להחזיר את
הגר לחדר התינוקות ,ואותו ישלחו הביתה.
להשאיר ככה את הגר ש  ,זרוקה ,ע כל עשרות התינוקות הצורחי ,
כאילו היא תינוקת במחנה פליטי  .אי ה מרגישי ש  ,בתו אותה
מיטת הפלסטיק הקטנה ,מקבלי בקבוק בלילה ,בשעה קבועה ,ויכולי
לצרוח עד מחר ,איש לא ייגש וילט ,$איש לא ייגש וירגיע .ככה להתחיל
את החיי  ,ריבונו של עול  ,להיוולד לחוויה אנונימית כלכ ,כאילו
באמת אי ל נשמה .ואולי משהו ש מושחת ברגע זה של שחר החיי ,
משהו באישיות מסורס ,טר הבשיל ,ואי לו תקנה.
במש היו ה אומנ ליד אמא ,אבל בלילה ,ככה לילה של ראשו,
לבד ,בלי טיפת חו ואהבה ,צרי להיות תינוק שזה עתה נולד בשביל
להבי זאת.
נקרע והל הביתה ,השאיר את החתיכה החסרה שלו איש
חולי  ,כאילו אי לו כלו

בבית

ולא קרה דבר .נזרק מתוככי ביתהחולי

החמי לרוח ערבית קרירה הנושבת מ הי .
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אורות תלאביביפו הפרושי לאור החו $היו לטעמו ,תפאורה חיצונית
הרואית המתאימה עצמה למה שהרגיש .עמד לרגע והאזי לשאו הגלי ,
ממלא את ריאותיו אוויר י  ,מתמסר לרוח המלטפת.
ברגעי

הראשוני

של חייה ,אי שהיא נולדה ,הוא החזיק אותה על

הידיי והביט לה אל תו העיניי החומות הפעורות שלה .היא הביטה
בו ,הוא חש שהול ונרק

כא משהו ,קשר בל יימוט ,ואולי זאת

ההיסטריה שלו שאינו מסוגל לקבל שלוקח זמ לפתח קשר ,הוא מייד
חייב להתאהב ,כמו הבחורות הללו שמתאהבות ממבט ראשו ,והוא יודע
אי זה נגמר.
רק עכשיו קלט כמה זה אמי סוג כזה של התאהבות שלא משאירה מקו
לעשות דר ,להתרגל אחד לשני לאט .אבל למה היא ,הנאדיה הזאת,
אמרה לו באותה שנייה ראשונה של לידת אבהותו" :אי אתה מחזיק
את התינוקת ,ככה לא מחזיקי  ",ולולי אותה מיילדת תימנייה נפלאה
שהצילה את המצב כשאמרה שהוא מחזיק יפה מאוד ,היה הוא הול
לאיבוד .ככה ,לפני שהתחיל להיות אבא ,כבר עשתה אותו כלו .
למחרת ,השכ בבוקר ,הרי טלפו ראשו לדני ,סיפר לו את כל הסיפור
בהתרגשות רבה .דני לא אמר מזל טוב ולא שינה מאורחותיו כהוא זה,
הוא רק שאל א טוב שהגר נולדה או שיש עוד דברי  ,אבל יוני החריש,
נזכר בערבייה שגזלה ממנו את החופש לעול  ,אבל זה לא הטריד אותו
ברגע זה.
*
שעו מבשר וד

מכתיב את הקצב ,שעו בעל קפריזות שולט בכל,

מקצבי פנימיי ידועי א לו  נשימות ,אנקות ,יניקות ,הפרשות ,שינה
וער7ת במקצבי

אישיי

חסרי מוב ופשר ,כול

מתאימי את עצמ לאדו כל האר.

