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 לא כל יום לא כל אדם
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 יוצא לאור בהוצאה עצמית

  9102ינואר  ,ט"תשע שבט
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 א
 ,ב מכאן והלאהותשאכמה 

אני . הספר שלי ,להיות ךופהי

כשעוד , מתחיל לערוך אותו עכשיו

וחמש  ג ארבעיםוחגא יםרגעכמה 

נכנס ). אך מי יודע מתי אסיים

 דועסיימתי ! אני יודע: בעריכה

השיטה  (!יש, י ארבעים וחמשינפל

את נסה להגיד  ;מאוד פשוטה

שכבר אמרת  אותם הדברים

זאת  כתוב, הפעםאבל , בעבר

צפוף יותר וחבר את הדברים 

 ,כאן ועכשיו ,אניכי  .לכאן ועכשיו

 ןוגם אתה הקורא כא

מיני  הגעת לפה מכל, עכשיו

אני , סיבות      יש לך חיים

( סליחה על הפולשנות), והומק

, פנית לכל מיני כיוונים בעבר

, אבל כעת. בודאי תפנה גם בעתיד

אפילו אם , יודע מה. אתה כאן

 עשו לךבשל בחירות ש, הגעת



 ו
 

 

אז . אתה איתי, סוף סוף, אחרים

את  כבד. בקשה אחת לי אליך

מנהג המקום ואל תצקצק 

בכל , כנס נא .מדי בשפתיך יותר

אם  אפילו, עמוד שתמצא לנכון

 השתלב, הראשון הוא אינו העמוד

 .וסע עם הזרם

הגעתי לכאן , ובכן  ;נתחיל בציוץ

מזמן ועכשיו לפני כמה , פעם

מה  ,כדי לשאול את עצמי ,דקות

שכבר , והנה אני מגלה .קורה וזה

 ,ניתן לכתוב פה, מעל לחצי שנה

, כמעט כל מה שעולה ברוחך

ה פה נותנים לך 'והחבר, וחךבמ

חבל ארוך ואף אחד לא עומד 

עם מגלב מאה ארבעים  ,מעליך

היום כבר מותר לכתוב . התווים

שלושה סימני )פי שניים יותר 

 ותוכל לומר ש( קריאה

רחשי רקע נלקחים , שקט עירוני

יד מפורקרת ולבן בין , בחשבון

, ירח-מחזה עין* השורות 

, היד שעונה על גדר חי: התמונה

   וחליל רץ מגבעה לגבעה

שען על ילה, לאחוז פרקר ביד

, אבל .ות שעובדותיטאלו ש, הגדר

זה לא תנאי , איך אומרים

, גם כלים אתה צריך, מספיק

 .משהו לעבוד איתו, התחלה

אתה אור הוא מה שלפעמים 
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בלי , מעט ממנו ויוצק אותו מוצא

ולפעמים . בכלים, לצאת מהחדר

 הכלאת מדליק אור 

כמו שיבולת , י נשרפתמחשבת

. ח"תשע, בשדה חיטה בעוטף עזה

, לעיתים מתחככת בכל עובר ושב

כמו לוע של גפרור שטס על 

נשרפת כמו , ולפעמים. המסלול

אינך , פתיל של מטען שאינך רוצה

להיות נוכח ! אינך מסוגל, יכול

. בזמן שהכל מתפוצץ ונעלם

אתה רק סב הצידה , ולפעמים

לאחור  ןמתבונ, חוזר, לחצי דקה

והנך כמול ראי ואין שם מאומה

  

אולי אפשר , ולפעמים הדרך שלך

, לכנות זאת אפילו בשם התואר

וכשאני , להגיע בדיוק, שיטה

אני מתכוון להגיע  ,אומר בדיוק

להגיע עם , בנונשלנט, בנינוחות

החולצה המכופתרת שקנית 

כשהיא , סוף העונה בדיל ,בסליו

 רפויה על גופך ובלי טיפת זיעה

היא פשוט , היות ישר על התוול

בקול גדול  ,כבר בפתיחה ,לקבוע

כי גם הפעם לא  ,ובנפש חפיצה

, לך תדע  תאמר דבר

, אולי מאחורי החלונות האלה

, אתה בעצמך אתה ולא אחר

על אף המסכים , אולי. תיגש הנה

, שהיו אומרים, היו)בפחד הלילות 
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" כתוב"העומד ל, יש אני( בגללם

ללא , בהבישי, את השורה הבאה

רוח גבית מערבית ומול מסך 

 בוהק לא ספירלה

לא . מכח החוק אני רוצה ללדת 

בשל ברירה שנתקיימה בימי 

מכח החוק ומכח זהותי . עובריותי

לתת לו שם , לתת חיים לילד

מאמר קצר בכתב עת , ותלתל

למדעי הרוח על הולדת התינוק 

קריאה מגדרית , ושקיןממבכתבי 

; כבודוחוק חירות האדם ו. חדשה

. לכבוד לי לתת לפניכם את תינוקי

זו . פטוהו לטוב וחייכוהויש

  החירות שלי גאדאמט

  ופליק פלאק לאחור

כל היום בין המסמכים היתה 

 תואלבט ,רשימות, נבורה

 .הלימ ,ףוס ילבומספרים ו

ידיה . בישיבה, במשקפיים נפולות

 .מעלעלות בהתמדה, מחטטות

כשלושים  למעט הפסקה, כל היום

אין . אני לידה, מסעדהב ,דקות

 . דמיון בלי שום השוואה

רוחה , כשהיא אוכלת אותי

 גופה לצידה ,בשמים

  / יד שלוחה ;מעברים

ס אוטובו// נפש נינוחה / נוגעים 

ילד / מרחיק  השחור / עובר 

הכל נמתח // אוחז בסריג /  בוכה
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בקולה של // אך לא יקרע / והולך 

פיח // חסרה האימה / האמא 

מבהיר ומגלה / ף מסריח מתנד

ועוד דבר אחד / שלטי רחוב 

את חוזרת לתמונה // מתחתיו 

  מפוקסת וירוקה

הרי אנחנו אוהבים במילים 

ומתחברים לשנים שחלפו עד 

, הרגע ויחד איתם בכל הזרמים

נושמים  ,הגלויים והנסתרים

יש גם אנשים רבים . ומקלידים

 ,מאחורינו ואנו חשים חדשים

ו את ובשל כך משליכים גם אנ

       .לאוצר המילים ,חיינו מיטב

 מדי הרבה ,הרבה, משליך אל הים

מדי פעם קצת , משיב לי. מלים

, מטעמים, דגים, בשר, רוח, מים

 תפנוקי עדנים

הראש שלי הוא עכשיו צדפה  

ענקית בגווני ורוד בוהק ואני 

רגליי . המים של העמוקים

משתכשכות בתוך עצמן ולעצמן 

. זאת לכןאומרות מה העבודה ה

. איני רוצה לומר דבר ,על מעיי

הוא צדפה  ,אבל הראש שלי

ענקית עשויה תכלת ומחופרת 

אז . היטב לא רחוק מיושבי צור

כל זה  את כשהבאתי ,אולי עכשיו

לכם יותר  קל, עד לפתח ביתכם

להבין למה הפה שלי מפיק 

  .מרגליות
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. אמנם לא תמיד ולא בכל מקום

פה זו לא סביבה  ;למשל, הנה

כולם כאלה  .לחרוט בה מילים

שקטים מדודים ויושבים על 

אבל מילה נצרבת מתוך . הישבנים

. קפיצה אל עבר רחבת השער

פה זו , ותראה. שירת השוערים

כותבים , לא סביבה שלא כותבים

דברים , פה ללא תכלית

, אבל כשמילה נודעת! שמודפסים

אבל כשמילה . מזדעזעים הסיפין

אים לכל רוחב הלב נר, נרשמת

, הנה כאן  .השברים

( יש אומרים בתוכו)מחוץ לארון 

  לראות חלק מהשברים תוכל

היו כמה ששירבטתי אחרי הופעת 

תחת גשר ברזל  ,הבנאים אחד

כמה כשלא היה לי עם . מתמוטט

מי לדבר ובחרתי לדבר לדף 

אבל מאז . עאלק מתבודד,  החלק

אין לי עוד צורך , שפרצת את לחיי

, יו בשקטאני נרדם עכש. לשיר

אני לא יכול . בלי לדבר אל הקיר

אחרי . לשכוח את שירי המילואים

, כל מילה, ארבע שעות על מגדל

 .כל תקשור גורמת לך להתמוגג

. ינני מתמוגג יותרא, עכשיו אבל

לא  ת רגש וראשיבדממ נרדם

 (פסק מלהתמודד) .בשיר קודח

מודעות צעד לקראת … /  צעדתי בָּ

/ שורה / וראשי כבה ולא מצא /  
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ויש / * / לבטא בה דפיו / צרה 

 אפסנאותברי דו/  יש זמןמקום ו

וישתוקו כי מחוז /  יגיחו לעולם 

-רחוק מאחור על אדן/ חפצם 

/ יש מודעות ויש מחיר / * / העבר 

 ויש נאמן לשלם שכר שכיר

כשהיית בעולם , זוכר איך

יכלת לשבת בעוד שיעור , הדייטים

באוניברסיטה ולנסוק באופן 

השענת , וע לעולם החלומותקב

היוותה סימן  ,הראש על הזרוע

  לבאות

הגעתי היום לשיעור ל מ ה לא 

עברנו על הרבה מהתולדות  ? באת

. לא לך, זהלאחשובכלכך לא לי

אם היית כאן אולי הייתי , אגב

  .בחטף ,לומד גם אותך

אך אולי ניתן , בדברים קימצתי

חמש עשרה : לקרוא לקטע הזה

   .של תהילהדקות אקדמיות 

 , בקיצור

למילים היה את , בזמן הדייטים

לרחובות , כל הנסיעה לירושלים

או לתל אביב להתרווח על הספסל 

מפה , האחרון ולטוות צעיף

כמה ציפיה כמה טוויה  .וסוודר

כמה חיכיה . כמה בניית ארמונות

כמה כוונה כמה . כמה נסיעה

ובתוך זמן . לבישה ואף עשייה

אן ולא שאין כ, קצר מתבהר
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לא . לא ציפיה ולא לבוש. כלום

אף , לא חיים. חקירה ולא דרישה

לא נס על חלב ולא יין . לא רגע

מחול , מחול לך, מחול לך. חופה

עזבי ואל . לכי ואל תשובי. לך

הישארי בחגווי . תראי פנייך

הסלע הסתתרי במדרגה כי מה 

  התאמתך היא אירבה 

, ולפעמים ההתאמה מנצנצת לך

לילות ואפילו עוברים כמו כוכב ב

כמה ימים ויש את מה שניתן כבר 

 רגעים באותה מידה ישלהיאמר ו

זה לא מתפקידי   ש

לתאר בפנייך את שעיִני רואה 

יעברו זמנים ומקומות . לפניי

עוד נהלך . נעשה עוד כמה נפשות

במדבר יהודה , בגליל ובגאיות

עד שאצבעותיי על , ולאורך דיונות

שבון המקלדת תרקדנה ודין וח

אבל לעת עתה . לשולחנך תגשנה

אין זה מתפקידי לתאר , אשנן

עדיף . את הקורה איתי, בפנייך

להסתכל פנימה ולעשות שם 

נשמתי , אם אעשה, כי. משהו

תדבר ( שבדרך כלל צפה ועולה)

היא תדבר איתי בגוף . איתי

, שיחקת אותה( או שלישי)ראשון 

, אלפי שנים חיכיתי לך. היא תגיד

היו  .את-זה-אני-לא-תירוצי זה

אדבר ) מאות נפגעים שמועות על

פסיק יכאן עם האחראי אולי כבר 

, היא תדבר( אותי בגופיםלגלגל 
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. כמו שלא דיברה מעולם

, על השולחן, בפתיחות

ששייך לך  ,באינטימיות של חפץ

אההה כמה אני . שנים רבות

שאתחיל ( לי לי לי)מחכה לי 

או כל דבר בעל אותה )לפעול 

שלא , היא תאמר מלים (משמעות

שמעתי מעולם כאלה של השיחה 

של , של המלים באמת, האחרונה

, אם רק אעשה לי... צירוף נקודות

לכיסא , לחדרי נשמתי, לבתי נפשי

 יחידתי

מנסה . מתנחם בזרועות הצלילים

מחבילה  ,סטוקמ אחד ,כל פעם

בתור  מחכה יפהה ,חדשה

 להתלהבות, להתבוננות, לשמיעה

צלילים מחבקים ה. ילדה קטנה

, כמו מעגל של חברים בישיבה

מלאי התכוונות אל תוך תוכי 

כמו כדור  .מחסירים נשימה ,הלב

השוכב  ,שמשתחרר מיד צלף

 בעמדה ולא מתעייף

 ,הורגים אותך ,הצלילים חונקים

לנגינות , מונעים ממך כל הקשבה

זה  .שנרקמות בין עצבי נפשך

מאבד אותך כמו אשה שנצמדת 

  לזנב גופך

 

דיברתי אלייך המון ורציתי שגם 

נקבע : אמרתי לך ככה .את תדברי
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את תביאי . זה אפשרי - -עוד לפני 

נשחק  אני את הפלדה. את הבטון

 פועלי בנין בשעת עבודה

לא נגור משפת   

נחלק את     אמת

הדיבור ביננו בלי מחיצה    עבודה 

עברית היא ראש ממשלתינו    

, נהיה כאין אַחר, נטבול עצם]

