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 דרמת מתח פסיכולוגית מאת עינב בר -הנוסעת בזמן מכפר רותם 

, חוזרת לכפר בו גדלה ובו הואשמה באחריות למותה של בת כיתתה. לצד 34טל, בת 
 ,מתעכבת לשהות בכפרככל שהיא והזיכרונות שצפים, דמות המתה מתחילה לרדוף אותה 

 .לא ברור אם תצליח שוב לצאת ממנו
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אמרו שסוף , 2012 יתההשנה הי בהביטה סביבה נגלה לה מחדש עולם ששכחה על קיומו.

הצומת המוכר של הכביש הבינעירוני הריק, בעמק המוקף הנה העולם יגיע בשנה הזו. 

הרים, התפתח ורומזר בעשור מאז הייתה שם וכעת נראה כאילו שתל מישהו יער חשמלי 

האזור ובישר בקדרות "בית קברות", מצביע לכיוון  בתוך כל הירוק. שלט בודד סימן את

של הכפר. מעבר לכביש, כנקודה אשר קפאה בזמן, ניצבה תחנת אבן ישנה ומרובעת, 

שאין למצוא כבר בדרכים ודומה בעצמה למציבה. את לב השדות השטוחים שלמרגלות 

 צר, סדוק ומצולק המוביל אל תוך הכפר. אסבסט ההרים פילח כביש 

באלה חשה לפתע מועקה זוחלת אל גרונה, כאילו לפתה אותו יד. לכן נטלה בהביטה 

. מיכאל ניסה הכל כדי שלא תיסע שזמן רב לא נזקקה להם כדור אחד ושאפה מהמשאף

לכאן, דווקא עכשיו, לפני המצגת החשובה, היא נשבעה לו שתצא משם בזמן ונסעה 

ק ללא הרף ולעבוד על לתקתכל הדרך רק כדי שתוכל במקום במכונית באוטובוס 

המצגת ושלל הגרפים המסובכים, וזכר מיכאל ייגע אותה כל הדרך ולכן לא נתנה 

מחשבתה אלא לרגע שתצא משם והכל יהיה צריך להיות מוכן. אבל פתאום תנומה 

מוזרה נפלה עליה, עד שפקחה עיניים והנה היא כאן, התחושה הייתה כמו של מסע 

 בזמן.

ת; מכונית ישנה וחבוטה, שצבעה הכהה רק הדגיש את האבק לא הרבה היה עליה לחכו

, עת עמדה בתחנה נזכרה בלי לחשובהרימה יד לסמן לה שעליה, האטה וצפצפה לה. טל 

אין בו איך היה זה פעם טבע אצלה לתפוס טרמפ מהכביש הראשי אל תוך המושב ש

תוך ואולם,  .מגיע אליו זולת כביש האסבסט הרעילואף כביש כמעט אינו  אוטובוסים

התחרטה על כך. כי המכונית האטה בהיסוס ונעה כבר הבלימה המוזרה של המכונית 

כאדם שיכור אשר איבד כיוון. לבסוף עצרה במרחק מופרז וצפצפה להודיע על נכונותה. 

ואז פגשה  טל מיהרה אליה למרות שליבה שקע לרגע מפני מה אשר אולי נמצא בה.

ישב ללא נוע במושב הקדמי תוך שהוא מפנה אליה ש, חרדי צעיר לבוש שחוריםאותו: 

 חיוך כה קפוא ומוזר עד שנרתעה ואמרה לסגור עליו את דלת המכונית. 

 אינה מכירה חרדים, אז מי החרדי הזה המחייך אליה כמי שכפאו השד? 
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 הנהג ראה שהיא נסוגה וקרא. 

 "טל, טל! זה דודי! זה דודי! זה אני!"

זה לנער שהכירה. השנים נטלו את אבל כמה לא דומה האיש ה "דודי?" את הקול זיהתה,

נו הנערי עד שבמבט ראשון נדמה היה לה שאיש בן חמישים יושב מולה, ולא בחור ח

. שיערו שהיה תמיד מחומצן לצהוב 30מלאו לו  לפני שנים אחדותרק צעיר בן גילה, ש

ם ועבים. היא לא לוהט כשהכירו, שחור עתה משחור וגולש על כתפיו בתלתלים כבדי

 ךידעה מה לאמר ולכן לפני שהיה סיפק בידה לחשוב, אמרה לחבק אותו. והנה התרכ

. דודי צחק בהתרגשות, אבל בה בעת נרתע ולבסוף נסוג, סמוק ונבוך, חיוכו הקפוא

 וסימן לה שהוא שומר נגיעה.

 

 חורים. במראה של המכונית הנוסעת השתקפו רק עיניו של דודי, ללא הזקן והבגדים הש

 "במה זכינו לכבוד?" שאל.

 "ההלוויה" אמרה, ולא היה צורך שתוסיף. דודי הרצין והנהן בקדרות. 

 " כן"

היטב. בינה לבין עצמה תהתה  אותושתיקה השתררה לרגע במכונית. בסתר, טל סקרה 

. פניו של דודי היו קודרות אך כששם לב שטל מסתכלת עליו חייך אליה, וגם השתגעאם 

עמוקה. דודי זרות  ביניהםעמדה מכאיבים לשרירי הפנים. החיוכים מאולצים ו. היא אלי

"זה הרכב של הבית שבר לבסוף את השתיקה וסיפר לה כי הוא המכין לקבורה בכפר. 

 קברות. במקום הטרקטור. ריתכו לוחות לסגור את הקבינה וסוחבים בצורה מכובדת.

 ."יחסית מכובדת

  בטרם הספיקה לרסן את זוועתה."קברן?" השאלה נפלטה לטל 

 שטיפה. בעיקר שטיפה. את יודעת"ההכנה, ה. סניטר"

מוזרה הייתה לה הופעתו. זרה ו. כל כך זה אפילו גרוע יותר. טל התקשתה לעכל זאת

שה כל לו היה מתגלה אליה בדמותו הישנה הייתה נסערת. מאז עזיבתה גיר אבל גם

שמוזר היה לה להיווכח כי הוא כדי כך עד  פעם אחת מחשבה עליו ולא הגתה בו אפילו

 בכל זאת בין החיים. 
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 "איך אתה... כאילו, איך אתה... זה לא קשה לך?"

 " אמר דודי.הפעם הראשונה מאוד קשה"

 "כמה זמן אתה כבר...? התגייסת?"

 אבל לפני שהתגייסו היה זה כש.... דודי שתק ולא השיב.

מחומצן ערו עוד היה יבפעם האחרונה... שמתי הפעם האחרונה שראתה אותו? אה כן, 

, והיא נדהמה מהשורשים השחורים אשר צמחו תחתיו. היא לא תשכח זאת בהיר צהובל

השתדלה. את הזיכרון הזה הטמינה איפשהו בחדרים האחוריים של מוחה לעולם גם אם 

 .ולא ניגשה אליהם יותר אף פעם

הליכה. טל יצאה מהרכב וחייכה דודי נעצר בכניסה אל הכפר, מכאן הכל הוא במרחק 

שוב חברים, שהביטו זה בזה בהתרגשות היו אליו. הנה לרגע התפוגג המתח והיא ודודי 

 הפגישה המחודשת. טל הסתכלה שוב על הפנים המזוקנות והבגדים השחורים.

ועוד פעם, בלי אמרה לו  "אכנס לכפר אני אפגוש אותך האמיתי"זה לא אתה. כשאני 

 והיא מיהרה לעזוב את ידו במבוכה. שוב בידו לפרידה. דודי המחייך קפאלחשוב, תפסה 

 "סליחה. אם תלך לגיהינום תגיד להם שזה באשמתי."

 כנשוך נחש.  שםנסע והתרחק מלחץ רגלו על הגז ודודי צחק אבל היה נדמה ש

עם עזיבת המכונית, נחשף לעיניה מראה תן צלוב על מוט בשדה. הגווייה מוסמרה 

 אל הקרש ויד זדונית ריססה אותה בגרפיטי אדום ותחבה מקלות לתוך הבשרישירות 

היא לא תהתה לאיזה צורך הוא תלוי כך כי זכרה מראות כאלה  ?ילדים. המרקיב

מילדותה ומעולם לא הרהרה מה פתאום לנסות ולגרש תנים בשיטה שמגרשים עורבים, 

נס אל תוך הכפר כשפנתה להיכשבעזרת נבלה של בן מינם. אבל דיי היה במראה הזה כדי 

 תיה נמחק.החיוך שעמד על שפ

*** 

בתוך העולם אשר היה מכורתה. עודה צועדת וקרבה אל ראשוני זרה מוזר היה לצעוד 

 הבתים לידם גדלה, נישאה וקידמה את פניה צעקה צרודה:

 "עופו מפה! בני זונות, תעופו מפה!!"
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, מקריח ולא מגולח, נקרה על דרכה, כשהוא צועק לחייו שלושיםה בשנותמגודל גבר 

 כמשוגע על שני ילדים כבני עשר. 

"תעופו מפה! תסתלקו מפה!! אם אני תופס אותכם אני הורג אותכם!! אני הורג 

 אותכם!"

 הילדים ברחו מגחכים. אחד מהם הרים אבן גדולה והעיף אותה על האיש. 

 "הלוי המניאק! הלוי המניאק!"

והילדים ברחו. האיש, זועם ודואב, בדק את חלון הבית בבשרו הרך ופגעה הגדולה האבן 

וגילה שהוא שבור שחרר כמה קללות בוטות ואז, אחז מקל ולנגד עיניה של טל שבר 

 בחמת זעם את מה שנשאר מהחלון. לפתע הבחין בה. 

, חושש תחילה נדהם וגיחך, מסכתו הזועפת נעלמה בבת אחת ואיננה, טל החזירה חיוך

רצו זה אל זו בהתרגשות פניו כל כך זרחו שלא עמד לה לסרב, והנה אז פרש ידיו אבל 

אבל כשנעטפה בחיבוקו ריחו היה בוק שלא יכלה לתת לדודי נתנה לו והתחבקו. את החי

 זר לה. תומר התלהב.

 "וואו! וואו! מה את עושה כאן? באת לבקר אותנו? מה את עושה כאן?"

 "אוריין התקשרה אליי".

 יד והנהן. אחרי שתיקה של רגע התרגש מחדש.ממר הרצין תו

 "איזה כיף לראות אותך אבל. איזה כיף. את יודעת שהיא התחתנה".

עד  ביניהם. הם הביטו זה בזו מחייכים ושתיקה התארכה קצתמזמן". טל התפלאה כן. "

זה לזה. כמה הזדקן. עברה מחשבה טיפשית  שבאו לידי מבוכה. לא מצאו דבר לאמר

ימיו עומד מולה. ובאמת, מקרוב  מדומידבראשה של טל בלי שהתכוונה, כאילו אדם ב

ראתה שקו השיער שלו נסוג בחוסר חן ושצווארו וכתפיו התעבו לבלי היכר, כאילו תפלץ 

נראית  האם גם היא. רע הם נראיםבלע את הנער העדין שהכירה. כמה הזדקן גם דודי. 

 ?כך

 "תבואי תדברי איתי טוב? אל תיסעי בלי להגיד לי שלום" אמר תומר לבסוף.

 "ברור" הבטיחה.

 חיוך גדול עלה על פניי תומר, ופתאום נראה מעט צעיר יותר. 
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 "להתראות"

 

לה דמויות אשר זכרה, עמיצור בן  היה ריק, טיפין טיפין נזדמנו כבישלמרות שה

השבעים, חקלאי שרוף שמש שהיה רכון על גינתו, זיהה אותה ונופף לה בתנועה אווילית, 

בהיריון מתקדם  , זקופת גוו ומלאה,מתנדנד כחגב. במרפסת אחת ישבו אישה צעירה

זוג. כבני  ומשולבי זרועותשיער ועיניים, דומים כתאומים,  כהיובחור תמיר כבן עשרים. 

מזהה את נירה, בת כתתה היושבת לצד הבחור באישה הזו נדמה היה לטל שהיא 

התמיר, אבל לא הייתה בטוחה עד שזו קדה בראשה לשלום כלפי טל, וגם  אז עשתה 

תה בטוחה אם רק דמיינה את ניד הראש הזה. את יזאת באיפוק כה רב עד שטל לא הי

והיא  ה ראתה אותו היה רק ילד קטןלא זיהתה, שכן בפעם האחרונה בהמגודל הצעיר 

 .הפליאה בו את מכותיה

לבסוף הגיעה ועמדה מול יעדה. הבית היה חדש. על הדלת תלויה הייתה מודעת אבל 

ישים לחייה, שמוקפת מסגרת שחורה עבה. במרכזה הופיעה תמונה של אישה בשנות ה

לבן התלתלים שחיוכה שפע חום אנושי וחיות. כך זכרה אותה, אבל בהדפסה שחור 

 הזהובים, המלאכיים, קבלו גוון שחור לבן גס ופשוט.

טל דפקה על הדלת. גבר בנוי לתלפיות פתח. למראה טל, החיוך המנומס שהיה על פניו 

. לטל נדרש רגע להיזכר מה מעשיו ועיניו סקרו אותה מלמטה למעלה בחוסר ברכה נמחק

 .שמועה שאוריין התחתנה עם יניבשל העומד מולה שם. במעורפל נזכרה כי הגיעה אליה 

על העפעף לרוחב המצח ווהריהו לפניה, זקן עבות מעטר פניו וקמט בולט אשר נמתח 

התחתון של עינו השמאלית. היא ניסתה לגרש את המחשבות על שכולם נראו לה זקנים. 

אחרי הכל, יניב שמור היטב, ואף נראה צעיר יותר מחבריה, למרות שהיה גדול מהם 

אבל  בחמש שנים לפחות, ובגלל זה כנערים תמיד נשאו אליו עיניים בהערצה.וממנה 

 איך יכול הוא לעמוד כאן? אחרי מה שגילתה עליו,

חה. טל הספיקה לראות את הרעד שחלף רעודם עומדים בדלת נחרדו שניהם למשמע צ

גם בגבו של יניב. היא לא צפתה את גל החום אשר הלם בה ושטף אותה למראה 

של אוריין הבגירה. יפה משזכרה, וגזרתה התמלאה והתעגלה וכולה קורנת המחודש 
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בריאות ואור, ובטרם הספיקה להתאושש מצאה עצמה, מסונוורת בזרועותיה של זו, 

שהתנפלה על טל בחיבוקים ונשיקות ולבסוף אחזה אותה חזק ואמרה לה: "את נשארת 

 די טל היה לחייך בבהלה.כאן! את לא זזה מפה! את בת ערובה כאן!" וכל שעלה בי

 

בעבר שימש חדר סטודיו ש על הקיר המזרחי ענקיתבחדר לאורחים קבועה הייתה מראה 

. טל, כבר הייתה אחרי מקלחת, לצד אוריין ושתיהן הציעו יחדיו את המיטה. לריקוד

יניב עמד בדלת. למבטה השואל של אוריין חייך חיוך לא שמח והלך. בחלון המערבי, 

ץ, התנשא בית הקברות של המושב, והמצבות הלבנות משיש היו בחשיכה שבחו

 מבהיקות באורות המכוניות הבודדות אשר חלפו שם. 

"שכחתי כמה קר כאן". אמרה טל, ואוריין, שלבושה הייתה שמלה קיצית חייכה. טל 

 שאפה מהמשאף שלה.

 ה יתחיל".. זה משהו פה. ידעתי שרק אני אתקרב לפה זהמון זמן"לא היה לי התקף כבר 

 אוריין הביטה עליה במבט כה ארוך, עד שטל חשה את לחייה מאדימות. 

 בחיבה.  , חזק,"תתביישי לך לנתק ככה קשר" אמרה וסטרה על לחיה של טל

 

רק אור מנורת הקריאה קרע את העלטה בחדר, כאשר שכבה טל על יצועה. מוזר יהיה 

הרחוק ה ובית הקברות להירדם לצד המראה הענקית בה משתקפים החושך שסביב

להפך, נדמה שרק צברו והתחזקו.  ת שלא נמחו גם עשר שנים מאז עזבה,בחלון. מראו

ניעור בה אי שקט, היא קמה והניחה את המשאף והכדורים בהישג יד וחזרה אל המיטה 

ה. על הקיר מול המיטה תלויה הייתה תמונה קטנה של יניב ואוריין מחובקים, קרה

בתוך הבבואה גוש שחור מועד לפורענות  ,לבבואת תאומו במראה. שםחותכת בין החדר 

כרוח עקשנית, הצוברת כוח עד שתהיה לסערה, החלו יללות תנים הוא ששכב על יצועה. 

טל עצמה עיניה. כאילו במחי עפעף, ימחק סביבה כל המקום הזה אשר להישמע מבחוץ. 

 אמרה כל כך מזמן לשכוח.
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ליי, כל עוד טל שם ישנה הרחק, במיטה הלא שלה, מוטלת א והתקרבהלום ו גשועכשיו 

קרה, לפני שמישהו יגיד שלא באמת היה בהכרה, אספר אני לכם את מה שכאבן ואינה 

ואתם שאו את  כך היה.מעשה שם, לשבט או לחסד, בעצמככך או אחרת,  ותשפטו 

ובכל החלונות והחצרות,  הסיפור הזה והעבירו אותו הלאה, כמו ששמועה עוברת, ברשת,

לפני האינטרנט, כמו ברקמה חיה, כמו מחלה נגיפית או חיידק טורף . הטו אוזן, ואספר 

לכם, מה עלה בגורלה של ילדה שאמרו שהיא לא חולה אלא משקרת, וביום ההורים לא 

ה, ומישהי אחרת הואשמה במותה אז תנו לי ואביא מתהיה אף אחד שעמד לצידה. היא 

 יותרבה, איני יכולה וייצרב הזה אותו אל אורה המחטא של השמש, שייצלף את הסיפור 

 לשמור את זה יותר בסוד.

 

1997 
כיד עכבישית נראה היה שחור שפשה בתקרה האפורה, הנמוכה, המחוספסת, העובש ה

הייתה כבדה ומאומצת כשזה מעליה, באור 17בת המשחרת לרע. נשימתה של טל 

הבטון. האוויר במקלט האטום, התת קרקעי היה אוזל  הקלוש, והיא שכובה על רצפת

חנק בשנתה. אבל בכל פעם התעכבה עד שכולם יבמהרה ונאסר עליה לישון שם, שלא ת

תה מתרוממת באור הדל ומפלסת דרכה בין גופות חבריה ינרדמו, מתגרה במזלה, ואז הי

ועוד  הישנים השרועות על הארץ, ויוצאת. גם הפעם התמהמה לעזוב, שאפה עוד

מהמשאף אך נשימתה נותרה כרגיל שורקנית ומקוטעת והלחץ בחזה רק הלך וגדל, עד 

. סביבה שרועים היו הנערים רדומים, עוד לסבול את החנק והתיישבהשלא יכלה 

לבושים בחולצות הכחולות של תנועת המושבים עם השרוך האדום: תומר, בן תשע 

בפה פתוח, צמוד אל אוריין הישנה ללא  ומתעשרה ושיער ראשו מלא, נראה כאילו גווע 

תזוזה. דודי, בלתי ניתן לזיהוי בהיעדר זקן ובשיערו המחומצן, צמוד אל נירה המקופלת 

 כעובר וכורכת ידיה סביבו. 
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מחשבות רעות טרדו את מנוחתה של טל. השבוע מתו שני הגורים של החתולה השחורה 

סוריהם, אבל למרות יטובה שנגאלו מילבנה שאימצה. הם לא היו בריאים כך שהיה זה ל

זאת בא עליהם סוף מזעזע. כאשר ביקרה אותם בפעם האחרונה ראתה לזוועתה שאחד 

מהם, דווקא הבריא יותר, נאכל עד החצי על ידי אמו. התמונה הזו נחרטה בה נגד 

רצונה, ומה שגרוע יותר, שלאחר מחשבה החליטה להשאיר שם את הגור השני שהאם 

המתת חסד. כעת טרדו אותה מחשבות על זוועת רגעיהם האחרונים של  תבצע גם בו

? היא גירשה מחשבה זו ממוחה.  יש דברים כשאם טורפת ילד לעיני אחיוהגורים, מה 

 שצריך לאטום את הלב מפניהם, או שמאבדים את היכולת לסבול את העולם.

היא החזירה מבטה אל התקרה הנמוכה. המחנק עדיין בגרונה. היא משכה אל עצמה 

גיליון ישן של מגזין ונפנפה נואשות, הרוח הדלה ציננה מעט את פניה אך עדיין הייתה 

עייפה מכדי לקום. מאמץ הנפנוף החל מכביד עליה ולכן שמטה את הגיליון על חזה. 

ורה ומוכרת, סימנה עגומות את המדור הנידח כותרת מלבנית שחבתוכו  קרוב אל ליבה,

במודעת אבל. זה זמן ארוך שמודעה אחת, המספרת על היה גאות", כאילו מדובר \"גאים

הסעירה את נפשה. המדור הזניח מכל, שאפילו אין בו צבע,  "גאים"למועדון "הקשת" 

ויש בה מפלט  , המתקיימת איי שם במקום לא נודע,היה לה חלון יחידי אל פלנטה אחרת

מהיעדר כל סיכוי, מחיים נטולי רגש ודלים עד אין קץ, של בדידות וריקנות נצחיות. אבל 

הציצה בהן שוב כשלא עוררו בה אלא סלידה ובו מודעות הזימה המפורטות, הכבדות, 

לבסוף, כמו הגדישו את הסאה, לא יכלה לשאת עוד את היא חשה את המחנק גובר. 

לאה את הגיליון וקמה ומיהרה אל המדרגות החוצה, פוסעת החנק והשליכה ממנה וה

לת. שמה היה רותם בדרכה מעל גוף מצונף של נערה בקפוצ'ון אפור הישנה בפתח הד

עת שטל פסעה מעליה, אך טל לא ידעה ולא ראתה. בקושי הכירו זו את  והיא הייתה ערה

לגור עם אביה  עברהן ויינשטיי. אבל רותם היה זה אחרת ,זו, הגם שפעם, כשהיו קטנות

הדרישה לא התראו יותר. כעת חזרה לגור עם אמה בכפר, ו ןאיי שם, והואחותה 

אחרי  של תנועת המושבים. ריכים הצעיריםתייצב לפגישות המדיתה שתיה הראשונה

 . ןהתנדבות היא ערך עליו הכל,
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לכאורה, קידם את פניה של טל מחוץ למקלט הישן. כעת רק אוויר הלילה הקר, הצלול 

יכלה סוף סוף לשאוף מלוא חזה. העולם כולו כמו עוצר מלכת בלילה. רק קולות בעלי 

החיים נישאים באוויר מרחוק: תן רחוק מיילל, געיית הפרות המפרה את השקט, 

, מורעבות ומרחוק נישאת כל הזמן קריאת התרנגולות הכלואות בלוליםעזמוות נובח, 

שבועות, ושאון זעקותיהן, כמו שדים, נישא למרחקים, כמו גיהינום שקמה בו במשך 

מהומת אלוהים. אבל טל לא ידעה דבר על סבלן. רק עמדה והשקיפה על האופק ממול. 

חשיכה  ביניהםשם נפרש בגאון בית הקברות של היישוב. העצים סביבו כמו אוצרים 

אלה אורות עיר רחוקים, הנוצצים למרחק כאילו היו שחורה וצפופה במיוחד. ומעבר ל

, המסתורינמצא וודאי גם מועדון הקשת  וביניהם. של גלקסיה מוארת כוכבים צבעוניים

ואולי עוד אלף אפשרויות המצפות לה שאליהם היא נישאת כבר עכשיו בדמיונה, 

 ומשאירה מאחור את הכל. 

ת נשכבה חזרה לישון בין גופות בחרה לשוב אל המקלט ובחוסר אחריויותר שלווה 

חבריה. רק רותם נותרה ערה לבדה ואף טרחה לעקוב בדאגה אחר נשימותיה של טל, אך 

 טל לא ידעה זאת וגם לו ידעה, ספק אם הייתה נקשרת שיחה בין שתי הנערות הללו.

 

*** 

"רוב הציבור אינו מודע לנעשה בבית הקברות בזמן האחרון. אין לוויה 

שאינה מעורבת באיזו שערורייה. השיא היה בלוויה האחרונה שבה נכרה 

פנותיו קרסו פנימה, פעם בגלל קרבה שדהקבר שלוש פעמים! פעם בגלל 

לשכן ופעם בגלל שורת קברים ששקעה והתעקמה לאחר החפירה. ימים 

ע בית הקברות עד שהועבר לראש הגבעה לטובת הרחבת יפים יותר יד

המושב. בעקבות התזוזה והשינויים הגיאולוגים באדמה, החלו צצים מאז, 

בחלק מחצרות הבתים, שרידי הקברים שנותרו מאחור, ושמעליהם נבנה 

 ליבו החדש של הכפר..."
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קמים ורוצים "הם קמים! הם ל מתוך גיליון ה'סיכומים'. דודי הקריא את הדברים בקו

ואז התווכחו רשף תומר ויילל כמו תן. הם צחקו, לצאת מכאן! לעזוב את החור הזה!" 