הומי

סביבו,
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ניצב ליד החלו ,מביט בי  ,רגע של שקט ,שעת בי ערביי  ,גש קליל
נוט $על העיר ,ילדה של יפו ,ילדה של י  ,עכשיו היא נמה ,אבל אי איש
יודע כמה זמ יימש השקט הזה.
טיפות גש מחפשות את דרכ במורד הזגוגית ,חורצות נתיב ידוע רק לה,
להוריד מפרש ,ככה ה

תורני ספינות כורעי ברוח ,דייגי נחפזי
שורדי  ,העול מלט $את פרס ,מזרחתיכו חדש זה עתה נולד ,אחוות
עמי  ,גבולות פתוחי  ,אהבה במחסומי  ,נסח $אחר הזרימה ,הול
אחר הקשר ,מנגינות רכות של תוגה מלוות אותו.
חש נגיעה ומתעורר ,משהו נגע לו בפני  .תכ $הגר תתעורר ,ויש כלכ
הרבה מה לעשות ,והוא מפנטז פה כל מיני פנטזיות חולניות על קשר ח
ואוהב ע האויב .ילדה ערבייה נולדה לו ,והוא מנסה לצבוט ולעורר ש
משהו בפני  ,אבל שו הד לא חוזר.
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עולה במדרגות במהירות ,כבר מגיע לדלת ,אבל הוא עדיי לא ש .
כשיהיה ש  ,יהיה לו זמ להיות ש  .נאדיה במטבח ,א $פע לא יודע מה
היא עושה ש  .מאז החלה להניק ,יש בה משהו חושני ומעורר ,ואותו
הטבע הפ לעדי יותר ,לא כלכ להוט כמו פע ,
"אי היה הבוקר?" הוא שואל,
"בסדר ",היא עונה בפשטות ,כאילו כלו לא קרה,
"ינקה? בכתה?" הוא מבקש לדעת ,ומרגיש את תחילתה של החקירה,
אותה כמיהה בלתי מתפשרת לדעת הכול,
"היא קצת ינקה ,ואחר כ ישנה".
"ולא בכתה?" הוא מתפלא,
"לא".
שבריר קנאה מוכר מחלחל בו ,אי היא מצליחה לעשות את זה? איזה
קס יש לה? היה רוצה לעמוד מהצד ולצפות בה ,לעקוב אחרי כל פרט,
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לא להחסיר דבר .הוא אפילו לא יודע אי זה להיות ע הגר בוקר של ,
א $פע לא התנסה בזה.
היא ישנה ,יש לו זמ .ניגש להצי בה כדי למלא את חובתו .על בהונותיו
קרב אליה ,כמו אל חפ חשוד ,רואה אותה ישנה ,וליבו מתמלא נחת,
כמה היא חמודה כשהיא ישנה .אבא שלו תמיד היה אומר שה ילדי
טובי כשה ישני  .רק עכשיו הבי למה הוא התכוו ,והתמלא גועל.
הגר זזה ,רק שלא תתעורר ותית מכת מוות לזמ החופשי שלו  ברגע
יהפו לעבד  והוא מתכונ לנסיגה זהירה.
מתחילה לזוז בחוסר נחת  אולי הרגישה שהוא מביט בה ,תמיד זה קורה
לו  ממצמצת קלות ,מתמתחת .עכשיו זה כבר ברור .הא עליו לחיי,
לפנות אליה ב"הגר שלי"?
היא שוכבת על הבט ,ראשה פונה הצידה ,היא לא רואה אותו? עומד
בחשאי ,גונב עוד רגע של חופש ,להימלט כבר מאוחר מדי" .הגר שלי" הוא
אומר בחיו שהכי לעצמו מבעוד מועד ,ומרי אותה על הידיי .
תמיד ההרמות האלה שלו כלכ לא עדינות .כבר לימדו אותו אל $פע
שלפני שמרימי תינוק ,יש לשי את הידיי על גופו ,כדי שיתרגל ויהיה
מוכ להרמה ,ולא ככה בבת אחת ,כמו חבילה.
הקשב הראשוני הוא המגע ,אותה יכולת להקשיב לגופ של ,לגו $הר
הנולד .השיחה הראשונה היא שיחת מגעי  ,דיאלוג ליטופי  ,קשב
לצרכי