[ נשוב לחיות בארץ כמו דג במים

 .נגביה עד רקיע ,עמוסי פחי טיט

נלך  ,בבניין המורכב על ידינו

. נכתת רגלינו בין המלים .לאיבוד

מחקרים מראים שיש . זה אפשרי

נחזור לשנות , תרצי. בזה עתיד

נבנה ! באמת, השלושים אולי לפני

! בידיים אלה את הארץ בה נשכב

את , ונ. נגיר ריר מכל אבן שתוצב

תראי אם נתעקש עוד יצאו קווים 

בפרוטוקולים ]מלאי מלים 

טקסטים [ מוצפנים הם נעים

היינו ]ונפשות יהיו ביננו כחולפים 

 בואי[ ?כחולמים

  הייתי מסיים את זה כאן, היום

סימן , אבל כל זמן שלא באת

השאלה שאפשר להציב על הכל 

ואי אפשר להתחמק . נוכח בגדול

אני , ציתר מקיומו אז המשכתי

לא תגידי     אבל . את בטון. בא

את , אוף ?למה את לא זזה

 בא לבדי א נ י. באמת בטון
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אמשיך לתאר בניינים עד שאדור 

זו בניה מזן . אחת עם, באחד

, נשתמש הרבה בזכוכית .נדיר

נשקיף אל הים כמו ילד אל שמש 

נסתום לרגעים , בפה פעור. ערבית

יש דבק כזה )בין סדקי החורים 

, נבנה בשן ועין( ני צבעיםעם ש

אל . נמציא לשם כך שיטה חדשה

. בשמלה וחליפה ,האירועים נבוא

תוך עשרים , נבנה את בניין המאה

נעלה  ל מ ע ל ה  .  ומשהו שניות

 כי משם ניתן לראות את הקורות

קפיצה של חמש עשרה שנה 

יכולה לבלבל כל  ,קדימה ואחורה

; אם אתה קופץ נכון, אך. אחד

הגוף כמו סנדוויץ  ,דימהרגליים ק

אתה יכול   ,והידיים כנפיים

לנחות ולראות איך עוד בניין ועוד 

ופלת נ קמה שלימה שכונה ,בניין

 נחטפת נכתבת 

הכל רעוע ומט לנפול אי אפשר 

הנה . למצוא מהנדס שיחתום

תסתכל על סרטן הקיר הזה 

תראה כמה אי . וצעקות האבן

והכל נד . תבונה מפיקה הרצפה

, הרוח כאן אינה מצויהורועד ו

  ,אני מתכוון, איפה הספר

שיחזיק את    הספר

 ,לפחות את הפועלות, הנפשות

לא נותר ? ומה נותר .מעל המים



 טז
 

 

ברוך שעשה  ,אלא לעמוד ולברך

  לי סוכה במקום הזה

חזן , פעם רציתי להיות חזן

, לפעמים קורה שבא לי .אמיתי

 .מכל הלב להתפלל, באמת

ך ני הולא ,באותם פעמים

 למקומות בהם אני מדבר עם

התפללתי אל שומע . היםל-א

זה היה אחרת מכל מה . תפילה

פתאום שמתי לב . שהכרתי עד כה

שומע . למה שהפה שלי צייץ

שהוא ? מה זה אומר .תפילה

לפעמים כשאני מרגיש . שומע

שמשתלט על כל  ,צורך עלום כזה

ולא מוצא מקום  שליההוויה 

 אני דווקא מקשיב לשיר, לצאת

שהכי אוהב ובאותו רגע גם מברך 

 ,מייד הרי .ברוך מתיר אסורים

 ,עכשיו זה. משהו גם משתחרר

.  את הכי יפה כשאת שכורה

שהלחן מאפשר בהצגת , ההפסקה

המילים זה בדיוק הזמן שנזקק לו 

, לזמר חזן כדי לשוב למקומו

לאחר שזעק וגופו מוטה קדימה 

 בקידמת הבימה את מה שיש לו

Let love in   Let love in   

Let love in כך אני רואה את , כן

אפילו ראיתי את זה במו . זה

הגיטרה , גופו מוטה קדימה, עיניי

הוא מקשיב , תלויה על גוו

שבמדבר  ,שמעתי. לשומעים



 יז
 

 

שמעתי את זה . התפלה היא זכה

דובר , זקן לברכיו, מאדם מכובד

אולי באמת אלך אל . לשון צחה

 שדוקא ,המקום הזה, המדבר

, כן, ואולי .מקשיב לך ולא ממלמל

 ,בלי שיר ,בלי תיק, אהיה אבוד

כי יש שם שומע  ,אדע. בלי מעיל

יש גם מי שמדבר  ,תפילה ואולי

 אני שכור אני יודע .תפילה

מותר לנו לשתוק זה רק כמה 

ימים קצת לא לדבר אולי נתקדם 

כך מילין נזמן הפוגות בני שלושה 

רגעים אחד איש אחד אישה אחד 

ִכים-א  לוהי הַמְהלָּ

והיה מהלך . יונה לא מצא מנוח

, מרוגש. מענף לענף ומים לעיר

אילו מצא זמן לשבת בצל . לקודש

מזרחית , האותיות ישיבה קבועה

ודאי יכל לשמוע  ומשוחררת

 אחרת  -  -  -בונינוה נהפכת  

אתה רק מתחיל להתרגל לשגרה 

. המועד, ולפתע בלי שום התראה

ביאה ילדות המ, בית הכנסת

בגדי החג . עצמה אליי שוב ושוב

 .של המתפללים בשלל צבעים

מטפחת בד ספוגה , בכיס שלי

תכלה שנה . ריחות טריים

. כבן בית אצל הפיוט, וקללותיה

, החום מחל להעיק כיוצר אווירה

כיפות . היום הוא יום גדול ונורא



 יח
 

 

החזן שלנו , הבד לבנות קול החזן

הו , המנגינות( כמעט אמרתי שלי)

נגינות הקהל משתתף בלחש המ

אליו גם אני מצטרף בזיוף . המוני

הד ענק סובב את הבית . צורמני

נפש שלא מעיז -מעגל-כגעגוע

בבית  ההד עושה. להתממש

כבתוך שלו במשיכה אחת  ,הכנסת

הכל רפטטיבי  יש חזרה, ארוכה

חודר שכבה ועוד שכבה . נורא

נעילה אל נורא עלילה . ועוד ועוד

   .מחילהגעגוע המצא לנו 

 ,חשוך מסביב, איני יכול לנוע

 :זועק אליה, ממשש מה שניתן

היא עונה בקולה  ?התמו ימי אבלי

 ,מסמנת בקולה" בוא", הלוחשני

היא מצביעה " הנה. "את דרכי

 .בהושטת ידה אל מחילתי

 .מכה גלים ,והנעילה נשמעת

.   שעוד לא שבים ,לפתע קול לאלו

נושפת מזיעה , ההבל נושר מעליה

הקול  .ו עולה מבית הרחצהכמ

שוב יד מראה  .כבר לא נחתך יותר

  .אני נכנס -אל כניסת הבית 

, בשעה שמונה, כי אם לא כל יום

, עם צאת החדשות לאורך שנים

בין ובתוך טלטלות מה טעם יש 

      בך

. זה בכלל לא שוק הכרמל פה 

תראה איך כל הירקות מסודרים 



 יט
 

 

אתה הולך בנעלי אצבע ואין 

שצובעים לך את קצה נוזלים 

וכל פרי כאילו מתגאה . האגודל

. שהוא הראשון במסדר הפזמונים

למרות שזה שוק של  ,כי גם פה

 ,דברים שצומחים ולא מוחים

עומר אדם שר איך היה לו טוב על 

רואים לי , אני צוחק עליו. החוף

כל אחד , אבל בפנים. על הפנים

 יודע שאנחנו לפעמים חופים

  

את החיפוש  לפעמים אני רואה

אחר המשך למשפט שמתחיל 

במלה כמו עושה את הסביבה 

מוארת כמו נחיל דבורים שפורץ 

כל הרחובות ין ב תלאל עיר ומתפ

ואז הלב שלי גדל וגדל עד שאני 

 .אומר לו די

 מעגל השנה

אבל תעשה לי , ראש השנה בפתח 

מי יש לו כח לקום עכשיו , טובה

כבר שמתי על . מהכיסא המעסה

בע שהולכת על תכנית אר

כמה שהשכמות  ,הו .השכמות

שלי זקוקות עכשיו למשהו 

וההדום  ,שיעשה אותם מחדש

אז מה לקום ! הזה אני עבד לרגליו

אבל  ,עכשיו ומה כבר יש לו לספר

אולי יבנה ? אולי הוא יפתיע השנה

 !פתוח? לי קוביות בבטן



 כ
 

 

תשעה באב והבטן אינה פוחתת  

, שמונה ימים, בחנוכה. והולכת

מוסיפה  .מבטיחה ותופחת היא

וכאן אמנם רק יום אחד . והולכת

אפילו  .אבל היא זקופה וגאה

. שמינית שבשמינית לא משחררת

הוצאתי את כל האוויר ושום 

שעם , הבטיחו לי. אוויר אינו יוצא

כמה נשימות ואפילו פחות מכך 

אולי עד  ,אגיע רחוק, שאיפות

יפס 'רק ריח צ, אבל עכשיו. הגב

 (כאן על הדףאפילו ) באף

תשעה באב ושוב אני מוצא את  

זו כבר )נגו 'עצמי מתקשר לג

רוסיאנו אני אומר ( הפעם השניה

לו והוא עונה מה מה המצב אני 

שואל והוא אומר מי אתה תסתכל 

אני אומר תראה איך הכל שואף 

קדימה מבלי שאף אחד ידע לאן 

בדיוק אפילו לא המקובלים הוא 

קובל עונה דוקא הייתי לא פעם מ

לשפופרת מאה מטר  אני צועקאז 

ומנתק שלא ידע  אחרונים

 מי מתקשרים

מסתלסלת בעוז , המילה שנכתבת

אימון לא רע למחשבה שזה , ידך

על סף ביתך ממתינה , כבר זמן

בין  ,גם לא טוב לא לזווג. ליכתב

נוקשת על שולחנך  .יד ובין מחשב

באם  חשבת לישב . בשישי בשבת

ידיה  נוטלת היא ,באין מעשה



 כא
 

 

בוצעת אותך  ,ובלא הפסק

סכין ומזלג הם . בנימוסיה

בעוד כף ידך מקדשת ! מחתותיה

היא ניגשת עטויה , לכל המסובים

מעט , שופכת בזרוע נטויה, גלימה

אז , סבבה ! לחיי ההשכלה, יין

אם , אבל. הורדנו את שישישבת

שיר אחד , נישאר על ימי החול

אתה . ביום זה לא סיפור מסובך

המחשבה שלך ומניח לוקח את 

. אותה בזהירות על הברכיים

מקמט את המצח וממתין שיצאו 

השמש מחממת צד . שלושה פסים

אחד של הפנים והנה אתה זורח 

שלב , כעת. כמו שרשרת פנינים

את שמונת האצבעות כמו עריסה 

לטלפון החכם ותן מקום 

שיר . לאגודלים לפעול פעולתם

יבואו המילים  -שיר חרישי ואמן 

ה לפחות אנחנו גדלנו אי אז ככ)

  (בימים

שורות הטובות צצות הכל  ;אבל

ועד שאתה . כשאתה במקלחת

גומר לסבן את עצמך על חלון 

שעמד זה עתה לצד , ההזדמנויות

לכותב , להפוך למשורר, הוילון

ניתן לראות באופק , הנה, מלים

עמידר . )את המגרש של הגדולים

, השורה נשברת( ללאומית

י גבישים נוצצים מתפוצצת לאלפ

שלפחות אתה , מזל( עונה שמונה)

 : זוכר את עצת היהלום



 כב
 

 

לשפשף היטב מאחורי האוזן 

 ולהקיץ בזמן מהחלום

 ילדים

יצאתי ליום  ,באחת; היינו בחדר

. מרק  אצל אמי ,שישי אביבי

לא ידעתי איפה  ,מרוב כאבים

; שוב בחדר .ידיים'שמים ת

 ,מזמזם ,לרחבו ,הילכתי לאורכו

במיטה / שכבת , שבתקיבלנו 

ראשה , הרבה שעות מחוברת

 ,מפיק קולות ומייד כשהיא באה

 ,רגשות ,באה במין התפרצות

כולן  ,כולי המום ,צווחות

בקול  ,אמרתי לה .מעודדות

 ,איני זוכר מה, אבהי

אתה   .נהמה ,מאחורי הוילון

מבטן  -רואה איך כל המסדרון  

מבקש ממך  - חוצה קירות

רות מהיע ,לשחרר לה חבל

נפלו לי )הפשוטים של הלבנון 

הו הו הו בלי להניע (. בנעימים

, יצא ארז על מגש ובידו זהב, זרת

עט זהב וְדיו לחמשים ושתים 

טרזן  ,הנה ממש כאן מעלי .מלים

 על העצים בידיו שני ילדים

שמא יש להיות רענן כמו מי  

ומגלה במבט  5שמקליק על אפ

קרו כמה ... חטוף אחד שהמממ

הולך  ,צדיק כארז    .דברים

משיח שם , מדי פעם בפעם היערה



 כג
 

 

משפיל גאוותו ובשובו , בינו ובינו

אוכל , וכאילו רך בימים ,רענן

 ,באיטיות לא מובנה ,להנאתו

 סלט עם שמן זית וזרזיף טל מעל

 

אני קיץ נטול לבוש ומנעל שמא 

  .אפלל תפילת הטל ואזל

 אדם רוחני

לאדם רוחני יש תמיד כפות  

איך . ום על האצבעותרגליים וז

ש י? דבוקות או מרווחות, הן

העיקר , מחצלת או מזרן דק

סדנא דארעא חד . שיהיה בשכיבה

רוחניותו פונה לעבר , לכן, הוא

ההולכים על  בין כל. השלום

לאדם רוחני יש מבט  ,םשתיי

ומין זוית מיוחדת בה . לשמיים

כי הוא , הוא מצטלם במיטביות

 רואינו מזלזל ביחסיו עם ציבו

חולף , רוחני אדם. דברו שובעיו

. על בטנו ונועץ עיניו ברגליו

לעיתים תראנו כשישיבה מזרחית 

שרוע  ,לעיתים. היא נר לרגליו

הוא . אפרקדן ומפלבלות עיניו

כל שאר בני אנוש . חושב עכשיו

, פסלכ, יעשו עצמם בעת הזאת

וכל  דומםהוא . כאילו אינם

אדם . ההמון במסיבה רועשת

לשולחנו ושולחנו ניגש  רוחני ניגש

הם סך , מה יגישו לקינוח. אליו

 מחשבותיו



 כד
 

 