של בית הקברות, היה צמוד ל"קן" איך ומה יעשו בפעולה הבאה לקטנים. קצת, 

חצר אחורית דמה בית  כמעין וא המקלט, בו מועדון הנוער הבוגר.הלא ההתנועה, 

ב שהוא מרגיש כמו חלק מהבית. בית הקברות כל כך קרו מגרש משחקים,להקברות 

בעפר שלו בלי כל חשק לקום,  בתה לשכיה לא ידעה בו פחד ויכולה היילדהייתה טל שכש

לך שמה מתחת, באדמה הכהה, מתהמה שכל כשהאוזן צמודה לאדמה כאילו מקשיבה ל

מתחת למצבות ומה שהלך פה פעם מזמן שהדחוסה, כאילו אפשר לשמוע את הקולות 

 היסטורי.חלוצי ופר, בחול הצפוף הזה של חומר לפני עידן ועידנים

 

אדי נשימותיהם התאבכו באוויר הלילה הקר, אך למרות הקור העז כולם לבושים היו 

בגדים קצרים כמו היו מחוסנים מפניו. האוויר החם היוצא מהפיות והופך לאדים, 

מה היה שאפשר ללכוד ולגעת כאילו שאפו סיגריה. כל כך מוחשיים היו האדים, עד שנד

בהם, ושהם אינם אלא נשמות הנמלטות חתיכות חתיכות מהגופים, מתפזרות ונספגות 

באדמת המצבות שמסביב. רק רותם לבדה, לבושה הייתה בקפוצ'ון הכתום והארוך 

 ומחבקת את עצמה, מפני הקרה.

 

ת זה לכיתה "זה מפחיד מדיי. אי אפשר להקריא א על הקטע מהסיכומים התווכחדודי 

ד'. אני משתין פה מפחד". "תוריד את העניין של השרידי קברים" אמרה אוריין. תומר 

ויכוח התחיל.  טל לגמה עוד ". כבר ידעתי שמצאו... צחק: "מי לא יודע את זה? אני בגן 

יה, לרגע כמעט יארוכות מפחית הקולה, ואז שאפה ממושכות מהמשאף ביד השנ

לכן הניחה את הפחית על קבר קרוב. פתאום נפל צל כהה על  התבלבלה בינו ובין הפחית

הקבר הלבן והקולה נתקעה בגרונה של טל כקוביית קרח צורבת. השומר החרדי של בית 

הקברות, בא ונעמד בקרבתם. קרוב מדיי, כאילו הוזמן למעגל, גורם לכולם להשתתק 

ריח גופו החמוץ נישא באוויר הלילה הקר. הוא הריחה את ביראה. כל כך קרוב עד ש

הרים בזעם את פחית הקולה של טל מהקבר ונעץ בה מבט מצמית. עורו הדק המקומט 
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פורים  למסכתכמעט זוהר בחושך בבהירותו, ותווי פניו כה גסים וזוויתיים עד שדומים 

ליבה מחרידה. שנייה ארוכה מצאה עצמה טל נצלבת במבט החודר והספיקה להודות ב

 על שאינה נמצאת מולו לבדה. היא השתנקה בבהלה. "סליחה!".

בנשיפת זעם החרדי נפנה מהם והלך. אימתו הייתה עליהם, למרות שמעולם לא הרים 

, אבל לא פעם הלשין להוריהם על פעילות זו או אחרת וספגו חלילה עליהם קול או יד

 , החרדי הזה חולל אסון בכפר,מוקצהבגללו עונשים. לא רק בעיני הנוער היה האיש הזה 

 –אסון אשר כולם שמעו וידעו עליו. את העדויות למעשה נשא על גופו באופן בלתי מחיק 

בעור ידיו המצולק. הוא שוהה ושורה באיזור בית הקברות; מתבודד, פנה אל הדת בכפר 

טל שכולו חילוניות גאה, מוענש ומנודה. כך מוטב שיעשה לאנשים כמותו. רק מעט ידעה 

ייתכן שלעולם לא הייתה יורדת לעמקו אלמלא הסיפור שיסופר פה. ואודות המקרה. 

מקום בו נכווה  –עיניה קלטו את ידו של החרדי העוזב, מנומרת ומקומטת כעור לטאה 

אש. היא הרגישה באפה איך צחנת גופו נסתלקה ביחד איתו ופינתה שוב מקום המ

 לאוויר הקר. היא נשמה לרווחה.

 

יד אל המקלט והם החלו ם סוכם על החבורה כי יתפנו משם מפגש הלא נעיבגלל המ

צועדים בין הקברים בחושך החוצה מבית הקברות. יד החליקה על כתפה של טל. היה זה 

 תומר. הוא לחש על אזנה בהתרגשות: "התקבלתי".

 "באמת?" טל לחשה בשמחה "מזל טוב! אמרתי לך! נכון אמרתי לך?"

מגאווה. "את רואה? אוטוטו אני יוצא מפה. תכף גם את". עוד "אמרת". תומר זרח 

היישר על תלולית קבר טרי. טל בבת אחת המילים האלה על שפתיו, תומר מעד והשתטח 

 קראה בבהלה. נירה פרצה בצחוק. טל חשה אליו.

 "אתה בסדר?!"

 .החבול "אוי שיט, אוי ויי" אמר תומר

נרות הוא התרומם בכאב, אינו מצליח למחות את אדמת הקבר הרטובה שדבקה בבגדיו. 

הקבר תלולית משו כאגרטלים התהפכו על תכולתם והצנצנות ששיהזיכרון הריקים ו

 הפכה לביצה קטנה טובענית.
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הנערים והנערות רכנו במהירות סביב הקבר, מנסים ולהשיב את הפרחים והגומה 

מלט משם בטרם יבחין בהם החרדי, רק דודי יי בושה מיהרו להלאיתנם, צוחקים ומלא

התעכב אחרון על ברכיו, בניסיון אחרון ליישר את הצנצנות. ברכיו מתלכלכות באדמת 

ם אחריה הקבר השחורה, הרטובה והנוזלית, שככל שמחה אותה רק פשתה בבגדיו.

 ברחו.

 

 שיצליח הייתה רוצה בשבילועל מה שתומר אמר. כמה עוד טל חשבה כשנפרדו אחר כך 

, כולם תומר הוא חום. הוא מדבר ומתנהג כמואלא ש. ויגשים את חלומו, ששניהם יצליחו

כנראה יש בו זרע שלא ניתן לעקור. ידעה שזה מגונה לחשוב ככה כלומר אבל הוא חום. 

ות בו אחיזה על אנשים, ועוד על חבר שאהבה נפשה, אבל אין כמו חינוך אילם לקנ

יש מסלול "בני שאפילו בו  ה"לכמו במיונים לצ, עמקהאצולת  וזה היה מושב, בילדים

 חום. ואילו תומר לא נולד כאן. ,מושבים לקצונה"

*** 

 

עוד מתקופות  על שתי קומותיו בית הוריה של טל,  התנשא למרחוק הגדול והיפה במושב,

 לאלו תחרות. אידעו הכל, שהמשק של ברנשטיין אין  פעם. מותרותששתי קומות היו 

לא כך המשיכו הדברים אחרי מות הסבא והסבתא. נדמה היה שמרגע שהופקד המשק ש

, והבית הגדול והיפה כבר לא נפלה עליו קללה. דבר לא צלח בובידיי אביה של טל כמו 

הסתיר את מה שלחשו כולם בשיחות החולין שבין הצרכנייה והמחלבה: חובות כבדים 

 טיין שאין בידו לפרוע. תלויים מעל המשק של ברנש

והגרום,  אפורליד דלת העץ של הבית שרועה הייתה בריה מעוררת רחמים, פזי החתול ה

אשר במקום בו היו אמורות להיות קבועות עיניו חרוט היה רק זוג צלקות מכוער. 

 נראהבעיוורונו היה תמיד סורק ובולש ללא הרף, חוקר על סביבותיו בתנועות גדולות, 

לפענח את סביבתו במאמץ ומובהל היה מנסה בעצם , המבקש לבדר נטומימאיפכמו היה 

עת גרגורו השמח פרץ  מכל רשרוש עלים קל. טל הרימה אותו בזרועותיה ונשקה על ראשו

ומלא בצעקות  מו. הבית יפה היה גם מבפניםע. נכנסה הביתה מחובקת לקראתה מגופו
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אבא של טל, גבר מבוגר ייתה בהן. כה מורגלת הטל לא נתנה עליהן את דעתה. שרמות 

גדול וכבד גוף, שזרועותיו עבות כגזעים, וקולו עבה ורועם כמו היה מועבר דרך מגאפון, 

כוח סוער בטלפון על ענייני הכספים וקולו העבה העביר רעד ורטט ויוק בוהיה עס

בתמונות הרבות על הקיר, מביא פיסות סיד קטנטנות לנשור מפינה אליה זחלה באין 

רואה רטיבות. טל כמעט ולא החליפה עימו מילה בשנתיים האחרונות. תמיד היה זעוף 

וכועס וקמצן. אף שקל לא נעתר לשחרר לטובתה, ולטל היה ברור שאנוסה היא להרוויח 

 את הבגדים והמוזיקה וכל שאר גחמותיה בעצמה.

תה בת למשפחה ישכל גינוניה אשכנזיים. למעשה הילבנה מזרחית תה ישל טל הי אימא

הועברה למוסד  אימאדלה אותה נהרגה מצלף במלחמה. י, אבל סבתה שגמלבנון ערבית

בו נשכחה על ידי שאר המשפחה, גדלה ושכחה את הערבית שדיברה. לבסוף בגיל ארבע 

שכנזייה, ולא ידעה כך קרה שטל גדלה כאחלוצית של המייסדים.  הממשפחנישאה לבן 

ם ילדיההגינונים המזרחיים של האם תפסה כאשכנזיים, ומ גם את מעטו שהיא אינה כזו,

עין העמק התייראה תמיד מעט, כי היו כהים ואלימים. עורה שלה  היה בהיר מ החומים

 לבנה אפילו יותר. עד מאוד, דומה מאוד לאמה אבל 

 

*** 

 עזמוות, כלב הרועים הגדול, שגופו חום ואת פניו מכסה פרווה שחורה כמסכה

, וחילץ מתוכה עצם בנייהושל משפחת  מתחת לביתחפר עמוק באדמה ש, משורטטת

ארוכה עד מאוד, דמוית אמת אדם בוגר. החלונות הרבים בבית כוסו כולם וילונות 

מוגפים.  לא ניתן היה להציץ לתוך הבית, או לראות דרכו החוצה. טל השתדלה להצניע 

מול שרון, אישה  ןבה לשולחאת שקית הקניות שאמה ציוותה עליה מהצרכנייה. היא הס

עוצמה בשלה בהן מתברכות בדרך כלל רק הייתה צעירה שבפניה הצעירים נסוכה 

 מבוגרות ממנה, אבל טל צעירה הייתה מכדי לראות זאת. 

"...היא מקדימה את הגיל שלה בהרבה. לי רק חשוב שהיא לא תפגר. היא קוראת קצת 

 לפני השינה. היא מבקשת בעצמה".אנגלית. יש לה ספרים וצריך להקריא לה מהם 
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טל הנהנה אבל דבר אחר לכד את תשומת ליבה: פניה של שרון אליהן נמשך מבטה 

כמגנט בלתי נתיק. כל כך יפות היו שהיא חשה צביטה בליבה. ולפתע פעמה בה בושה 

משונה לשבת בקרבת האישה היפה ולהיות במרכז תשומת ליבה, עד כדי כך שקשה עליה 

להסברים. כבר ידעה שמיכל הקטנה, בת שש בלבד,  נפגעה משאיפת עשן  מאוד להאזין

באש שאחזה בקש בעת החזרות השנתיות לחג השבועות. "שריפה באיזור העמקים" כך 

היה כתוב בעיתון שהתפרסם אז, כשהייתה קטנה וטל חשבה כי התיאור הזה, "איזור 

א. אולם צריכה הייתה נור העמקים" משווה לכפר דימוי מפחיד עד למאוד, כעמק אבדון

. משהו במקום לטבוע בעיניה אלה ולהאזין להסבריה של שרון ותבלהתנער ממחש

 בשיחה המוזרה לא הניח את דעתה. כמה לטורח כבר יכולה להיות ילדה ששאפה עשן?

"היו לה כאבים הרבה זמן. עכשיו כבר אין. אבל העור שלה רגיש מאוד. קשה לה 

ילונות. אם יכאב לה אני אשאיר לך משחה ומספרי וט את הולהתקלח. באור צריך להסי

בטל עד שנידמה היה לזו  ננעצו היטבהעמוקות החודרות טלפון". אמרה שרון ועיניה 

 שנשמתה עוד רגע נעתקת.

"...הסדר יום הפוך. היא מתעוררת כשמחשיך, בסביבות שש בערב. אני יוצאת לעבודה 

אם תרצי להתארגן. וזה יהיה הפתרון..." את בשבע את תבואי בשש וחצי. או לפניי. 

 ". עד שנראה אם זה עובדהמשך המשפט מלמלה שרון כמו לעצמה "

 "היא ערה כל הלילה?" 

במקום לענות ננעצו עיניה של שרון בחלל כאילו שמעה משהו. חלף רגע קל שבו טל 

 בהתה בשרון בפליאה מתגברת, עד שזו השיבה.

 "כן. יותר קל לה בלי שמש".

 שרון לגמה מהקפה שלה.

 "את אוהבת ילדים טל?"

 "בטח. כן. בטח". 

 אמרו לי" אימא"אני יודעת שאת מטפלת מאוד יפה בבעלי חיים. החברות של 

טל חייכה אבל מבטה החודר, הרציני כל כך, של שרון נטל במהרה את חיוכה ומילא 

ן עז להסתלק אותה במבוכה. לפתע פעמה בה תחושה מוזרה שעל טיבה לא עמדה. רצו
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כאילו סכנה אורבת לה בבית זה. קשה קשה היה לשאת את פניה היפות של שרון. משם. 

 קמה. להסתלקבמקום 

 "סליחה, זה יהיה בסדר אולי אם אני אשתמש בשירותים? פשוט באתי מהצרכנייה"

 מבטה של שרון נותר נעוץ בה, והיא השתהתה רגע לפני שענתה. 

 "בוודאי. למעלה מצד שמאל".

עלתה במדרגות. משהו בשיחה עורר בה עצבנות. אבל נו, . הוקל לה כשטל קמה בנימוס

מילא. מה לא עושים בשביל כסף? הרי מי יודע אם בצבא תהיה לה אפשרות לעבוד 

בשעות הפנאי וכדאי לנצל כל רגע. רק להתאוורר לשנייה משרון המביטה בה במבט כזה, 

ות כמעט אף פעם ונותנות לה הרגשה כאילו קר וקבוע, ועיניים חודרות שאינן ממצמצ

מבלבל את הכל וללא ספק נוח קרביה ונשמתה, ויופייה רק מששרון בוחנת היטב אל תוך 

בהרבה יהיה לה להיעזב לבד שם עם הילדה, בלי שרון. עוד מחשבות אלה בראשה עלתה 

מעט והגיעה לקצה גרם המדרגות, שם נתקלה במראה שהיה כסטירה אדירה על פניה וכ

מכל המדרגות. זוג עיניים כחולות כים חיכו לה שם, כעיניים של שרון,  גללוהתגלגלה ב

העור  ונטול שיער; אין גבות. אבל קבועות במרכזו של חורבן מוחלט: ראש שכולו קירח

 שני חורים שחורים במקום אף ,באמצע כאילו לשו אותו., עד כאבלבן להחליא ומצולק 

אין שפתיים והכל ביחד מסתכם לדמות שניטל ממנה  ושני גושי בשר במקום אוזניים.

צלם אנוש. כך לא נראה מי שנפגע משאיפת עשן; כך נראה מי שנשרף עד העצם. "עד 

העצם" המחשבה הזו צלצלה בראשה של טל כשעמדה למול הראש דמוי הגולגולת. 

 מהשפתיים החסרות בקע קול דקיק:

 "מי את?"

 יסתה לחייך אבל פניה קפואות היו בהבעת זוועה.טל נ

 "אני טל. מי את?"

 "מיכל"

 . מבועתת אמרה טל"היי מיכל". 
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היצור הקטן לא התעכב מולה כי אם חלף על פניה ורץ במורד המדרגות תוך שהתנועה 

המאובן הפתאומית הזו כמעט שבה ונטלה מטל את שיווי משקלה ואת פעימות ליבה 

 .מהלם

 

ר יותר הייתה טל ישובה בסלון החשוך וליבה פועם שוב, בחוזקה. היא דקות מאוח

הספיקה כבר להימלך לגמרי לגבי העבודה שם. רק תחכה עד ששרון תשוב ואז תאמר לה 

ש... שזה לא מסתדר בעצם. רק שתבוא כבר. טל ניגבה את מצחה היבש. ככל שתצא 

 מכאן מוקדם ייטב. 

, לבד בחדר. גוש קטן התנגש בספה. מיכל הקטנה אות שטל איננה עוד ,והנה נשמע רחש

החליטה להשתעשע עם האורחת וזחלה בחושך מתחת לספה ובין רגליה של  בת השש,

טל המבוהלת עד מאוד. איפה שרון? כעת נשמע קול רשרוש. מיכל מצאה את שקית 

 הקניות וחיטטה בה בסקרנות. 

ובעקבותיו עלו אף קולות  "זה לא. אי אפשר לפתוח". אמרה טל, אולם הרשרוש גבר

לעיסה. טל התכעסה אבל לא עשתה דבר. הילדה השרופה זחלה ועברה מתחתיי הספה 

דו השני על טל. כעת הייתה עם חליפת לחץ שהסתירה ציצה מצאל מתחת לשולחן ואז ה

, העוטף את הפנים מלבד חורים לפה הדק בהיר את רוב פניה ולטל נראתה כעין כובע גרב

ולות. אלא שנראה היה שמיכל חבשה אותו בכוחות עצמה ולא הטיבה והעיניים הכח

תרות עד סלישר אותו על הפנים, וכך נראו תווי פניה מבולגנים ומתוחים, עיניה המו

טל ניסתה  אמה על אף שלא היו אלא עיני ילדה.חציין נעוצות היו בטל, חותכות כמו עיני 

וקיוותה כי מיכל תמהר לשם. אבל "אימא שלך במטבח" אמרה  לשוות עליזות לקולה.

 .באורחת נועצת מבטים ,מיכל נותרה על מקומה

 

*** 

ללא ספק מישהי אחרת תתאים לתפקיד ואם ישחק לה המזל תשכח במהרה את המראה 

שנצרב במוחה. לא ולא. אין התפקיד הזה בשבילה. היא השתאתה על אמה שרתמה 
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געים בדבר אם אדם אחר ימלא את אותה לפרויקט כה מבהיל. ללא ספק ייטב לכל הנו

 . כשיצאה משם, ספק נמלטה התפקיד. רווח לה מאוד כשהחליטה לוותר  עליו

היא  כן שרון! ואולם, כבר בערב יום המחרת צלצל הטלפון בביתה של טל ואמה ענתה: "

שום אני מבינה שזה דחוף ואין  היא לא עסוקה! !כן כןיכולה! כן בוודאי שהיא פנויה! 

 בעיה!"

טל מיהרה לחדר השני וסימנה בבהילות בידיה לאמה 'לא, לא'. האם ראתה ובארשת של 

חוסר שביעות רצון סובבה אליה בהפגנתיות את הגב. "בוודאי אין שום בעיה! בטח, היא 

"היא תהיה אצלך בעוד חצי שעה.  א נעצה בטל מבט מצמיתייודעת שזה חשוב לעזור" ה

 "זו לא בעיה! אין על מה!

חצית השעה בדיוק עצרה ליד הבית של שרון מכונית, וטל ירדה ממנה בפנים כעבור מ

השתהתה בכוונה עם המכונית וטל דפקה על הדלת כאילו  אימא חמוצות עד למאוד.

 אקדח מכוון לרקתה. 

ולאחר עוד שרון הממהרת פתחה לה את הדלת "תודה שבאת בהתרעה כזו. היא ישנה" 

 לדרכה.  הפליגהעם מספרי טלפון מאוד וקדקות אי אלו חילופי דברים והנחיות מד

טל התקשתה להאמין שאכן נשארה לבד בבית הזר. היא חשה את ליבה שוקע, אין היא 

יודעת אפילו באילו מהחדרים למעלה נמצאת מיכל. עצם המחשבה שזו עלולה להפתיע 

אותה בחושך גרמה לליבה להחסיר פעימה. כמעט אמרה להתקשר לאמה ולהתחנן על 

פשה שתחלץ אותה משם אך התביישה. היא ניסתה, איפה, להתקשר אל מי מחבריה נ

שיבואו להשגיח על המשגיחה, אולם אלה מיאנו לעזוב את מיטותיהם החמות. טל רצתה 

להסביר על שום מה העניין כה דחוף, אבל חרדה פן אוזניים לכותל ולא העיזה לתאר 

 ,ירה ולאוריין, וגם לדודי, אבל לשוואלחבריה את הזוועה. "פליז תבואי" התחננה לנ

 ותומר כבר ישן.

כשסיימה את שיחות הטלפון הכושלות, גילתה טל שהשעה הראשונה שלה במשמרתה 

ישנה במיטתה עד  אוליכבר חלפה. הוקל לה לנוכח המחשבה, שמיכל הקטנה תישאר 

תום המשמרת. היא אף העזה לתייר מעט בבית, על קצות האצבעות, פן יעיר רחש 

כלשהו את מיכל.  באחד החדרים ראתה ספרייה ענקית שמדפיה נמתחו מהרצפה עד 
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לו טל התעניינה לתקרה, עמוסה כולה להתפקע בספרונים פתורים של תשבצים לילדים, 

המון ציוד רפואי ה הילדה סגורה בין הקירות הללו. על השנים בהם הייתהיו מעידים 

על דלת אחרת הייתה תמונת פנים גדולה של ספיידרמן מסתכלת על היה בחדר אחר. 

טל. אלמלא צבעוניותו הייתה טל מוכרחה להישבע בינה ובין עצמה, כי הוא דומה למדיי 

הצעדים יקת חרלמיכל במסכת הלחץ שלה. יותר מכך לא העיזה לתייר בבית, כי קול 

 .שילח צמרמורת בגווהשלה עצמה 

לנוכח  על הספה בסלון השאירה לה שרון סדין ושמיכה. טל כיבתה את האור, אך

ד מיהרה להשיבו בחזרה. הפעם דאגה להשאיר אור האפילה השחורה שהשתררה מי

במטבח וזה שלח אלומות שליחכו בעדינות פינות באפלה ושיוו צל ענק ומפלצתי 

חסמו אותן. טל נשכבה על הספה וכשהשינה ממנה והלאה עצמה עיניים  לרהיטים אשר

בת שבע עשרה, כמעט שמונה עשרה, ולא חשבה  הייתה. תוחהבתקווה להירדם. עדיין מ

 שעוד תתיירא ככה ממשהו.

גרם המדרגות השמיע נהמה חרוקה וצעדים טפחו במורדו.  טל כעבור חצי שעה בערך 

ה סומר. צל גדול הופיע על הקיר. מיכל נכנסה לחדר, כשפניה שעל ידחשה את השיער 

חשופות. טל שילבה את שתי ידיה בכוח על פניה, ממאנת לפקוח עיניים, שומעת את 

בכתפה. מיכל בכתה:  נגעה נשימותיה של מיכל, קטועות, חייתיות. יד שרופה ומגודמת

 "אני מפחדת". 

 "אין מה לפחד" 

ב בפנים השרופות. היא רק משכה עצמה והתיישבה טל לא ההינה לרגע להביט שו

 כשמבטה נעוץ בחוזקה בנקודה הרחוקה ביותר שמצאה לה.

 "אין מה לפחד".

והנה תזוזה ומגע, מיכל מרימה את השמיכה ובלי לשאול או לדבר התחפרה תחתיה 

בצמוד לטל, מניחה עליה את ראשה להירדם. למרות שגופה הקטן רך וחמים ונעים, כל 

של טל הזדעק למגעו. היא הניחה יד על כתפה של מיכל אך מעבר לכך לא העיזה גופה 

לזוע או לנשום. חרדה עד מוות פן תחוש פתאום את הגדמים על עורה. ליבה פעם כל כך 

משקל הגוף הקטן על חזה איים בפראות עד שלא היה לה ספק שהילדה חשה בו בעצמה. 
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מחשבה חלפה בה. כמו תפילה. נשימה? לרגע לחנוק אותה. מה אם תקבל התקף קוצר 

 כמו חלום רע.שכבר יבוא הבוקר. יבוא הבוקר ואיתו יעבור הכל, 

  

חיוכה של שרון קידם אותה ולרגע , עבור שעות פקחה עיניים. כמשאלתה לא התגשמה

השכיח ממנה כליל היכן ועם מי היא נמצאת, עד כדי חיוך חולמני ומטופש למדיי שנפרש 

מחייכות. שרון, מצידה, נשמה לרווחה לראות את ה ותכחולהעיניים העל פניה למראה 

 בתה והזרה הישנות יחדיו בבטחה. 