גופניי  ,הכלה של רגשות .אחר כ באות המילי  ,וזה כבר

מאוחר.
כמה שהוא יודע זאת מהאנליזה האישית שעבר .מילי  ,מילי נשפכו ש
כמי  ,אבל מילי לא יכולות להחלי $מגעי  .כמה פעמי כבר אמר זאת
לאנליטיקאית שלו כשהגיע לקצה הדר ,כשתמו המילי  ,והוא נשאר
עדיי ריק ומיות  .אילו רק היתה נוגעת ,מחזיקה ,מכילה קצת את
סערות נפשו ,הכול היה נראה שונה כלכ .אבל את הנעשה אי להשיב.
"רוצה להחלי $לה טיטול?"
"כ" הוא משיב כקופ על המציאה .למה היא חושבת תמיד על דברי
שהוא לא ,אי היא יודעת שצרי להחלי $לה?
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מרי אותה בעדינות ומניח אותה על השידה ,נזהר ע הראש השחרחר,
שלא ייפול לו וייחבט .אטאט מסיר את השכבות ,פור את הטיטול
הרטוב .נאדיה אמרה שצרי להחלי $לה באמבטיה ,לא על השידה ,כדי
שלא יתלכל הכול ,שוב שכח.
נושא אותה על זרועו ,פניה לכיוו המרפק ,אוחז אותה בחוזקה ביר,
אצלו היא לא תיפול  טכניקה מושלמת.
פותח את הברז ומנסה לכוו את המי  .צרי סבלנות ,הוא מזכיר לעצמו.
אולי לא נוח לה ,הראש שלה על סוודר הצמר הדוקר שלו .צרי היה
לשי חיתול בד על הזרוע ,שיהיה לה יותר נעי  .אבל ערבייה ,לה זה
פחות כואב.
היא עדיי לא בוכה ,אבל הזמ קצר והמלאכה מרובה ,תכ $תתעיי$
ותתחיל ליילל ,ואז הכול אבוד ,הוא שוב ייכשל.
המי לא מסתדרי  .לא כלכ נורא ,מי קצת קרי  ,ג