אני שומע את הבטן עולה , הנה 

 ,כמו באפילת מצרים ,וידיי

מתנועעות כבמין נוזל ותוחבות 

הנה . חם קלוי לגרוןעוד ועוד ל

אני נוחר ומצוי באמצעיתה של 

 עירנות גדולה

הוא , הסוהר מאחורי הבריח 

ך אפעס קלושה לאי, דוגמא

מפעפעים , רעיונות הצוהר והסורג

במוחו של , על אש קטנה אך חמה

 האסיר

, המרחק בין מטאפורה למציאות 

כמו  ,אף פעם לא היה קצר כל כך

אולי , כשהאצבע שלי, עכשיו

פשוט  ,ברגל שמאל ,הקמיצה

, ככה. שואבת ממני את כוחי

ולכוחי , מרוכזת בפעולת השאיבה

רק לזרום בקצב פעימת , לא נותר

איך , בשתי עיניי רואה. בוכנהה

בואו לכאן אתם כולכם . זה קורה

אני , ותיווכחו אני לא שר איתכם

 פשוט הווה

בפני אני חייב להודות , להים-א

ואיני מבין  אני מבולבל ;אחוריך

-א, אני, מודה .ביחסי בני אדם

להים חייב אירועיו לגלגל במין 

היסטוריה השרה שיר בשני 

 עבודת  וא  לגלות אדם  .קולות

 להים-א



 כה
 

 

ראיתי שוק על הירך ולא היתה 

, כן, הו. שם מלחמה רק הן הן הן

 ושמעתי בזה נחמה. הן וצדק ,הן

לוהי -לוקח על עצמי תפקיד א

מדוע באתי ואין אשה איך קראתי 

 ?ואת אינך עונה

את זה כל אחד  .אני הולך למות

אבל אצלי זה יקרה בקרוב , יודע

ת את שואל. וזה קצת יותר מפתיע

על סרטן אני ? מה תהיה האבחנה

בכל  ,אבל היכן. אלא מה ,מדבר

, לא יודע? זה יתקוף ,הגוף הזה

 ראש'עוד אשבור על כך ת

  

אני שב ואומר  ,לכן בזמן האחרון

 ,קח אחריות .לי בכל הזדמנות

מה זה כבר  .ובכל מצב תנפיק

לצאת לרגע מעצמך , בשבילך

כמו ? ולפנק את קהל הקוראים

שזיפת עין אתה שבכל , שרירן

כולל ניפוח  ,מקבל כמעט הכל

תנפיק טקסט , נו. ידיים טבעי

תמורת , פעם. קצר וערכך יעלה

. חמישים שקל קיבלת ציוץ רזה

הכל פה  ,יש לך אתגר, עכשיוו

רגע , הנה, קרת בחינם גברת

אחריי  ה שלךשאגההזוהר מגיע ו

,  נו .מקפיצה את המקלדת

 מה זה כבר בשבילך ,תנפיק

 



 כו
 

 

פתק על מקרר -צורים לקט צר  

אומרים שהטמפרטורה 

האופטימלית מרחק קרטיב 

היא ארבע מעלות מתחת , מכאן

אז איך את מסבירה שהלב . לאפס

שלי נמס בכל פעם  שאת מעיפה 

 מבט לכיוון פתק זה ומחייכת

לא רחוק מהטשולנט שנותר 

משבת סלש תפוח זהב יפואי אתה 

מסמן בטוש כמו שוטר את 

ריה האולי את הטריטו, הגופה

בה לכתב ידך המסולסל , אחרונה

 יש עוד אחיזה

בזוית העין אתה יכול לסקור 

, בפליאה את מראה הכוכבים

אך דע . שמא אף מה למעלה מהם

אולי , כי אף לצידך, בן אנוש, לך

אולי סוד גדול , כאן במקרר

    מסתתר

אנחנו הבוגרים של קיץ אלפיים 

רגליים     ,ערב     .ושלוש עשרה

נאחזים  .בירה מקומית, ספהעל ה

במטבח הטלוויזיוני כבמשיח 

מה ניקח    שבא מהקופסא

 היום בדרכינו אל הקיבה

וידענו לא  ,בני דור שלישי אנו

איננו טבעיים . מסך מגע, מכבר

כמו אז בימים ולמולי רק מקרר 

אולי הגיעה העת כי  (אז)אך בקו 
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אל עץ התפוח אשלח אני ידי 

 ?ואלייך ותהיי את הנוגסת

, כמו שאומרים, מקווה בשבילך"

אמר " שאתה לא כותב ככה קוד

ראש הצוות כשראה את הפתק 

שהיה למען האמת וון , האחרון

 ס בשבועייםאופ מי בסט שוט

 האחרונים

שאם רק היו לו שש  ,הוא חושב

מאות עמודים שלושה דורות 

הוא היה מצליח , ושתי יבשות

לומר את הכל ונותן על מגש כסף 

סו  ,אז הוא חושב. את הפתרון

     וואט

איך ספדתי על עלה בעיני רוחי 

, שרה שרה  ,מגאפון בידי ,הגבעה

, אמרו לי, וההד ענה ללא הפסק

אל . שאמרו לך כי חמודך יצחק

איך , אל תשכחי  ,תשכחי שרה

 עשינו נפשות

בכל מקטע שתמצא לנכון מסך 

, אבל הי, הטקסט המסתובב כאן

 תמצא? טקסט סביר ונורמלי כן

בחיזוק  ,שיחה שיכולה להחזיק

ערב שלם  ,כמה כוסות וודקה

 בסבבה

סמן את , תן את הפלטפורמה

, הגבולות בשניים שלושה כללים

, אולי תציע פרס לזריזי ידיים
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אאמן לי  אתה עוד תראה המון 

רב צבאי צבאות חיילים 

רק לפלטפורמה . מתיישרים

 מחכים

לשמוע את דבר  פעם נזקק הייתי

סתריו ומהדהד ל חומק ממ-הא

היום כבר קול . בעולם בין אזניי

אל "כל פרסומת צועקת ברמה 

תשלח ידך אל המקרר ואל תעש 

 "לו מאומה

עיניי בוהות במסך המפריד ביני 

הוזה שש מאות ליטר . ובין המרק

אז משחררים , נו. של בטן מליאה

כולכם פה  ,האם בשל כך. רוצחים

 ?כמוני לשבות רעב מתרצים

 חזרה לשגרה

קבוקי התבערה שלנו ישובים על ב

לצד עלים ירוקים , עדן החלון

בהמתנה , קושרי חמצן

 . להתפוצצות ברגעי התהילה

ִית  רק יתחממו העניינים ִמבָּ

, אזרוק אותם אל הרחוב ונתכופף

, נלמד יחד את סוגיית היחסיות

 ףשמא אף נתאה

 חזרה לדרך המילה

השאלה שנשאלת  ,כמו בכל נסיעה 

 ,מילה הראשונהמה תהיה ה, היא

כי . וכמה זמן יקח לעלות עליה

כאילו עלית . משם הדרך סלולה
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על שמונה ארבע חמש ובטח תנחת 

אתה סומך על יכולתך . במטולה

לדת והלכה  ,לקפוץ מכוכב לכת

ליחסי , וממיאמי והשמש שלה

מעת שהמשפט . מעסיקה - עוסק

שוב  ד את עצמולימיהוא  ,נכתב

שרד אף ניגש למ, ואם צריך. ושוב

לכל להחתים ולהכתיב  ,הפנים

איך אליהו הנביא הוא בן פקיד 

  ביכתאבית בכל סיפור ש

, על העץ המיטמר גבוה מכל אחיו

, על העץ המשתטח ארצה על פניו

על האספלט המתעתע בגווניו 

ומכוניתי שחורכת בחמישים 

על הכבד . ש את משעוליו"קמ

ועל הביטוי , העושה פעולתו בבטני

על מה שמעל , לבינגולה אבן מעל 

 ,מתחת ומצידי הדבר המכונה אני

אותו אגנוז  -  -  -  ועל הדבר הבא

הו על זאת אעלה )בעי על אצ

  (רמילים על ספ

יש גם דברים שאני לא יכול 

אז אני ניגש  ,להעלות על הכתב

. לכאן ומתקתק אותם על המסך

שככה יותר קל להתרגל  ,אומרים

ללחוץ  ,לכח המונח בפתח כף ידך

כרית האצבע הרכה על האות  עם

שהנה גילית  ,המבוקשת ולחשוב

אומר לך , תשמע ידידי. את עצמך

זה לא משנה כמה עטים , בכנות

לא . באמתחתך ולא כמה מקלדות



 ל
 

 

, תנים קראת בחייךמשנה כמה נ

  .ולא כמה זלדות

, מה לומר לך   אין אם 

תאמר בקול רם וקרוב למיקרופון 

         שזה נגמר.           את האמת

  . ואין לך יותר מה לשיר

, כמו גנב בכיכר העיר, ורק בלילה

שלח שוב קדימה את ידך ותן 

 אגרוף חזק לקיר

 עדיף לחשוב שלא טוב לכתוב

לא כותב מילה כשאתה נושף  

. לך מכאן מהר, זוז מפה. בערפי

. תמצא לך עיסוק אחר, הביתה לך

, לא מסוגל לכתוב דבר אמת

זה אדם כשהדלת שלי פרוצה ואי

בא בסנדליו כבן בית פוסע !( אתה)

מתיישב על הכורסא מוציא את 

סמארטפונו והופ קופץ לחדרי 

מה אתה , לא כותב יותר. ינשימת

צא מפה מהר לפני ? לא מבין

 !תזהר! שלמשטרה אתקשר

לבוא לכאן  ,איזו מחשבה נאיבית 

כאילו . ולקשקש על הקירות

אז . שמישהו יעבור פה ויתבונן

לשם ולפתע כולכם אתה הולך 

חלקכם מוציאים את . נעמדים

הגרון ושמים את הדברים על 

הכל ? ומה אין שם מה. השולחן

הכל נוכח וניגר ונצעק הכל ! קיים

כי , גם הכל בראש, אבל. נירגש
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אל נורא עלילה המצא לנו , בפה

נרד בה על ארבע ונחזור , מחילה

 לעבדות הכתיבה הקלילה

א תבי. אני לא מפחד מכלום כי 

לכאן נחש ארסי באורך שני מטר 

אני יכול לפנות . ועשרים ותראה

, עכשיו למוכר הרהיטים הזה

שיוריד , ולהגיד לו שיעשה משהו

אפילו . מאתיים שקל, מאה

מסוגל להתקשר לאייבורי ולצעוק 

שזה לא יתכן שהטלפון , עליהם

מאבד את הבטריה , החכם שלהם

. שלו תוך שלוש שעות טוויטר

 ם סרטן יפחדלמה שמישהו ע

 זו שירה וזו שכרה

 [ט"הכנות לשמחת תורה תשע]

שבע הקפות דופקות לי עכשיו  

קח , קח אותי, קח אותי, בעורף

דוד . אותי איתך לסיבוב אחרון

רואה את , המלך מסתכל מהחלון

איך היא מביאה , תנועת הלולבים

, שצורחים, לו עוד ועוד צאצאים

זה לא אני זה הו הו אני והו הו הו 

והכל ירוק . תחיל הושיעא נאה

הוא בעננים אני כבר , מהחלון

. גמרתי לעשות את כל הסיבובים

אגס )נותרו רק כמה עמודים 

אני ( וקרוסטמל הן נקודות ציון

 -עולה על אוכף המוסף ועף איתו 

 (זו תורה)עד לפתח החג  -פאאאף 
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 אם בא לך

משאיר לך , לראות את השם 

קרא ושמתיך . ולאנושיות אבק

אם תרצה להבין . קרת הצורבנ

מה ראה שם משה ואיזה רסיסי 

לך ליום שישי , אבק עפו לעברו

בשעה , באמצע המאה העשרים

וקח לך בטחון בצור , ארבע

הביטוי , לא בדיעבד. ישראל

הרי גם אליהו עבר שם על ! מדויק

שיעור דומה על ברית , הנקרה

שעוברת בעורקים של , האבות

 עמישראל

זו , ושוב שרצוא, אני סבור 

שניתן להקים  ,תשתית מבנית

סדר גודל של , עליה מושבה גדולה

הכל הולך , תחשוב מה זה .רעננה

להתרוממות , לעבודה ולבית, ובא

בה , לשבת. הגוף, הרוח ומדי פעם

ממש . ש יורד"אתה עולה ובמוצ

מנדלה שממשיכה סיבוב אחר 

. לצייר בך איור נאדר ורך, סיבוב

ן לה נית. אך גם משעמם למדי

 מנדלת חיים שכאלה: שם

מנחם בן יחיא  ,סבי מצד אימי 

וסבי מצד , (יצחק)בן בנין ( זכריה)

. בנין בן סאלם בן מורי דאוד ,אבי

 -אנו מזכירים שלושה דורות 

אם לא  ,בעדן. לזהות את האיש

לא היית מזהה , היית עושה כך
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רמז לדבר מברכות ו. אף אחד

שמואל שמחפש את  ארומאה .ח"י

אבא בן , לא זיהואבא ו, אביו

וכשהוסיף את . אבא לא זיהו

 מייד ידעו במי מדובר, שמו

מחר באין  .מישהו בספר מזכיר לי 

 .אצלינו ועכשיו מחרפין אותנו

להיזכר קודם בצורך  ,ואני בוחר

, ובהמשך .להימצא בתלמוד

, בכנות האנושית של רבותינו

כמעט , כמעט פשוט, בביטוי הנקי

, רהבאמירת עומק היצי, בנאלי

כי מהי עומק . בשפה קלה וברורה

אם לא עמידה מול האין , היצירה

מילה  איפשהו והצלחתך להשחיל

 ?אה. אחת

 