 "בוקר טוב"

 "בוקר טוב"

החטוף של מראה ה . משא כבד ירד מעל חזה של טל אבלשרון לקחה את מיכל על הידיים

היא חיפשה את החזיר את טל בבת אחת מהרחף אל ארציות החדר. האיברים השרופים 

 שרון חזרה עם ארנק בידה.נעליה. 

 "את יכולה להמשיך לישון פה."

 אמרה טל בנימוס. "זה בסדר. אני אלך"

 "אני שמחה שהסתדרתן"

גדול ששרון הטל לא ידעה מה לאמר ובכל מקרה מצאה עצמה פתאום מרותקת לסכום 

 ספרה מהארנק. 

 "כן"

 הבאים אני אשמח.""יופי. אולי אם תהיה לך אפשרות שוב בימים 

הפנים היפות חייכו, ובעיניים שהיו קרות וצולבות נדמה היה עכשיו לטל ובאותו רגע 

שאפשר להישאב ולשחות, ובבלבולה עלה על פניה עוד חיוך מוקסם. כשיצאה משם עם 

הכסף כמעט נשכח ממנה לגמרי מראה מיכל הקטנה, כי אדי הבושם של שרון ליוו אותה 

חפת אל הדלת, וזכר עיני הפלדה הכחולות המחייכות אשר הביטו עת חשה את עצמה מר

כל כך יפה עד שמכאיב  עצמה מסונוורת כולה מהאישה היפה, בה כמו צרוב בה, והיא

לא ידעה זאת באותו הרגע, בכוח הקסם עוד להביט בה ומכאיב שלא להביט, וגם אם טל 

 הזה, וביחד עם הכסף, נקנה ליבה להישאר בעבודתה החדשה.
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*** 

כשטל עשתה דרכה הביתה הייתה השעה ארבע לפנות בוקר וחשכת החורף עוד עטפה את 

השמיים והאוויר. משאית עמוסה לעייפה עשתה דרכה מהלולים ועליה נדחסו יחדיו, 

. כשהגיעה הביתה יהנגולות רבות מספור בדרך אל כלחנוקות, שבורות כנפיים, תר

השינה שעוד נותרו. הקלה גדולה הייתה לה התכוננה בעצלתיים להשלים את שעות 

שנגמר הלילה. כאשר חשבה על עיניה של שרון הרגישה לפתע כוח וכמיהה למשמרת 

בחלונה. ילד שחור  ותהבאה שתעשה. עוד מחשבה זו בראשה, נחרדה לראות פרצוף מעו

עיניים ושיער, הצמיד מבחוץ את פרצופו לזגוגית, כדי להפחיד, והמראה של הפנים 

חריד. היא הרימה יד כמאיימת היה מוכות כפלסטלינה ונימיהן הכחולים בולטים, מע

 המעצבן של נירה, ברח כשחיוך לעגני על שפתיו. -"אני אחטיף לך!" וסער, אחיה הקטן

וגירגורו טל חיבקה את פזי הרזה והעלתה אותו למיטתה. נשקה על עיניו החסרות 

. בזרועותיה רגוע ופטור היה מלפענח את כמו בכל פעם שנגעה בו בשמחה התפרץ כלפיה

. כשנשכבה במיטה ונגלה לה מראה מצא בחיקה אין גבול, שלוות סביבתו המסוכנת

עייפה. היא שכבה בעיניים פקוחות,  לאהתקרה הנמוכה מעליה גילתה טל שהיא כלל 

. היא סביב לעמק מביטה אל החלון שבו כבו מפאת האור העולה, כל הכוכבים שבערים

על המקומות אליהם תלך כשתתגייס ותעזוב את עמוקות מהמשאף שלה וחשבה  שאפה

המושב. איפשהו שם בחוץ מצפה לה עתידה והיא מייחלת כבר לפגוש בו. יהא בעיר או 

 הרחק הרחק מכאן. בכל מקום אחר שהוא, אבל ללא ספק הרחק מכאן.

 

*** 

שחתה. את זה זמן מה שגן המשחקים ליד חורשת הנפטר משמש יעד למעשי ה

הנדנדה שוברים ועל שאר המתקנים משאירים אשפה וזבל. הגדילו לעשות 

ואם אתם  ערנותהפורעים הפעם כשתלו גור כלבים מת על המגלשה. אנא גלו 

וא רואים מישהו משחית מבנים שבציבור אל תהססו להעיר לו ו לדווח כדי שיב

  על עונשו!
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ריפדה את הרצפה מפני כתמי הצבע. טל  מודעה זו מתוך גיליון ה"סיכומים" של המושב

.  מגבלה ציפתה םלילדיהתנועה ות יתה על ציור המודעות שיפרסמו את פעילאמונה הי

לה הפעם בציור, שכן אוריין נתלתה על צווארה ולחשה ללא הרף דברים על אוזנה, 

קרוב, כך שהבל פיה החם חדר והציף את תעלת האוזן. היא ניסתה מדיי פעם להדוף 

החמות שלא באמת רצתה להשתחרר מהן ואז הייתה אוריין מניחה  הידייםיחלץ מולה

יפה, אותן בכוונה על שטח אחר בגופה. וכל העת הייתה לוחשת: "ילדה חמודה, ילדה 

 מה אני אעשה בלעדייך בצבא?"

 

, מבוגר מהם ונערץ, לבוש גופיה 21לילה במקלט. יניב, בן אותו החבורה כולה בילתה 

לא  .בא לעשות את עבודות החשמל במקלט זרועותיו השזופות והחזקותשפת את החו

בדק הוא שם ליבו אל נירה ואוריין שהגניבו אליו מדיי פעם מבטים מלאי הערכה נשית. 

והופכת  ימסתהחשכה נמדגים איך , סובב את הכפתור זה עתה את עמם האור שהתקין

פעו  ""ביי יניב. ה ללכתפנארז מרוצה את כלי העבודה שלו ו, לאור כבמעשה קסמים

אבל יניב, כך  קר.לה נהיה עזבה פתאום לגמרי את טל, עד שואוריין  יחדיו אוריין ונירה

" אבל הנה, "ביי היה לחלוטין לקסם שהופעל עליו ורק ענה קצרות:חסון וחסין נדמה, 

רימה אליו מבט טל, ממתין ללכוד את מבטה כשהיא ה במקום ללכת התעכב והסתכל על

 ""להתראותבטון רך שכמו נשמר רק לה:  ענה לה"ביי" אז ש: אדי

והלך, אבל לא נערות ערניות כאוריין ונירה החמיצו את הניואנס הדרמטי. הן החליפו 

בכל מאודה להתרכז  המבט רב משמעות בינהן ונעצו את מבטן בטל. טל מצידה השתדל

 , עד מתבשלתבבריסטול עליו היא מציירת, שלה אבל ניכר היטב שהיא חשה במבטיהן

 . נירה פתחה ראשונה:בהם

 ""את צריכה ללכת לדבר איתו

 "עם מי?"

 נירה חוזרת אחריה כהד לעגני:

 ""עם מי
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 ואוריין התקרבה אל טל בעיניים נוצצות.

 "טל איך את מפספסת את זה?"

 "מה אני מפספסת?" 

 "הוא רוצה. את לא רואה איך הוא מסתכל?" 

 איך הוא מסתכל?" מה הוא רוצה? "

 "במבט שרוצים מישהו. את לא רואה?"

 "לא."

 "הוא רוצה אותך. את צריכה לדבר איתו."

 "אבל אני לא רוצה אותו."

 "אבל הוא רוצה אותך. איזה שווה הוא, את חייבת לדבר איתו!"

 רוצה אותו.""אבל אני לא 

 "את דפוקה טל. כולן רוצות אותו, כולן רוצות אותו!"

 "אז שייקחו אותו!"

אוריין נעצה בטל מבט המשלב תדהמה ותרעומת. לבסוף, כמו אזלו לה המילים העיפה 

לטל סטירה בצחוק, אלא שהמחווה ההומוריסטית השתבשה והתוצאה נחתה על לחי טל 

בהפגנתיות מעושה. טל ההמומה גיחכה מצלצלת בהחלט. אוריין קמה והתרחקה 

נירה מהפינה  במבוכה, ותפסה בלחייה הכואבת. אוחזת בה, כאילו קיבלה בה נשיקה.

שמה  תה להעמיד פנים שהיא לאימתריס ומקניט שטל מוכרחה הי ךנעצה בה מבט כל כ

 היא יפה ועיניה הןתנית, הבת של המרכז. גופה מלא מעט וכלל. נירה היא גאוולב אליו ב

 , מלוכסנות טיפה וקצת רעות, כי ככה נירה.שחורות-שקד חומות

 "בואי שניה" 

ידה של אוריין התהדקה סביב פרק ידה ומשכה אותה. טל נענתה, מעולם לא סירבה 

אוריין גררה אותה במדרגות אל הדלת ומחוץ למקלט, ואז  לתשומת ליבה של אוריין.

 פנתה אליה ואמרה רק שתי מילים.

 "אני ותומר"
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, בלי שהבינה ברגע הראשון. של אוריין הנוצצות, הסבירולקח לה רגע להבין אך עיניה 

איך תומר לא אמנם ראתה אותם חבוקים, אך לא קישרה. נבגדת. טל הרגישה  למה,

איך הסתירו שניהם שמשהו מתרקם והיא כלל לא  סיפר לה? איך אוריין לא סיפרה לה?

היו שקועות בה ובתגובתה לכן אמרה: "וואו"  עיניה הנוצצות של אורייןידעה על כך? 

כמו בנוזל מר הממלא צנצנת. היא לא  רעה משהו כבד שקע בה, נמלא בהרגשה בלא

היא חייכה אל חברתה, אוריין  ידעה מדוע והתפלאה על עצמה, מה, היא מקנאה?

הסמוקה עזבה אותה בבת אחת ורצה אל תומר, שצץ לו מאיי שם, חיוך רחב, מוגזם, 

על פניו. גופיהם נצמדו וזרועותיהם נכרכו זו סביב זה. טל חייכה אל חבריה. מה  משוח

דקות עברו, הזוג  יש לה? מדוע לא תשמח בשבילם? אבל ליבה בפנים נצבט צביטה עזה.

לא מבינה נבוכה לנעוץ עיניים, גם אם זה בסתר, והטרי היה שקוע בעצמו וטל הביטה. 

 מה היא מרגישה.

 נירה.הייתה ע ברוך  בלחייה. זו יד נשית אחזה לפת

 לך?"  יש"מה 

 עיניה של טל.רכנה, קרבה פניה והביטה לתוך נירה 

 "הוא לא שווה את זה."

 

*** 

 אז נירה חושבת שהיא אוהבת את תומר? לא נעים לשקר לה, עדיף לשתוק ודיי. לכן

. רק עשתה לעצמה נזק כשאמרה על בנים ועל בנות תשתוק, כדרכה תמיד בשיחות האלה

כאבה התחילה לחשוב על שרון. יותר ויותר חשבה על את כדי לשכך את האמת על יניב. 

שרון וכשאוריין דרשה את מי טל אוהבת, אמרה לה: "את שרון". כלומר בן בשם שרון. 

הנה אוריין, שהייתה החברה הכי טובה שלה  לא להכל, כי אבל. זה פתרון מסויםוהיה 

 נשיקותמאז כיתה ח, פתאום היא הרבה יותר חברה של נירה ויחד הם מדברות על כל ה

הראשונות וכל ... ויותר ויותר הן חברות. ובסתר טל מקנאה ורע לה שלא יכולה לספר, 

מה לה על ולשקר זה כבר גרוע יותר מלא לספר. לכן, פעם, כשהתכתבו באיזה שיעור רש

דף: "אוריין, אם יהיה לי חבר מכוער אבל אוהב אותו הכי בעולם, תשמחי בשבילי?" 
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ואוריין כתבה "כן". אז טל כתבה "אפילו אם יהיה סתום וטיפש?" ואוריין חייכה ורשמה 

"אם תאהבי אותו וישמח אותך, כן". וטל כתבה שוב "ואם תהיה לי חברה?". אוריין 

היה כתוב בו: "מה שיעשה אותך  ,ל הדף ונתנה אותו לטלהרצינה ורשמה ממושכות ע

מאושרת אני אשמח בשבילך". אבל בהפסקה, כשיצאו מהכיתה וטל העמידה פנים שרק 

התבדחה תפסה אותה אוריין ביד ואמרה: "הבהלת אותי!" וכל כך היה נראה שהוקל לה 

 שלטל לא היה הלב לקלקל לה.

 אבל טל לא תוכל לספר לה את מי היא אוהבת. אז אוריין היא חברה טובה, באמת טובה,

 

*** 

 

הסומק על פני אוריין ועיניה הבורקות. המבט הדומה לזה שהיה מונח באישוניה של 

שרון, עת התעוררה וחשבה לרגע ששרון מביטה בה, אבל בעצם הביטה בבת שלה, במיכל 

כך, במבט  השרופה. מבט כזה, איך מקבלים אותו? לפעמים אוריין ונירה הביטו בה

המיוחד הזה, ואז הייתה ממהרת להשפיל עיניה, אולי כי ידעה שהוא שלה רק בגניבה. 

מבט כזה, יכולה הייתה לחצות ערים, להרים הרים באוויר, אם היה שלה ובשבילה. האם 

 יקרה? וודאי יקרה. כלום לא קורה זה לכולם?

 

*** 

 

למגינת ליבה של טל סירבה אמה בתקיפות מוזרה לנדב לה פרטים על השריפה של מיכל. 

משום מה הנושא לא ראוי לשיחה בעיניה, כאילו דובר בענייני בית שימוש או משהו גס. 

הוא "כשניסתה לדלות מידע רק ננזפה. ברקע כל הזמן היו הצעקות של אבא וקולו הרם. 

טל תה יאבל לאחרונה יכולה היפעם.  אימאלה  , אמרה"לא צועק, ככה הוא מדבר

מצלצל אך לידו או שהיה הטלפון להישבע שמשהו בו השתבש. היה יושב וצועק לעצמו 

המתקשר טל נזעקה לבסוף לצלצול הצורם, ואולם לפעמים הוא שקוע בעצמו ואינו עונה. 
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קצות  אתהאב היה עוד מסוגר בסערה פנימית, לועס ו האלמוני התייאש כבר וניתק,

 משובש.כפי שחשבה טל, כחה. אצבעותיו ועיניו בוהות נ

 

*** 

 

יניב התגייס לעזרתו של תומר לתקן את הטלוויזיה הישנה שבמקלט. כל כך גדול 

הוא כמו אינו לרוב ובוגר נראה להם, עד שבטבעיות רבה קבלו את העובדה שומפותח 

ושיח או דברים, ולא נותן שלום, זאת כי ראשו  רואה אותם. אינו פונה אל אף אחד בשיג

הוא לא פנה יותר אל באמת ובתמים בעננים, שם עניינים שברומו של עולם, של גדולים. 

, היה פונה ומדבר כאל חבר, ומה רבה הייתה גאוותו של זה על 19-רק אל תומר בן הטל. 

 כך.

 . הקליטה בכפרשרק עלה לאוויר החדש 2שודרה בערוץ  ם דודו טופזרשות הבידור ע

בית הקברות מנע את העברת הכבלים למושב. החברה לא הייתה מקוטעת ומשובשת. 

צופתה בשלג של הערוץ החדש התמונה רצתה להעבירם דרך אדמות הקבר. לכן 

מתחנה שכנה חולפות על המסך כרוחות  צלליות חלולות של דמויותולפרקים היו 

סה את כתפיי יניב בהערצה מופגנת: "אתה מתקן אה? תכף רפאים. תומר היה טופח ומע

 תראו שהוא מתקן." 

טל הדליקה לעצמה סיגריה, אוחזות בו זמנית גם במשאף. שיעול תקף אותה. דודי צהוב 

השיער נפנה אליה בדאגה. "את בסדר?" הוא עצמו התנועע לצלילי ווקמן חרישיים ואצל 

 הוא מתפלל. טל חלפה המחשבה, שהוא נראה קצת כאילו 

 אביב גפן?" שאלה אותו. זה"

 "כן" אמר דודי

 "איזה חרא הוא אה?"

 .עמוקה "לגמרי" אמר דודי בהערכה

תומר פצה פיו בקול רם, מלכסן מבטו אל יניב, לוודא שהוא שומע. "יש לכם מזל שאח 

 שלכם חוקי והוא השיג לכם סיגריות. תגידו תודה שיש איתכם בן אדם מבוגר." 
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יותר אף מעיני אחיה הקטן, נצצו כששאפה  כהותשל נירה,  חומות-ורותעיניה השח

 מהסיגריה שדודי הדליק עבורה.

 "זה כי נשארת כיתה. זה לא משהו שאתה צריך להתגאות בו".

תומר הביט בה המום ופגוע. טל שפנתה למסדרון, לשטוף את המכחולים שמעה איך 

 מתלהט הריב. כשחזרה לחדר כבר היה בעיצומו. 

"זה לא הוא עשה!" ותומר ענה בצעקה "אז מי עשה? מסתובב פה בחצרות  ירה צעקה:נ

!" דודי הניח יד על כתפה, גולםבלילה. גדל לך אח פסיכופט, עבריין!" "לפחות לא גדל 

להרגיעה, אך היא התנערה בכעס. "אידיוט שנשאר כיתה פעמיים. היית כבר צריך לגמור 

ותך בכלל" יניב החריש והוסיף לעבוד על הטלוויזיה צבא. אלוהים יודע למה מגייסים א

בשקט. טל תפסה את תומר וגררה אותו החוצה משם, שיחדלו לריב. "אל תענה. בוא נו. 

 דיי. בוא כבר". הם יצאו אל אוויר בית הקברות הקר. 

 תומר הצית סיגריה חדשה. טל הופתעה לראות לחלוחית בעיניו.

 "דיי, מה אתה שם לב?"

 "אני לא שם לב. מי היא שהיא מדברת אליי ככה? אבא שלי?" 

 טל שתקה. 

"הוא רוצה שאני לא אתגייס ואשאר פה עם המשק. שאני לא אלך ללמוד ולא כלום. זה 

פסיכי לגמרי. מה, אני אתקע כאן כמוהו? איך שתהיה לי הזדמנות אני עף מכאן. אני 

 לא חוזר לכאן בחיים."  הולך לאוניברסיטה. אני אקח הנדסה ואחר כך אני

"אז זה מה שיהיה תומר. התקבלת עכשיו למכינה נכון? אז זהו. תכף הולכים לצבא, תכף 

 יוצאים מפה".

"אני הולך ואני לא אחזור לפה בחיים. מקסימום רק בשביל לצחוק על כולם. את מבינה? 

 זה לא כמו בית ספר. זה משהו שאני באמת רוצה".

כמו כדי לאמר, שהיא אומרת להשביעו במה שעתיד להיות טל אחזה בידו של תומר, 

 ואין בלתו דבר אחר: "אז זה מה שיהיה, תומר. אתה תצא מפה. אני אצא מפה. אמרנו." 

עננה סרה מעל פניו של תומר. אפילו חייך קצת. והרי איך אפשר שלא להאמין להבטחה 

תמיד דבר לידי  כה נחרצת וחדורת אמונה שבאה מפי טל, שידועה לו כמי שמביאה
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מעשה? והנה עלה חיוכו והתרחב עוד יותר למראה אוריין שיצאה מהמקלט, התקרבה 

אליהם ונטלה אותו בידו. אז התרחקו שניהם והתיישבו יחדיו לאורו של הירח. בלי 

היא הופתעה. במי היא מקנאה? באוריין? שוב להתכוון התגנבה צביטה אל ליבה של טל. 

ליבה ושוב נזכרה במודעות שבמדור מר התפשט פתאום בפיה ובתומר? כך או כך, טעם 

 האם הן כל מה שיש?, הגסות, הלא נעימות. "פנאי פלוס" ידח במגזיןנה

 "הלך הדפוק? הלך כבר? איך הוא מעז לדבר ככה על אח שלי?" 

נירה הופיעה מאחוריה לאחר שנטשה את דודי מאחור. דוק שקוף של דמעות וזעם עמד 

ת. "אח שלי מתגעגע לאימא שלנו. קשה לו. איך הוא מעז לדבר עליו בעיניה השחורו

 ככה?". 

 

*** 

מחפש אחר מברגו האבוד הסתובב יניב לבדו במקלט. עוד הוא מביט הנה והנה, הרים 

את המגזין של טל, למקרה ומסתתר המברג מתחתיו, משועמם הועתקה תשומת ליבו 

קוראים ופותחים בו הרבה פעמים. אל כפל בולט באמצע המגזין, כזה הנוצר מדף ש

מודעות הסקס לגאים מילאו את העמוד והנה נמצא גם המברג עטוף ובולט מבין הדפים 

, אז סובב את חיבוריםכסימניה או תמרור. יניב חזר אל הטלוויזיה הישנה וחיטט מעט ב

הכפתורים האנאלוגיים החבוטים והנה, כבמגע קסם, נמוג השלג שכיסה את התמונה 

 הפכה צלולה כמעט לגמרי.  והיא

 

*** 

שרון פתחה לטל את הדלת מאופרת ומלובשת לעילא. ולמראיה שטף גל גועש את ליבה 

של טל. בעיניים הכחולות, העזות אשר הביטו אל של טל נח חיוך גדול כששרון אמרה: 

", ואילו טל נשאה אליה מבט מוקסם, מסונוור מלווה חיוך את באה"אני כל כך שמחה ש

ומופרז יתר על המידה: "אני גם שמח..." לא הספיקה לדבר, מיכל הקטנה  זורח

רוקעת ברגליה, מנופפת בידיה ומשמיעה נהמות כשל  דרך דלת הסלון, התפרצה בפראות

. האור החלש צימד לה צללית ענק תפלצתית. שרון נחפזה לדרכה: "יש לה ארוחת חיה
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שלא תתביישי להתקשר על כל דבר. אל ערב במיקרו. השארתי לך מספרים ליד הטלפון. 

תישאר ערה מאוחר ואם אתן משחקות תדאגי שהיא תסדר אחריה. להתראות." והלכה, 

 .שתוללתממותירה את טל לבד עם מיכל ה

 

החליטה שתתרגלנה מעט חשבון לילדים. היא הושיבה וסמכות תחילה אזרה טל כוחות ו

רדתה מהמראה המסתתר מתחת את מיכל אל שולחן המטבח, אבל לא במו ידיה, שכן ח

דפי משבצות  הופרסה מול אז פקדה עליה לשבת הלחץ לא נטשה אותה עדיין, למסכת

של  חשבון, התיישבה מולה ופתחה בקול רך: "אוקי, ננסה לפתור כמה תרגילים..." 

לכן ריכזה את כל  ,ד חשה סחרחורתומי מבטה נפל על כפות הידיים השרופות של מיכל

"...ונראה איך ילך לנו. למשל בואי נראה אם את יודעת כמה  ף מולהבדמבטה בלעדית 

 ?"2ועוד  10זה 

"12" 

 ?"7ועוד  7"יופי. ואם אני אשאל אותך כמה זה 

"14" 

 ?"2כפול  7"ו

 מיכל חישבה את כל התשובות בעזרת מחשבון.

"14" 

 "יופי, כל הכבוד, את רואה? את ממש טובה בזה."

 מהדף וראתה את המחשבון.  סוף סוף הואילה להרים עיניה

 "זו לא חוכמה ככה. את צריכה לעשות לבד".

 "זה יותר מהר".

 "כן אבל אנחנו לומדות לחשב לבד. תשימי את זה בצד".

 מיכל הסתכלה על טל מבלי לעזוב את המחשבון. טל התכעסה:

 "טוב אז לא נפתור יותר תרגילים".

 "טוב".

 מיכל הפכה את דפי החשבון והתחילה לצייר. 
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 אמרה טל."זה לא פייר, אני אורחת פה. צריך לעשות מה שאני רוצה". 

 ..."לקחה אוויר: "כמה זהטל  מיכל חשבה קצת ואז ניאותה להניח את המחשבון בצד.

 אבל מיכל קטעה אותה.

 "התרגילים האלה קלים. אני יכולה יותר קשים".

 ומדים. תכף נגמור ונעשה יותר קשים"."לאט לאט. אנחנו ל

 "אבל אני יודעת. אני לא צריכה קלים. אני יכולה תרגילים קשים".

 "עכשיו עושים קלים. תכף נעשה קשים".

 "אני לא רוצה קלים".

 ?"12כפול  111"טוב. לא קלים. כמה זה 

 ניצחון. הפגנתיות של מיכל שתקה. טל חזרה לדף ב

 יים" אמרה מיכל."אלף שלוש מאות שלושים ושת

מיכל הושיטה למבוכתה טל נעצרה. היא ניסתה לחשב את התשובה בראש ולא הצליחה. 

חישבה, התשובה הייתה נכונה. היא השירה מבט אל מיכל  היאלה את המחשבון. 

 בתדהמה.

 "את יודעת חשבון?"