הוא אוהב

להתרח במי די קרי  ,וממילא להחזיק אותה ככה שעות ע הטוסיק
בחו והראש על הסוודר הדוקר עד שיכוו את המי  ,ג זאת לא מציאה
גדולה.
הוא משפש $היטב .מספיק כבר ,כמה זמ אתה מסב אותה? אצלה לא
כלכ רואי שאריות קקי ,אבל הוא רוצה שתהיה באמת נקייה ,לא כמו
אצל נאדיה .ככה הוא ג מסב את עצמו ,במי אכזריות כזאת.
נושא אותה אל השידה ומניח אותה בעדינות ,מנגב בי הקפלי  ,מעבר
לפינות .אמרו לו שצרי לנגב היטב ,לבל תישאר ש רטיבות ,ופתאו
הוא מתעורר מתו עצמו :הוא עסוק בטכניקה ,ובכלל לא מביט עליה.
כועס על עצמו וקורא את עצמו לסדר ,מעתה יהיה איתה במעט שנותר.
מכניס לה בקפדנות את החולצה למכנסיי  ,כמו שהוא אוהב .כילד ,תמיד
שנא את הקפלי הללו שלחצו לו .אז הוא מוציא לה את כפות הידיי
הכהות ,הזעירות והמקומטות ,מתו השרוולי  .על זה הוא מקפיד תמיד,
א תצטר חס וחלילה את אצבעותיה ,שלא תהיה חסרת אוני .
חשב על הורות וכמה שזה דומה לתהלי השלו  ,שטכניקות אינ
מספיקות .צרי לחפש את העיניי וליצור קשר...
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קול בכי .העיר אותו מענייני הורות ותהלי השלו  .שוב לא היה קשוב
אליה ,אי הלביש לה את המכנסיי ואת החולצה בלי לשי לב שהוא
עושה זאת .היכ היה ברגעי יקרי אלה של קשר? לא פלא שפתאו
היא מתחילה לבכות .אצל נאדיה זה לא היה קורה.
*
ערב יורד ,געגועי ממלאי את ליבו .יושב על כיסא הנדנדה ,הגר חבוקה
בזרועותיו ,והוא שר לה את "ג השקמי " .אביו אהב את השיר הזה
מאוד ,היה מנג אותו בפטיפו העתיק בעל החצוצרה הגדולה ,עומד
ומתבונ בתקליט הקשיח המסתובב .עכשיו תורו להעביר את מורשת
הגעגועי לדור הבא.
הגר מביטה אליו בעיניי חומות ,פעורות לרווחה ,תלתלי פח ועור כהה
מסתירי אותה בחשכה .בעד החלו נית להשקי $על הי הסוער ,נצנוצי
ספינות הדייגי וגלי מתנפצי אל המזח .הלילה הוא הול לספר לה
הכול ,לספר לה שהאחות בטיפת חלב אמרה שהיא ממזרה וערמומית,
כמו כל התינוקות ,לא להעז לתת לה לינוק כשהיא רוצה ,לא להרי
אותה על הידיי כשמתחשק לה ,כי א מתחילי לוותר ,אי לזה גבול.
ואי אתמול רב ע אמה ,הוא אמר שח לה ,נאדיה אמרה שקר לה .כל
אחד דיבר מהבט שלו ,ואיזו שנאה היתה ש ...
היא מציצה בו בברק עיניי  ,בחיו שובב ,והוא רק התחיל את הסיפור,
הלילה צעיר ,והוא רוצה לספר לה הכול :דני ,ג'מיל ,הערבי שבלב...
היא מרגיעה אותו ,נותנת לו משהו שהוא שלו ,משיבה לו את הרו שלו.
הגר תעשה אותו פסיכולוג טוב יותר ,זה ברור לו ,הוא יודע מה זה להיות
אבא ,יודע מה זה לגדל ילד .קוד יש לתת ,אחר כ לרצות לקבל.
אבל עכשיו הוא רוצה לספר לה את העיקר ,למה ה בחרו לגור ליד הי ,
ולמה אמא עצובה ,וזה שהוא רצח את סבא ,אבל שבכל זאת אפשר
להמשי לחיות ולהקי משפחה ,ואולי אפילו לשמוח.
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לפתע פניה מתכרכמות ועיניה מתכווצות בכאב .מה קורה לה? יבבה
ארוכה ,חרישית ,תופסת אותו לא מוכ ,חשב שהיא איתו עד תו  .זה לא
יכול להיות ,שברה את הכלי  ,והוא נותר ע געגועיו.
מחלי $תנוחה ,אולי זה יעזור ,מצמיד אותה אל החזה .לא עוזר ,לו אי
החזה של נאדיה ,שיפוע מתו ור ,אצלו זה צוק קשה ותלול .מה לעשות,
ג בזה הוא לא יכול להתחרות בה.
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"השעה עשר ,במדג

הטלוויזיה לבחירות  ",1996מקריא חיי

יבי

מהד" ,$מוביל המער בהפרש של אחוז ושבע עשיריות".
"יש!" נמלטת צעקה מפי ג'מיל.
"ששש ...אתה מעיר את הגר ",מהסה אותו נאדיה.
עכשיו מראי את מחנה ביבי שרוי בדומייה.
לילה מתנהל בעצלתיי  ,פיצוחי הולכי ואוזלי  ,כוסות קפה פזורות
על השולח ,הליכוד הול ומצמצ את הפער ,עשיריות אחוז בודדות ,דני
שוב קופ על הכיסא מרוב שמחה ,ג'מיל מרכי ראש ,ונאדיה יוצאת אל
המרפסת להביט בי  .הגר בוכה ,כ ,עכשיו זה ברור ,סירנות של צופרי
עולות ויורדות ,יוני לא מסוגל לסבול את זה ,מרי

