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כפר רותם
סיפור בהמשכים – פרק -2-
תקציר הפרקים הקודמים :אחרי שנשבעה לבוס שלה לצאת משם בחזרה בזמן ,טל ,28 ,נוסעת ללוויית אמה של חברת ילדותה ,אוריין,
במושב הולדתה בו לא ביקרה  10שנים .היא פוגשת מחדש את חבריי נעוריה ,נירה ,דודי ותומר ומגלה כי דודי חזר בתשובה.

...
עודם עומדים בדלת ,יניב וטל נבהלים למשמע צווחה חדה .אוריין ,בת גילה של טל ,ממהרת בהתרגשות לדלת.
היא מתנפלת על טל ההמומה בצווחות,חיבוקים ונשיקות . .טל מאדימה ונראית המומה אך אוריין כולה אומרת
אושר ועליצות.
 "את נשארת כאן! את לא זזה מפה! את בת ערובה כאן!"טל מחייכת בבהלה.
טל מקולחת ,מסדרת את המיטה עם אוריין .יניב עומד ומסתכל עליהן מהדלת .למבטה השואל של אוריין הוא מחייך
חיוך לא שמח והולך .טל מסתכלת בחלון ,דרכו נראה מרחוק בית הקברות של המושב.
 "שכחתי כמה קר כאן".אוריין שלבושה בשמלה קיצית מחייכת .טל שואפת מהמשאף שלה.
 "לא היה לי התקף כבר שנה .זה משהו פה .ידעתי שרק אני אתקרב לפה זה יתחיל".אוריין מביטה עליה במבט ארוך ארוך ,עד שטל חשה את לחייה מאדימות.
 "תתביישי לך לנתק ככה קשר".טל מחייכת חיוך אשם .אוריין צוחקת ונותנת לה בצחוק סטירה של חיבה.
 "יש לי מה לספר לך .לילה טוב" .היא אומרת וכמעט מבלי לחכות לתגובה פונה לדלת ויוצאת .טל נשארת לבדה.בחשמל מאירה מנורה נגד יתושים ,מעוצבת בצורת כוכב .על הקיר מראה מלבנית רחבה שהשוכב במיטה משתקף
בתוכה .טל בוחנת קצת את דמותה במראה ואח"כ נשכבת במיטה .כעבור רגע היא מתרוממת ומניחה את המשאף
והכדורים בהישג ידה ונשכבת בחזרה.
טל מעיפה עוד מבט מהמיטה במראה שלימינה .לשמאלה החלון עם נוף בית הקברות ועל הקיר מולה תלויה תמונה
קטנה של יניב ואוריין מחובקים .טל מכבה את האור ונשכבה במיטה לישון .בית הקברות נשקף מהחלון .טל עצמה
עיניים.
כרוח עקשנית ,הצוברת כוח עד שתהיה לסערה ,החלו יללות תנים להישמע מבחוץ.
""1997
תקרה נמוכה ,אפורה ומחוספסת שעובש שחור מכסה אותה בכעין יד עכבישית מאיימת .טל שכובה על הרצפה
הבלתי מרוצפת .נשמתה חנוקה והיא שואפת במאמץ ממשאף .עוד שאיפה ועוד שאיפה ונשימתה נותרת מקוטעת
ושורקנית .טל מעיפה מבט סביבה .סביב שרועים גופות של נערים רדומים .תומר ,כעת בן  20ושיער ראשו מלא,
נראה בכאילו גווע ומת בפה פתוח .דודי ,בלתי ניתן לזיהוי בהיעדר זקן ובשיערו המחומצן לבלונד .אוריין ונירה
ישנות ללא תזוזה .טל מחזירה מבט אל התקרה הנמוכה .היא מפשפשת ומושכת אל עצמה גיליון "פנאי פלוס"
מקומט .טל מנסה להתרכז בו שעה שהיא מתאמצת לייצב את נשימתה .לפחות הוא מסתיר ממנה את התקרה
הנמוכה והחונקת .טל מדפדפת עד שהיא נעצרת במודעות הסקס .שם מתמקד מבטה במדור ההיכרויות" .גאים",
"דו מיניים" "לסביות" .טל קוראת את ההודעות :הבעת סלידה מתפשטת על פניה אך היא ממשיכה לקרוא בדבקות.