/////// 

פעם להצביע היה להרים את היד  

היום אתה משלשל / גבוה לשמים 

מעטפה ומתפלל שאף אחד לא 

 .דג במיםכעשני   .יראה אותך

/ עדים הצאותם  שוב עלחוזר  

/ צא הפעם אם אמ חפץ לגלות

 תכשיטים חדשים

/ לו היה בידי קרדום לחפור בך  

הייתי מניח את התורה בקרן זוית 

 ומתפרנס ממך
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/ אני הולך לראות באבי הנחל  

יהודה הלוי היה שם כסף לצעוד 

אבן גבירול תפר לך /  עמי 

ואת כלה נגד / פאייטים בשורותיו 

כגוף בקומבליזון שעולה / עיניו 

  ונעלם

אתה / הכל שקוף , במקום הזה

 .נפש לגוף/ תוך שניה , מחבר

אפילו / מה כבר אפשר לכתוב  

/ לא יסדיר , אחד סביר/ משפט 

אפילו לא כל / אפילו לא חמשה 

לא יסדרו את , לא/ החיים 

  האירועים

נגעת / אנשים זה עסק שביר  

ריסקת . / חותמך עליהם –במידה 

/ , חביבי, תשלם/ את הצורה 

 תשלם

רוכב על דף /  -סן מתיר את הר 

 :נכתב להלן/ אל ה 

אל בין / מפלח את העמוד 

/ מגניב שם הצצה / החשיכה 

אֹור  ולא / משוגע מי שאחז בה בָּ

 .נשרף באהבתה

בדפוס ישראל / אותיות שנדפסו  

ומגעם  מחוספס / גרם  01נייר 

יתדפקו על / יתנו קולם / וחם 

לעת ערב יצויצו מחדש ( / 7)חלוני 

 אני -דיר על ידי המה/
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משא ומתן / שתהיי לי עסקים  

שתהיי לי / נותנים לוקחים 

והנה / מזל וברכה / לחיצת יד 

 שלי/ היהלום שלך 

להפסיק לצרוך ולהתחיל לצרוח 

אל תביט  ,על כל אני ,בקול גדול

תביט  גם אלאל החלון ו שמאלה

קח . נפוח והכלהכל בלון  ,ימינה

לך לך , איתך נשמה בתיק ולך

 לדרכך

 ,ת כתומות ושושנות ירוקותכלניו 

לא . חולפות על פני משקפיי בחלון

מה זה משנה איך קוראים , הבנתי

הם הרי מעולם לא הרימו  ,להם

, אבל. שפופרת ולא ניסו לתקשר

כשהן חולפות ככה על , לרגע אחד

אני שוכח להם הכל ורק  ,פניי

ויש בי כוכבים  ,מזדהרות עיניי

ומחשבתי  .שמרצדים ,עכשיו

עולה נקיה מן הרחצה צלולה ו

ושמש צהובה דלוקה לי מעל 

אני עושה סלפי  ,הנה .הראש

אל תסתתרו , רקפותיי. לוודא

יותר מאחורי הסלע צאו כבר מן 

אחזור מחר באותה )המדרגה 

 (שעה

. אפשר כעת לעצום את העיניים

אומרים . אפשר לשכב ולחכות

זה לא נורא וכולם  ,שלשכב בעגלה

, כמו פעם ,מקיפים אותך
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אנחנו צועקים פסוקים . חבורהב

. יהדות זו דת קשוחה. לשמיים

נותנים לך מליון נוהגים לדרוך 

אך לא מוותרים על עצם , בהם

. אז הולכים, טוב, נו. ההליכה

עוד ? באיזה חיל אתה כבר נמצא

 ,אולי ארבעה ,פסוק אחד

השמיים כמעט קרובים וזו כבר 

 סיבה למבוכה

אבל . רק מאזין ,מה אני מבין 

אני  ,הב  עד השמיים אתאו

אשמור עליך בלחן המאריך שלך 

ולא  קרטס אמר ,רותמיד אומַ 

כי , חיים אמר , תרמא התאש ומכ

ך שגורים על פי  זה 'השירים ש

מה נזכרתי בך . כבר שנים

הגעתי לערוץ שלך ? פתאום

, שלא עזבתי מעולם, ביוטיוב

שאתה או מי  ,והאלבומים

נשמעים לי , שמתם שם, מטעמך

ן באימו בושכאילו שאני  ,היטב

 וישכעמב עף מההדף לאחור ו"לש

. הקול באוזן לא עוזב אותך יותר

 חבר ,ןמזה לכזה מה שאני שומע 

גנוב על השירים הישנים 

. פטופיםימהחדשים לוקח  רק בט

אני הילד הכי צעיר  בכל זאת , הרי

מסתובב עם רעמת שיער  .בעיר

כמו של אריה כהן מבן  ,בהיר

יתום  .שגר שם עם אימו ,92גיורא 

יפור באחד שנפל ביום כ ,מאביו



 לז
 

 

אולי בטלוויזיה ואני  ,המעוזים

, כמו זקן בן מאה ,הולך עכשיו

 ,לבכות על כל מה שהיה פעם

כי נולדתי אחרי  .בשנות השמונים

 המ יל ןיא זא ,המלחמה הזאת

אולי התחתן עם ? ואריה .תוכבל

 רותי מה אני יודע

, שכל אצטדיון רמת גן, חוזר לרגע

לא  ,גנילואבה מסךעל ראשי ו

ואז יש   .נעמד הפעם דום לכבודי

 דבכהאת הכדור  כח לקחת ךב

עם התנועה הזו ביד , ולגלגל אותו

ותוך כדי . וכל הגוף שמתעוות

תרגיש ששוב אתה לא , שזה קורה

אתה רואה איך , אבל, בכיוון

הכדור סב על צירו ומי יודע אולי 

ישנה את  אוה, ברגע האחרון

מסלולו ויקח את כל הפינים 

בחופש אינסופי והקהל יריע כמו 

היה ת, לפי החוקים, ואז. שצריך

על  .ותנצח הפעם !לך עוד זריקה

 .חודה של נקודה

רק לנגן עם , מה הוא יודע 

. מרכאות על קליד אחד או שניים

, משהו קטן וקרוב, ומה יוצא מזה

ידי הפוקר  . משהו שצמוד לחזה

. מערבבות את הקלפים בזריזות

הוא מציג אותן לכל , אך מייד

עובר על  ,מראה לכולם ,הנוכחים

 ,אבל .חקיםחוקי תורת המש

לפעמים יוצאים צלילים נקיים 



 לח
 

 

והיד שלו קורמת עור וגידים והוא 

הולך לו קלף  ,משחק אותה

נותר רק לעבד ולזרוק  .עכשיו

 חתיכה ללוע חכמת ההמונים

 ולחכות

 

 פילם

אין שער לתודעה של האני 

המסתכל לך בעיניים בהירות של 

יום אביב מתוך תמונה בת 

 כבת מאה. עשרים

חכם בבית מדרשו  להיות תלמיד

 - של לוכד הרגע ומשכיבו

וכל הפנים  - זרועותיו לאחור

אשרי מי שבא . דףהמרוחות על 

 לכאן ואקדחו בידו

תחזיק את התמונה בעשר  

שהאגודל , ככה, אצבעותיך

למעלה וכל השאר סוככות 

, תתנדנד, כן, ותתנדנד. מלמטה

בלי שהתמונה תנוע ולרגע תהיה 

אך בלי תמונה ובלי צלם ובלי גוף 

רמז החיוך . עם דמות הגוף ההוא

או הבהלה שעולה בטהרה מן 

המצולמים ותן לעיקר להרהור 

זה מספיק . למלמל מספר הברות

 כדי להגביר את העבר ההוא לכאן

, כל מה שאני יכול לעשות עכשיו 

זה להרים את העיניים אל המסך 



 לט
 

 

להגיע עד , ולתת לאור שמרצד שם

ואני אקח הרחה אחת . לאף שלי

, ה ואדע מה צבע המכוניתארוכ

שמרעישה שם כמו קטר רכבת טו 

את , אגב כך, וגם אדע. טו טווו

שירצדו חזרה אל המסך  ,פניי

עד שהם ייכנסו לתוך  ,וחזרה אליי

המח הקטן שלי ויוכלו לדווח 

 תאילנד

תן לי תשעה ימים ואני כבר  

עברו  ,תראה .ארגיש אוהב יותר

רק כמה ימים וכבר אפשר 

וך שלי בעין בלתי להבחין  בחי

אתה רוצה לומר , מה. מזוינת

מה בכלל ? שאתה לא רואה

אני מלא אהבה והכל ? הבעיה

לא , לא היה לי! אין כסף! בחינם

בחייאת אבוק עבר ! אין, יהיה

בקושי שבוע והחיוך הזה כבר 

 ,שבע תסתכל עלי טוב טוב

 בין שישים לשישים ושבע

יש לי את החופש לעלות  

ה השלישית לאוטובוס בתחנ

יש לי את . ולבחור היכן אשב

החופש לחכות לו עשר דקות או 

או לפעמים לרוץ אחריו  ,רבע שעה

. ולעלות בשניה האחרונה

להסתכל על רחובות ולהרהר על 

לשמוע הרצאה בנושא , נהר

אקטואלי או לשמוע , אזוטרי



 מ
 

 

יש פנים , ותמיד. מישהו ששר

חדשות ותמיד האנושיות באה לך 

 בהפתעה

ב נסענו לים בקו שישים אז שו 

עם החביתה , כמו אז, ואחד

שתמיד פיזרה על עצמה קמצוץ 

חול ים טרי והיתה טעימה כמו 

והים נכנע . פרי בשל בצהרים

, לא נע ולא זע, לפנינו בדגלו הלבן

רק גלים קטנים . אולי משעמום

כמו , שנושאים אותך על כפיים

אח גדול שמרים את אחיו ועוזב 

הב את הים אני או. אחר שניה

 הגדול הזה בכל מצב

כאילו מנסה , בריצה ,מגיע לכאן 

להשיג את כל האוטובוסים שאי 

ארדוף אוטובוסיי , פעם פיספסתי

כל אוויריי , מגיע מתנשף. ואשיגם

יוצאים אל החוץ ובטני מחליפה 

יהיו לה שש ! מדהימה)צבעים 

אז אחרי ( קוביות עוד השנה

כשאגודליי וריקודם , הספרינט

יכולים להתהלך , על המסך הידוע

דוקא , לשבת כבני מלכים, ברחבה

ראשי תופס ראש ומהרהר , אז

  בינו לביני על מה אכתוב על מה

אבל . אסור לכתוב בזמן הנהיגה 

אני ? ואני. רק אם אתה הנהג, זה

אני יושב כמו מלך . איני הנהג

שורה לפני , על כיסא גבוה, עכשיו



 מא
 

 

כל מכונית על הכביש , הסוף

. הלעמל יכה ינא ,לי כנמלה נדמית

רגל מהחלון ולסובב 'תן להוציא ת

וגם יש פה  .כמו במעיכת סיגריה

בקול , מישהי שצועקת בכל תחנה

איפה , חצי רדיופוני חצי מתכתי

 אנחנו נמצאים על דרך הגבורה

מעדיף , כולנו נוסעים כל הזמן 

שציוצי הציפורים וניכורם . עוזרד

צימחו , וקמצוץ מכושר המצאתם

, ם עמוקיםשורשי ,לו לעץ זה

כתאומים בשעתם וכסוסים 

אף לא , לא לנוע. בשעטתם

להפנות מבט להסתכל פנימה 

שמבטו , איש וגזע. ולראות אותי

יורד דרומה תהומה והד מבטו 

בצלצול מבטים שנעים , עונה

הלאה והלאה , הרחק מכאן

 .למרחקים

וקול שקשוקה מעלה . על הרכבת 

מצפיה , הרגעו נא)לאזניי זכרון 

, קול שעטת הסוסים( בסרטים

שני עדי הקצב  - םיסוסו תבכר)

כולם רוכנים , רק שכאן (הנאמנים

על המסכים ואזניות הארנב דפקו 

לא רואים  ,כאן. כניסה אופנתית

אדמה והמזגן מרגיע את כל מי 

הסוס דוהר ישר  .שבא הנה להזיע

אבל מה  .ושועט ובועט והכל

 םלועה לכהטעם אם אין לו את 

  ?בכף רגלו
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/ פרחים / ולפעמים שמים שיחים 

. עצים כדי להפריד בין הכבישים

בוא , וכל פרח צורח בגרון ניחר

, תריח אותי. בחור, בוא הנה, הנה

ואתה מוצא את . לפני שאני נגמר

ניגש ו ענכנלפעמים , עצמך

מסביר ו ךתרכה לע דמועולפעמים 

על כח הצמיחה , בשפה רפה

 ,הריח הזהשו. והגשם שבחורף בא

 לא יעזוב אותוו ונממ קלח אוה

  ,ונמכיס םשל הפמ .הרהמב

אקפוץ לבין  ,בפעם אחרתש

 ונחיות וארהגדר

עבור לו 23 וק לע תולעאני יכול ל 

אך בוחר  ,אילת(בוחר)כל יום ב

צפוף פה צפוף . שלא לעשות זאת

אחרי תשע  ,יפה וכל מה שבא ל

זה , על כיסא שנע ,שעות עבודה

 וקבלהסתובב  יל נעים .לשבת

 םייללחוץ יד, בין כולם םישיש

ולתאר בפני כל אחד את 

 .מבואו לאוטובוסי, התרגשותי

לכל אחד יש את  לא, בכל זאת

 סלול המדויק שלו ואת הקוהמ

שאפילו רב קשה לי , ולי ,שלו

 שלא לסטות ףידעודאי ש, להשיג

, בצד ימין שלי ,הנה המתים 

במשחק השמש  ,מנופפים אליי

על רקע  ,המרקדת והצל המכרכר

, אבל מה הם אומרים. המצבות

כי המזגן עובד  .קשה לי לשמוע



 מג
 

 