אותה בעדינות,

מחבק ,מצמיד אל החזה ומנסה להרגיע אותה ,כולו בתוכה ,בתו
החיבוק ,לא עוזר ,מצי עליה להר $עי ומתמלא חלחלה ,פני
מתעוותי  ,ממררי בבכי ,סבל אמיתי מונח לפניו .למה היא לא נותנת לו
לראות בשקט את הבחירות? דווקא ברגע הכי יקר לו היא חייבת להפריע,
לא יכולה להתאפק אפילו דקה .מנסה את הפוזה הידועה על הזרוע,
מנענע אותה בעקשנות כשהוא לוח על גבה בכ $ידו ומקווה שהמסג'
בבט יושיע ,לא מועיל ,צרי להתחיל להסתובב איתה בעמידה ולא לשבת
על הכיסא כפרזיט ,הוא יודע שכשהוא הול איתה ,היא נרגעת .הלו
וחזור ,הלו וחזור ,מגביר את הטלוויזיה והיללות לא נפסקות .על
המרקע פרשני מבולבלי  ,קוד ניבאו ניצחו גדול יותר למער ועתה...
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שרידי תקווה בקבוצות שוליי  ...אולי יש לה קקי?! אולי רוצה שיחליפו
לה?! מבריק הרעיו בראשו ,דוח $יד מפותלת ועמוקה ,עוק $את כל
הגנות הבגדי  ,מפשפש באצבעותיו החשופות באחוריה ,שול $מש את
היד ,מריח ,קצת רטוב ,אבל קקי אי ,אולי הטיטול לוח לה ,לא נוח לה,
והיא חסרת אוני ? מוש קצת את הטיטול כדי להרפות מהלח ,הבכי
לא נפסק ,משהו דור לו על יבלת ישנה ,פורט על מיתרי נשמה עתיקי
במנגינות אבל ושכול" ,שוויו! שוויו!" מכריז חיי יבי בדרמטיות ,היה
נות הרבה כדי לדעת עכשיו מה מתחולל בליבו ,שוב מרי אותה ,תוקע
בה מבט מתחנ ,שתפסיק כבר ,לא יכול יותר" ,מה ,לכל הרוחות ,יש
ל?!" מטיח בה במבטו ,מנסה לדחו $לה את המוצ ,פע לא היה מסוגל
לעשות את זה ,כעס על נאדיה ,שמשתמשת בדר הזאת לסתו לה את
הפה ,ראה בזה אונס לשמו ,שתיחנק ,עוברת בו המחשבה בעודו מכסה
את פיה שלא תפלוט את המוצ ,לא מצליח ,לא מצליח להיות אבא ,היא,
הערבייה הקטנה הזאת ,אומרת לו שהוא לא מסוגל להיות אבא ,כלכ
ברור ,כלכ בוטה ,היא אומרת לו את זה .כואב לה משהו ,כואב לה
מאוד ,הוא משנ לעצמו כדי שלא יעלו מחשבות זרות בליבו ,אולי גזי ?
הוא חוזר ואומר כדי להיאחז במשהו מוכר ,הול ומטלטל אותה על ידו
בתקווה להחליש קצת את הצופרי  ,אבל היא בשלה ,כבר נאט לרגש,
כבר פועל כמכונה ,ואז נאדיה נכנסת ,קולטת את המתרחש לפני שהספיק
לפצות את פיו ,מרימה חולצתה ,משחררת חזייתה וחולצת שד גדול מזי.
"ת לי אותה ",היא מצווה ,והוא ,בחיו של אושר והקלה ,כאילו היה
היא ,מהול בתחושת השפלה אינסופית של ילד קט ,מוסר לה אותה,
נאדיה מצמידה אותה לשד ,הגר מתנפלת עליו בחמדנות ,מכלה בו את
זעמה באותה עוצמה בה פרצו הצרחות מפיה ,זעקת שבר אחרונה ,עוד
גניחה או שתיי  ,עוד יבבה ,ופרפור אחרו של רגליי  ,וקולות הבכי
נמוגי ומתמזגי אטאט בצלילי מציצה עזי  ,בשאיבות יניקה עמוקות
ושוקקות ,אטאט נרגעי
יותר.