לבסוף כמו הגדיש המודעות את הסאה היא זורקת ממנה את הגיליון קמה ויוצאת החוצה .בדרכה פוסעת צעד מעל
גוף מצונף של נערה הישנה בפינה,במרחק מה מהאחרים .שמה של נערה זו הוא רותם.
שקט מוחלט מקדם את פניה של טל בחוץ .העולם כולו כמו עצר מלכת הלילה .מולה נפרש בית הקברות שהעצים
סביבו כמו אוצרים בינהם חשיכה שחורה ואפלה מכול .תן רחוק מיילל .טל נושמת ארוכות ונושפת .השנה היא
 1997אך טל בת ה 18-נראית כמעט בדיוק כשתראה בגיל עשרים ושמונה .בעוד נשימתה ממאנת להסתדר היא
מעתיקה מבטה אל האופק .אף הוא שחור משחור וחשוך אך אורות עיר רחוקים הנוצצים בו מרחוק נראים ממש
ככוכבים צבעוניים .כשטל שוקעת במראה האורות הרחוקים ,נשמתה אט אט שבה למסלולה ומסתדרת.
הבית של טל גדול ויפה .מולו ,במרפסת ביתו ,יושב ארזי ,השכן בן השבעים ובוהה באוויר .הוא וטל מחליפים הנהוני
ברכה .ליד דלת הבית של טל שרוע חתול .למרבה הזוועה עיניו נראות כאילו נעקרו ובמקומן יש זוג צלקות מכוער.
בשל עיוורונו הוא סורק ובולש ללא הרף על סביבותיו ,נבהל ,מכל רשרוש עלים .טל מרימה אותו ונותנת לו נשיקה על
הראש .היא נכנסת הביתה מחובקת עם החתול .הבית יפה גם בפנים ומלא צעקות רמות .אך ניכר שטל מורגלת
אליהן ואינה נותנת עליהן את דעתה .זהו אבא של טל ,גבר גדל גוף כבן  55שקולו עבה ורועם .הוא עסוק בויכוח
סוער בטלפון.

"לא ! אם מחלקים את החוב בין כולם אז יש אנשים שמשלמים הלוואות שהם בכלל לא לקחו! אבל מה פתאום?!
השמיטה מיועדת למי שהוא במצוקה לא למי שקנה כמה שיותר ולא שילם! אז זה בדיוק מה שאני אומר! שצריך
להעריך את זה לפי המצב הכלכלי של כל משק ,לא סתם לקחת כסף מאנשים!! שקולניק ,שקולניק ! אתה לא מבין?"
קולו העמום בטלפון של שקולניק נשמע נזעם.
בסלון עומדת טלוויזיה המונחת על כן מעוצב כעמוד מעוטר ,עובדה הגורמת לה להיראות כמזבח .דרכה נשקף ערוץ
 2החדש ,אלא שהתמונה מקוטעת ומשובשת .שלג ותמונות דמויות רוחות מהתחנות הערביות השכנות חולפים על
המסך לפרקים כרוחות רפאים..
"שקולניק ...שקולניק! זה לא ייתכן ש -בסדר .בסדר .שלום" .דומה שהשיחה הסתיימה בכי רע .אביה של טל סוגר
את השפופרת וקופא כפסל .שקוע במחשבות סוערות .הטלפון מצלצל אך הוא שקוע בעצמו ואינו עונה .טל מרימה
את השפופרת .מהעבר השני נמצאת אישה צעירה כבת  ,29בשם שרון .היא מתקשרת בענייניי מודעה שתלתה טל,
מחפשת שיעורים פרטיים לבתה בת השש.
"בטח .אני אביא לך את החומר שלי .תוכלי לראות .את יכולה גם להתקשר לרגב או לפרידלנסקי ,לימדתי אצליהם
את הבת הקטנה ....כן ....בת כמה היא?".
השתיים קובעות בינהן פגישה והשיחה מסתיימת כשטל מרוצה .היא סוגרת את השפופרת ונפנית ללטף בעליצות
עם החתול העיוור ,שעה האב עודו קפוא כפסל ליד הטלפון ,שקוע בסערה פנימית ,לועס את קצות אצבעותיו ועיניו
פעורות ובוהות ניכחה.