פה חזק ואף אחד מבין חבריי 

ח אפילו לא מוכן לפתו ,לאוטובוס

אפילו לא צוהר , לא חלון אחד

שבורחת , קטן אל המציאות

. ש"מאיתנו בשלושים קמ

 ,תושעל המ ,כבר ואני התרחקנו

  .חוזר להביט במסך

שעה לפני שבת ; עוצר את הזמן

, קיץ וכבר עשית כל מה שאפשר

. כולל מנוחה על ספת ההורים

לקחת  ,ומה שנותר לך הוא

או נגיד , שלושה צעדים לאחור

ך חמש מטר להרים את עצמ

כדי שתוכל להביט , לגובה

, או לעשות זום אאוט. מלמעלה

או . כשבפריים יש בערך שנה

לזרוק באוויר שלושה כדורים 

כאילו שאתה ליצן רפואי וברגע 

 .את הכל  נכון לחשבאחד תצליח 

על , על הדרך המתפתלת אל הספר 

השווארמה שנקנתה בדרך 

, על נטיפי טחינה בזקן, הכורכר

ועל , שצוחקים בנייד על צעירים

על . יהודה שפורט כמו קיסר

על הרוח המכה , האוזן הסבילה

על גרוטאות מכוניות , כל שערה

היה , כל זה, כן. ויללות התינוקות

. בקו שש מאות וארבעים לנתניה

אנחנו ירדנו באחת התחנות 

 והמשכנו הלאה והלאה



 מד
 

 

הדרך בין , מאוטובוס לאוטובוס 

 ממתינים חצי שעה. עירונית

בתחנה ולא נמסים בחום הלוהט 

, מתי כבר סתיו. של יולי אוגוסט

יצוצו שיחי , נראה עלי שלכת

אי אפשר , וכשמחכים. חצב

רק לחשוב מתי כבר , לעשות דבר

ויבוא מי שיבוא ויקח , הכל נגמר

אולי , אולי לנהר הרחובות, אותנו

העיקר שנגיע ונניח , אל משעול צר

 את הטוסיק על

עדיף . ירונייש גם אוטובוס ע 

, במושב שלפני אחרון מצד שמאל

ניתן לצפות , בדרך. קרוב לחלון

בכל מה שהמכשיר מזמן אפילו 

לכתוב כמה שורות בטוויטר 

כמו עבד אל  ,לעיתים .והזמן נוסע

ווהאב ולעתים כמו אצבעות 

הנה  .פרושיאנטה בגיטרתו

כצנלסון מתחיל עם הקו המעוקל 

עד שניגע  .שלו והזמן חורק

 לבית חומק דיימאני  ל והופ"באצ

המוני אדם שמתגוררים כאן  

בכפר  ,בעיר ,לאורך הרחוב

מתחבא מארג  ,ומאחורי כל קיר

יחסים  ,רגשות ,שלם של מחשבות

ומי  ,זה לא נתפס .בין בני אדם

למנף          לחשב    שמצליח לכמת

יהיה מלך מלכי הסקרים חייב 

 ,אפילו צר ,מרחב ,להיות חופש

טה שהאנושיות מזדקרת מבלי



 מה
 

 

נחל  .חזה ומשאירה אותו מלך

אכזב מול נצנוץ יהלום פריצת 

 .התקרה

גם כשנסחב בפיתולי האוטובוס  

מנסה להרים  ,וכל הרעש שמשמיע

אני כבר . עין ולחפש פס שמים

לעולם לא אבין את הגודל , יודע

והמרחבים ואיך זה שיש בני אדם 

ועל מה  ,שמחשבים מסלול כוכב

מכיר את . מדברים הם בכלל

שדרות ירושלים < י "לח. סלולימ

כצנלסון עד שלושת המגדלים < 

וכשחוזרים הכל הפוך ואבני 

 .האספלט שוחקים

 

 ים

על עשרים השניות שהצלחתי  

בעיניים עצומות , שרועלצוף 

 לאחר, וידיים פרושות לצדדים

בו רגלי לא תיתקע  ,שנעתי לאזור

באחד המתרחצים ורק המחשבה 

י שאולי מסתכל על ,על המציל

וחושב לעצמו האם המצב תקין 

האם לומר אם האיש עם בגד הים 

האפור שומע אותי שירים את ידו 

הימנית למרותשאין חוצץ אצלו 

וגם  המחשבה  .בין הרהור לדיבור

 על אזניי שמתמלאות עכשיו במים



 מו
 

 

כל אחד יכול להציל אותי עכשיו  

אולי אלך . עברתי למצב מוצל לכל

לתפוס לכבוד המאורע קצת 

אפילו אני , תראה, הופה. ששמ

אז בטח , הצלתי כרגע את עצמי

שכמה שורות יואל הופמן יוכלו 

יש לו את הדרך  ,הוא .לעשות זאת

' המיוחדת שלו ויש למשל מס

שעוסקת ביום האחד , יומא

רק ששם היא מצילה . הנעלה הזה

 רק אם אתה מציל חזרה

 כתוב

כאילו  .הנה אני מתחיל מהתחלה 

 .ף פעםלא ניגשתי לכאן א

בא לכאן כמו  ,כלאחר יד ,ברישול

היד מושענת על  ,פעם עם הטנדר

שם בפה את השריקה  ,החלון

ל מוריד את הווליום לכהחדשה ו

  .הנחירות

 .זה קשה לבוא דף חלק ,שמע

לוקח לי יותר זמן ממה 

 .שרציתי ,נשבע לך .שתיכננתי

תיכף האוטובוס נגמר  ,אבל

נקבע שממחר אני  ,הללאי .ונגמר

 מהתחלה

את מה שנע עכשיו בלי לכתוב  

לכוון כמו נהג שודים מיומן שלמד 

את הדרך אך הניידת שדולקת 

מאחוריו ומצב הרמזור מביאים 

 בתוך סמטאות אותו לסמטאות



 מז
 

 

שידע בנעוריו או שהוא משתחל 

בין מכוניות עד שהוא מחליק 

לתוך משאית כמו אורח לדלת 

פתוחה ולא שוכח לסגור את 

ל הדלת אחריו כי הוא מנומס וכ

לנצח את העולם  הוא הרעיון

 בנימוס

מעוניין לכתוב כאן כמו שכותבים  

כאן ולא כמו שכותבים בשום 

מקום אחר כי המקום הזה על אף 

שאינו ייחודי במראהו ומקלדתו 

דומה לשטחי בר אחרים ו

המצויים בשדה הסמארטפון 

והמחשב הנה בכל זאת דורש הוא 

מאורחיו התנהגות מובחנת 

ד הדציבלים ולראיה ראה את מ

הקבוע בפינת החדר שלא לדבר על 

 גבול המאתים ושמונים

. הפעם אנחנו משחקים על זמן 

, ובכן? כמה זמן יש לי אתה שואל

אינני יכול לתת לך אותו בשעון 

אדבר , פונקט אבל בוא-מדיד אלה

ארבע תחנות . איתך בתחנות

וכמה . מעכשיו ואני אוף טוויטר

? אשתפר בשליטה על אצבעות היד

וכמה אדע לקחת  אצבעות ידיי 

ולהפוך אותן ללימונדה קרירה 

שמרווה לך את הגרון כמו 

 ששרשרת פנינה



 מח
 

 

שנים רבות סימל לי שירה של  

, את כל מה שאין לי ,פנאי ,זלדה

גדלתי . כדי לשבת ולכתוב שורה

אבל פנאי  ,ולמדתי כי זמן יש ויש

ואחר כך גיליתי שאף פנאי . אין

אם רק מקמטים את , בנמצא

והוא , אבל העיקר חסר. מצחה

כשאתה מצוי על , והנה. הפורמט

שרירי אצבעותיך נמתחים , הסד

מספיק על מנת למסור לעולם את 

תמיד יישאר  ?סודך והקמט במצח

 איתך

יש ריח של אגודלים מרקדים  

הם מרקדים על , כלומר. באוויר

וזה . המסך של החכם ירום הודו

, עושה ריח של לימונים ירוקים

על עץ שלא קיבל מספיק שגדלו 

וגם קצת ריח . חיבוקים בילדותו

של אספלט רותח שאתה חייב 

לעוף קדימה כאילו שאתה רץ 

מאה  על, מחום החול, לים

הכל מתרוצץ לך . ארבעים

באיטיות מבהילה בראש ואומר 

 גדל

כמה מאמץ אתה צריך כדי לפצח  

את הבועה שסובבת את הראש 

אבל  .ולוחצת פנימה עוד ועוד

שהצלחת להחדיר קצה של  מרגע

הכל לפתע משמש לטובתך  ,מחט

מבהיר את  ,והאוויר המתנדף

סביביו בקולות של השיר ימים 



 מט
 

 

הופך את  ,לבנים וקולו של יידוב

אתה מגניב  ,צבע עיניך לכחולות

 ,ונזכר ברגע המאמץ ,מבט לאחור

 .ולפתע אין כח עוד

 הנה כאן הנה עכשיו

. דחיפות לעשות משהו עכשיו 

. לרוץ בכל הכח צריך. השניה

. אפילו סתם לרוץ, אתה יודע מה

, תלך מהר חייבים להגיע בזמן

אולי תעשה כפיפות בטן או 

, מתיחות לגב אחרי הפעילות

כשאתה עומד בחית ככה שתסגור 

כי זה . כבר את האימון השבועי

צריך להיעשות בתכיפות גבוהה 

, אבל עכשיו, לאורך חודשים

 זו עת נהדרת להתחיל, כעת. מייד

להסתכל על בית במרחק שלושה  

כשאתה מתפלל מול  ,קילומטר

 ,נוף אינסופי של שיפולי ירושלים

כשמסביבך עשרות חולצות לבנות 

על  ,ובטנים עמוסים בקבבונים

שנטבלו ברוטב  ,שיפוד קצר ועבה

שהכין אחמד מוסא  ,אלף האיים

בצריף האחורי כשידו השמאלית 

שניתנה  ,מועברת על מצחו ולדעת

פשרות שאולי לא תשוב לך הא

 לוה-לדבר עם א

עתה  -אי אפשר לישון בחוץ  

ולא לחשוב על משהו  -בסוכה 

, פחד החתולהמ. לפני השינה



 נ
 

 

דרך , שאולי תהלך לך על הראש

אך , זכרונות ילדות קטנים

חגיגת הולדת . ונחשבים, נזכרים

שנפסקה בשל אזכרה , בסוכה

צצה גם , ובין לבין. לדודה רחוקה

מה , גדולה שהחייםאיזה שאלה 

תמיד שני יודים , החיים

שחייביםצמודים כדי שיהיה חם 

 בצדדים

, מה קורה עם כל הנשברים האלה 

, נשבר, קורס, דבר אחר דבר

מפסיק לקרר מפסיק , נסדק

צריך , הבנו, די כבר. לחמם

להתחיל פה כמה דברים 

להקפיד , לשנות גישה. מהתחלה

לגלח בכל , להסתפר, יותר

כמובן , י תשעה באבאחר, הפינות

צריך אולי קצת . לפי ההלכות

-לפני שהיד  ,יותר תשומת לב

ופצת על המקלדת או מורמת אל 

 על

כחלק ממבצע השל גופך השל  

רכושך השל נשמתך נהפכתי 

והייתי לאיש אחר אבל לא רחוק 

מהתפוח שאני רק בלי נקודה 

בסוףובלי פסיקים אני רץ היום 

ספרינטים כראש וראשון  

גלנים כדור שטס בעיקול לכדור

במאה קמש אה ובכל זאת מגניב 

הצצה לאחור ומוותר גם על 

גרשיים וכל מה שמוסיף משקל 



 נא
 

 

 לע רתוומ אללמשקלי רק 

 המבורגר חד שבועי

על . על הגשם ועל פרי הגשם 

מילים שנזרקות בחלל האוטובוס 

על זרע . ורסיס ממה שנקלט

שזורע ופרי שמשפריץ את האודם 

ה מן מי זאת עול, מי. לסינוורך

המדבר ומי מדבר היום על נביטת 

על , הדיבור ועל ירק הכתיבה

שרשה הטמון במחשבה ואולי הכי 

ל -כדאי והכי נכון על העצירה וא

להינו -ההפסקה ועל הכל השם א

 ו מודים לךנחאנ

סתימה בכיור . תביא משהו לתקן 

מסננת ולסלק 'להבריג החוצה ת

תביא את הדוש . את המצבור

רם במקלחת נמאס כבר מהז

אני לא הנדימן ורבים , לא. החלש

 ,אבל .בידי מהדברים לא צולחים

 3תן להחליף מהדק חשמל מספר 

תן . בנברשת ונראה אם הזרם חזר

לצלוח באג טורד בקוד שנכתב 

לבלוש אחר מקור , לפני שנים

 ,ולדמיין מקטורןהשגיאה 

 ש"צל ,מקטרת

לשיר , תמיד אלך ,תמיד הלכתי 

 .לו ,שמדבר על מה שהוא, מושר

, לעתים. לי לילי  ,ואקח לי משם

, אקח משפט, בטח כבר הבנת

תמיד  ,תמיד אלך. לפעמים מנגינה



 נב
 

 