הקולות ,והמציצה נעשית מאוזנת ושקטה
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"למה לא קראת לי?" היא שואלת" ,אמרתי ל שאני יורדת לרגע אל
השכנה".
"לא חשבתי על זה בכלל ",הוא מתנצל" ,לא חשבתי שהיא רעבה ,רק
ינקה לפני שהלכת .חשבתי שיש לה גזי ".
נזרק על הספה באפס כוח ,כועס על עצמו שלא חשב על זה ,זאת לא פע
ראשונה שהוא מתקשה לחשוב על כ שהיא רוצה לאכול ,זאת לא הפע
הראשונה שהוא מתקשה לחשוב הגר.
כבר ארבע בבוקר ,הליכוד מוביל ,נותרו רק עוד אחוזי

בודדי

של

קולות שלא נספרו" .אי כבר סיכוי ,זה אבוד ",ג'מיל פולט" ,נותר רק
להתאבל .שמש קרה תפציע הלילה מעל שמי המזרח התיכו ,שמש קרה
שלא תצמיח דבר".
דני מנסה לנח  ,אומר בעליצות שלא ידאג ,שתהלי השלו יימש ,את
זה הוא יכול להבטיח לו .ג בימי רוצי שלו  ,ג בימי אוהבי את
הילדי שלה  .אולי יוותרו קצת פחות ,אבל שו אסו לא יקרה ,שתנוח
דעתו.
לילה ,אבא אהוב נרצח ,נאדיה מהרהרת ,אבא חורג יש עתה במיטתו.
היא הרי מכירה את הסיפור הזה ,הביא איתו חמולה שלמה" .מעתה
אצפה בה כל יו בשעה תשע ,ב"מבט" .הנה ה כבר נכנסי לי לסלו,
יושבי על הכורסאות ,מתרווחי כאדוני הבית ,ואני נאלצת לצפות בה ,
להקשיב לה  ,לאהוב אות ".
לפנות בוקר יצאה אל המרפסת ,לצפות בי ההול ומכחיל דר עיניו של
אבא .היא יודעת מה הוא היה אומר ,היה מרגיע ,מנח  ,אפילו מתו
קברו הוא מסוגל לעשות זאת .תמיד היה כזה ,א $פע לא ראה יותר מדי
שחור ,א $פע לא ראה יותר מדי ורוד ,תמיד שמ חיו ציני מתוח על
שפתיי דקות ,ועי פקחית אחת למציאות העגומה.
היה אומר שזה לא נורא ,לא היה מאשי את יוני ברציחתו ,היה פולט
כמה מילי

סרקסטיות כלפי אות

ילדי

שהשליכו אבני

לתקרית שהביאה למותו ,ומסיי בנימה אופטימית יותר.

וגרמו
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עכשיו נאדיה מספרת לו שרצחו אותו וירשו את מקומו ,גבר זר מסתובב
בבית שלו .לא ,אפילו מזה הוא לא מתרגש ,אומר לה בשקט שלא תגזי ,
שלא תיסח $לפתוס ,זה נכו שרצחו אותו ,וזה נכו ג שירשו את מקומו
אבל כל התמונה כולה היא לא כפי שאת מתארת ,נאדיה ,ועכשיו אני
ממהר...
"אבא ,אבא ,חכה שנייה!"
כבר נעל  .לא יכול לחכות ,לא רצה לחכות ,לא רצה לבזבז את זמנו
בדברי הבל ורחמי עצמיי .
מרימה את ראשה :הדייגי

כבר סיימו לפרוק רשתות ,והגר כבר זזה

בחוסר מנוחה ,תכ $תתעורר.
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לילה ,עכשיו התור שלו ליהנות קצת .שוכב עליה ,חש את שדיה הגדולי
האימהיי  ,זה כבר לא אותו מי שהיה קוד  ,הפע