 של מיכל. הדקיק יותר משמץ של גאוותנות נמהל בקולה 

 לים. אני מאוד מאוד טובה במתמטיקה"."היה לי מורה פרטי בבית חו

טל החלה נוברת בדפים שלה בעצבנות. הנה הילדה הזו מפחידה ברמות נוספות שלא 

הוא  12כפול  111שיערה, או אולי זו היא ששכחה כבר איך זה להיות בת שש? כך או כך, 

גם לא , ואולי 18לא תרגיל שטל ידעה לעשות בגיל הזה, וגם לא עכשיו, כשהיא כמעט בת 

. השיעורים עלולים להיות מאתגרים משחשבה, ולמה ילדה כזו, 30תדע כשתהיה בת 

זקוקה בכלל לשיעורים? שוב תהתה על אמה ועל שרון ועל טיב המזימה אשר רקמו פה. 

למה דווקא היא ולא אוריין או נירה? טל נזכרה במה ששרון אמרה עליה, שהיא מטפלת 

 ברור מספיק שהיא אוהבת חתולים ולא ילדים. לא היפה מאוד בחתולים. כנראה איפה ז
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היא הניחה למיכל לראות וידאו וטלוויזיה כאשר חפצה, למעשה התרשמה מאוד 

מיכולתה של הילדה להעסיק עצמה, כאילו השמרטפית שלה אינה קיימת. זו הסיבה 

ששיעור החשבון הכושל כבר לא הציק לטל באותו הלילה כמו שטרד אותה עדיין זיכרון 

תצליח לישון בבית זה בשקט. שמא פניה של מיכל ללא המסכה. יעבור עוד זמן לפני ש

תנסה לדמיין את הפנים במטרה להתרגל אליהן? בשל הניסיונות האלה עבר עליה עוד 

לילה מבוהל. אבל ספק אם תמצא משרה מוצלחת יותר, עבודת חקלאות לא משכה 

אותה מעולם, וידעה היטב שלהוריה לא הביאה כל ברכה. בשלב זה של חייה לא חשקה 

אדמות שום צורה. עתידה טמון הרחק מכאן, רחוק מהכפר ואדמותיו, להידמות להם ב

 בכך הייתה בטוחה.הקבר שלו, 

 

שני הוריה  לפני עלות השחר חזרה הביתה והנה, חרף השעה המוקדמת מצאה את

נערמה על השולחן ושתיקה כבדה עמדה בחדר. למשמע  שפופים במטבח. ניירת מסמכים

 קול הדלת הנסגרת אמרה האם לאב:

"טל באה מבנייהו". טל עמדה להיכנס למטבח לתת להם שלום אבל אז הוסיפה אימה 

 משפט שגרם לה לעשות אוזנה כאפרכסת:

 "ילדה מסכנה. ההצתה הזו. איזו סיפור נורא. כמה רוע יש בבני אדם". 

 האב החריש ולא ענה אבל טל נדרכה כולה. נשכח ממנה החרדי, מחולל אסונה של מיכל.

 חד הורית. זה לא מקובל אצלהם".  אימא"האם המשיכה: 

 מבטה חזר אל הניירות אשר כיסו את השולחן. אז דיברה ונאנחה.

 "העיקר שאותנו דוחפים החוצה"

 האב הוסיף לשתוק. שקוע בעצמו, ספק אם הקשיב.

 

*** 

מי פירק ושבר את הרובוט היקר המנקה את הרצפות? מי זרק נבלת חתול 

 לצוף עד שבאו הילדים הקטנים לשחות ונבהלו?דרוס למים והשאיר אותה 
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כרגיל במחוזותינו, לא ברור ידו של מי במעל, אבל ידעו נא כל תושבי הכפר 

 שהבריכה סגורה ומסוגרה עד להודעה חדשה! ! עד שייתפסו החוליגנים! 

 

בריכת המושב הייתה מושחתת תדיר וכרגיל. ההנחה הייתה כי וונדליסטים צעירים 

ם ששברו את המקפצה, לכלכו אותה בגרפיטי וזרקו אבנים ופירות מיישוב שכן ה

רקובים לתוך המים. סוף סוף גמרה ההנהלה אומר וסגרה את הבריכה. אפעס, כדי 

לשמר אותה לא ניתן היה לרוקן אותה מהמים וכך נשארה עומדת יתומה, מלאה במים 

ם לא הפתיע איש עכורים עד לגדותיה. מכיוון שגם במצבה הזה נשארה יעד לפיגועי

כשבדואר שוב המתינו ההזמנות לשמירה הלילית של הנוער. ספק כדי שיטפלו במזיקים 

ה, עובד אצל אבא ומסדר יבני גילם, ספק כי נחשדו בנזק בעצמם. טל פגשה בדודי בצרכני

לא רק בבריכה היו צריכים לשמור. סחורה על המדפים ושניהם התמרמרו על הבשורה. 

בחצר, שלוש כבשים שחוטות, לא גנבו, ולא אכלו, אלא הרגו כך סתם ללא  אצל פדרמן

אבל הבשר הושחת בהתחלה הטילו את האשמה על התנים ומלכודות לרוב פוזרו. סיבה. 

 שיד אדם במעשה אבל המלכודות נותרו. בסכין. היה ברור

ה או ילה בעל חיים ז"חתולים וכלבים נתפסים בזה" אמרה טל בכעס. לא אחת כבר הצ

  .ברזלאחר ממלתעות 

 "זה סתם. סתם הרגו אותם." אמר דודי. 

 .סער אולי, אמרה טל, לא בלי תקווה ס בהם"תפי"בסוף ילד י

בין הנער והנערה לא נשאה חן בעיני אישה המרדנית משהו, השיחה הקולנית משהו, 

שה כבודה שעמדה לפניהם בתור. לודה, אישה במיטב שנותיה, שיערה צבוע לכתום ורא

מתנועע לשלילה ללא הפסק, ספק מחמת סימני הגיל ספק מאי שביעות רצון תמידית. 

היא הסתכלה בהם בכעס שעה המצרכים שלה שאותם לא סיימה לארוז התערבבו באלו 

 של טל. חטיף גלש בטעות בלי לעבור דרך הקופה. לודה תפסה בו והרעימה בקול: 

 שלמים? ברנשטיין!!""על זה לא משלמים ברנשטיין?! כמו אבא לא מ
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ה הקטנה חדלו יהיא הדגישה את השם כאילו הוא קללה. כל הקונים בצרכני

"זה  מעיסוקיהם, נפנו והביטו. טל הוכתה תדהמה. נגד רצונה התמלאו פניה סומק עז.

 "-בטעות, זה רק החליק בטעות

 "אני ראיתי! אני ראיתי שלקחת מהמדף!"

כאילו עלבו בו  המום ונרעש ,דודיאמר ם!" "זה רק החליק בטעות. היא לא לקחה כלו

 . עצמו

 "מה זה שגונבים פה?! מה זה?? כל אחד ייקח מה שהוא רוצה בלי כסף?!"

 "היא לא לקחה שום דבר! למה את צועקת? היא לא לקחה שום דבר!"

הגיח מודאג מהמחסן למשמע הצעקות. זוקף את גוו, דודי מיהר ועמד  אבא של דודי

 טל. "אבא, היא לא לקחה שום דבר".וחצץ בינו ובין 

אביו רך המבט של דודי הסתכל על בנו ואז אל לודה הזועמת ואל הלקוחות הסקרנים 

 סביב ודיבר: "נו באמת. אף אחד לא גונב פה".  המביטים

הוא הרים את החטיף  ונתן אותו לטל שפניה היו אדומות ממבוכה ומכעס "את תיקחי 

 את זה בחינם". 

 לו בכוונה:הוא הגביר קו

 "משפחת ברנשטיין פה היא לקוחה מצוינת!" 

לא , קניות שלה בתנועות גסות והלכהפניה של טל האדימו עוד יותר. היא ארזה את ה

ליווה אותה . אבא של דודי מביטה בלודה או באיש ומשאירה את החטיף מאחור בכוונה

 עורך דין" שלך צריךאבא באמת ילדה, " ספק לעצמו: האמר, ספק להביט בה וליציאה, ו

 .והלך

 דאגה. המלאות  בעיניו העמוקות,. הוא הסתכל עליה עוד היה איתה לצידהדודי 

 "את בסדר? אל תשימי לב, אוקי? את בסדר?"

 

*** 

שנתה כרגיל וכשחשבה עליו בער בה  ניטרדההמאורע נשכח מטל במהרה אבל בלילה 

ה וטעם השפלה צרב בליבה. היא הביטה בחלון אל האורות הרחוקים של העיר. את כעס
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חלומותיה תלתה באלומות ההן הרחוקות. יום יבוא תצא מכאן ותהיה הרחק מכאן כפי 

שתרצה להיות. הרחק מהמקום הזה אשר חונק אותה, הרחק מחרפת החובות של אביה 

עליו במודעות הגאים, בו לבטח ומכאבו, אל מקום כמו מועדון הקשת שהיא קוראת 

, ותביט בה מישהי במבט כמו שראתה בעיניהן של אוריין ושל הגר, בקולתוכל לאהוב 

היפה כשהן מביטות בדודי ובתומר. מבט כמו של שרון, המבט המכאיב עד כדי פצע, 

החורך, ותתכוון, ותייחד אותו רק לה. כמה רחוק נראה הרעיון ולכן רק טבעי המפחיד, 

 ארץ לא נודעת.איזו ם רק הרחק מכאן.  בשיתגש

 

*** 

כל בפח ערב ירד על שבילי המושב שלמרגלות בית הקברות. רק חתול בודד חיפש דבר מא

 צלע בתנועות מוזרות, אשר שיוו לו מראה קומיהוא ירד ו הזבל, ולו רק שלוש רגליים.

 בהליכתו, כאילו הוא מגהק.  משהו

לספסל הפיקניק שליד המקלט, שותים ומעשנים. חבורת הנערים והנערות כולה ישבה 

והנה פתאום, באיחור לא הולם וללא הסברים, הצטרפה אליהם גם רותם. חייכה חיוך 

רפה ומנומס והתיישבה שותקת, דוחה את הסיגריה שדודי הציע לה. היה ברור 

שהצטרפה אליהם בעל כורחה. נירה כבר גילתה להם בסוד, שאביה, המרכז בכפר, חושב 

כול נער ונערה צריכים להתנדב בתנועת המושבים, משפחתה של רותם, שלא מנתה ש

אלא אותה ואת אמה, לא הייתה במעמד שאפשר לה להיות יוצאת דופן בעניין. טל 

חשבה שלא היה זה הוגן. כי רותם, כמעט ואינה מחליפה איתם מילה ובבירור איננה 

הבאה וגם כשרבו והתקוטטו היא שתקה כשדברו על הפעולה מרגישה איתם בנוח. 

 בצחוק, לעיתים חייכה בנימוס אך שתקה.

לפתע השתתקו כולם. החרדי הופיע לידם ונעמד זקוף במרחק כמה מטרים מהם. הרוח ו

 נשאה אליהם את ריח גופו החמוץ.

 "מה הוא רוצה?" לחשה נירה בבהלה.

 "ניגש נראהדודי קם: "
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תומר הרים אליו מבט: "תזהר ממנו. זה בן אדם מסוכן." ולמראה מבטה המפקפק של 

 הוסיף: "מה את חושבת? שרק אנשים טובים חוזרים בתשובה?" אוריין

 אמר דוד. "זה שטויות "אוי נו, זה בולשיט,

הוא ניגש אל החרדי הזקן, שעורו הלבן כמעט זרח בחושך. פיו של החרדי החל נסגר 

אל דודי מילים שלא הגיעו לאוזניהם. החבורה צפתה בהם במתח. האם  ונפתח, מדבר

שמעה אותו פעם מדבר? שאלה פתאום טל את עצמה. מעולם לא פנה אליהם בדברים, 

. היא אל דודי רק הלשין עליהם מאחורי הגב להוריהם. והנה, הפלא ופלא, מסוגל לדבר

 ניחשהותו לא שמעו, אבל טל לא שמעה את אשר אמר, ודודי עמד בגבו אליהם כך שגם א

דאי זקן, עתיק כמעט, כמו חרוך עשן, כאילו נשרף מבפנים, חשבה. ושקולו של החרדי בו

 דודי חזר.

 "מה הוא רוצה?" שאלה אוריין.

 "הוא מבקש שניכנס. אנחנו מרעישים"

החוותה בעיניה על נירה התעצבנה: "נו באמת, את מי נראה לו שאנחנו מעירים כאן?" 

 קברים.ה

  "דיי, הוא ביקש"דודי אחז בידה 

האורות אשר יניב תיקן היו מעומעמים והטלוויזיה דולקת בתוך המקלט. שקט עמד 

 בחדר. הזוגות הצעירים שקועים היו זה בזה. טל שכבה לבדה על הארץ בשק השינה

שיחקה עם הווליום בשלט ובצד ישבה רותם, כאילו צומדו בעל כורחן. רותם שתקה וטל 

אך הטלוויזיה הישנה לא נענתה  הזוגותלהתגבר על הקולות שעלו משקי השינה של 

 ונשארה דוממת ואילמת. 

חבריה לא ידעו שהיא ערה ולכן הרשו לעצמם להמשיך בלהט ובאין מפריע ומי יכול 

 להאשים אותם? טל הביטה לתקרה הנמוכה, השחורה מטחב. כל כך שונה ולא קשורה

ב. יניב, שכל הבנות הרגישה, זה עתה עמלה שוב על לסרב למאמצי השידוך עם יני

היא הרגישה קנאה בו, על שהן אוהבות אותו. היא עצמה עיניים  אוהבות והיא?

היא  והתכווצה בשק השינה שלה. מנסה להתעלם מהפעילות הנלהבת סביבה ולהירדם.
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ד עליה ובמהרה אנוסה תהיה . תכף תתחיל נשמתה להכביהצטערה שהיא לא במיטתה

 לחזור לישון בבית, אבל עוד מחשבות אלה בראשה גברה עליה העייפות ונרדמה.

 

זה בתוך זו. טל התעוררה עמוקים חושך שרר במקלט. הזוגות כבר נרדמו חבוקים 

בנשימה כבדה וגילתה כי קול צפירה מפלח את השקט. תקרת המקלט הנמוכה 

עיניים לצליל הלא נעים. תומר ואוריין נרדמו לאור  והמחוספסת קידמה אותה כשפקחה

הטלוויזיה וכעת שכבו קפואים ודוממים על הספה המרוטה וכך גם דודי ואוריין שהיו 

שרועים על הרצפה. הצפירה הוסיפה לנסר את האוויר. טל הייתה עטויה קורי שינה אך 

זה של בית הבהלה התגנבה אל ליבה, מה פשר האזעקה הקרובה והמשונה, באזור 

 הקברות? 

חלף עוד רגע בטרם הבינה פתאום שהקול בוקע מהטלוויזיה, ושהאזעקה אינה אלה 

טון עז של תום השידורים. היא התרוממה לחפש את השלט ומחזה מוזר ביותר  צליל

נגלה לפניה: רותם הייתה ישובה לא רחוק ממנה וניהלה טקס מסתורי סביב שלט 

ארץ, לצדו פיסת נייר זעירה ועלה, אלה משמשים את זה היה מונח על ההטלוויזיה. 

רותם לגעת בו שוב ושוב, אך בכל פעם שקצות אצבעותיה יצרו איתו מגע ישיר התקשחו 

והתרחקו כמו נגעה בגחל מלחש, כי ישן היה השלט, ישן ומלוכלך, וידע הרבה ידיים, 

התפשטו בעורה ובמגע איתו הרגישה רותם כאילו דבקו הלכלוך והיושן באצבעותיה, ו

טל לא ידעה זאת, רק מצאה עצמה בוהה בחיזיון המוזר, שבו כפטרייה נגיפית שורפת. 

במקום להיענות לאצבעותיה של רותם השלט רק מקפץ בעדינות על הרצפה מנגיעותיה, 

תוך שהטלוויזיה מוסיפה להשמיע קול אזעקה ופיה של רותם מתעקם כאילו עוד רגע 

היא כמעט חטפה  תפרוץ בבכי. טל נתקפה בדחף איום ונורא לשים קץ למחזה המייסר.

וחושך את השלט מאצבעותיה של רותם, אחזה בו בבהילות וכיבתה את הצפירה. שקט 

בחדר המקלט. רותם ניסתה לחייך, אבל פניה התכסו בושה. טל  והשתררכמעט מוחלט 

מיהרה לשוות לקולה נימה ידידותית ועליזה "את ערה?". "כן" אמרה רותם והוסיפה 

מר ולעשות על שנתפסה 'על חם'. "טוב" א ידעה מה לוות "אני הולכת", כי לבבהיל

 אמרה טל, כי גם היא לא ידעה מה להגיד.
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רותם הלכה. טל נשארה שוכבת, שואפת ונושפת מהמשאף שלה, בוהה בתקרת המקלט 

המחוספסת הטחובה, הנמוכה. לרגע דימתה שהיא לבד בחדר, רק היא וקול נשימותיה 

, כמו אדם נחנק, אט אט החלה להעביר את הכבדות, כלואה במקלט שמתחת לאדמה

אור הפנס החלש על הקירות האפורים, האירה על דודי ונירה הצמודים ואז על תומר 

ואוריין המחובקים ולבסוף על עצמה. עד שגבר עליה המחנק והיא קמה ויצאה משם. 

ד צעדה הביתה בצעדים מהירים. חתול חסר אוזניים וזנב נקרה על דרכה ונמלט משם. לי

למראה דמות שחורה שהגיחה מבין העצים. לרגע קע רחש וליבה שמטע התפוחים שמעה 

היה זה יניב, עטוי רובה ועומד על משמרתו. בראותו את טל חייך ובתנועה אילמת הציע 

לה תפוח גדול שקטף. טל חייכה בנימוס אך הנידה ראשה לאות לאו. כשהתרחקה חשה 

וצות בגבה. מה זה רוצה עכשיו ממנה? מרחוק את עיניו של יניב ממשיכות להיות נע

 ערהיה העיניים  כההסער  בין העצים החשוכים.ראתה דמות קטנה חומקת ורצה 

 .ומשחר לרע

לבית הוריה. שעה קלה התעכבה בחוץ וקראה בדאגה לפזי, החתול העיוור  היא הגיעה

חליפה שלא נראה בשום מקום. לבסוף, משלא הופיע נכנסה לביתה מוטרדת. בחדר ה

 בגדיה לפיג'מה ונכנסה למיטה, כשדפיקה חזקה נשמעה בדלת הבית. 

. היא ניגשה לדלת כשהיא מתכוונת לתת לו, לסער, מנה לעצמה "ילד מפגר" חשבה טל

הגונה. אבל במקום זה פתחה ונבהלה. בדלת עמדה רותם, בידיה הרועדות, הנקיות, פזי 

אדומה על הרצפה הלבנה. למחזה הזה  העיוור, מכוסה בספריי כחול ודם אשר נטף טיפה

!!" עד האם הופיעה זעופה, לבושה חלוק אימאנמלטה קריאת אימה משפתיה של טל: "

ועטויה שינה. למראה החתול נבהלה בעצמה. טל נתנה תודה חטופה לרותם והיא ואמה 

 עד שהתאושש קצת. פזיהתחילו מתרוצצות, מנקות ומטפלות ב

. כאב וזעםוראשה וליבה המו ישבה לצד החתול הפצוע. טל לא נרדמה אותו לילה אלא 

 בעצמה. ךבדבר תשחט אות ךסער, סער, אם יד

*** 
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 רותם וטל היו החברות הכי טובות. 

 אבל ישנם גילאים בהם שנים נדמות  ,מאז לא הרבה זמן עברו 12 כשהיה בנותזה היה 

 .כמעט היסטורית-פרה ותקופה אחרת בכלל,  ימים אחרים עידן ועידנים,כ

האפורות  כותנההשתוללו בערימות ה, יחד קשה ין חבילותבשיחקו טיפסו ויחד 

ערימות ת מכף רגל ועד ראש, כמו האבקה בחוזרות לבנוהיו , ובסוף היום והגבוהות

ולא תמצאו בכל העולם  ובהן אפשר להתפלש גרעיני התירס הקשים שאוכלות הפרות

 פארק שעשועים קסום יותר מזה.

שם, למצוא  ותחת לבתים, למצוא אוצר נעלם, לפסל בלבני הגיר שנשארזחלו מיחד 

ולא ידוע איך זה אבל מעולם לא נמצא אז בסביבה שוב נחש או עקרב לאיים  מציאות

 עליהם. העולם היה שליו יותר וגם הנחשים והעקרבים ידעו זאת, שלא כמו היום.

 

ויום אחד כשעמדה על  ההרגישלה בלי ש אלא שרותם השתנתה בבת אחת. זה קרה

 דעתה הייתה כבר כזו.

הדעת מתפזרת כמו . צורם ועקוםמה זה קרה לה? העולם חשך בבת אחת. הכל נצבע 

אבד הכושר , גולות אבודות בכל פעולה שבאים לעשות. אבדה בבת אחת היכולת לקרוא

להתעורר משינה. השינה נשארת בגוף ותובעת עד שמכריעה את שלה. כואב. כאב ראש, 

. הכל מעומס השיניים השקועות בבשר כאבי שיניים, חזקים, כאילו הלסת מתפוצצת

כמו מרוחק, ספוג ערפל, עטוף צמר גפן, או הכל מכה וחורך את החושים דבר איננו נעים 

ולכל אשר היא מביטה העין מדממת חושך. חושך במיטה וחושך בשידה וחושך בארון 

ילו משהו זר חי בה עכשיו, נוגס לה בלב, שבא מבפנים, כאכזה הבגדים. חושך אדום 

מה עושה את חור הנורא מכל הכאבים. פוער בו חור שדרכו נושבת רוח קרה, מקפיאה. 

 כל זה? היא עצמה? 

כי לא ידעה מה לאמר והרגישה אשמה. אבל כיוון שנדרשה  ואימאהיא לא אמרה לאבא 

רק כדי לכופף את האמת לעשות הכל כמו מימים ימימה ולא ידעה להסביר אז המציאה, 

מעט לטובתה, לקבל מרווח נשימה. לכן מורה אחת כתבה למחנכת: "רותם שוב איחרה 

לשיעור, עם התירוץ הרגיל, שהייתה במרפאה" הפתק נפל למחנכת בכיתה וכל הילדים 
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 לאשרותם אמרה שהיא חולה אכולם , ידעו ביניהםקראו. וככה, כמו שאנשים מדברים 

 אמרו שאיננה חולה.ההורים והמורים ש

טל לא ידעה על כל זה. רק שראתה את חברתה פחות ופחות ובפעמים המעטות דווקא 

שנפגשו הייתה זו דמומה ומוזרה. לאט נפגשו מעט ומעט. ובמקום שיפגשו כל יום היו 

  חודשים ולבסוף בכלל לא. שבועות ואלה עכשיו 

שכחה, ויותר לא חשבה על  חודשים הם כמו שנים, ובמהרה, טלשבועות ו 12אבל בגיל 

  מי שהייתה החברה הכי טובה שלה.

 

*** 

לב חדר דרך אזניה ולבסוף  השמיכל האזינה לו כל הזמן דבק בטל. בלי ששממעצבן שיר 

התנחל בליבה. מצאה עצמה מזמזת אותו ולבסוף יכלה כמעט להישבע שהמילים נכתבו 

לה ועליה במיוחד. היה זה שיר הפתיחה של התכנית "הוגו" מערוץ הילדים.  מיכל שמעה 

אותו בלי סוף, וכשהרגישה טוב אף רקדה אותו בפראות. טל הייתה מכניסה את הקלטת 

לעיתים אף שרה אותו ביחד עם מיכל. וכבר הכירה את השורות שהתנגנו בליבה. ידאו ולו

 וכך הלך:

 

 לאן לוקחת אותך הרכבת 

 לאן יובילו שבילי ההרים 

 אל אותה סכנה שלנצח אורבת 

 אל אותה אהבה שיש רק בספרים 

 

 היי הוגו היי יש פה מישהו על הקו 

 היי הוגו היי אתה כבר לא לבד עכשיו 

 

 בוא  עכשיו נעבור את הגשר 

 אתה קרוב, תהיה חזק 
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 שמור על קשר  -ואל תשכח לטלפן 

 כי אלה הכללים של המשחק 

 

 לסוף השיר:  , טל ומיכל,ואת המקום המיוחד מכל שמרו שתיהן

 

 הוגו זה ההוא שלא מוותר ולא בורח 

 כי הטוב מוכרח לנצח, מוכרח לנצח

 

 תה השהות עם מיכל לשגרה. יולאט לאט כבר הי

 

*** 

בבריכה עמדה המקפצה שבורה ומלוכלכת בגרפיטי. המים לא היו צלולים, תכולים 

, אחרי שאצרו חודשים ארוכים את הלכלוך ירוקים אפוריםובהירים כמו בקיץ כי אם 

והאצות שהצטברו בהם. עמוק בקרקעית הבריכה, מתחת לפתח הניקוז הגדול, נהמה 

ים כלאו נהמתה ברעד. טל ודודי עמדו על שפת הבריכה, עכורהמים המשאבה גדולה ו

מזימה עליה הסכימו מראש, למרות שאף מבוגר לא היה מרשה  –כשבידיהם מזרוני ים 

שיכנסו למים המסואבים של הבריכה הסגורה. יחד שוחחו והמתינו עד שרותם הופיעה. 