 .למלים שקיבלו מנגינה, הלכתי

שמעלים עשן   ,זה הפופ והרוק

במה שהוא קודש קודשים 

עשה לך את  ,וכשמישהו .בשבילך

רק לקבל  ,לך לא נותר, העבודה

 ,כל הזמן, הכל בצינור שנמצא שם

 .בשבילךרק 

עמודי המחסום הנמוכים עוצרים  

יש אוהב ויש אויב , אותך מגשת

ובכל . ותעשה לי טובה אל תערבב

אין . נרגשת, זאת היא ניגשת אליו

ר דוסטופ כ ,כבר זמן לשפר עמדות

. שיעמוד במקומו ,אחד כל, הארץ

 בהישמע, צבא היו אומריםב

אחר כך וכולם לבצע אש , הגונג

  .להתחיל לדלג

על מנת  ,גיש צורך לדל, לעיתים

, ולפעמים. לירי הבא ,לשפר עמדה

. זו הדרך להשתנות ולהתחבר

 ודילוגו עלי אהבה

, יש את שלטון הלילה שלך, לך 

הקמת מערך , התפרשות באזור

קורים וריקוד פנימי במרחב שלך 

ומה . שהוא עמוק בשטח האויב

כובע  -השארת לי רק לעמוד 

טמבל בכיס מול השמש על ראש 

ואז . סביב הםטמה ולשאת עיניי

בסוף כל  -לפעול כלשון החוק 

, ח"לרו, ח"רבעון להגיש את הדו

כמקובל בשלושה עותקים 

 וחתימה בראשי פרקים



 נג
 

 

 םירוה 

צריך ללכת לבקר את ההורים 

. צריך ללכת לבקר את ההורים

. מאה פעם על דף, ככה כתבתי

כדי לזכור זאת ולא לשכוח כי 

ההורים שלי הם הכי טובים 

הם לא בעולם והאהבה שלי אלי

תשווה לשום דבר אחר ואבא 

ואמא שלי ראויים לכל טוב ולכל 

, אבל הם). אושר אין כי ואין בגלל

מזכירים לי כל רגע , בהוויתם

לפנים   להסתכל אחורה וקדימה

אתה ש חכשת לא ,ולה, ולאחור

 (יא שיכור ,כבר כמה שנים אבא

, כמה שירים הייתי צריך לשיר לך 

שהעברת לי ועל  ,על כל הסיפורים

שבישלת לי ועל  כל המאכלים

לכל  ,שלא זזה ידה מידך ,הדאגה

ועל  ,מה שקרה קורה ויקרה לי

רצוא , מעדן לכאן ,התנועה שלך

לתאר ולחבר לי את כל . ושוב

שינעלו , לבריחים הרבה, הקורות

אני עדני וזה אחר  ,במח כל חושב

אף פעם לא כתבתי לך  ,ובכל זאת

 .יש עוד זמן לתקן.  מצטער .שיר

יש , הנה. גלאנחנו זן שמתר 

כמה , תמונות וחליפות שמוכיחות

אפשר היה ממש  .פעם היית שמן

ומלוא  .לצבוט לך את הלחיים

היה כמעט חצי ליטר , לוגמיו שלך



 נד
 

 

 ,יש גם מציאות, והנה. או שניים

תסתכלו איך החולצה עומדת 

 התא ,ולוכ יפויה לכאתה . עליו

וחי  ,םיליגרת רתופו מתרגל

ברוך , ק ומערעריחצמו ,ונושם

 על כל מה שאני אומר, השם

 

 ציוצים על העץ ועל יד פרי העץ

יד , במצב מצוין 77שנת , למכירה

. ראשונה מטופל במוסך המרכזי

 שמור. עם תוספות. בעלות פרטית

מוכן להחלפה . לא בשבת. מאוד

 עם חיים של מישהו אחר

כל , אם נשים דברים על השולחן

 שאבקש הוא לו יהי

עם  22 מהמיצובישי הזו שנת

שאסי שנדפק לא פעם 

הגבוה אני אראה ' והקילומטראז

. מקסימום ששת אלפים שקל

מכאן נובעת זכותי לדרוש ממך 

 תתקשר. טיפת אנושיות

/ ראיתי שיר מופיע על לוח בעיר 

שיר /  :ולפתע צץ בתוכי המיזם

/  .לאורך הבניין הגבוה בעולם

שיהיה / חפיף  –ואם אין לנו כח 

 תל אביב על מגדל שלום במדינת

את כאב חדירת הנעצים בי כל 

בבוא רקטות , אני חש אך, השנה



 נה
 

 

מעל צמרתי אני נושא תפילה 

אך אם כבר , שיוותרו בשמים

עלי ועל  -אנא  -נופלים ארצה 

 כמות

מודעה זו לא . למכור ודי לקנות די

תשאב אותך לתוככי מחילות 

אצלינו . הצריכה והבריחה

תוכל לחזור ולהקשיב , בקורס

התקשר . למד איך לבהות לעצמך

 עוד היום

אז מה אם אני מודעה בעמוד 

,  במקומון של פרברי פתח תקווה

איתי תוכל לקנות , בכל זאת

 תתקשר. עולמך בשעה אחת

 

 תבש יאצומ

לפני כמה  .עכשיו מוצאי שבת

ים הלו-א ,שרתי בקול גדול ,דקות

ומייד  ונדואמב הכרב יסעדנו

 .הרגשתי איך אני צריך סעד גדול

 ,ימציד ,באמת. כמו קיבוץ ,גדול

שכל הקבוצה תגיע לכאן לתת 

שמחר  ,ש אומר"כי מוצ ,כתף

בבוקר מתחיל יום ראשון ולמי יש 

כח עכשיו שוב פעם לפתוח 

למרות . במלחמת ששת הימים

 ,שהיה לי את כל השבת להתכונן

 הופתעתי



 נו
 

 

זה אחד  ,ספר טוב מבחינתי

 .שגורם לך לסגור אותו בטריקה

כי הוא עורר אותך מהמיטה 

 .תיכף ומייד ,לשבת ולכתוב משהו

תומס ברנהרד עשה את  ,עכשיו

 .כבר על העמוד הראשון ,זה

מלחמת  ,משהו באיך שהוא אמר

מה הקשר  ,ללכבו ,ששת הימים

 (שי ,םתסה ןמ) ?ונילא שלו

ששת ימי   לע יתבשחופתאום 

 ,םהילע יתבשחש ךיהשבוע וא

ברנהרד ממש עורר אותי לקום 

 זא ,מייד מהמיטה ותיכף לכתוב

 .וישכע בתוכ ינא ,הנהו יתמק

 

 יציאה דוהרת זוהרת

 ,את מה שאני רואה כולם רואים 

 ,השאלה. בזהואין עוד מה לומר 

אולי רק  ,האם אצליח הפעם

רגע לפני  ,זה לראות את ,הפעם

שכולם רואים ואז אעשה מזה 

למרות שאף אחד לא . מליונים

שאראה , כי מי אני. יאמין לי

שאראה באספלקריא , נכוחה

המהירה את מה שעוד אף אחד 

אבל אני . לא חזה ולא רצה לחזות

 שרציתי וראיתי וכתבתי א .יודע

  



 נז
 

 

ך עכשיו לאחור אז אל אני הול 

אם  ,תעשי פנים של מופתעת

רק ( כבוד השופטת, את, כן. )אפול

כמה צעדים לכיוון השני וכבר 

אחזור לכיוון האחרון אותו אני 

האיפוס  ,את רואה ,הנה. זוכר

הצליח ועכשיו שוב אינני מטרת 

מטרה נעלה  ,יש כאן באמת. דמות

צועק פוף , כן אני עליה, ואני עליה

 אני כבר צועד קדימה תראו, פוף

 לצעד הבא

בעצימת , מבלי משים, בחטף 

. זה יקרה בחטף. בנשיקה, עיניים

 ,זה אולי אחד הדברים היחידים

כמה בחטף את . שאני יודע עליו

 ,חודש .שלושה, שבועיים? שואלת

יהיו כמה שיסתכלו . אולי שנה

, לשמיים במבט מהרהר וינסו

יצליחו . למשך כמה שניות להיזכר

. זה לא כל כך מעניין, או לא

העיקר שרגע אתה כאן ורגע 

 .     במקום אחר

 

אנא , בעולם הבא ,כשניפגש שם 

 יניאש ,יינפלשנה מנהגך להיראות 

. בכל פעם בפנים חדשות ,ךריכמ

 . ים שוחקותהראה פנ ,ואנא

 הפיכ ,נבוא עם משקפיים זהים

ותהיה שמחה  .םירוחש טק'זו

 .םימחנמה תחמש ,בשמים

  



 נח
 

 

איך לסיים  ,אתה שואל אותך

ולאיזה כיוון לקחת את טריקת 

ואז  ,ותהתופים והנפת המקל

אתה נזכר שכבר כתבת לא פעם 

את דברי הסיום ובעצם רק נותר 

בבחורתיך אף  ,בחר ילדי .לבחור

הוא   .תזקין לא תסור היא ממך

אני עונה מה  ,שואל כמה עלתה

שאמסגר  ,ברור ,השאלה

 .אין כאן בכלל שאלה .ואמסמר

לשמש החמימה של  ,יוצא החוצה

 ,סוף חשוון ונובמבר שרק נכנס

ת אותי במקומות היא צובט

 ,העיניים עצומות .הידועים לי ולה

אצבעותיי על  .הכיוון מעלה

 97 ,זה זהב אמיתי .המסגרת

לא כל  ,הלא ,קולי מנגן ,קראט

מייל  ,יום אתה מקבל משלום

 . מפרגן

 

 

 

 

 

 

 

עולה לי / יום אחזקה של העט  

שריר   גם/ בדמים מרובים 

מי אלך / כואב את / הכתיבה 

 לקרוא כעת



 נט
 

 

 ב

 ל בעיןאלו

 בפעם האחרונה 

 שראיתי אותך 

 זוהרת באלול

 עוד לא היית

 איתי היום 

 אנחנו במגרש 

 שחקניתכדורגל 

 ישר מתוך הבטן בועטת

 מרופדת בתפוחים 

 זנקעוד רגע מ שלי אני

 לכיוון הנכון

 (שער גם את לפעמים)

 



 ס
 

 

 דוד

 

 אני קורא לעצמי

 בור

 מה שהקריה ובו סוד עמוק מכל

 ואמצעיה רשאים לחשוף

* 

 טיפותיי מתנחמות

 ברחש ריקודן המהבהב

 ,בגיל הזהב, מוגןה ןבדיור

 בחום החול הסובב

* 

 אני קורא לעצמי

 בור

 וחוליות חוליות מתחפרות סביב

 ממתינות לרגע, צופיות

 לראות, בו יוכלו למלא

 ולהביס

* 

 אבל בור

 .אינו רשאי להתמלא



 סא
 

 

 תורה אלף

 

 כשתבואי אלי

 בואי כמו האלף של ויקרא

 ,ן חיבהלשו

 ,זוג יונים, בואי כמו תפיליי

  -נכרכות עלי 

 פרובוקציה בלי טיפת

 ,לעשרים דקות

 ,בלי קהל צופים

 באין מגע עדת מעריצים

 ( היד כהה. )ולא נודע כי באו

 (אהה אהה הללי)

 אל תשחקי אותה בלעם

 אמשוך אותך בלשונך

 ,השגורה בי

 כמו חריצים באדמת מדבר

 כשתבואי

 ,בואי כישראלית

  ,אך שלימל



 סב
 

 

 מאוד מאוד

 

ה  כל כך מאוד מאוד קֹווָּ

 שאבוא אליה

 כמו תלמיד חכם

 ממרכז הרב וארצו

  בקולה הדק היא אומרת

 הרב הרב היטב

 עיניי מתהדקות

 .ומבטי מורחק אל השמאל

 

 אני בא אליה

 כמו דתי לאומי

 וכיפה בידו

   



 סג
 

 

 לבקר בהיכלה

 

 היום באתי

 לקרוא את המזמור

 בלי כוונה

 ליםלהפיק ממנו מ

 ובאה אלי מלחמה

 

 ב עליובקר, קבעתי

 אני בוטח( הצבעתי)בזאת 

 ,ומייד זמזמתי

 

 אותה אבקש

 לחזות כל ימי חיי

 .(שאלתי, רק אחת)

  



 סד
 

 

 שישים ריבוא ורוק אחד

 

 שישים ריבוא

 אלפים בכיכר

 ואתה עומד ומנגן לא

 לא לאלהי נכר

 כולם בהתנועעות במין דֵביקות

 (?מותר עוד להשתמש במלה)

 להוסיף בתשוקהאפשר 

 ל עם כל הלהקה-עבודת א

 לצד נבל וכינור

 דברים מיניהגיון ו

 עומדים במרכז הדת

 גיטרה באס תופים

  



 סה
 

 

 וילונות לבנים 

 

 וילונות לבנים

 עצרו אותו מ

 כניסהדפיקת 

 

 אור סמיך

 השתפך כמו ב

 משחה תלחיצ

 

 ואני ידעתי

 מה לא למהראין יותר 

 הגיע זמן להתפלל

 

 .הרי עוד יום עובר

  



 סו
 

 

 ליטוף בעמידר

ִנים ת ַהפָּ ה אֶׂ ה עֹושֶׂ  ַאתָּ

 

ִשים ּוְלמּוֵדי  בֹוֲהִקים קָּ

 

ִנים ְנטּועֹות רֹות פָּ  ְסעָּ

 

ִלים בֶׂ כָּ ַעּמּוִדים ְוַהַחְשַמל בָּ  ְכמֹו הָּ

 

 ֹלִהים-ֵאיזֹו רּוַח א  

 

מּור ש גָּ ה ִמְתַהֵלְך ְבֹחפֶׂ  ֵאיְך ַאתָּ

 

בֹות ֵבין ֲהֵרי ַהקָּ  ִניםְבִלי ֲעכָּ וָּ  רָּ

 

ם  ֵחי יֹום)ְמַרֲחִפים ֵאי שָּ  )ִמְרוָּ

 

ץ  רֶׂ ה אֶׂ ה ֲאהּובָּ ְרחֹוקָּ ץ הָּ רֶׂ אָּ  בָּ

 

בֹות אָּ תּול ַעל הָּ ִני ְכֵעץ שָּ  ֲעֹשֵ

 

ְחִיי ַאְסַפְלט ֵקט ְבלֶׂ  ְוֵתן ִלי טּוף שָּ

 

 ?טֹוב

 

ה ה ַרכָּ ִשי ְקִטיפָּ ע מֶׂ  ְכמֹו ַמגָּ

 