ה

הרבה יותר

גדולי  ,הרבה יותר מלאי  ,חש חמימות אימהית משכבר הימי  ,עכשיו
הוא כבר בתוכה ,כמו תמיד מהר ,כי אי לו סבלנות ,ג לה אי ,אולי ג
לה קשה המשחק הזה ,אשה ואמא ,עכשיו הוא מתכונ ליהנות עד הסו$
ולא יעזור לה ,מתכוו לקחת הכול ,את כל מה שיש ,למטה ולמעלה ג
יחד ,איש לא יעצור אותו עכשיו מכיבוש האושר הנכס ,$זה לא קל
להילח בשתי חזיתות בעת ובעונה אחת ,גונח וחודר ,מוצ ויונק ,והכול
בנשימה אחת ,בהרמוניה אדירה ,לספק את הכול ,למטה ולמעלה ,גו$
ונפש ,אשה ואמא ,מה עוד צרי לבקש בעול הזה? חש את הפעימות
הממלאות אותו תזזית ,חש את הזרימה החמה המתוקה הקולחת אל
תו פיו ,מכא ומכא ,מפה ומש  ,ממשי ,לא מוותר ,עוד מציצה עוד
האצה ,אולי עוד פע אחת ,והכול ייגמר ,זה השיא ,זה הסו ,$יותר אי,
בכל זאת למטה זה נגמר ,ולמעלה זה קיי לעול ועד ,אותה חמימות
שייקח איתו לכל מקו .
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נאדיה ישנה ,הגר גונחת ,רוטנת ,אלפי זוגות עיניי ננעצות בו ,פרצופי
רדופי שנאה ועוינות ,פוסע בי שני טורי  ,ואיש לא נוגע בו ,רק מבטי
וקולות רטינה ,למה הוא קורא לקולות האלה רטינה? לרגע עוד נדמה
שאלה סת אזעקות שווא על רקע דממת הלילה ,אבל לא ,היא מתחילה
לזוז ,לפרכס ,עכשיו כבר ברור שאי תקווה ,נאדיה מתעוררת ,מתיישבת
במיטה ,רואה כמה קשה לה ,שולחת יד ארוכה ומרימה את הגר
ממיטתה ,ג בשעה זאת של הלילה לא שוכחת לתת לה נשיקה לפני כל
הרמה ,חולצת שד גדול ומדביקה את הגר אליו ,ככה אולי שלוש פעמי
בלילה אחד ,לא יודע מה תפקידו ,בתו ההנקה עדיי שוכב ער ,מבקש
לקחת אותה על הידיי עד שתעשה גרפס ,הול כמה פסיעות בבית הקר,
מחדר לחדר ,הוא אוהב את הרגעי האלה ,כמה שה קשי  ,יש בה
משהו הרואי ללא ספק ,ליל אביב יפואי קר ,הוא בטריינינג שלו פוסע
הלו ושוב לאור החלונות הגדולי  ,הצופי לי  ,מחכה שתירד  ,או
לשחר שיגאל אותו מייסוריו ,היא מציצה בו בעיניי גדולות יפות ,לא
חושבת שצרי לישו בכלל ,טוב לה ככה על הידיי  ,הזמ הזה באישו
לילה ,זמ יקר ,הוא והיא במחול הלילה ,הול בקצב אחיד ,מנדנד גופו
וישבנו ,ה רוקדי עכשיו זה כבר ברור ,צמודי לכל החיי  .צללי על
הקירות ,הול אחריה  ,לילה מלא גווני

של שחור ולב ,תמיד אהב

לרקוד במוזיקה אפרפרה כזאת ,ג לשקט יש מנגינה ,רחש הנשימות נות
קצב ,להקשיב לה כמו להקשיב לעצמו ,כמו להקשיב לה ,סו $כל סו $ה
גו $אחד ,נושמי בקצב אחיד ,קצב הליכת  ,ההתמזגות מרגיעה אותו
משו מה ,שופכת עליו שלווה ,עתה דבר לא מפריד ביניה  ,גו $אחד גדול
נע בחשכת הלילה בקצב אחיד ,ריקוד החיי

שלא נגמר .הוא והיא.