יללות תנים נישאות באוויר .טל וחבריה עושים דרכם בעלייה אל בית הקברות .הקור מייצר אדים בנשימתם אבל
כולם בבגדים קצרים וכמו אינם חשים בו .רק רותם ,המשתרכת מאחור ,לבושה ארוך ומחבקת את עצמה .טל שותה
לגימה ארוכה מפחית קולה ואז לוקחת שאיפה עמוקה מהמשאף .החבורה נכנסת לבית הקברות וצועדת בין
הקברים הזוהרים בלובנם בחושך .יד מחליקה על כתפה של טל .זה תומר .הוא נראה נרגש וגאה.
"התקבלתי למכינה הקדם צבאית".
טל מתרגשת באמת.
"באמת? מזל טוב! אמרתי לך! נכון אמרתי לך?"
"אמרת".
תומר מחייך בגאווה .הם תוקעים כף בהתרגשות.
" את רואה? אוטוטו אני יוצא מפה .תכף גם את".
עוד המילים האלה על שפתיו ותומר מועד בבת אחת ומשתטח על קבר טרי .טל קוראת בבהלה .נירה פורצת
בצחוק .טל חשה אליו.
"אתה בסדר? !"
תומר מנער את האדמה שדבקה בבגדיו.
"אוח ...שיט .אוי ויי".
שלט הקבר נעקר ונשבר .כולם מנסים לתקוע אותו ונכשלים .הם בורחים צוחקים .רק דודי נראה מתוסכל .הוא
מתעכב אחרון בניסיון עקר ליישר את השלט ולבסוף ,כעין פיצוי ,הוא מניח פרח קטן שקטף על תלולית הקבר ליד
השלט השבור ,קד לקבר במבוכה כפי שקדים לזר וממהר להדביק את חבריו.
פרצוף רפאים גדול מעטר את המצבה הגדולה והשחורה שהחברים מתאספים סביבה ,מתחתיו תבליט מסותת
למשעי של כפות ידיים שנדמה שעוד רגע יקבלו חיים וינועו .הכתובת אומרת :אלעזר יהושע ,בן דור המייסדים
 .1927-1994טל מתיישבת על אחד הקברים הסמוכים ונעזרת במשאף שלה .היא מניחה את הפחית לצידה ,על
הקבר .דודי מאיר על פניו בפנס ומקריא מדף.
"דבר המרכז  11באפריל  :1951רוב הציבור אינו מודע לנעשה בבית הקברות בזמן האחרון .אין לוויה שאינה
מעורבת באיזו שערורייה .השיא היה בלוויה האחרונה שבה נכרה הקבר שלוש פעמים! פעם בגלל שדופנותיו קרסו
פנימה ,פעם בגלל קרבה לשכן ופעם בגלל שורת קברים ששקעה והתעקמה לאחר החפירה".
תומר מתחיל ליילל ולחקות קולות של רוחות רפאים.
"הם קמים! הם קמים ורוצים לעזוב את החור הזה!"
החברים צוחקים ומהסים אותו .טל צוחקת גם היא .אבל עוד בת הצחוק על שפתיה היא רואה דמות דקה לבושה
שחורים שנדמה שכמו נולדה והגיחה פתאום מהחושך היצוק .היא קרבה בכיוונה .עורה לבן ,ופניה כמו מעוותים .טל
שוכחת מפחית הקולה שלה וממהרת לקום ולהיצמד אל חבריה בפחד .החברים שקועים בסיפורו של דודי.רק רותם
מסתכלת לכיוון הדמות המחרידה וניכר שהבחינה בו אך בניגוד לטל היא אינה מסבה פניה בפחד אלא מביטה בה.
" ...ימים יפים יותר ידע בית הקברות עד שבשנת  ,71הועבר לראש הגבעה לטובת הרחבת המושב .בעקבות
התזוזה והשינויים הגיאולוגים באדמה ,החלו צצים מאז בחלק מחצרות הבתים שרידי הקברים שנותרו מאחור
ושמעליהם נבנה ליבו החדש של הכפר"...
תומר מתחיל לצחוק" .בחייאת דודי ,אי אפשר להקריא את זה לכיתה ד' .אני משתין פה מפחד".
ולפתע נפלטת צעקה מפיו וכולם משתתקים באימה .הדמות השחורה הצטרפה אליהם .זהו חרדי זקן שכיעורו
מעורר חלחלה .הוא נראה כקריקטורה אנטישמית גרוטסקית שהוערה לחיים.

-המשך בגיליון הבא-