ר ן ִבְשכּוַנת ַעִּמי דָּ טָּ ר קָּ דֶׂ  ְבחֶׂ
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 ג
 הסיפור על שמעון

סיננתי  "גשם -זה  , ל-תודה לא"
ויצאתי את מפתן ביתי לרחוב החסר 

ברחוב שיחקה הרוח העזה .  אדם
נדמה . בעלים ובשלטים, ברמזורים

נקרעים . כי הם אינם נהנים
מהעצמה שמכה בהם וקֹוִוים אל ימי 

בהם עשו  -ימי החמה  -האתמול 
לא . מלאכתם נאמנה בשקט ובצנעה

טרפתי לתקוותם והפטרתי הצ
תפילה קצרה כי הרוח תישא אותי 
, על כתפיה הרחבות לאורך השדרה

אולי הפעם אצליח לתמלל את 
אקשור , אתפוס את החוויה. דבריה

השתיה -אותה כמו סוס לפני בית
ובידיים מושטות קדימה אכנס 

 .פנימה והופ מייד אקדח לרקתה

ללכת  -כך מנהגי כבר מספר שנים 
אספלט ולזרות אפר  לנכש. סתם

סיגריות לחרוש רחובות ולקצור 
ביום כזה אין אנשים . סמטאות

אנשים אוהבים להישאר . ברחוב
( מי מבחין בהבדל)גשום /בערב קר

לגלוש על , בביתם ולצפות בטלוויזיה
. אני מעדיף ללכת סתם, מקלדתם

הרוח מכה בי בגב ומערערת את 



 סח
 

 

עושה את צעדיי , שיווי משקלי
בגסות , לא כך. קשיםמפותלים ונו

לפתע . ייחלתי שתנהג עמי, שכזו
. תפילה חדשה מתנוססת ברקתי

משתננים בי פרקי , ִלישרים בליבותם
, התפילה תוך כדי טלטול אנא  ואנה

 .והמטים עקלקלותם

, עוגן אחד יש בימי החורף ברחוב
יושב על הספסל , בדמותו של שמעון

על חור . ומבטו המהורהר עמו
כאילו אצבעו של שנראה , בספסל

תחובה , אחד מקבצני השדרה קדחה
מטריה שחורה בקוטר מגרש כדורגל  

קיבל אותה ליום הולדתו השישים  -
וזו  –רחל , מאהובתו משכבר הימים

( כמעט עד ברכיים)מצילה את  זקנו 
ממטר , ואת חליפתו השחורה

חייך וענה כי , פעם לשאלתי. השמים
 דירתו נאה והיא ממש ,אל לי לדאוג

אצבעו מורה לכיוון )כאן בסמוך 
אמר , אבל גשם זה גשם, (דרום

אנשים , בגאווה ופרש ידיו לצדדים
ששים על ( ההדגשה במקור) כמוני

 .כל טיפה כעל כל הון

, דרך כלל אני ישן ורגליי מקופלות
כמו בימים הטובים בחורשת יער 

אולי כדי לחזור , והאוהל נמוך
לשוב לימים ראשונים , אחורה בזמן

ֵהנָּה אולי . כשהגמישות היתה ממני וָּ
בשל אותם פעמים בהם ישבתי בין 

, על קצות האצבעות, חבריי במעגל
כמו עובד בניין ערבי באכילת 
 .צהריים וליחששנו הוראות אחרונות

שינה כזו סימלה עבורי שנת שלווה 
בהתבונני בשמעון בזמן . ובטחון

קומתו , היה אפו הרחב, שיחותינו
הקורנים מגלים לי  הממוצעת  ופניו

כי ודאי גם הוא ישן ורגליו מקופלות 
 .הרי השלווה אחת עמו

מספר פעמים ישבתי לצידו וכל 
סיפר על . עולמו נגלה אליי בדיבורו

רחל וחיוכה אליו כשחזר מהפלגה 
על אף מסעותיו הארוכים , ארוכה



 סט
 

 

סיפר איך נקרע בין . אל מעבר לים
אהבותיו אך ידע כי רחל בעלת כושר 

דיבר . דה ושאב בטחונו מכוחהעמי
בערגה על התחברותו לאנשים 

שתומי עין ' מגוונים באישיותם'
בדברו אליי כאילו דיבר . ושונאי חול
דיבר ואחז בימים , אל עצמו

ואנוכי , הרחוקים כבקרש הצלה
, הייתי המים הרבים מסביב

המשמשים כרקע שקוף לאובייקט 
המרכזי אך מגחיכים את כל 

התרברב . למםהסיטואציה בהיע
בפנים שוחקות בהציגו לראווה את  

משכתי ")ויתורו על הקצף והשצף 
(. "את החבל עד שכבר איים להיקרע

איך , ולא דילג על השנים האחרונות
נהנו על הקרקע המוצקה פה בדירה 

ִלְחשש על פחדיו ( ורהשוב האצבע מ)
 .מאז שהלכה

מי הגשמים הוסיפו למטור בהנאה 
מעגלו של חוני כאילו אימת , גלויה

, סרה מעליהם כבר לפני שבעים שנה
הדוהרים , ורק המים בשולי הכביש

כאילו עצרו עצמם , מכח חוקי הטבע
בין כה )מליפול לתהום הביוב הקרוב 

וצמאו לתהום אחר (  וכה סתום
צעדתי . הקורא לכל צינוריך

, בדילוגים קלים בין השלוליות
כאילו ממתין לרוח שתבצע את 

ן במשחק שקבענו המהלך הראשו
אני לבדי , מסרב להכיר כי כנראה

ספסל "המרחק ביני ל. במשחק הזה
היה מספיק רחוק שלא  "שימון

יבחין בי וריכוזי בניסוח הנכון של 
הנה אני כבר . רב –חווית ההליכה 

בתוך בית השתיה החשוך , בפנים
חציתי .  ואקדחי עוד רגע יעשן עמי

את הכביש במהירות תוך כדי 
ווארון מעיל הגשם שעליי הגבהת צ

לרגע . והתבוננות חפוזה לצדדים
אני בשפה . "מעבר הנהר"אחד אהיה 

אחת של הכביש והוא וכל העולם 
מי יכל לדעת באותו רגע  .באחרת



 ע
 

 

באיזה צד אברהם ובאיזה  כל 
 .העוילם

בבוקר מצאו את המזוקן שרוע כולו 
כמעט , על ספסלו ורגלו רגל ישרה
בו אתמול באותה תנוחה בה צפיתי 

 –לשניות מועטות בין הטיפות 
הבוקר הוסיף בהירות וירוק העצים 
בהק כמסך מחשב מרצד בחדר חשוך 

, שמעון שלי. ואפו חסר רוח חיים –
חסר מהלכים בין העומדים , מלאך
סערה אחזתני . אחד משלהם. האלה

נטמעתי כל כולי בתוך  .ובליבי יבבה
לא בגשם האשם גם , לא. המחשבה

אף לא העצים השורקים  ,לא הספסל
אין זה כי אם . ולא הקור שחדר

החיים העוברים לצידי ואיני מושיט 
 .להם את ידי

  



 עא
 

 

 בחנות הירקות

לאשה , אמר נחוניה" שתים תשעים"
שהחזיקה כובע רחב שוליים ביד 

קח פה את הארגז "וצעק לי , ימין
" וסע עם הכחולה לגברת שונוביץ

אין , שלכאורה, קט קאמל'אחד בז
מחץ תחת ידו , רך בו באזורינוצו

צעד , המחוספסת טומטו בשלה
לכיוון הקופה תוך שהוא ממלמל 

" מה זה הסחורה הזאת", לעברה
בליוויס חמש , והושיט ידו לנחוניה

אפס חמש וגלביה מפוספסת בגווני 
נחוניה שלף . אפור שפג תוקפן

בזריזות את המחוצה מידו של 
הקפיץ אותה מאחורי גבו , קט'הז

לגמרי , ואמר, לכף ידו האחרת הישר
תקנה אצל , לך, לך", בלי עצבנות

" סחורה'י ותפסיק להרוס לי ת'ורג'ג
" ?צהובה'אני יכול לקחת ת"צעקתי 

בהן , נחוניה השיב אחרי כמה שניות
בחן בקפידה את הטומטו והניחה 
בחיוך רווי הסכמה במדף מתחת 

כאילו מדובר במדף הכלים , לדלפק
בסבלנות הממתינים , להגעלה

, לתורם לחזור למעגל כלי הבית
. הוא שאל" ?למאי נפקא מינה"

הפעם , התקרבתי אליו ואמרתי
שאסע לנפוליאון , יש מצב", בשקט

אחר כך והצהובה לוקחת את 
הוא אמר " הנסיעה בלי בעיות

ולקח שלוק מכוס " אה, נפוליאון"
שניצבה תדיר על מתקן , קולה קרה

תקוע לשולחן בשני , פלסטיק
תיכף תספר לי ",  מרים חלודיםמס

שהתחלת גם להתבודד ולצעוק 
ה לאוויר כמו כל האלה 'אבאל

. רק זה חסר לי. שמסתובבים שם
. הוא לקח נשימה" קח קח אותה

שונוביץ התקשרה , רק עוף כבר"
שהכרוב דחוף לה לממולאים של 

נחוניה התבונן בי לוקח " הבת שלה
את המפתחות מסט המתלים 

ו בשביל לדרבן שמאחוריו וכאיל
כשהוא מפנה מבטו , אותי הוסיף



 עב
 

 

לעבר , לקצה הרחוק של החנות
שעברו , באסטת חיילי הקישואים

עליה רק שלוש דקות מהמסדר  
סע מהר ואל , סע", שערכתי לה

 "תשכח לעשות מנחה במניין

כמו כולנו , עבדתי קשה בחנות
ואולי כמו רוב פועלי ', ירקוטנא'ב

ש משש בבוקר ועד שלו. העולם
בימי . חמישה ימים בשבוע, ושלושים

, שישי החורפיים סגרנו בחצות היום
. למרות לחצם של הקונים הצובאים

פעם צחקנו והסברנו לעצמינו 
שנחוניה רוצה לתת לנו הזדמנות 

שהמלאך " אמן"את ה, להכין בשופי
, הרע יסנן בעל כורחו מבין שפתיו

פעם . אינשאללה, בשעת הקידוש
הייתי , רביעילרוב בימי , בשבוע

צריך להגיע כבר בחמש ורבע לפרוק 
, את הסחורה מהטנדר העייף

ששמעתי את ההתנשפויות שלו ועוד 
יותר את הצעקות של תום הרוכב 

עוד בפיתול האחרון של , עליו, עליו
 .רחוב העין

סדר היום בחנות די קבוע ועובר בלי 
בשעות . התפתחויות מסעירות

ק הבוקר אני מתרוצץ ומזיע להברי
כמו סדרן . את הפירות והירקות

מורה לכל אחד מהם את , בתיאטרון
הפדנטיות . המקום המסומן לו

בסידור הירקות באה לי בטבעי ואין 
נחוניה )לי צורך בנדנודים מגבוה 

קשה לי לתת (. כולה מטר שבעים
שמזיזים עשרה תפוחים , לקונים

, בשביל לבחור בסוף את הלא נכון
ומאחרי . לקלקל לי את התפאורה

יפס 'תמיד שניצל צ, סעודת הצהריים
תמיד עם לפחות עובד אחד , וסודה

תמיד בחזית החנות , שמצטרף אליי
עם הפנים לרחוב הסואן כשהשמש 

עליי , כמו שומרת ראש, שומרת
נהג שודים  -וניצבת לפניי 

היחידי בצוות , הי. בשליחויות
יותר משתי , שאחרי הרבה חודשים



 עג
 

 

אפילו  בדיל לא קיבל , כפות ידיים
 .כבוד. רפורט

הייתי גם אני בסוף יום , דרך כלל
בין ההמונים העטים אל , מתיש
משזף מקרצף ומקלס את , הנהר
השתמשתי באפליקציה . הגוף

, שכוחה בריבוי המשתמשים בה
שהציגה את הצפיפות של האנשים 
באזורים השונים על קו החוף ואף 
, הציעה נקודות רחצה אופטימליות

הגדרות האישיות על בסיס ה
השתמשתי בה מדי פעם . שקינפגת

אם לא . למצוא איזור דליל באדם
, הייתי מעלה בחכתי משהו קרוב

הרחוק , הייתי מרחיק עד נפוליאון
כחמש עשרה אלף אמות ממרכז 

שם הייתי סמוך ובטוח שלא . העיר
שירי פופ רועשים , אשמע למשל

מהרמקולים הפזורים במרחקים לא 
לאורך קו , ניחוקיים אחד מהש

מזרחה לנפוליאון היתה . החוף
שנסחפה , חורשת עצי תפוז ננסי

ממורדות ההר והגיעה עד לקצה 
תמיד דמיינתי שאם אתבונן . החוף

אראה את אותו , על האזור מגבוה
ולשונו , אחד שלקח ביס מפלפל יבש
בלה , המשתרבבת ומתאדמת

מלזעוק די ולא נרגעת עד שהיא 
 .נטבלת בכוס מים קרים

ה בחנות לא השתמשו בשום 'החבר
אפליקציה כשירדו לנהר ופשוט פנו 
אל האגן המרכזי של החוף בנסיון 

אינני זוכר מתי . למצוא מזור מהחום
רחצנו באותה פיסת , בפעם האחרונה

שבגללה , זו כנראה הסיבה. חוף
אפעס נלחץ מכל הקטע שאני , נחוניה

יגן , בורח כל פעם לנפוליאון ונחשף
לצעקות הטאטע שיצאו , האל וינצור

, מפי גברים בכיפות לבנות וענקיות
 .מהדהדים במעלה החורשה

נחוניה הוא יעני הבוס , שווה להבין
אבל הרבה לפני זה הוא דוד , שלי
הוא תמיד מספר . אח של אמא, שלי
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, אמרה לו פעם, ליאל, שאמא שלי
אל תיטוש 'ש, שכתוב בפוסקים