ואמר: "אני הולך לחפש אז הפסיקו טל ודודי את שיחתם הערה ודודי משך בכתפיו 

אז תנים". טל לכדה את מבטו כי שניהם היו מעדיפים להמשיך את שיחתם באין מפריע. 

"אני לא רוצה לבד. אכפת לך שטל תבוא איתי ונחזור מהר?" וטל  דודי פנה אל רותם:

אמרה: "נביא לך משהו לאכול" מתוך אשמה. לא יהיה כיף להישאר לבד בבריכה 

 פך מאיים, כמו הייתה אגם קודר, צופן רוע.שהלילה מקנה לה נו

? לכן רותם תחינותיהם"לא להרבה זמן..." ביקש דודי ואיך אפשר היה לעמוד בפני 

 ענתה קצרות:

 "טוב".
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טל אמרה: "יש לי עיתון אם בא לך" אותו מגזין עם המודעות שמוללה בידיה והסתכלה 

מכדי להתקומם  ולא שייכת בהן שוב ושוב. רותם קבלה את העיתון בשתיקה. אדישה 

 על שמשאירים אותה לבדה. דודי וטל הלכו והיא נותרה.

 

ואפו רטט. על רצועת ליללות התנים אזין בדריכות עזמוות הכלב היה קשור ברצועה, מ

העור העבה שלצווארו הוטבע תבליט של גולגולת. הכלב הרגיש מרחוק בטל ודודי 

הדו בחשכת הלילה. אבל טל ודודי עסוקים המפטרלים והחל נובח עליהם. נביחותיו הד

 היו בשיחה ולא נתנו דעתם על הנביחות המרוחקות.

 "איך הולך בבייביסיטינג?"

 " ענתה טל לאקונית כי התביישה לרכל, לשמחתה דודי הוא שפתח בשיחה.בסדר"

 "את מכירה את הסיפור?"

 "לא. אתה יודע?" 

 "כן"

 עד שלכדה את עיניו במבטה.טל חיכתה לשמוע אבל דודי השתתק פתאום, 

 "הוא רק הדליק נרות" אמר. "זה הכל".

 "ליד הקש?".

 "כן".

 "מה היה לו להדליק ליד הקש?".

 "מה זה משנה? זה מה שהיה".

 "מאיפה אתה יודע את זה? אני שמעתי משהו  אחר".

 "אל תאמיני. את יודעת איזה סיפורים מרכלים פה. אל תאמיני." 

 מפקפקת הוסיף:מאחר שטל נראתה 

"אני יודע כי אימא שלי טיפלה בה. היא הצילה אותה. אם לא אימא שלי היא הייתה 

 מתה" . גאווה הייתה בקולו של דודי. "את יודעת אני גם הולך להיות רופא. החלטתי."

 פתאום הרצין מאוד.
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כמה זמן ושמעתי את הדיבורים. "אל תשאלי, אני זוכר כשהיא חזרה בלילה שזה קרה. 

לקח לחלץ אותה ואיך שמעו אותה צועקת. שעה צועקת והאש שורפת אותה בלי 

 שהצליחו להגיע אליה. ילדה קטנה, כמעט תינוקת, זה נורא. הכי נורא שיכול להיות."

 דודי התנשם פתאום בכבדות.

 "כל החיים היא תצטרך ניתוחים".

 "לא יתקנו לה את הפנים אף פעם?"

 יים היא תצטרך ניתוחים"."הפנים זה לא הכי גרוע. כל הח

ילדה קטנה, פעוטה, אשר של ליבה של טל נחמץ. תמונות נוראות מילאו את ראשה. 

 כמה דקות התהלכו היא ודודי שותקים עד שפתאום שמה לב לזמן שעבר. מיכל. נשרפת. 

 רותם ממתינה לבדה בבריכה. -"מה השעה? כבר מלא זמן." סוף סוף ניעור מצפונה 

 בינתיים. אני אסיים לבד וניפגש בבריכה.""אז תחזרי 

 "טוב. תבוא מהר."

 בחשיכה.כל אחד מהם פנה לדרכו ונפרדו, 

בשובה לבריכה עוד היו בדמיונה התמונות הקשות שדודי תיאר וברגע הראשון נדמה 

היה לטל שהבריכה ריקה מאדם, עד שהבחינה ברותם היושבת בגבה אליה. טל ניגשה 

 אליה ופתחה:

 "-יחה ש"היי, סל

היא לא סיימה את המשפט כי ראתה איך רעד עז חולף בשידרתה של רותם שהסתובבה 

אליה בבת אחת כאילו הכיש אותה נחש, ובעיניים קרועות. טל כל כך נבהלה בעצמה 

 שלרגע הדיבור נעתק מפיה.

 "אני מצ...אני מצטערת שהתעכבתי. תומר נתקע עם הטרקטורון במרכז" שיקרה.

 ילות.ה בבהתנע רותם

 "זה בסדר. אני יכולה לשמור פה לבד"

 "זה בסדר. הוצאנו אותו כבר"

 "לי לשמור לבד אכפתזה בסדר. לא "

 טל חייכה 
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 "מה פתאום. אני לא אשאיר אותך לבד פה נכון?"

טל פנתה והכניסה את מזרוני הים למימי הבריכה. רותם למעשה כבר השאירה... אבל 

 המשקל אבד לו וחזרה לעמידה שפופה.נעמדה באיטיות כמי שפוחד ששיווי 

 טל ניסתה לעלות בזהירות על אחד המזרונים וקראה אל רותם.

 "כי נקי אבל זה נחמד. לישון בזולה"את באה? זה לא ה

היא הסתכלה אל רותם וחיוכה נסוג בבת אחת. רותם מאובנת ועיניה פעורות. היא 

 "חתי כדור שינה. אני אירדם כל רגעאמרה: "לק

 ה חיוך על פניה.טל העלת

 "אז יותר כיף ככה. איך שבא לך"

טל עלה בזהירות רבה על המזרון הצף במים. רותם מצטרפת בזהירות ולאט ובמאמץ 

מייצבת עצמה בגמלוניות על המזרון השני. לרגע מעדה ובירכה נרטבת במים. היא 

 "אני בטח תכף אירדםד אמרה: "נשכבה כשהיא מתנשפת ממאמץ אבל מי

 טל כבר היו עצומות.עיניה של 

 "אוקי. לילה טוב"

ים המשתיהן צפו בשכיבה על פניי המים הכהים באור החלש. שקט מסביב, רק רחש 

בבריכה. טל הניחה כף ידה על פני המים, לטפה אותם באצבעותיה, כמו מנסה ללכוד 

ולצייר את קווי המתאר שלהם. רותם שכבה כשעיניה נשואות אל השמיים השחורים 

 כבדה. פתאום דיברה.נשימתה 

 "את זוכרת שהיינו משחקות בערימות של הכותנה?"

המשפט נאמר כל כך בשקט עד שלרגע נדמה היה לטל שדמיינה אותו. רק כשפקחה עיניי 

 ורותם לכדה את מבטה הבינה כי שמעה אותו. 

 "כן" אמרה טל, מופתעת שרותם יוזמת שיחה.

 ה"."זה היה הכי כיף בחיים שלי. התקופה הכי יפ

 . שוב שתיקה.הנערה הזרה שפעם הייתה החברה הכי טובה שלהאל בנימוס טל חייכה 

ה יתתנו היאם איזה חלק היה מתמוטט מישהו מא"זה היה איזה שלושה מטר גובה ו

 להיקבר שם. אף פעם לא חשבתי כמה זה מסוכן."  היכול



45 

 

 באין היא יודעת כיצד להגיב. רותם המשיכה. טל שתקה,

היה מגיע עם הכף של הטרקטור היינו מתחבאים. הוא היה מעמיס את "וכשעמיצור 

 מאתנו תהכף ושופך אותה למערבל מזון. לפעמים חשבתי מה יקרה אם הוא ייקח אח

בטעות ואיך זה יהיה ליפול לתוך כל הסכינים האלה. כי לפעמים הוא באמת לא שם לב 

 שאנחנו שם".

, משחקות יחדיו באושר עשררותם, כבנות היא ו –זיכרון חד של הדברים  טלהנה עלה ב

בערימות הכותנה. הזיכרון החל להתגלגל בראשה כתמונה שהיא אינה יכולה להסב פניה 

חברתה  ,יתה דומה לזו של עכשיו, הייתה אחרתיממנה. כמה כיף היה להן! רותם לא ה

. והשמחה הזו, כמו שהייתה לשתיהן אז עשרהטובה, כמו שיכולה להיות רק בגיל 

הימים הללו נגמרו. כך  כותנה, כשהעולם היה כולו כר של הרפתקאות ומשחקים.ב

גם חינה  רמתי. כך סלא ידעה למה ופתאום סר חינם של המשחקים הללו בעיניה. היא 

 של רותם והנה הן בעכשיו.

 " אמרה רותם עוד פעם "הלוואי שהייתי שם

 "בכותנה?" 

"חשבתי שזה ירגיש כמו אז לבוא לכאן, לכפר. אבל זה לא  "בימים ההם" אמרה רותם

 אותו דבר כי אני לא אותו דבר. אני כאן ואני מתגעגעת להיות פה".

יותר דחוף היה לה לצאת מפה אל למה לחפור במה שהיה? טל שתקה והרהרה ברעיון. 

 יבואו. שהימים 

 אמרה טל.  נצא מפה, נתחיל את החיים שלנו" תכף "אבל עכשיו

 ."גרתי עם אבא שלי ועם אחותי" ויינשטיין "יצאתי מפה כבר" אמרה רותם

 "זה לא אותו דבר כמו לצאת בתור מבוגרים"

ולהזהיר את עצמך ממשהו, אותך הילדה, מה  לשם "אבל, אם נניח יכולת לחזור בזמן

 היית מזהירה?"

 .בטיפשות "לא להיוולד פה?" הציעה טל וגיחכה
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עוד מעט יקרה לך משהו, ששום דבר שתעשי ושום זמן "ומה אם היו אומרים לך ש

שיעבור לא יחלים אותך ממנו. מה היית עושה? מה אם היית יודעת שמשהו כזה הולך 

 הטוב נגמר כבר?" כל לקרות וש

"מה?" אמרה טל בקהות. עיניה היו לכודות עכשיו בעיניה של רותם והיא נבהלה 

לשאול מה הדבר אשר קרה לרותם,  מהמילים ומהשקט המוזר בו נאמרו. היא רצתה

 .משהו מנע ממנהאבל 

 רותם ראתה את מבוכתה וחייכה.

 "אני מצטערת. לא התכוונתי להבהיל אותך או משהו"  

 "לא נבהלתי" אמרה טל. היא הרגישה צורך להוסיף משהו מעודד ולכן אמרה:

נצא לחיים נהיה במקום אחר, עוזבים, מתגייסים. "יהיו תקופות יותר יפות. תכף 

 ."האמתיים

 . ומה שיהיה יהיה כמו עכשיו כי ככה את".כבר "אבל החיים התחילו

 "זה לא ככה".  הרעיון קומם אותה ממש."זה לא ככה" אמרה טל. היא התפלאה ש

 "לא חשוב כמה רחוק תלכי מפה ולאן, הבעיות שלך יישארו איתך כאילו לא יצאת מפה"

זו כל חייה, ורק חיפשה אדם להגיד לו את כאילו חשבה על השיחה ה אמרה רותם.

 הדברים.

"זה לא ככה" אמרה והפעם קולה  אבל פתאום לא מצאה מילים. תנגדרצתה להטל 

מה נפלה עליה זאתי, באמצע החיים, מי בכלל רוצה  הצטלצל קצת בכעס בלי שהתכוונה.

עוד פתוח מנחמת את  כשרק המחשבה על העתיד ושהכל ,לאמץ גישה כה קודרנית לחיים

 הלב?

 בסוף אמרה:. אולי ראתה שהרגיזה קצת את טל. רותם שתקה

התקופה הזו עם הכותנה... זה היה הכי כיף שהיה לי לא התכוונתי לעצבן. פשוט "

לא בחיים. הכי טוב שהיה לי בחיים. לא חשבתי שאני לא ארגיש ככה יותר אף פעם, 

 לכאן ואנסה." חזוראאני גם אם חשוב לאן אני אלך, 

של התרפקות על העבר הדל, בזמן שהעתיד מלא טל הרהרה עגמומית ברעיון הזר הזה 

 כמה כובד וליאות היו בו. היא הצטערה בשביל רותם. . אפשריות בהרפתקאות
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 "לא היו צריכים להכריח אותך לשמור איתנו"

 כפת לי"לא א"

 "אני יכולה להישאר לבד אם תירצי, מלוכלך פה... "

 כפת לי הפעם"בסדר. לא א זה"

 תה שתיקה, טל חשבה שוב ואמרהיהי

 "אז תישארי, באמת לא כדאי שתהיי לבד". 

חזרה על כמעט והוסיפה: "אני מצטערת שאיחרתי קודם, הטרקטורון של תומר..." 

 ואז שתקו שתיהן שתיקה כבדה.ועצרה בעד עצמה,  השקר

מה שבעצם רציתי להגיד לך זה רותם דיברה פתאום "אני מצטערת אם דיכאתי אותך, 

בערימות של המרכז  ביחד שהיית החברה הכי טובה שלי, והתקופה הזו שהיינו משחקות

 תה התקופה הכי יפה שהייתה לי בחיים".ימזון, זו הי

 מפתיעה גם את עצמה. "אז נלך לשם מחר" אמרה טל.

, ןיה, הרעיוכאילו צל סר מעל פנפתאום בת צחוק של הפתעה עלתה על רותם פרצופה, 

 שאלה. ""באמת?סב לה עונג אמיתי. ה אמיתי או הלצה,

. פתאום הרעיון של שתיהן, מבוגרות למדיי, משתוללות בערימות "כן" טל חייכה

 אולי ילכו כולם. הכותנה במרכז מזון שעשעה אותה מאוד.

 שאלה. "מה עם החתול שלך?"רותם הרצינה לרגע, 

 שרותם הביאה לה את פזי הפצוע??וח טל נעורה פתאום, איך יכלה לשכ

 . בזכותך שמצאת אותו. את הצלת לי אותו." , כמעט בסדר"הוא בסדר

  .זרותה של רותם בעיניה עכשיו נעלמה כליל

" אמרה לה, ופתאום ליבה התרחב והתכוונה לכל "את רואה? מזל שבאת לפה, מזל!

 מלה.

 . "נכון" אמרה "מזל". התרחב של רותם חיוכה

חזרה "אל תדאגי. אוטוטו, אוטוטו יוצאים מכאן ואז... חכי תראי. אני טל חייכה ב

 ."טובבאמת מאמינה... הכל פתוח. יהיה 

 "בואי נישן" אמרה רותם כי הרגישה כבר שעיניה נעצמות.
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 "אוקי"

 "לילה טוב"

 "לילה טוב"

טל שכבה על מזרון המים אבל חשק לישון לא היה לה. להפך, ליבה הלם והרגישה את 

הלמות הדופק ברקות. השיחה הסעירה אותה כפי שתמיד הסעירו אותה המחשבות על 

. הזמן שתוכל לקבוע בו את גורלה. םות, מחוץ לכפר הזה, בחיים האמיתייוי להיאשר צפ

למרות זאת, לבסוף נרדמה על משמרתה על גבי מזרון המים. לא נותנת דעתה על רותם, 

שלה ופניה שלווים ושקטים כפני המים שדווקא נשארה ערה, שוכבת על המזרון 

 בבריכה.

 

*** 

היד של טל צנחה מהמזרון. היא התעוררה בבהלה למגע המים הקרים. במקום התקרה 

, היו מעליה השמיים השחורים ואימאבחדרה, בבית של אבא במקלט או הנמוכה ש

יתה פתוחים עד לאין סוף. לא רחוק ממנה שכבו קפואים ובעיניים עצומות רותם, שהי

מוטלת על מזרן המים כשגבה מופנה אל טל, ודודי, ששב ממשמרתו ונרדם על שפת 

פטים נשגבים אשר עדיין שברי מש היו תלוייםהבריכה, מחוץ למים. בראשה של טל 

כמו: "החיים הם מה שנעשה מהם" ו"הכל תלוי רק בנו" אבל מבט  רצתה לומר לרותם,

. קור חדר פתאום לעצמותיה של טל. היא מהיר ברותם הבהיר שזו שקועה בשינה עמוקה

חולצה ה תחתרה בעדינות במים כדי לקרב אותו אל שפת הבריכה, שם היה מונח

להתחמם. היא התפלאה על עצמה שנרדמה כי המילים של  השלה ולבשה אות הארוכה

רותם חפרו בה, וליבה דאב, בכאב ששמרה עד כה רק לסבל של בעלי חיים. משהו בה 

כבר יתגשם  שלא ידעה מהו משהו יקרה כבר, מיד ועכשיו, שמשהוסער, תשוקה ש

והמחשבות הללו נטלו כל עייפות ממנה. אז נפל מבטה על ה'פנאי פלוס' אשר נתנה 

לרותם, שדפיו נרעדו ופרפרו ברוח, כפרפר מעוך, מושלך על שפת הבריכה הרטובה. היא 

חתרה אליו ולקחה והצמידה אותה אל לוח ליבה בלי משים, שלא ייפול למים, כשהיא 

ה המחשבה. מדוע לא תלך עכשיו, תתחיל מרגע יוצאת מבריכה ותוך כדי כך כבר עלתה ב
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זה ממש לעצב את גורלה. היא תחרוט את החיים אחרת וכרצונה, תשלוט בגורלה. היא 

חיים של בכמו אבא.  ...תראה לה לרותם וגם לעצמה, לכולם בעצם. ולא תגמור כמו

מטרה אחת כולם מרוסקים בהחמצה אחת גדולה. בסטייה חדה ועקמומית כואבת מן 

טרה. היא תלך כבר ועכשיו לפני שיזנח אותה האומץ. לפני שתהפוך לרותם, ריקה המ

ונטולת תקווה. היא לא תגמור ככה, לא. לא בוותרנות כזו, בתבוסתנות כזו. דודי ישן, 

רותם ישנה, איש לא ירגיש בהיעדרה וגם אם כן, הרי הם שניים, ישמרו אחד על השנייה. 

מר שאחז בה קוצר נשימה. וולחברים תמיד תוכל ליודעים שהיא שומרת,  ואימאאבא 

 אם יש זמן טוב ללכת הרי הוא עכשיו.

, על מועדון הקשת אזי, נרגשת, יצאה בזהירות ממימי הבריכה, מוצאת את המודעה

תולשת אותה ונועלת נעליים. כשקמה ללכת הופתעה לרגע לראות, שהמזרון של רותם 

לא התעכבה טל אבל  ,זו מוטלת עליו ללא נוע נסחף בינתיים הישר לאמצע הבריכה, בעוד

 על כך מדיי, כי שקועה בעצמה ונרגשת הייתה. 

קמה וטיפסה מעל לגדר הבריכה ויצאה אל השדות החשוכים. לא טורחת להעיף מבט 

בתוך  טבולה וזרועהלאחור, שם דודי ישן קפוא ורותם צפה בלי תנועה באמצע הבריכה, 

 המים. 

 חשיכה. התוך ל פנתה משם בצעדים מהירים ונעלמה במשאירה אותם מאחור, ט

 

*** 

 בחושך היו כמעט מחרישיקשה היה לזהות את הדרך. קולות הצרצרים  אפילהב

שברי אסבסט וריח נורא עמד באוויר הדרך. תחילה  אוזניים. האדמה הייתה זרועת

סברה טל שמדובר בזבל מהרפתות הסמוכות והיא הוסיפה ללכת כשהיא אוטמת את 

אפה, אך במהרה הפך הריח קשה מנשוא. היא הלכה והלכה למרות הריח. צללים גדולים 

מונחים היו על האדמה החשופה והנה גילתה בחלחלה שצעדה הישר אל תוך האתר 

סילוק פגרים. גוויית פר נפוחה וארוכת קרניים התנשאה אל על, מתוך הפח, ועל רקע ל

השמיים השחורים, נראתה כמו יצור מיתולוגי הניצב על שתי רגליים. על הארץ נחו 

כשעגל מומלט למחצה מציץ מתוך  וויות גדולות וחסרות ראש של פרות,מרקיבות שתי ג
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הרימה טל רגליה ורצה עד  ,שנקלעה אליה מזועזעת מארץ הבלהות הקטנהאחת מהן. 

 שהותירה את הריח הנורא מאחוריה.

  

אנחות של חלודה קדמו את פניה מול שער בית הקברות וטל הרימה פעם נוספת את 

רגליה להתרחק משם. עד שהשאירה מאחוריה גם את בית הקברות ואת החרדי הספון 

 ה.בו. היא לא הייתה עומדת בעוד מפגש לילי איתו לבד

עד שנקרה  . צעידה ארוכה, בת שעה,הסדוקהרעיל והיא צעדה וצעדה על כביש האסבסט 

על דרכה בבת אחת, צבעו השחור העמוק של הכביש החדש ועליו סימני תנועה לבנים 

מבהיקים. הנקודה בה התחבר הכביש למושב אל הכביש הבינעירוני הארוך המואר 

צים, שפינו את מקומם לנתיבי הכביש. רק בשורת פנסי ענק גבוהים. האזור היה חף מע

לט "בית קברות" בודדה הייתה קבועה בנוף, ולא רחוק ממנה השהרבועה והתחנת האבן 

 הצביע לכיוון המושב. ש

טל נעמדה בתחנה וחיכתה למכונית שתעבור. סביב היה הכל שקט, דומם, רק גופו 

הכביש הזרוע כתמים ביחד עם  המרוטש של כלב בית שנזרק שם ונדרס אירח לה לחברה

. חיות או לפגר לא להקדיש מחשבה לכתמים האלההיותה ילדה כבר ידעה מ .שחורים

בית שהושלכו אחר כבוד למצוא מזלם בשדות הריקים ופגשו את מותן. מרוטשות עד דק 

יש תודעה כמו של ילד, עכשיו דמיינו  לבעלי חייםוכתם שחור הוא כל אשר נשאר מהן. 

המתרוצץ על הכביש מבוהל, לבד מתחת לשמיים שחורים, אולי נפגע פצוע ילד קטן 

לשכב לצד הדרך בכאב ובאימה עד שליבו יפסיק לפעום. אלוהים, למי מגיע להסתלק 

 ככה מן העולם?

היא הזדרזה לעלות על הטרמפ הראשון שנקרה על דרכה, התייראה יותר לעמוד לבד 

שמחה הייתה להיגאל מההמתנה הבודדה על בחושך מאשר להיכנס למכונית של זר, כה 

. למזלה הביאה הנהג , חסרת פחדה קראה לה וטל נשבתה בה כולהההרפתקהכביש. 

הישר אל תחנת המוניות הקרובה ובדרכה במונית כבר נפרשו מולה אורותיה של העיר 

חיפה באלפיהם. התרגשות אדירה גאתה בה פתאום. אבל המונית נעצרה לבסוף בפינה 

שהסתגלו עיניה לאורו הפנס סנוורים עד ב דווקאהוכתה  כשיצאה מהמכונית חשוכה.
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החשמלי קידם אותה בניין אפור, בלב איזור המיועד למחסנים, שדלתות הברזל הכבדות 

העמיקה עוד לתוך האיזור, לא בלי ששלהם מוגפות ועליהן שרשראות ברזל עצומות. כ

כרטיסי ליווי  זרועה הייתהפה פחד, קידמו את פניה מודעות פורנוגרפיות והרצ

בגלל המודעות ההן בית קולנוע לסרטים כחולים. שם היה יה. עיסוי ולהרפהמזמינים ל

באמת ובתמים ונראה לה של טל , נחצב בתודעתה שהופיעו לצד מודעות הזנות מהעיתון

הקולנוע  ביתטבעי ביותר, העולם הזה בו מועדון הלסביות מחובר ויוצא מתוך 

הפורנוגרפי, כאילו הוא שלוחה או איבר שצימח מגפיו. בין כל אלה ניצב בניין בלתי 

שרק בקושי עלה בידה להבחין  מודעה המפרפרת ברוחראתה מזמין. רק כשהתקרבה 

 . : 'מועדון הקשת', בשחור לבןבה

 

עוד אחד, טל עלתה במדרגות, והנה קידם את פניה ילד וחלף על פניה ואחריו ילד נוסף, ו

? הילד האחרון, שנראה לא הזהתולים מבטים בטל. טל התבלבלה, מה לילדים ולמקום 

עד מאוד, טל לא אהבה בנים אך משהו בנער הזה מראה יותר מבן ארבע עשרה, היה יפה 

היה יוצא דופן ואחר. הוא חייך אליה וכשראה שלכד את מבטה נעצר במורד המדרגות 

וכזה  ,א השיבה על המחווה. משהו מוזר היה בו, לטעמהוחייך שוב, אך טל החשדנית ל

היה בעיניה גם העניין שגילה בה. מוזיקה התחילה לקדם את פניה ולהוביל אותה במבוך 

המדרגות השבורות. סוף סוף הגיעה ועמדה בפתח מועדון הקשת. הפאב המקושט 

את האמת על בצבעים היה ניגוד זוהר למדרגות האפורות. והאור בו חלש מכדי לשפוך 

הילדים שראתה. תחילה לא הסיקה מהם ולאט לאט הוכתה בתדהמה. לא ברור היה לה 

אם צעירים או מבוגרים, גברים או נשים, עדינים למראה עם חזה של נשים אך בעלי 

. איש לא הכין אותה למה שנראה היה לה כאנשים בתחפושות וכהתגשמותם יפיםז

. בכפר לא היו אנשים אשר לדידה ביותר מבהיליםהמדהימה של הסטריאוטיפים ה

 בשום מקום שראתה לא היו אנשים אשר נראים כך. על הבמה המאולתרתנראים כך. 