חולפי על פני הראי ,שולח לעברו מבט חטו ,$נראה לא רע המיזוג הזה,
ההרמוניות ,לא רוצה להיפרד מהחוויה אבל העייפות כבדה ממנו ,מבקש
לחשוב על מה שלא הספיק ,שיירי היו החול ,$אי שנאדיה קמה לקפל
כביסה לאחר מעשה האהבה של אמש ,בעיניי

חומות המסרבות לנוע

סקרה את הבגדי הזעירי  ,קיפלה והניחה במקומ בארו .אולי סו $כל
סו $יבי פע אחת את מה שהיא מנסה להגיד לו שני  ,שהוא התחת ע
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אשה עצובה ,ושע זה הוא צרי לחיות ...אבל היה עוד משהו לא פחות
חשוב ,שפרח מזכרונו ,אילו רק היה יכול לשנות את גלגל מחשבותיו,
להצית את פתיל האסוציאציות בכיוו הנכו ...אבל מחשבותיו ,מעול
לא שלט בה ,תמיד היתלו בו ככל העולה על רוח ,מתחיל להירד  ,הול
סחרחר ,כמעט נתקל בקיר ,עוד ריקוד אחד ודי ,עיניו נעצמות אטאט,
אולי ג שלה ,ש אותה במיטה בעדינות מירבית ,מעול לא עשה פעולה
זו באופ שהשביע את רצונו ,מניח ראשו על הכר ,חתול מיילל ש  ,חתול
מרוט ואומלל מחפש בית ,מחפש נחמה ,נדמה לו שהל לטבוע ואי
מושיע ,מתעורר ,לא ,אי לו ספק מי כא מסכ שצרי שידאגו לו ,זוהי
הגר שלו בכבודה ובעצמה ,כבר ראה אותה שוקעת בחול ,טובעת בי ,
הולכת לאיבוד ,והוא ,הוא ,עמד ש חסר אוני  ,באפס מעשה ,לא יודע
א אפילו נחל לעזרתה ,אבל לא עכשיו ,עכשיו הולכי לישו סו$סו,$
וזהו תענוג לא מבוטל.
שעו הקוקייה שבסלו מתקתק בקצב אחר מאז שהיא נולדה ,קצב
תהלי השלו

הול ומאט ,הול ונתקע ,קצב החיי

הנולדי  ,גדלי

וקמלי  ,והכול בעת ובעונה אחת ,ג הוא הול וצומח ,הול ונובל ,לא
ברור לו מי ישיג במירו האכזר ,עכשיו הוא יש ,אבל חושב ,מי מיזוג
כזה שהתבר בו מאז לידתה ,מאז קיבל את צו המילואי  ,ג אביו נהג
לישו כ ,ככלב זאב ,אוז אחת תמיד כרויה פ יתרחש אסו ,במצב כזה
של ני ולא ני  ,אפילו עול החלומות נראה שטוח וחובר ע המציאות,
מתמזג בתקתוקי השעו ,מתחבר לנשימות הגר ,לאנחות נאדיה ולרעשי
אחרי  ,לא עוד יו רוד $לילה ולילה רוד $יו  ,מעכשיו חד ה  ,סובבי
סחורסחור במעגל חייו כמעט ללא הבדל ,התקתוק הזה של המטוטלת
נכנס לו לשינה ,הרדיו מנג חרישית ,כ נאדיה אוהבת ,הוא יש ,אבל
יודע שהוא בעצ

משול לער ,יש לו מי שינה מציאותית כזאת .הגר

שולחת יבבה עלומה על פני חשכת הליל ,שואל את עצמו מה השעה ,עינו
האחת צדה את השעו ,שלוש בלילה ,אולי צרי לקו לשמירה? מנסה
לצוד חלו אחרו לפני שצונח לתו עצמו ונעל  ,מתפלא ששוב לא זוכר
דבר ,חלקו יש ,חלקו ער ,והזמ ,אותו זמ שחסר לו כלכ ,מבוזבז
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בלילה בקפיצות תודעה ,היכ היה בזמ הזה? לפעמי
שנמצא ש

חושב שמת,

במצבו הייחודי ,שוכ בקירבת מר המוות לא לעוד הרבה

לילות ,אחר כ הוא באמת ישוב לקחתו לנחלתו ,חי על זמ שאול,
תקתוק שעו גנוב ,והנה ניתנה בידו ההזדמנות למות בעודו בחיי  ,שוכב
על הבט ,ובתור תרגיל אחרו מדמיי שהוא מת ,מרפה את שריריו ,נוש
נשימה אחרונה ועמוקה ,ומש נעל לו אל תו עצמו.