הוא לא רק חיוב על ' תורת אימך
המצווה שלא ליטוש מנהגי  האדם

, אלא שיש  אף חובה, אימותיו
על הסביבה הקרובה , רמוזה בדברים

לו ובודאי על הסביבה המסונפת 
להשתדל שיתקיים ( הוא -קרי), לאם

 –קרי )אל תיטוש בקרובים להם 
הוא חש את , אז מה לעשות(. אני

. רובץ בין כתפיו, כובד אחריותו עליי
ה אצרף כאן מקר, בהערת אגב

כדרך , שקרה לאחר סיום הכתיבה
בפרשת , שעשה משה רבינו בתורתו

, הרי יש לומר. בנות צלופחד
שההלכה היוצאת , לכאורה

מהמקרה הפרטי שלהן נכתבה 
בתורה רק לאחר שהן שאלו אותה 
ומי יודע אם היתה נכתבת אלמלא 

, ובכן. בחרו הבנות לשאול אותה
הרבנית ליאל מערבי )נתתי לאימי 

וא את התיבות הפזורות לקר( ו"יצ
היא קראה . כאן לפני שאשלח אותם

, הינהנה בראשה( יש לומר, את הכל)
ולפני ארוחת הערב הניחה מתחת 
לצלחת שלי פתק בכתב ידה וזה 

ד "ז יו"וראו באריכות בט: "לשונו
ומה שהקשה ' ק ח"א ס"רמ' סי

". ל"בנקודות הכסף על אתר ואכמ
אינני סבור שהיה בהנחת הפתק 

, אבל הנה, לציון הדבריםבקשה 
. ק"ודו. נדמה כי נתתי לה את הבמה

אחזור עתה , ברשות כל המסובים
 .לשדירה המרכזית של סיפורי

מספר שבועות לאחר פגישה של 
שהציג את עצמו , נחוניה עם בחור

כמקצוען מספר אחד בארץ בקידום 
ההזמנות מהאתר קפצו , אתרים

ולאט לאט תפסו נתח משמעותי 
אני לא הפסקתי . מנותמסך כל ההז

במבט לאחור , לשכנע את עצמי
, מתוך הכחשה אינסופית

שלקחתי על עצמי , שלמתכונים
כל ), להעלות לאתר, כפרויקט
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. המתכונים אותנטיים לגמרי
ליקטתי אותם מתוך סדרה של 

ידועות , שיחות נפש עם סבתות
גם היה יד (  ברחבי ההר, בתחומן

  .ושן ורגל בעליית המכירות

חלתי לעבוד באופן מסודר כשהת
שלוש , נדמה לי, וקבוע בחנות לפני

היה לנחוניה טנדר , ומשהו שנים
איתו , אחד עם שתי קומות לארגזים

אבל מרגע . חילקנו את הסחורה
שנכנס הקטע של הצורך בשליחויות 

קלטנו שעדיף למצוא , להילוך רביעי
שיטה אחרת ועלינו על הרעיון של 

בנינו את  ככה. כמה מכוניות קטנות
שיפצנו להם את . סטים'הצי של הג

, המאחורה של המושבים יפה יפה
שיתאים לאופנת הארגזים ומאז הם 

, נכון להיום, הצי של נחוניה. איתנו
אדומה . סטים קטנים'מונה שלושה ג

, הכחולה צולעת. כחולה וצהובה
האדומה יום מזל ויום בצל והצהובה 

ה היו 'החבר. יחסית קליברית
בהתחלה מהשיטה כי כשיש מרוצים 

, רבים פחות על תור מי, כמה רכבים
אוסמוזת . לא לצאת לשליחות

הטיפים הורידה לחצים ועשתה 
, ס'אך תכל. לכולם הרגשה טובה

כבר לא עפנו על , אחרי זמן
כי אנשי , השליחויות שבאו מהרשת

באים , איך אני אגיד, הרשת האלה
הם באים בגלל המחיר . לא לשמה

טיפים שלהם משפשפים ובגלל זה ה
 .וזו לא גוזמא. את הרצפה

אני זוכר איך בימים הראשונים של 
נחוניה השתגע בתוך כותונת , השינוי

. הפסים שלו מאיך שהחנות נראית
הוא לא יכל לסבול שהפירות לא 

התאהב , איך לא, אך מצד שני. פלס
אחרי זמן קצר . בתקתוק הקופה

ומחשבה ארוכה הוא פתר את 
 -שתים "יסח  את חוק ההפרדוקס ונ

שמרתק לכל , "אחד עשר ושלושים
סטים 'שני ג( כך לשון החוק)הפחות 
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ובא . לחנות עד אחת עשרה וחצי
 .לנחוניה גואל

, נסעתי בקלילות לגברת שונוביץ
מתמרן בין הרחובות הצרים ולא 
מתפתה לרחובות שזורמים לכיכר 

לי יש . אס זה לעצלנים.פי.י'ג. העיר
כמו של הנהגי  ,בראש מפות דרך
שמגיעות לכל , מוניות של פעם

. נקודה בעיר בלי לעבור ברמזור אחד
אך , הגעתי למקום תוך עשרים דקות

. שרפתי זמן רב בחיפוש אחר חניה
לבסוף החניתי את המכונית במקביל 

. שני רחובות במעלה ההר, לשונוביץ
הארגז על , הגעתי לביתה נשוף כולי

בסבר , כתפי והיא קיבלה אותי ככה
שערה הלבן אסוף . פנים יפות ובחיוך
כמו פטרית יער , כרגיל בקפידה

הנחתי את הארגז על השיש . טריה
היא כיבדה אותי בעוגיה . במטבח

וליהגה על הממולאים שהיא עומדת 
השעה שתים , חשבתי לעצמי. להכין

ארד , ארבעים אז איך שאגמור איתה
ביציאה . עם הצהובה לחוף

ב לחפיסת הספקתי לסר, מהמטבח
פרלינים עייפה ומוכרת ולעוד נסיון 
להצגת אלבום תמונות של חתונת 

, על סף הדלת היא החליקה. ביתה
לזה לא . שתי לירות לתוך ידי, כרגיל

 .סירבתי

ידיי , ירדתי למטה והסתובבתי
נותן לרוח , ברחוב המשופע, בכיסים

שום מחשבה . מזרחית ללוות אותי
בפינת אחד . לא תקפה אותי

ובות ראיתי בניין ציבורי ריבועי הרח
בקצהו היה . רטוב-מלט-בצבע אפור

כבר ". בית מרחץ"תלוי שלט עץ קטן 
הנהר . שנים שלא פקדתי בתי מרחץ

היה לי לידיד ולרע ומה לי כי אבגוד 
. מדוע זה אלך ואהיה לעם אחר. בו

 -אל נורא עלילה  -ותראה מה זה 
סובב אותי , איך בלי לנקוף זרתו

צעדתי על קו היקף . אצבעוהשלט על 
. הבניין לאורך שביל אספלט צר
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שצהלו על , שיחי רוזמרין גבוהים
פרחו בצורה , הביקור הבלתי צפוי

מבוקרת בסמוך לשביל ושימשו 
שהיה , בקיר הצפוני. כמסמני גבול

, ממש במרכזו, מוסתר מהרחוב
דפקתי . מצאתי דלת עץ כהה וגבוהה

. לא נשמע קול. עליה בצלצל ברזל
יש שם , הי", אמרתי בקול גדול

והובכתי מהיכולת ככה " מישהו
. ניסיתי שוב, "הלו. "לצעוק לדלת 

מי , והרגשתי כאילו אני צועק לשוא
, לחצתי את הידית כלפי מטה? ישמע

נותן לכף ידי את הזמן הדרוש לה 
הדלת . להפרשת מעט זיעה קרה

רצועת . אך נעה פנימה, חרקה קלות
אל תוך חלל אור נדחקה יחד איתי 

 .הבית

נמצאתי באולם גדול עם תקרה 
. גבוהה ומספר עמודים גליליים

בלאטות עשרים על עשרים מאוירות 
העלו לפניי תמונות מבית המשפחה 

. טרם כבשנו את ההר, הישן שלנו
משהו בצפיפות שלהם שהתבלט על 

לקח אותי , פני האולם רחב  הידיים
כשאמא עוד , לימים לא רחוקים מדי

אחרי תנועות ידיה ההרמוניות עקבה 
. המפסלות קציצות רכות, של סבתא

צמודה , המים שלטו בשכבה דקה
, לקרקע ובשכבה דקה עוד יותר

, רבים בקרו כאן לפניי, אכן. למעלה
האם כולם ? הלכולם חרקה הדלת

עקבו במבטם אחר המים העולים 
ריח כלור מעורב בזיעה נדף ? ויורדים

. דנזהרתי שלא למעו. מהקירות
חשתי איך האומץ בכבודו ובעצמו 

לשמונה , נשבעתי לעצמי. בא לבקרני
דקות תמימות אזרוק עצמי אל 

, בלי ירקות. החדרים הלא נודעים
הלאה , בלי נחוניה וחנותו

הנחתי ידיי מאחורי . השליחויות
, כף יד אוחזת במרפק חברתה, הגב

, אולי ברבי עקיבא, כמו אחד שהולך
הבית מוקמו  חלונות. ועיתותיו בידו

עשויים זכוכית , בשליש העליון
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, סמיך וגבישי, האור. מלוכלכת וצרה
חדר פנימה בזוית טרום שקיעה ונזל 

. תוך כדי איבוד כוחו, מטה באיטיות
בגובה העיניים כבר לא נותר ממנו 

צילם הרך של . דבר מלבד אבק
על , כמו עמודי שמשון, העמודים נפל

חב הארץ וחילק את האולם בקווי רו
על קירות הבית היו זרועים . רחבים

דמיינתי . כוסות שמן על מתלי פלדה
מדשדשים , את פתילות המשי

מאירים , בשמן זית, ממותנם ומטה
ביקשתי . את האולם באור יקרות

, לא אתן לבית זה. להיות מרוכז
לאפשר לי לעזבו לפני שאקח ממנו 

המשכתי לצעוד אנה . כל מה שניתן
פנה כלפי ראשי מו, ואנה בחדר

. מפעם לפעם נתקלתי בעמוד. מעלה
, במהלך הצעידה. דחפתי אותו חזרה

קרה וכמעט החלקתי על הרצפה 
. בשל תיק או מגבת שנשכחו, החלקה

שקיומם הודאי , בין גלי השקט
, כמעט גרם לי לפנות אליהם בשאלה

כאילו מן , שמעתי בת קול  קוראת
עוסקת , הבטחה, הדף המונח לפניה

לאט . לבנה מן הרחצה בעליית הנפש
לאט התמעטו ההיתקלויות ואף 
יכלתי לראות את דלת העץ הקלופה 

מובילה לאולם , הפרופה הזקופה
נמצא החלק של , שיערתי, שם. הבא

התאמנתי . המרחץ בבית הזה
בדחיית סיפוקים למשך מספר דקות 

, בהתרגשות מה, ואז ניגשתי, נוספות
הצצתי פנימה לחדר . אל הדלת

אילו מדובר בסליק סודי כ, הפנימי
אי אז , י"ואני חבר מן המנין בלח

הצצתי ומיד . בשנות הארבעים
, לבסוף. החזרתי פניי במין פחד

רצועת . מצאתי כח ועברתי את הסף
שבאולם החיצוני  עוד ריחפה , האור

החושך הלך . נמוגה, בחלל העליון
כמו היה שישה בכרס , והתרבה

. צעדיי הפכו להיות מדודים. אחת
קבעתי בעצמי את . שריריי רפויים
הלכתי לאורך . קצב ההליכה

הפעם , לדעת את המקום, הקירות
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מרבית . הסיד קלוף. בכפות ידיי
צמודים , למרבה המזל, הספסלים

פלג . לקירות ואפשרו ללכת בנוחות
חשתי . גופי העליון מוטה קדימה

עליהם נתלו  -בידיי כמה ווים 
 בנקודה מסוימת בה יכלתי. בגדים

לראות את השתקפויות המים 
נצמדתי עם שוק . נעצרתי, בבהירות

שלא לאבד , ימין לאחד הספסלים
את מיקומי במרחב ופשטתי בגדיי 

מנסה לזכור את מיקום . במין בושה
על הנהר . האנקול עליו אתלה בגדיי
אם מעט , נטמע אתה באנשים סביבך

ותמיד אפשר למצוא , הם ואם הרבה
. או שתיים אדם להחליף איתו מילה

מה , סליחה"-אין צורך ביותר מ
, תגידי", "מה המצב גבר", "השעה

על  מנת לחוש " ?מתי סוגרים כאן
, ואילו כאן. חלק מהקיום האנושי

. מעביר תחושה של בדידות, השקט
סוגרים את מי שנקלע אל , הקירות
שהידיים , במין בועת גומי, בינהם

המושטות לכל כיוון יכולות רק 
. צורתה אך לא לפורצה להגמיש את

היה . בלשתי סביב מחפש עין זרה
ההבל . אד עלה מן הארץ. חם ושקט

. נכנס בריאותיי ויצא בדמות ענן
בריכת המים האליפטית התפרסה 

, נקודת כניסה אחת. לכל רוחב החדר
בדמות גרם מדרגות ברזל כסוף וקר 

כאילו הבריכה מצאה . הוביל לתוכה
א בהוצאת לשון לכל הב, תיקון
לכל מי שמטפורת הלשון , אליה

פסעתי לכיוון המדרגות . בערה בו
ידיי שומרות על , עקב בצד אגודל

אחזתי בשני צידי . שיווי משקל
אף , המעקה וירדתי אל המים עירום

, אלי שבשמים ובארץ. בלי שעון לידי
בארץ , עשה שמה שלא קורה כאן

. לא יגמר לעולם, הפלאות
יתי שה. טמפרטורת המים נעמה לי

מהרהר בין ציפה , במים שעה ארוכה
באיזו דרך עלי לנקוט , לצלילה

כשייתם הזמן ויהיה עליי לשוב אל 
 .המדרגות