עמדה אישה, ספק אישה כי גובהה וזרועותיה שריריות מסגירים אותה ואולם תנועותיה 

והבעותיה כה משכנעות ומתעתעות עד שטל מצאה עצמה נאלצת להתנער כמו מכישוף. 
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שירותים. שם עמדה לבדה  והסתכלה מבוהלת הדלת נמלטה לבסוף אל  למדיי נפחדת

 בעצמה שבמראה. 

והנה, לשירותי הנשים נכנס מי שנראה לה כגבר מבוגר מאוד, חבוש פאה קצרה 

. ישבנו חשוף לגמרי, מקומט ומנומר בנמשים. לונדינית ולבוש בגד אישה זימתיב

גבוה  האיש היהמקדימה ארוז איבר המין הבולט שלו בתחתונים סגולים מבריקים. 

המרתיע להתנשא כמעט בפרצופה של הסגול מאוד ועומד על עקבים, מה שגורם למארז 

טל. המראה הזה הגדיש את הסאה מבחינתה של טל. מה לה ולאנשים המוזרים, לא 

. פתאום נוכחה בחוסר האחריות שבמעשיה: אנושיותים ולא נשים, חצאים, שאריות גבר

להיקלע באמצע הלילה אל מפגש של סוטים מבלי להודיע לאיש ובפעם השלישית באותו 

החרדי מפני כפי שברחה מפני בית הקברות ו הלילה, עמדה להרים רגליה ולהתרחק

 נפגשו.מו שברחה מפני מיכל בפעם הראשונה בה כ .הזקן

והנה, בין ערב בינתיים כמה מן הבריות המשונות זלגו החוצה וקידמו אותה גם שם. 

הפרצופים השונים והמשונים צף וצץ פתאום מראה פנים מוכרות. יניב, ולא אחר, 

. בטרם הספיקה טל יניםמהבבגדים של המושב, באמצע המקום הזה של דמדומי 

 , הוכה בתדהמה למראיה,שחו בבת אחתהתקשל יניב להתעשת הצטלבו מבטיהם. פניו 

אבל בחלוף רגע קל התרככו והוא חייך. אבל החוויה כבר הספיקה לטל, והיא הסתלקה 

מה שעון, זמן עבר מאז הגיעה שכן לא נטלה עמשם כל עוד נפשה. היא לא ידעה כמה 

בבת אחת נמוג קסם ההרפתקה והיא שבה לארציות אבל הרגישה שהזמן כבר דוחק לה. 

כמה זמן עבר מאז עזבה את דודי ורותם בבריכה החשוכה? מודאגת, הזדרזה ם. החיי

 למצוא דרכה החוצה, אל הלילה המוכר והבטוח.

 

*** 

 במצולות השינה

על שפת הבריכה דודי התעורר והביט סביבו בהפתעה, טל ורותם אינן. קללה הגונה 

עלתה בפיו משמצא עצמו לבדו בחשיכה. קול נהמה מוזרה, כשל מנוע מתאמץ נישא 

ם השחורים הכלואה בין המיהמסה הגדולה של באוויר, בוקע מן הבריכה, כאילו 
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. דודי דג אותו החוצה. בקצה השני . אחד המזרונים צף ריק על פני המיםהדפנות נוהמת

של הבריכה נמצאה מערבולת קטנה ומסתורית, מעל לעצם גדול וכתום השקוע עמוק 

. דודי הביט בו היטב ולפתע חש כאילו טיפה מים קפואה כקרח זולגת אפורים במים

לאורך גבו: העצם הגדול והכתום איננו אלא חולצה ובתוכה אדם, זוהי רותם השקועה 

מבלי לזוז. יפחת חרדה נמלטה  .ם ישר מעל פתח הניקוז של המשאבה. טבועהעמוק במי

 !!!" ...מפיו ואחריה הצליח לצעוק "טל!! טל!! רותם

אבל  ,עה במים? לא ידעושום תשובה לא נשמעה, אין קול ואין עונה, האם גם טל טב

ה לשאת מבין שאין לאבד רגע, קפץ וצלל אל פתח הניקוז כמי שכפאו השד שכן בליבו רצ

רגליו ולהימלט משם. המים קידמוהו קרים כקרח עד שחש כאילו האוויר קפא והתרסק 

בריאותיו כסכינים. מבוהל ומבולבל חש כי כוח לא ברור יונק אותו למטה, אל 

המעמקים. כמעט נתן לעצמו להיכנע אל המשיכה אשר תביא אותו אל רותם, ואז הבין 

ץ מיניקת המשאבה. הוא יצא מהבריכה את גודל הסכנה ובמאמץ אדיר שחה ונחל

כשבגדיו ספוגים וכבדים עד שכמעט אינו יכול לשאת בהם, מבועת החל קורא בקול: 

 "טל!!" 

אין עונה. המים שחורים ושותקים והוא לבדו. הוא רץ אל גדר הבריכה. מרחק חצי 

 קילומטר משם נראה חלון בית חשוך. 

 "פדרמן!!!"

המרוחק נשאר חשוך ומסוגר.  ליד קיר הבריכה היה קבוע גרונו ניחר מצעקות אך החלון 

סולם קצר. דודי פשט בגדים וניסה לצלול כשיד אחת שלו אוחזת  בסולם. רותם 

הטבועה לא זזה. דודי מתח ידו אליה ולא הגיע. האוויר נגמר לו. ניסה לתפוס את הסולם 

וף אוויר וצולל שוב בעזרת רגלו כדי להתקרב וכמעט עלה לו בחייו שלו. הוא עולה לשא

 ללא הצלחה. שוחה ומתנשף צעק.

 "יש פה מישהו?! עזרה!!"

ד נחנק אבל מיוצלל שוב למים קפץ . דודי סביב אין קול ואין עונה מהחשכה הסמיכה

והשתעל. יצא מהבריכה והתחיל לרוץ תוך שהוא בוכה. הוא מצא את ארון החשמל 

שתחרר דממה. גופה של רותם הנהמת הבריכה בחושך והוריד בו את כל הפקקים. 
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יטלטל כבובת סמרטוטים אבל נשאר תקוע, רק ידיה שטו והתנענעו מעליה, והמהיניקה 

 כמו אדם המנופף לעזרה.

המכנסיים של  –אותו משיכה חזקה הלה עצרעדודי צלל ותפס הפעם בידה. אבל כש

סר אל המצולות. חלמטה בידו משכה אותו הקרה רותם מסובכים במשאבה וכשידה 

 לעזוב אותה בפעם החמישית.דודי אוויר נאלץ 

 

*** 

טעם רע השאירה בה ההרפתקה ורק רצתה לשוב אל טל עשתה דרכה בחזרה למושב. 

מו התנים התפרצו בחוזקה מכל העברים כיללות המוכר, אל דודי, אפילו אל רותם. 

אפור עמד בקרחת  לפניה גור תניםמ, עזות ומבהילות. לפתע נעצרה. חומה בצורה של קול

אל עבר  להימלט נחפזהיא חייכה אל הגור אך זה ליבה יצא אליו. , מבוהל כמוה. צמחיה

 . המייללהלילה 

והנה, לא יללות, אלא קול סירנה מחרידה הוא שצף ועולה וממלא את העמק סביב, 

הולך וקרב. אמבולנס יורד וממהר בדרך המתפתלת מבית הקברות אל המושב. הסירנה 

. הנהג הוציא ראש מהחלון, פניו מאדימות הלילה תדממת באדום לחשיכשלו מ

 ומלבינות מאור הסירנה.

 "כפר רותם!! איפה זה כפר רותם?!"

טל הצביעה לכיוון כביש האסבסט והאמבולנס מיהר לשם בצפירה נוקבת לב. כשתחושת 

 אסון איומה מפעמת בה, טל החישה צעדיה ואז פתחה בריצה בחזרה אל הכפר.

 

*** 

 

צפירת האמבולנס כנראה החרישה את אוזניה ולכן שקט מאוד נראה היה לה הכל 

בבריכה, כמו מסיבה שנגמרה. אנשים רבים עמדו שותקים ואחרים פעלו לפרק משהו 

תה מרוקנת עד חציה וכמעט יבשה ממים עכורים.  והנה ראתה יממצולות הבריכה שהי

המבוגרת בוכה ומספיגה טיפות גדולות מעיניה  מראה שלא חשבה שתראה בחייה: לודה
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במטפחת של תכלת והיא בלי איפור ועיניה נקיות ועורה כה לבן, נראית ממש כרוח 

רפאים של עצמה, כל כך כמושה ושבירה. אז התקרבה טל וראתה את אבא של דודי 

, לבן כמוות, כאילו עומד להתעלף ועל הארץ דודי מונשם. למראה הזה מהצרכנייה

לטה זעקה מפיה של טל: "דודי!". כמו בחלום רע הסתובבו פתאום כולם, ועמיצור נפ

הזקן החל צועק "הנה! הנה! הנה!" והצביע, עיניו כל כך פעורות שלא הצליחה להבין אם 

 הוא מסתכל עליה או דרכה, ולרגע התפתתה לבדוק אם עומד מישהו שם, מאחוריה. 

ם מעליה ואמר: "הייתם אמורים לשמור רחם הגרם, היה פתאופנחס אבא של תומר, 

פה" ושוב: "הייתם אמורים לשמור פה" ופתאום היה כה קרוב אליה כדי שהרגיש את 

חום גופו על עורה, ושערות ידו דגדגו את זרועה, והבל נשימתו הבאושה היה בנחיריה, 

אחז בצווארונה וניער אותה בכוח "ישנתם במים? מי אמר לכם להיכנס למים?". הוא 

 הכאיב לה ולכן הרימה ידיה לדחוף אותו בכוח, אבל הוא היה כבד ואחיזתו בה כצבת.

אז ראתה רגליים שוכבות על הארץ ותכף זיהתה את צבע הטרנינג הכתום של רותם 

תה מכוסה סדין לבן עם נקודות. באמצע הדרך על שפת הבריכה, כאילו מישהו הלך ישהי

פה מימיה, אף פעם, והמראה הזה ולהבין לישון במקום הלא נכון. היא לא ראתה גו

 אותו, היה כמו בעיטה קפואה כקרח אל תוך הקרביים הרכים.

נעימה וחמימה אבל  אישהשל יניב,  אימאתה ימהפינה של הגופה עלה קול חד, זו הי

 קולה הצטלצל כעת כמו מתכת מבריקה. "יש פה כדורים. אתם לקחתם כדורים?"

אמרה כמתגוננת: "רק היא לקחה. רק ופנחס מעליה, סוף סוף את  להדוףוטל נאבקה 

היא", כי זכרה שרותם אמרה לה שלקחה כדור, ודחפה והשתחררה סוף סוף מפנחס. 

שקט מוזר עמדו בקהל ופנחס עמד ונראה לה נסער והמום ועיניו הקטנות, המצומקות, 

שרוצה את פעורות וכפות ידיו כל כך כבדות וגדולות פונות  אליה כמו מלווה בריבית 

 לטרת הבשר והוא נראה כה נסער ונרגש ונרעש שפחדה שיכה אותה.

היא הביטה על דודי היושב על הארץ ולא ידעה אם עיניו זולגות דמעות או הוא רטוב 

כאילו חלה. איש לא עמד ליד רותם, רק הצללים  של דודי רעד ,ואביו החיוור, הלבן

כיבה מישהו אור. רצתה להרים קול הכהים ששל האנשים שנאספו הוטלו עליה כאילו 

ולצעוק "מה קרה??" אבל פחדה. ואז כקול חריקה גבוהה או צרימה, כאילו שבור, 
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שמעה שאבא של דודי פנה ושאל: "איפה היית?" ולמרות שפנה רק אליה עשה זאת בקול 

גדול כאילו הוא פונה לשמיים בכבודם ועצמם, עיניו פקוחות עד לנימים הקטנים 

הוא רועד כעלה נידף עד שכמעט רצתה לחבק אותו. "מחפשים אותך פה כולם. ורטובות ו

 חשבנו שאת במים. איפה היית?".

של אוריין ונזפה בפנחס: "מספיק",  אימאפתאום, מלאך תלתלים בהירים זוהרים, באה 

 תונטלה את ידה והוליכה אותה בין כל האנשים אל הבית. וכל הדרך הצמידה אותה א

 גופה וראשה אל חזה כמו ילד מנוחם שטומנים ראשו לא לראות.

 

*** 

היא התעוררה בלילה בתחושת אסון מהפך מעיים, וברגע הראשון לא זכרה על שום מה. 

צבע החדר אפור כתמיד בשעות השחר, והרהיטים ניצבים נטולי צבע. מרחוק נשמעו 

ה. בתוך כל השגרתי והרגיל יללות התנים, ואולי גם נביחתו של עזמוות כבימים ימימ

 הזה אי אפשר לדמיין שמישהי קיפחה את חייה הלילה.

אבל פיה צרב מיובש והלמות ליבה ברקות עשו לה כאב ראש, לכן קמה לשתות. רעש לא 

רגיל קידם את פניה בדרכה לכיור השירותים. כשהגיעה אליו גילתה שהוא פתוח 

ור הריק. לא היה אף אחד בסביבה. בעוצמה והמים גועשים מפי המתכת אל לובן הכי

מישהו פזור דעת השאיר את הברז פתוח. המעשה הרגיל, הכמעט מבדח, מילא אותה 

יראה. הרי בימים כתיקונם לא יעלה על הדעת בבית ברז פתוח שהמים בו זורמים לחינם 

 . וכך, במעשה הקטן הזה של היסח הדעת הייתה מקופלת האימה כולה. לריקזבזים וומב

סגרה את הברז. אנחה קטועה גילתה לה שמישהו ער, התגנבה וראתה את הוריה היא 

יושבים בסלון. הלילה כמו ינק את צבעי חיותם וצבע אותם באפור, כמו את הרהיטים, 

שעה שישבו שם קפואים כפסלים. לרגע חשה כמי שעובר חוויה חוץ גופית, והיא מרחפת 

 יה היושבים ושותקים שתיקה ארוכה. הרחק מקליפתה לראות את אשר עוללה. את הור

היא עוד לא ידעה זאת, אבל הלילה נפל הפור שיעזבו את המושב לתמיד, וכל אלה הם 

סוף, קצה חייה בכפר וסוף הימים של אביה, בשנים הבאות לא תכיר מה שיהיה ממנו,  

 ודבר כבר לא יעצור את מה שהתחיל מתגלגל וצובר מאותו רגע.
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טל חזרה והתכרבלה במיטתה ביחד עם פזי החתול. בתוך שמיכתה החמה והמנחמת ועם 

 היאפזי המגרגר לרגע שוב נראה הכל כתמיד ובלתי ניתן להאמין שמישהי מתה הלילה. 

עצמה את עיניה, ולמרבה ההקלה נרדמה. השחר המשיך לעלות על הלולים הרחוקים 

ומת שדים איומה בצרחות וקרקורים מן שם היה שאון התרנגולות המורעבות דומה למה

השאול. לו הזדמן לשם מישהו היה נשבע שלפי הקולות הוא עומד על פי גיהינום. אבל 

הלולים היו קבועים רחוק מהמושב, שלא יפריעו מנוחת תושביו, ודיירותיו המורעבות 

 טל ישנה. היו תוקפות את הפרגיות החלשות יותר וטורפות אותן בעודן בחיים.

 

*** 

. בזמן שטל ודודי עזבו ל הוריהמה קרה בבריכה? זה התברר לטל לאט משברי השיחות ש

נפלה מעל מזרון מצולות השינה ואותה רותם בלעה חפיסה של כדורי שינה. שקועה ב

המים נסחפה אל המשאבה וטבעה. פנחס הוא שהגיע לבריכה לבדוק מדוע נותק החשמל 

וץ כמעט טבוע בעצמו. לדודי שלום, והוא יצא זה ומצא את דודי המותש מניסיונות החיל

מכבר מבית החולים. היא לא העזה להתקשר אליו, ולא לדרוש בשלומו אצל אף אחד, 

כל כך התביישה. את הימים הבאים לא זכרה. רובם עברו עליה בשינה טרופה אל תוכה 

 ת לסדיןזלג בכל פעם, זכר הסירנה המדממת בחושך וצפירתה, וגוף השוכב מכוסה מתח

. היא לא יצאה מחדרה כי לא חפצה לראות או להיראות. כשהתעוררה בכל פעם מנוקד

 אימאוסיפה ממתק. הו ביאה לה מרק או דבר מה אחר לאכול,תה מגלה שאמה היהי

. ליבה של טל היה מתכווץ עוד יותר מבושה בכל פעם שגילתה את נחםהטובה, המנסה ל

חבריה. ולא היה זה קל כי בשלב כל  אות אתלררבה יהאוכל החם ליד מיטתה. היא ס

ה ויהי מה. כשנכנסה לחדר סירבה אות ים התייצבה אוריין בביתה ודרשה לראותמסו

טל השכובה במיטה להסתובב אליה, אז אוריין רק נשקה על ראשה והלכה. זה רק 

דואגת, ואוריין מנחמת, כאילו  ואימאהכעיס את טל עוד יותר, איך שטורחים סביבה, 

לה. ומעל ומעבר לכל רתחה על רותם שעשתה לה  נחםולדאוג ל עצמה היא זו שיש לט

תרגיל כה נבזי ופחדן, אחרי כל השנים שלא התראו והיא לא גרה כאן בכלל, למה לא 

 יכלה להתאבד על חשבון זמנה הפרטי ולא במשמרת?! 



58 

 

 

הארוכה שכמעט כל תושבי הכפר  ההיא והוריה לא הלכו להלוויה ולא ראו את השייר

, כאילו להכעיס. כי בימים כתיקונם איש לא שם לב למשפחה של רותם נטלו בה חלק

. היא לא ראתה את הארון מובל על גבי עגלת הטרקטור, מקפץ בצורה מסוכנת ואמה

מעל פסי ההאטה, היא לא ראתה איך התלכסנה העגלה לקול קריאות האזהרה של 

גלש מקצה אל קצה וכמעט נפל. איך העגלה נתקעה בבוץ ועשרה  הסובבים ואיך הארון

מנוסים בהובלת בקר, עטו עליה לחלץ אותה. היא לא ראתה המושבניקים כרסתניים 

את משפחתה של רותם, ואת אמה בוכה עליה או מקבלת את הבשורה. על דברים אלה 

השמאלית מגרגר מתחת לידה נאמן נאבקה שלא לחשוב בזמן ששכבה במיטה, פזי ה

תה שואפת ונושפת מהמשאף לקוצר נשימה ונשיפה ובין לבין יוביד הימנית כל הזמן הי

 . כך חלפו הימים.או שומעת מוזיקה נרדמת לשינה טרופה

 

וביום הרביעי התעוררה במיטה ופתאום כבר לא יכלה עוד לשאת את החדר שהאוויר בו 

על מיכל הקטנה, וכל  ופתאום השתוקקה לאין קץ ללכת לשמור ,הפך צפוף וכבד

הבייביסיטינג היומיומי נראה לה כמשאת נפש אין קץ, ולא אוריין ולא נירה ולא תומר 

הקטנה הילדה אלא ולא דודי, שאינה יודעת איך תצליח לפגוש ולהסתכל בעיניו, 

 , היא תבין לליבה, וקשקושיה ינחמו אותה יותר מהכל.בהתחלה המעצבנת שלא חיבבה

 

*** 

שתלך לשמור על מיכל החלה זו מתרוצצת ואורזת מכל הבא ליד כאילו  אלאימכשאמרה 

טל תעדר משם ימים. עוד סיבה שרווח לה, לטל, כשיצאה. כבר לא יכלה לסבול את אמה 

משתדלת כל כך בשבילה. כל כך הוקל לה ששרון שמחה שתבוא. המחשבה שמישהו 

 תרופה לפצע דואב.זקוק לה, שהיא מועילה ואפילו משמחת הייתה כעת בשבילה כ

של שרון, פן רשום שם משהו החודרות למרות זאת השתדלה להתחמק במבטה מעיניה 

הקשור למאורעות האחרונות בבריכה, הסקנדל בו כיכבה. לא היה ספק ששרון יודעת על 

אפעס, שרון לא הראתה סימן. לבבית וחמה קבלה את פני טל וטל . דעומה שקרה. כולם י
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לבושה ומאופרת, במצב  תהיהישרון כה לזה שכמעט פרצה בבכי. יתה לא ערויכל כך ה

רוח טוב. טל לא ראתה אותה אף פעם חגיגית כל כך, ויפה כל כך, והגם שנזהרה פן 

יצטלבו מבטיהן ענן הבושם הימם אותה עדי כדי צביטה קטנה וחמוצה בליבה. כמו כאב 

האנשים במועדון ההוא למה לא יכלו שאיבדה, למרות שלא הבינה מה ומתי ועל משהו 

להיראות כמו שרון. פתאום קישרה שההליכה למועדון עלתה בחיי רותם. הלוואי ולא 

 ניגשה לשם מלכתחילה אף פעם.

שלא כמו דודי ה לרווחה. מהיא עצמה עיניים ונשסוף סוף לבד עם מיכל, רווח לה כל כך. 

ובעיניה אינה  ונירה, ואוריין ותומר, הילדה בת השש לא תשפוט אותה ולא תבקר

חוששת להביט. מה היא מבינה? כאן וכרגע היא בטוחה ומוגנת מעין העולם ואיש לא 

שאל  ימצא אותה לשפוט אותה פה. בדיוק באותו רגע בה חלפה המחשבה הזו במוחה,

 .: "זה נכון שמישהי טבעה בגללך?"קול דקיקאותה 

 ביטה בה בעיניים עגולות.ממיכל טל פקחה עיניים וראתה את 

 .!" כעסה"מה פתאום?! מי אמר את זה?

כמו בדקה אם יש עוד מישהו בחדר מלבדן שיכול היה  תיאטרליותמיכל הסתכלה סביב ב

 ידאה שהן אכן לבדן הביטה בטל במבט חמור, כנוזפת בה על טיפשותה.ולדבר, וכשו

 "אני. אני דיברתי הרגע." 

 ,מאלה שתומר נתן לה ,סיגריהטל הסתכלה בה ואז החלה לגחך. היא הוציאה מכיסה 

והמצית ירקה בזעף, כמו לטאה ארסית אשר  ביניהןומצית, שמה סיגריה בפיה וקרבה 

החל כמש מפני האש. והוטרדה ממנוחתה. עד שלכדה האש את הסיגריה והקצה להט 

 שלך." לאימאטל שאפה בשיעולים והשתנקויות. "אל תגלי 

 העשן הקטן שהחל מתמר מהחוד הבוער.  מיכל הביטה בשקט בסיגריה הניצתת ובסליל

 "אל תעשני כאן. אני לא יכולה לסבול את הריח הזה."

ובבהלה גדולה ניסתה לגרש בידיה את כנשוכת נחש מיהרה טל לכבות את הסיגריה, 

 ע מה הריח מזכיר לילדה שרופה.אלוהים יודהעשן. 

 "סליחה!"
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לבסוף החליטה כי טוב יעשו  עוד רגע ישבו בשתיקה, כשטל עוד מנסה לגרש את העשן.

 הגישה להאם תעזובנה את החדר. "בואי נעשה רק דברים כיפיים היום" אמרה למיכל ו

הסכם חשוב עד מאוד. מיכל הניחה את ידה  ביניהןאת כף ידה ללחיצה כאילו הן עורכות 

מופתעת מכך שמגע הגדמים  והאחרונה לחצה אותה, בתוך כפה של טל הפגועה,הקטנה, 

 הוא רך וחמים.

 

*** 

 הלילה הזה אין לו סוף. חשבה טל לעצמה כשהתארכו השעות בלי שנרדמה. אין לו סוף.

מוקדם יותר אפו יחדיו פיצה מקושטת בכל טוב עגבניות וזיתים ובצל. שתו מיץ פטל 

הכוסות לפני והשיקו את ( שגנבה מהארון )טל הוסיפה לעצמה קצת אלכוהולבכוסות יין 

 של הוגו מערוץ הילדים.שיר הוקצת לפני השינה, רקדו במרץ את האכילה. 

אבל טל שכבה בחושך בעיניים מיכל נרדמה אחרי ההשתוללות הזו, מותשת ומרוצה, 

. כולן כמו מבשרות פתאום רע. העולם פקוחות. יללות התנים, נביחתו של עזמוות

מחשבות טיפשיות על עלו בה השתנה שם בחוץ מאז נפש אחת נלקחה ממנו ופתאום 

היא גרשה אותן ממוחה. לבסוף התערפלה  .על שלא הצילה אותה שרותם תרדוף אותה

קרת האבן רה או חולמת, אבל נדמה היה לה שתיתה בטוחה אם היא עידעתה עד שלא ה

ה, והוד הלילה השחור הנורא נפרש יניהשסרה מעליה, ביחד עם הקומה של הבית הו

כשהיא מתחתיו. כמה בודד וקטן נראה האדם בהשוואה לכל זה. 'אם אדם נופל ממטוס 

תה שורה שקראה איפשהו אך לא זכרה היכן ומתי '...רק יבאמצע הלילה...' זו הי

אבל פתאום הרגישה  טוטאיפה הציאלוהים לבדו יכול להרים אותו'. היא לא זכרה מ

כאילו הדימוי הזה צרב כוויית קור בליבה ונותר טבוע בין הנימים הקטנים, הרגישים. 

כמו פרק פגוע הכואב בחילופי עונות. כמה זמן היה דודי לבד, מנסה להוציא את רותם 

מהמים הקרים...? לא, היא לא תחשוב על כך. בשום אופן. בבת אחת כפתה על עצמה 

 מיטה. להתרומם מה

נואשת לעיסוק שיסיט דעתה מהמחשבות הרעות החלה מציצה בחדרים ותרה את הבית. 

לאט התגבשה בה תובנה פרטית שהבית גדול מדיי, גדול ומפחיד, אין יודעים מה קורה 
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 אימאבקצהו השני או למעלה. לא מתאים רק לשתי נפשות, או לנפש וחצי, כלומר 

וילדה. לחדר השירות לא ההינה להיכנס ובמקלחת נבהלה מדמותה במראה. פתאום 

התפלאה על עצמה, ממתי נהיה כה פחדנית? מהחדר הבא לא תפחד. אבל כשנכנסה 

שים של ודול כאילו חדרה בלי רשות לקודש הקלחדר של שרון פעמה בה תחושה של חיל

 מישהו. 

 

על המיטה ותהתה כיצד שרון לא פוחדת התיישבה  החדר היפה הריח כמו שרון. טל

? מה מיכל ןלהירדם כאן בלילה, לגמרי לבדה. רק היא ומיכל. מה אם משהו יקרה לה

תעשה? והנה קפצו שוב מחשבותיה אל דודי, מנסה למשות גופה מהמים לבדו. לא! מוטב 

 שתדליק טלוויזיה ותראה אם קולטים משהו מהתחנות הערביות.

יפה  תינוקתנפל מבטה  על תמונה שהונחה לצד המיטה ובה עוד מחשבה זו בראשה, 

ת ניה כחולות וכולה כמו ילדת פרסומששיערה בלונדיני ורך, שפתיה ולחייה אדומות, עי

 תינוקותהוליוודית, מלאכית, מחממת לב, ונושאת חן אפילו בעיני טל, שלא אהבה 

יפיפייה באמת. פתאום החרידה את טל  תינוקתחתולים.  ל ידיוליבה היה נשבה רק ע

מיכל. לפני שנשרפה. לפני . מי הילדה הזו?? כמגע ברזל מלובןמחשבה שהייתה לה 

שחרכה הלהבה את ראשה וגבותיה ואפילו ריסיה, צרבה את העור עד שהפך דומה 

. בחילה כה חזקה תקפה את והאף לעיסת דס לבן שלא לשו כראוי, קטפה את האוזניים

מהחדר. כך רוף שהתהדק באחת סביב קיבתה, עד שמוכרחה הייתה לצאת טל כמו אג

 לא תצליח להירדם לעולם.

אותו הפרק מתוכנית המכירות הקבועה עם בערוץ המזרח התיכון הקרינו בלופ את 

משקפיים וסוודר עם תפוחים. נים לא נים בכל פעם שטל פקחה עפעפיים החמוש המנחה 

בדה לגמרי תחושת הזמן. בשכבה כך על הספה ראתה את התוכנית חוזרת, עד שאי

הגדולה הרגישה כאילו כל כובד העולם בא והתיישב על חזה. ניסתה לנשום עמוקות אבל 

ללא הועיל. ומראה התקרה מעליה כששכבה רק הגביר את תחושת הלחץ המועך. היא 

שלחה יד לשלט, שהיה רחוק מדיי, ולפתע נזכרה ברותם המנסה לא לגעת בשלט 

כלך. והלא פזי היה כולו מטונף ומדמם כשהביאה אותו... והיא אפילו לא הודתה המלו
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כן? כבר לא זכרה. פתאום לא יכלה לשאת עוד את הלחץ בחזה והתרוממה. שלה, או 

צעקה נחנקה בגרונה. מיכל ישבה לצידה על הספה, פניה הפגועות גלויות לגמרי, 

 מסתכלת בטל והשפתיים החסרות נעו ואמרו:

 "מפחדת"אני 

 טל מיהרה להסב עיניה מהפנים השרופות.

 ""אין מה לפחד

כשאמרה זאת אחזה אותה בהלה כי עכשיו הבינה פתאום שהתקף קוצר נשימה הוא 

זכרה? היא  אימאשמתרגש עליה ולוחץ לה בחזה. היכן המשאף שלה? איננו! ואולי 

מצה לשמור לשווא. המשאף נשכח לו בבית. טל התא אימאהחלה מחטטת בתיק שארזה 

על קור רוח, בהלה רק תחמיר עוד יותר את המצב, אבל ככל שנברה בתיק לשווא 

 התקצרה עוד נשמתה.

 

תה מסתכלת בה. שוב הלם בה מראה הפנים הפגועות ילבסוף הביטה אל מיכל שעוד הי

 אבל לא דיי זמן להתעכב על כך כרגע.

 ה לא טוב"."המשאף והכדורים שלי לא פה. אני צריכה אותם. אני מרגיש

היא לא רצתה להעיר את הוריה. כבר גרמה להם לדעתה דיי צרות. היא החלה נועלת את 

 נעליי הספורט שלה גומרת אומר ללכת להשיג את המשאף.

 ?"בווידאו"את יכולה להישאר לקצת לבד? אני אשים לך משהו 

 מיכל נענע ראשה לשלילה בבהלה. 

 "רק לעשר דקות. אני אחזור עם האופניים"

 תנועות השלילה של מיכל רק מתגברות. טל נאנחה. 

"אז נעשה טיול. את רוצה שנעשה טיול ונחזור תכף?" היא כבר קמה בלי להמתין 

 "ואי, נעשה טיוללתשובה. "ב

*** 

 תזזיתיתמיכל עמדה על כך. היה עליהן להתעכב עוד מעט להכין את מיכל ליציאה. 

מקום התגנדרה מיכל בכובע גרב אדום ונרגשת, תוך כדי קפיצות קטנות וחפוזות ב
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העניקו ש וצמרירי שהסתיר את מסיכת הלחץ, וטל עזרה לה ללבוש על ידיה כפפות גומי

לה חמש אצבעות מופרדות בכל יד. טל האיצה בה והן יצאו אל הלילה. כל הדרך הביטה 

עולים באוויר הקר ונאלצה להרגיע עצמה: עוד מעט שלה טל אל אדי נשימתה הקטועה 

 תגיע אל המשאף והכדורים והכל יהיה כשורה. 

 

. או להשיב נשימתה היא נאלצה לעצור את צעדיה בכל פעם כדי שמיכל תדביק אותה

הן הגיעו לכביש מחרחרת, נדמה היה לה שהיא קרובה לעילפון. אבל אזרה עצמה וצעדה. 

טל. המגע  פנימי כפרי, צר וריק ממכוניות, אבל רגע לפני החצייה מיכל אחזה בידה של

 , להפך, הוא היה נעים.תיעהלא צפוי של היד החמה והפגועה כבר לא הר

כבכל לילה והנה הפעם  רעעיניים שחורות עקבו אחריהן. סער היה ער ומשחר ללו ידעה ש

הזדמן לו יצור מוזר עד למאוד. הוא יצא אליהן מהשיחים. מיכל ראתה אותו ונעצרה על 

רתה תחילה ורק אז ראתה את סער. היא פנתה אליו מקומה בבת אחת. טל הרגישה בעצי

 כדי לרצות את מיכל.

 "זה  סער. שלום סער"

בזלת גדולה  ןסער מדד את מיכל במבטים שאין בהם טיפת ברכה ומאחוריי גבו מולל אב

 וכבדה.

 ""וזו מיכל

. היא נפנתה ללכת אך מיכל הילדיםטל הרגישה שהקדישה דיי לגחמות ושנייה חלפה 

יין נטועה במקומה. טל הפכה קצרת רוח. היא הפנתה גבה לסער ופונה אל הייתה עד

מיכל בנשימה כבדה, ברוך ככל שיכלה "בואי, אני צריכה את הכדורים".  והנה נשמע 

. האבן הכבדה גדולותהיו קול לח של עצם קשה הפוגע בעצם רך ממנו. עיניה של מיכל 

לה אט הה התפשט במצחה של מיכל, ואיתו עארצה וכתם כ נחתכעת מו הייתהבידי סער 

רם בכל עוזו. שאון אלוהים. טל בקושי הספיקה היה עד ש זותגבר גם בכייה של האט ו

 השחורות חומות שלה עוברותלהתאושש מהלם כשראתה את נירה מולה, כשעיני השקד 

 את אשר קרה.יד מ, אומדות מסער למיכל בזריזות
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לא זעה לרגע. הידקה שפתיים ועיניה נירה טל.  ראה"נירה! הוא פתח לה את הפנים!" ק

אל תוך בריצה אותו  לקחה והבריחה עלה את סער על ידיה כאילו היה עולל.פרועות, ה

הבית והגיפה את הדלת אחריהם. טל, המומה ונבגדת, התקשתה להאמין. קול בכייה 

הכתם " טל התחננה, מבוהלת ואובדת עצות. אל תבכיהמר של מיכל הגיע אליה. "

היא אדום.  לכל פניה. טל נגעה בו וקצות אצבעותיה נצבעו הרטוב שבמצחה התפשט

 על ברכיה מול מיכל. כרעה

 "מוכנה?"

. הפנים הפגועות נחשפו. ליבה של טל האדום את כובע הגרבהיא משכה והורידה לה 

 קול מאחוריה, עמיצור הופיע ומיהר אליהןשמעה . במצח התינוקישקע: פצע עמוק נפער 

 בדאגה "הכל בסדר פה?!"

 והנה הבחין בבת אחת בפניה של מיכל וקפא תחתיו בפה הפעור. 

 "עמיצור תביא לה מים.  עמיצור, תביא לה בבקשה מים"

 . , בוההנטוע על מקומוטל התחננה אך עמיצור נשאר 

. ידו אוחזת ברצועתו של עזמוות עמד איתם פתאום. מישהו שאת פניו טל לא ראתה

 תחיל לנבוח כמטורף על מיכל הבוכה. שחש במתח ובצעקות ה הכלב

 עמיצור..." ,לו גיד"תשתיק אותו. תשתיק אותו. דיי עזמוות דיי. עמיצור, ת

היד האוחזת . על הילדה הבוכה מוכה שיגעוןוסיף לנבוח כהעמיצור לא זע. עזמוות 

ת שיצאו לודה ואישה מבוגרת נוספ ממרחק בטוחאותו.  יסנהרברצועה הכבדה לא 

עוד רגע תפרוץ בבכי בעצמה לא נשמה. להליכה ספורטיבית נעצו עיניהן במתרחש. טל 

פניה ואת את  מיששואבל במקום זאת קרבה את פניה אל פני מיכל הבוכה שכפות ידיה 

" מכאן. אני אקח אותך למרפאה נלךאל תבכי. ולחשה לה: " שנפער בהןהאדום החור 

 . תוך כדי שהיא עושה זאת ראתה פתאום באורתיהבזרועו היא חיבקה והרימה אותה

חיזיון דמוני של גיהינום: דמות אדם שחורה, עם קרן על המצח, החשה  הפנס המסנוור

החרדי נחלץ לעזרתן  –מתגלות באור ולבנות הלעברן בריצה. ואז פנים מכוערות 

 .ורץתפילין לראשו. הוא אסף את מיכל בזרועותיו כש
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*** 

פניה של מיכל כשטל אוחזת כל העת בידה השרופה ומלמלת אליה הרופאים תפרו את 

וכשלא יכלה לדבר  מילים מרגיעות, בנשימה כבדה וקטועה, בקושי חילצה אותן מגרונה

. בפתח הדלת פשוט ליטפה בעזרת האגודל את הגדמים הקטנים, כאילו נפשה תלויה בזה

הייתה לפתע ם כלא היה. אבל בשלב מסוים נעלה קצה רגלו של החרדי שמחכה בחוץ, הי

, כי פניה כוסו בבד רפואי דרכו הטליאו הרופאים באימאמיכל לא הבחינה . שרון בפתח

שרון התנפלה על מיכל במילות חום ודאגה ומתחת לבד בעבע בכיה המחודש את פניה. 

בלא הגה ובושה, ב כי השפילה ראשה הביטה עליהשרון של מיכל. טל לא ידעה אם 

 . ברחהפינתה את מקומה ויצאה החוצה, כמעט 

הרחק מחדר הטיפולים מצאה ספסל ריק להינפש עליו. איך הצליחה בתוך ימים מספר 

כמו קללה הרובצת עליה. ככל שחשבה על כך כבדה עליה ? אסונותלהסתבך בשני 

רותם , היא הפכה במחשבתה בחרדה וזעם; על נירה ועל סער וגם על והנשימה המועקה

ודודי והוריה. לבסוף עייפה מלזעום ולפחד. היא משכה באפה וחיפשה בכיס אחר 

. בכיס היה מקופל פתק בכיס מכנסיה. היא שלפה אותו גוש קשהב נתקלהממחטה. ידה 

שכובס ללא היכר. טל פתחה אותו בהיסח הדעת. ידה רעדה. בפתק נכתב: "תודה על 

 בת אותה ושטוב לי עכשיו. רותם".שדיברת איתי. תגידי לאימא שלי שאני אוה

 

*** 

כל כוחותיה בעולם נדרשו לטל כדי לצעוד בשביל האבנים הבוצי שהוביל לבית של רותם. 

)אפעס, הוא  היה מלא באנשיםדמיינה שהבית לא עשתה זאת במשך השבעה, עת היא 

 בשכוךרק לא יכלה להתגבר על בושתה, אלא  וגם לא בשבוע שאחר כך, כי  ,היה ריק(

אם כדי   תה לצאת מחדש,וורה מביתה ממנו לא אימי האבל. הייתה זו שוב יציאה נדי

חשבה להשאיר את הפתק שלא יראהו אנשים ואם מפחד קללה שדמיינה שרובצת עליה. 

כשגבה מופנה אל טל והיא  .הדסה ישבה במרפסתתחת הדלת ולהסתלק משם, אלא ש

ה תכננ. טל שקוף מכסה אותןמביטה אל צמרות העצים בעיניים מכווצות שדוק 

 הפגישה הלא צפויה התבלבלה ואמרה:מאלא ש תחמק ממנהלה
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 של רותם" אימא"

אבל רעד כבר חלף בגווה של הדסה והיא נפנתה עוד המשפט על שפתיה, התחרטה עליו, 

 חיוך לבבי. מעלה  ,אל טל

 "כן? חמודה?"

 טל דחפה לידה את הפתק כמו אדם מפגר שאינו יודע שפה.

 קראה. עיניה הצטמצמו באחת ולאימתה של טל תפסה בידה.מופתעת הדסה 

 הייתן חברות?"אתן "

ה ולא ידעה מה להגיד. לרגע נראתה כמו שתנקטל התקווה, ל דומהאור היה בעיניה, 

 אדם שנתפס בקלקלתו.

 הדסה ראתה את מצוקתה ואמרה ברוך, בפייסנות, כמפרשת:

 "לא. אני יודעת שלא היו לה הרבה חברים." 

 טל דיברה:

 " אני לא ידעתי שזה אצלי "אני רק רציתי להביא לך את זה. סליחה שכיבסתי את זה.

הדסה לא הרפתה את אחיזתה, טל חשה את הקמטים שביד החמה, הרזה, פיה יבש. 

 .התחננהתחושה כמו הגדמים של מיכל. "אני צריכה ללכת עכשיו" כמעט 

ה שהיא חשבטל  ."אני זוכרת"הדסה אמרה רפתה. "אני יודעת מי את" אחיזה לא ה

. ולא הכינה עצמה למשפט שבא , כשהיו קטנות,מתכוונת לילדות המשותפת עם רותם

 :הדסה אמרה

 "במים האלה " את עשית כל מה שיכולת שם. אני יודעת שעשית כל מה שיכולת

"לא" אמרה ונענה ראשה  שהדסה לועגת לה.היה לה לרגע נדמה טל הביטה בה נדהמת. 

אני הלכתי משם. "לא...אבל הדסה הנידה ראשה בעקשנות "כן. את כן".  לשלילה,

"אני פשוט לא ראיתי ואני לא  בלי שליטה: מילים מבוהלות החלו בורחות מפיה" בגללי

 הדסה הנסערת אחזה בשתי כפות ידיה של " -חשבתי. היא אמרה לי אבל אני לא חשבתי

מסתכלת היישר אל תוך עיניה. " מה פתאום. לא את! אני יודעת  ,טל וחפנה אותן בחזקה

את עשית כל מה שיכולת. היית לגמרי לבדך שם. אני יודעת שאת שחית, מה עשית שם. 

את יותר  חיזקה אפילואבל הדסה  ה,עת" טל הביטה בה בבניסית להצילאני יודעת ש
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"המים הקרים האלה בחושך. עם המשאבה הזו. צללת וקרבה פניה לעיני טל.  אחיזתה

שם לגמרי לבד. יכולת לטבוע שם בעצמך. היה יכול לקרות לך אסון. היה יכול לקרות 

 עוד אסון."

הרפתה סוף סוף מידיה טל שחררה ווכשלחצה חזק את ידיה של טל בכפותיה.  ושוב

 לו מבט אחד נוסף.הסתלקה משם במהירות ככל שיכלה ולא העיזה להעיף בה ונפנתה ו

 

הזדרזה בחזרה לבית, מבצרה. מקווה שלא להיתקל באף אחד, אבל הנה,  וכך במנוסתה

עומד בגבו אליה ושוטף כאילו נוצק ממחשבותיה, ראתה את דודי במרפסת הצרכנייה, 

תחילה אמרה להסתלק משם מבלי  ערימה ענקית של דגים גוססים בזרם מים שוצף. 

תו ולהגיד לו שהיא ה געגועים עזים. כמה רצתה לדבר אשיבחין בה. ואולם, לפתע הציפו

 מצטערת כל כך והתגעגעה אליו. 

 "דודי"

 דודי לא שמע. היא הגבירה קולה.

 "דודי!" 

 ל החלה פוסחת על שניטזרם המים הפוגע בגופות הדגים היה חזק ודודי עדיין לא שמע. 

. לרגע שקעה במראה הדגים המתים הנרעדים תחת הזרם, משם ללכת הסעיפים, אם

היא לא שמה . עיניהם הקרות, נטולות העפעפיים פעורות, מחזירות מבט קפוא אל עיניה

 לב כשדודי הבחין בה  וקרא בשמה. 

 "טל!"

ראתה ששורשי שערו המחומצן צמחו כשהם כשהתקרבה אליו סוף סוף הבחינו זה בזו. 

 חורים משחור. כאילו משהו רקוב ושחור נסחט מתוכו החוצה.ש

 פניו וקולו של דודי התמלאו בדאגה גדולה.

 "את בסדר?"

 

הם ישבו בסככה זה לצד זה. דודי היה שפוף ומדוכא אבל אפילו שמץ של כעס לא היה 

 בדודי הטוב, אציל הנפש, רק עצב גדול. ,בו
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יפה היא השיגה את הכדורים? לקבור ככה "זה נורא בעיני. אף אחד לא הולך לברר מא

שתיקים אותו לנצח. זה בן אדם בלי לדעת מה קרה לו, בלי להתעניין בכלל. כאילו מ

 אמר. "נורא בעיני

מר משהו חשה כאילו גל של בושה מטביע אותה תחתיו בכל פעם שעמדה לוטל שתקה. 

 ולכן לא אמרה דבר. דודי המשיך.

 פרחים וסלים הביתה. מה אני אמור לעשות עם זה?""כל המושב שלח לי כל מיני 

 לפתע השיר אליה מבטו.

"את שומעת? זו לא אשמתו של אף אחד אוקי? אף אחד לא אשם בזה. מאיפה אפשר 

 היה לדעת? אף אחד לא אשם!"

למשמע דברים אלה של דודי ניקרו בליבה של טל חרטה ובושה יותר מאיי פעם, עד 

 אבל במקום לבכות אמרה:  שכמעט רצתה לתת קולה בבכי

"אוריין ותומר כל הזמן משאירים לי הודעות. שנעשה איזה קומזיץ או משהו. אתה 

 רוצה?"

 את הפגרים" לפנותשמלנו את התרנגולות. אני צריך אני לא יכול. ח"

 שניהם שתקו. דודי קם בחוסר רצון.

לפני שהלכה . מיםהוא הרים את צינור ה. כבר חושך." יםדג"טוב אני צריך לסיים עם ה

 :אמר לה

"את יודעת מה? תודה לאל שתכף עפים מפה לצבא. עוד שבועיים...לא יודע, אני מבין 

פתאום למה את ותומר כ"כ רוצים לצאת מפה, אני לא יכול עכשיו לסבול להיות כאן 

 יותר. את מבינה? תודה לאל שהולכים תכף לצבא, תודה לאל... "

"תדברי איתי, בסדר?" אמר וף את הדגים המתים. הוא פתח את זרם המים ושב לשט

 אמרה לו. " בטחהחליפו חיוכים עצובים, "לרגע   , קולו נבלע שוב תחת הרעש,לטל

 היא לא ידעה שלא תראה אותו יותר.

מדוכאת, שמה פעמיה לביתה. והנה בהגיעה למרפסת קידם צבע עז, אדום וכחול, את 

פניה: על המרפסת, גוף קטן חסר חיים, דם וקרביים שפוכים צובעים הכל, פזי העיוור 

ן רגע ישחוט ומת! עוד המראה הזה הולם בה סער הגיח מהשיחים הסמוכים וברח. ב
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ד לבית העם. שם עלה בידה לתפסו והיא עובחימה שפוכה רצה טל ודלקה כאש אחריו 

החלה להפליא בו את מכותיה בכל הכוח. מכות חזקות, נקמניות. את כל זעמה ותסכולה 

על שקרה פרקה במכות הללו ובכיו לא ריכך את ליבה. עד שקול צעקה חזק הגיע 

 לאזניה, הולך ומתקרב "היי, היי! היי!!" ושתי ידיים חזקות קרעו אותה מסער. הופתעה

למצוא שכל גברי המושב עומדים סביבה. אסיפת חברים בבית העם, אנשי הכפר הבחינו 

במתרחש דרך חלונות הזכוכית הגדולים, ואבא של דודי היה הראשון להגיע . הוא שקרע 

את טל מסער וכעת אחז בו בזרועותיו. דם רב זב מפניו של הילד. עוד אנשים יוצאים 

אבא של סער ונירה, אבא של תומר, לודה, עמיצור,  .אחד מול טלונעמדים כגוש מזועזע 

 . , וגם אביה, אבא שלהאפילו עזמוות היה שם

 אבא של דודי עודו אחז את הילד הפצוע בידיו, המום ומזועזע. טל צעקה:

 את החתול שלנו!" שחט"הוא 

 אבא של דודי הרעים " דיי לך! דיי לך! מספיק!"

? אין פה:" מה זה הרגישה את הבל פיו כשרעםקרוב, סער של ווהנה אבא של נירה 

 גבולות לך?!"

 "אתה הכרחת! "אתה הכרחת אותה לבוא לשמור איתנו! :טל צעקה

חזקה, מהיד הכבדה, הקשה, של אביה, בלי לראותו זיהתה את המגע.  ,וטאח! סטירה

עלה טעם אף בפיה נאחזה סחרחורת מעוצמת המכה. נדמה היה לה שהתחרשה לרגע ו

רצה עד שהגיעה ואז רצה ונמלטה משם רצה  . יתה ההשפלהימכל ה נוראהשל דם אבל 

הביתה כרעה על ברכיה לצד פזי המת ובכתה. ואז, אספה את הגווייה בין ידיה ונשאה 

תה לעשות משהו כי לא יכלה להכיל את ינסערת. מוכרחה היו אותה משם איתה, דומעת

ית הקברות כמו התמלא ביללות התנים החותכות את כל זה. מתחת לשמיים השחורים ב

 אוויר הלילה הקר שעה שטל כרעה וחפרה בידיים חשופות באדמת קברה הטרי של רותם

. החרדי הזקן נזעק אל הקבר, אבל טל לא שעתה אליו שכל הפרחים כבר יבשו מעליו

חרדי שעה שקברה את גוויית החתול המרוטש באדמת הקבר הטרייה. והנה, מבטו של ה

 ליווה אותה והוא לא עצר בעדה. 
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טל התרוממה מלוכלכת מאדמת הקבר השחורה. והנה לכד מבטו את עיניה ושלה את 

עיניו. הייתה זו הפעם הראשונה בה ראתה את העיניים הקבועות במרכז הפרצוף הלבן 

והצר, שחורות ועמוקות, כעיניים של דודי. בעיניים דומעות קדה כאומרת "תודה" 

  והלכה.

ירה באדמה הקשה ים שחורות ומגואלות ואצבעות כואבות מהחפידוזכר ההליכה הזו, בי

מה זמן ארוך אחר כך. וכשהגיעה כעבור עשור לביתם של אוריין ויניב ובלב דואב נותר ע

כמו זכר  טבוע בראשהחקוק ולהלוויית אימה של אוריין עוד היה זכר ההליכה הזו 

, לא זכרה היכן 2007וריין ויניב, בבוקר שבשנת וכשהתעוררה בבית א הכאב באצבעות

 היא, ומתי.

*** 
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2007 
על  דמותה משתקפת במראה הרחבה ועל בחלון עלתה השמש על טל הישנה שינה טרופה

. חבוקים המזוודה, המשאף, הכדורים ועל הקיר התמונה של אוריין ויניב בחדר. הקיר

טל פקחה עיניים וראתה . אליה הגיעה אתמול של אוריין אימאיום ההלוויה של  בוקר

מולה את בית הקברות הנשקף בחלון. בהתחלה עצמה ופקחה אותן שוב, כאילו דיי יהיה 

בהינף עפעף לבטל את המראה הזה. אז התיישבה במהירות במיטה. מה השעה? נשימתה 

 הייתה כבדה ומאומצת, כאילו רצה, היא שאפה מהמשאף וקמה.

רה בחדרים לחפש נפש חיה. בכל הבית היו ת. טל ורות בו כבוייםהאהבית היה ריק ו

זרים  ושב היו כמו מתפרצים אל תוך הבית,קבועים חלונות ענקיים ודרכם מראות המ

ומוכרים לה בו זמנית. חדר האוכל נראה טקסי עם מפה הלבנה המכסה את השולחן 

ו אבל נראה ב ועליה אגרטל פרחים לבנים הקשורים סרט שחור, שהרבה הוד והדר

של אוריין, בעלת התלתלים  אימאתמונת הייתה באמצע  מקרוב התגלה כנייר קרפ זול.

 . הזהובים. טל נטלה אותה לרגע בידיה הביטה בה, אחר השיבה אותה למקומה

"אוריין?" באווירת הקודש שנדמה ששררה על הבית היא לא העיזה כמעט להרים קול 

. 11:00ף נפלו עיניה על השעון שעל הקיר. השעה קריאה רם. הבית ריק והנה סוף סו

 ההלוויה נקבעה לעשר. הייתכן שהניחו אותה לישון בזמן ההלוויה? 

ליד החלון ניצב אקווריום גדול. טל בילתה רגע בלהסתכל עליו לפני ששמה לב שהוא ריק 

עבה וכבדה, כל כך לגמרי מחיים. בסלון עמדה טלוויזיה אימתנית משופעת אינצ'ים. 

ועוד רגע תקרוס  נראתה כאילו היא מגמדת את החדר בנוכחותהומרובת כבלים, ש

. והנה, בחלון הגדול המשקיף אל הבית של רותם, ראתה סוף סוף את הרצפה תחתיה

יניב ואוריין, ישובים בגינה מול הבית. היא יצאה אליהם. שניהם אמרו שלווה משונה, 

ממש  ההלוויה. אוריין חייכה אליה, עד  כאילו לא הייתה אמורה להתקיים ברגעים אלה

 כמה דומה היא לאמה. 
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אמרה  כמעט הזמנתי לך רופא" ."בוקר טוב מותק, לא הצלחתי להעיר אותך בשום אופן

 אוריין. "לא תאמיני מה קרה".

 שטף את ליבה של טל גל של מתח. מה קרה בזמן שישנה?  משום מה

"הבור קרס היום בבוקר והסתבר שפגעו באיזה צינור. דחינו הכל. רק ביום רביעי נוכל 

 אוריין קמה ואספה את כוסות הקפה שלה ושל יניב, והתקרבה אל טל.. "לקבור

 "תישארי" 

 כך בפשטות, בלי לשאול אם טל יכולה. פשוט ביקשה.

ן את זמנה עד לבוקר הדבר שתבלה כא טל חישבה את המשמעויות. פירוש"יום רביעי?" 

 יד.. הלא הבטיחה לו שתצא מכאן מיכעסכל כך מועד המצגת בעבודה. מיכאל 

 "עשיתם טלפונים לכולם?" שאלה.

 "לא ביג דיל. הכל פה עובר מפה לאוזן"

 לעזור". ."חבל שלא הערת אותי

 ".. לא רצית להתעורר"טנק לא היה מעיר אותך. לא ראיתי בן אדם ישן ככה

טל נבוכה. אולי נטלה כמות מוגזמת של כדורים אתמול? ייתכן, הרי הייתה כל כך 

. בשורה שלא שובהלחוצה. והנה עכשיו עליה להתקשר למיכאל, כדי להודיע על דחיית 

היטב. עוד לא חלפה יממה מאז יצאה וכבר היא נאלצת  אתתתקבל יפה וטל ידעה ז

ואף תבלה את הימים שהייתה צריכה כי לא תחזור מבעוד מועד למצגת,  ולהודיע ל

  להקדיש לה הרחק מהמשרד.

בלי  ומשהו הציק להאבל משהו בפשטות הבקשה של אוריין התדפק על ליבה וחדר אליו. 

אחרי שבאה מפה לא תוכל לשוב על עקבותיה  ,ששכחה ממנו כחוב ישן, שידעה מה

 לחינם. 

 

"מיכאל, אבל מה אתה נלחץ עכשיו? אבל מה הביג דיל? אני אעבוד מפה וביום של 

הפרזנטציה אני מגיעה ועושה אותה... אבל מה אתה צועק? למה צריך אותי יום 

קודם?... מיכאל, ממתי אתה לא סומך עליי? מיכאל, איך אתה לא סומך עליי? אני 
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נכון? אז דיי. מיכאל. אני מתחייבת. הבטחתי לך נכון? מיכאל, מיכאל, אני הבטחתי לך 

 " מתחייבת. אני מתחייבת. יום רביעי בצהריים אני יוצאת מכאן.

תעשה לו אין דבר, היא תפצה אותו. . שואג מן הצד השניהוא עדיין בעוד  היא ניתקה

 אחת מאותן המצגות הארורות שהוא אוהב, שנואות נפשה. מצגת טובה במיוחד.

הצעקות בשיחת הפלאפון נשמעו עד . דלתעמדה על מפתן ה "מסתבכת בגללי?" אוריין

 על שפתיי טל.  ןוהניחה אות לאצבעות כך ידהנשקה החדר השני. אוריין קרבה אליה, 

 "אני לא מרשה".

*** 

 

יתה להועיל. היא התלבשה על הכלים והניקיון הכלים החד פעמים, בין ינחושה ה

להגיע. אוריין ניסתה להניא אותה מהעבודה, אבל טל מהאורחים בכפר שלא פסקו 

התעקשה ושלחה אותה לחזור אל האורחים. פתאום חשבה שהיא מזכירה לעצמה את 

. לכן כשאזלו סוף סוף הצלחות המלוכלכות מהכיור והנחושה לעזוראמה שלה, היעילה 

 יצאה החוצה לחצר, איפה שאוריין וכל המנחמים. 

נצחית, כוחה עוד במותניה גם בחלוף עשר שנים, נשאה נאום . בחוץ בחצר, עמדה לודה

טל  עם כל הצער..."ובאזני אוריין: "... מה שמשמיים הוא משמיים. זה היה הזמן שלה, 

דו של יניב, אולם במהרה גילתה כי הישיבה המשותפת מביכה מאוד באה והתיישבה לצ

וד צער". לגודל מבוכתה של ע ו"שלא תדע את ידואל יניב ולוחצת  יגשהנ לודה לשניהם.

עוד צער". עיניה כה  ו"שלא תדע בחום ובהתרגשותטל, נפנתה ולחצה גם את ידה שלה 

 קורנות חום אנושי ונחו על טל מבלי לזהותה. 

לודה הלכה ועמיצור הגיע, בידיו זר ענק של פרחים לבנים, אותו מסר לאוריין 

 בגמלוניות. "יקרה... אישה יקרה הייתה... לקבר."

אוריין חייכה "תודה עמיצור, תודה רבה. אני מיד שמה במים." נטלה את הפרחים שלא 

 יתיישנו עד הקבורה ונכנסה איתם הביתה.

על מגש ונשאה אותן למטבח, רחצה של כלים וכוסות מלוכלכות טל אספה ערימה נכבדה 

שהו מבחלון המטבח אותן וחוזר חלילה. בפעם השלישית בה השיבה כלים נקיים ראתה 
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. פלאישמשך את תשומת ליבה. שם על הדשא, מטרים לא רבים לפניה, ראתה מחזה 

פנים מוכרות שידעה שהיא מכירה אותן אך עבר רגע בטרם זיהתה את מי היא רואה. 

ה על כר הדשא. טל כפיהנה רותם המתה. חגה בין האנשים, מחייכת ונעה בקלילות, 

כל פעם ממשות הפנים המוכרות, הביאו הביטה היטב ככל שיכלה דרך החלון העכור וב

 ,יפהאפילו רותם נראית מצוין, טוב מאיי פעם. אותה למסקנה שהיא אינה חולמת. 

 איך אפשר להכיל את הכשל המציאותי הזה? נס. כאילו לא היו דברים מעולם. ופורחת.

 

*** 

כמו לפני הקבורה. אמת, זה לא מקובל,  תחילו עודאת השבעה הוחלט שימי ישמע ש

כל הבוקר והצהריים לא פסק פה זה הכפר ולאנשים  דת משלהם.  אבלקבורה בארון, 

טבולות היו בלי סוף בכלים של טל זרם המבקרים. כל כך הרבה היה לעשות! ידיה 

שנערמו כל פעם מחדש, לא עצרה לחשוב איך ייתכן שאינם פוסקים, דומה היה שזו 

לעזור, אסירת תודה להיות דרושה שם.  תה שמחהיסביאה אין סופית. אבל הישביעה ו

 והיה זה שווה כל ערימת כלים בעולם. חד באה אוריין וחיבקה אותה מאחורברגע א

 ובין לבין שקדה על המצגת.

 

. אוריין השתרעה על הספה בעייפות. יניב כשדעך זרם המבקרים, ישבו בסלון, לעת ערב

י ממילא לא יהיה רגע היה במטבח מקשקש ומרעיש בשטיפת כלים. טל החליטה כ

 מתאים ולכן שלפה מעטפת פרחונית ממזוודתה.

 "מה זה?" אוריין חשה במזימה שנרקמה. 

 " לא הייתי בחתונה..."

 " הבאת לי צ'ק? תתביישי לך"

 "-"...ופשוט לא הספקתי לקנות כלום בדרך אבל

 "שכחי מזה, אני לא לוקחת ממך כלום"ת

 "-התקשרתי אפילו"...רציתי להביא לכם משהו כי לא 

 "לי עכשיו? עברו שנתיים אכפתמה  "נו אז מה?
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 "–"...אז אמרתי שאני אגיד מזל טוב באיחור 

 "אני לא לוקחת את זה"

 "... בקיצור, אז תפתחי את זה אחר כך, בסדר?" 

 "דיי עם זה. לא רוצה לשמוע. מה שחשוב לי זה שאת כאן" 

ט אשאיר את להיות נחרצת. "אני פשו"אוקי" טל שכחה כבר עד כמה יכולה אוריין 

 "המעטפה כאן על השולחן

אוריין שאפה מהסיגריה שלה ונעצה בטל מבט ספק מאיים ספק משועשע. "אני אקרע 

 את זה." 

 טל חשה לפתע את עשן הסיגריה של אוריין עומד בגרונה כגוש חונק. היא חייכה.

 ". זה שלך"איך שאת רוצה

 "תודה רבה טלוקרעה לגזרים את הצ'ק " "אוקי" אוריין נטלה את המעטפה

 טל ספק צוחקת, ספק נעלבת

 "בבקשה. מזל טוב"

 "י לי נשיקה ואני אסלח לך שלא באתבואי תתנ "דיי עם השטויות האלה.

? כשמחשבה מטרידה זו בראשה נשקה טל נשיקההאם רואים עליה שאינה רוצה לתת 

העין ראתה את יניב מציץ עליהן לאוריין נשיקה זהירה ומאופקת על לחיה. בזווית 

 מהמטבח.

 

כולו הקדישה לבניית המצגת, לעמוד בהבטחתה למיכאל. כה שקועה הייתה  את הלילה

במסך עד שנשכח ממנה היכן היא נמצאת, ומראה אוריין אשר הציצה על האורחת מדי 

התמתחה ויישרה את גבה  כעבור כמה שעותפעם, הפתיע ובלבל אותה כל פעם מחדש. 

אב. המצגת כמעט ומוכנה. מיכאל דאג לשווא. היא התיישבה על המיטה ומבטה נפל הכו

על בית הקברות הממוסגר בחלון. לרגע ארוך נחו עיניה על האפלה השחורה והעמוקה 

 הנסיעהלקראת האצורה בין העצים ואז נטלה את המשאף שלה ושאפה ממנו ארוכות. 

 .שם ן יתפוס אותה התקףאל הכפר הקפידה מאוד לקחת את הכדורים שלה פ
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ניחה ליד המיטה של טל אגרטל עם הפרחים של עמיצור. "זה ה מחייכת והאוריין נכנס

במילא לא יחזיק עכשיו עד ההלוויה. לפחות יקשט לך את החדר." טל השיבה חיוך. אבל 

בלילה כשעלתה על יצועה ניטלה ממנה השינה והיא שכבה ערה ומסתכלת בבית הקברות 

ופ שלה האיר את החשיכה וגרם לפרחים שיועדו לקבר להטיל צל אימתני בחלון. הלפט

 על הקירות. 

טל העלתה אור במנורת הלילה שליד ראש. מבטה נפל על המראה. והנה, האור שבא 

מאחוריה יצר בבואה שחורה משחור בתוך המראה הענקית של הסטודיו, דמות מוכרת, 

א הניבטת שם, מגומדת בקפוצ'ון שלה, לא טל עצמה אלא לרגע יכלה להישבע שרותם הי

. איך ייתכן? דחף אחז בה לפרוע שערה ולשבור , ממש לפני..כפי שראתה אותה באחרונה

את הדמיון המזעזע אך ללא הועיל. רותם במעמקי המראה עודנה שם ומביטה עליה. 

מסרבת להיעלם הפעם. טל התפלאה על עצמה. מה מביא אותה לדמיונות האלה? היא 

גבה אל המראה אבל כעת הייתה ערנית ומוטרדת ולא יכלה עוד להירדם בשלווה  הפנתה

 ונשכבה לישון בסלון. בצד המראה הענקית ומה שבתוכה. לבסוף קמה

 

*** 

היא העתיקה את תשומת ליבה  למחרת היום שוב שקדה לסירוגין על הכלים והמצגת.

אל אוריין )כמה יפתה( שהסבירה פניה לאנשים ונראתה יותר כמי שמברכת ומארחת 

אורחים לשמחה ולא להלוויה. מצב הרוח הכללי היה כמו מרומם. אלמלא השולחן 

העומד ברוב טקס בתוך הבית ועליו פרחים ותמונת הנפטרת, נדמה היה שבאמת אין זו 

 למדההתייצבו כל אנשי המושב עד אחרון התושבים. מהשיחות אלא חגיגה, אליה 

 תה במוות. הנפטרת סבלה ואינה סובלת עוד. ישהקלה הי

 

כשעמדה לרגע לשאוף אוויר נתקלה שוב בלודה, אלא שהפעם, עיניה חלפו עליה כאילו 

אינה רואה את טל. אין זאת כי נזכרה מי היא. עמיצור הזקן, המכופף כחגב, בירך את 

 בניד ראש והביט אל העצים שליד הבית ממול.טל 

 "הגזם שעושים לעצים.... זה פוצע אותם את רואה את הפצע?"
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טל הנהנה בחיוך על אף שלא ראתה לא גזם ולא פצע. ספק אם הייתה מתעניינת באלה 

גם אלמלא לכד את עיניה וליבה בבת אחת, דבר שונה בתכלית: דמות שחלפה בחלונות 

עמיצור ואז עמדה והציצה החוצה בטרם נסתלקה מעין. טל לא  הבית אליו הצביעה

הייתה מקדישה לזה לא דקה ולא חצי דקה, אף לא שנייה. אלמלא ההרגשה הנוראה 

 אשר שטפה אותה הפעם כמו גל עכור. כמו סרטן אשר ציבט חזק והתהדק סביב ליבה. 

שונה בה ראתה זו רותם. כל כך מוכרת. כל כך של פעם. ואם בפעם הרא הייתהשכן, 

אותה חיה ונושמת, לא נתנה ליבה עד כמה זה שגוי למציאות הזו, שרותם תהיה עוברת 

בחלונות ביתה כמו מימים ימימה, הרי שהפעם היה המראה כנשיפת קור מקפיא על 

 ליבה. 

היא הפנתה מבט המום אל עמיצור. האם הוא רואה? עמיצור היה בשלו: "כל השרף הזה 

 מה לא טובה, אבל אחר כך זה יגליד... תהיה פריחה חדשה."שיוצא שם, זה מגזי

 

הוא הבחין במבטה המבועת של טל וחיוכו התעקם בתימהון. טל הביטה שוב לבית אבל 

הדמות של האישה אשר נראית כמו רותם כבר נעלמה. היא הזדרזה להתעשת ומיהרה 

ולא יותר. היא לגרש מראשה את המחשבה על רותם. שטויות במיץ. דמיונה מתעתע בה 

 התפלאה על עצמה. לא מתאים לה להאמין בחזיונות שווא כאלה.

 

ותוך שהיא נמנעת מלהניח  אבל בלילה הבא שוב טרדה אותה הבבואה של רותם במראה

על ביתה של הישר סלון ובו החלון הענק, המשקיף לישון שוב במבטה על המראה עברה 

 רותם. לא לשינוי הזה פיללה טל. 

 בחדר קול לחישה "היי!"לפתע עלה 

 טל הסתובבה. אוריין עמדה בדלת. מאירת פנים.

 "את לא ישנה?"

 טל חייכה.

 אוריין מתיישבת תוך שהיא נעזרת בידה של טל.

 מה זה?!" -"גם אני לא נרדמ
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 "מה קרה??"

 אוריין אוחזת את ידי טל בחוזקה.

 "הידיים שלך! הן קפואות כמו קרח!" 

 ל טל בין כפותיה כמו מבקשת להעלות בהן חום. היא החלה משפשפת את ידה ש

 "את מרגישה בסדר?"

 "כן" אמרה טל "אני לא מרגישה כלום."

 יה!"י"כמו לגעת בגוו

 אוריין חופנת את ידה של טל ומתחילה לנשוף עליהן אוויר חם.

עודף המגע החל מביך את טל, היא החלה למשוך ידיה לתבוע אותן בחזרה לעצמה, אבל 

 קה אחיזתה בכוונה.אוריין היד

 " את רוצה תה או משהו?"

"לא" טל הצליחה להיחלץ מהאחיזה. "אני באמת בסדר. אבל את יודעת מה? אני אקח 

 כדור ליתר ביטחון." 

היא ניגשה אל המזוודה שעל פתח החדר בו ישנה. אלמלא אוריין בסביבה ספק אם היה 

חטטת במזוודה תקפה בה חשק להיכנס אליו שוב אל המראה שבמראה. עוד היא מ

אותה הרגשה משונה כאילו דבר מה איננו כשורה. היכן הכדורים שלה? הנה הקופסא... 

 אבל ריקה. היכן שהוא נפלו ממנה ואינם.

 אוריין באה מהסלון. בעוד טל הופכת את תוכן המזוודה שלה בדאגה גוברת.

 "הכל בסדר?"

. מה אם תקבל התקף טל עשתה ניסיון להירגע, אך הדאגה החלה משתלטת עליה

 כשהכדורים אינם? היא תיפול למעמסה על מארחיה וזה יהיה מצב מטופש בהחלט.

 "הכדורים שלי" אמרה "אני לא מוצאת, הם נשפכו לי איפשהו".

 אוריין התכופפה לעזור לה לחפש.

 "בטוח שהבאת אותם?"

דאגה מאוד "אני "הם היו עליי כשבאתי. אני לקחתי כדור לפני שהגעתי. אני..." פתאום 

 לא יכולה להיות פה בלעדיהם. מה אם יהיה לי התקף עכשיו? "
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צליל קולה נשמע חרד כי המחנק שחשה בגרון מאז הגיע הזכיר לה איך היו ההתקפים 

    בנערותה. אין אוויר, הריאות עומדות להתפוצץ, כמו לטבוע. אוריין הביטה בה בשקט.

 "אז תירגעי."

 טל המשיכה לחפש. אוריין רכנה ושמה יד על כתפה. 

 "הלו, דיי. מחר על הבוקר ניגש למרפאה אוקי?"

 טל נרגעה והאדימה מעט. לא נעים היה לה להיתפס בחרדה מול אוריין. 

 "אוקי."

 "נראה לי שעדיף שתנוחי קצת בסדר? לילה טוב."

 טל התרצתה.היא הביטה אל טל בגבות זקורות כתובעת ממנה ללכת לישון. 

 "לילה טוב"

ואולם בחשכת החדר חזרה והזדחלה תחושה לא נעימה אל ליבה. מצד אחד מראה עם 

רותם ומצד השני בית הקברות. כיצד תירדם לחוצה בין שני אלה? בקצת מאמץ עלה 

בידה לכסות את המראה בסדין וממראה בית הקברות נפתרה כשסגרה עליו את 

ור במנורה, הזגוגית שעל רקע התריסים הכהים התריסים. אך שעה שהעלתה שוב א

והסגורים יצרה השתקפות עמוקה בחלון ושוב ניבטה אל טל צלליתה השחורה של 

רותם. סוף סוף הגיעה למסקנה כי הקפוצ'ון שלה הוא שמייצר את האשליה היא מיהרה 

ופשטה אותו, תוך שהיא אוחזת בינתיים את המשאף בפיה, כאילו היה מוצץ, ונשכבה 

 במיטה. לבסוף עלה בידה להירדם.

 

בבוקר הבא ניעורה טל למשמע קולות הטלוויזיה. טל קמה ונכנסה וראתה את אוריין 

 הופכת פנים אליה במבט מודאג ומוטרד.

 "עוד פעם לא הצלחתי להעיר אותך. את תמיד ככה?"

 "לא. לא יודעת." טל משכה כתפייה במבוכה. שוב ישנה יתר על המידה? 

 במבט מוזר.  שיכה להסתכל עליהאוריין המ

 "המרפאה סגורה אבל דיברתי עם ד"ר ורבין. הוא אמר לי שאת לא צריכה כדורים". 

 אזכור הכדורים שאינם הביא את טל שוב לדאוג.
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 "מה פתאום?"

 "לקחת אותם "הוא אמר שאת לא צריכה

 "ככה בלי לראות אותי?"

 אוריין רצינית.

 "שאלתי אותו"הוא היה דיי נחרץ. 

 ""אז אני צריכה לדבר איתו

 "למה? את דואגת?"

 ".מאז הצבא בערך"אלה הכדורים הקבועים שלי. אני לוקחת אותם 

"בואי תראי את האלבום שהכנו" אוריין קמה. "אל תדאגי בקשר לכדורים. הוא הבטיח 

 שיהיה בסדר. אני סומכת עליו"

 אוריין מתיישבת כשהיא נעזרת בידה של טל.

 תגידי? את קרה וישנה כל הזמן."  "מה את כזאת קרה

 "התחלת לדאוג לי?"

אוריין צחקה ופתחה את האלבום. כשהיא לא הסתכלה טל בדקה לעצמה חום. מה 

 באמת קורה איתה? משהו אינו רגיל. אוריין שמה לב והניחה יד על המצח של טל.

 "אמרתי לך. את קרה. כמו קרח"

 –לוכדות עיניה מראה דמות בבית ממול טל רוצה לחייך ולהסתכל באלבום אבל אז 

רותם העומדת בחלון ומסתכלת עליה. הפעם כל כך נבהלה עד שכמעט והפכה  כוס מים 

על האלבום. היא התרוממה בבת אחת מהספה. אוריין, וגם יניב שיצא מהמטבח, הביטו 

 בה נדהמים. טל העמידה פנים שהיא משתעלת.

 ליחה!""האסטמה שלי. אני אצא לנשום אוויר. ס

ביציאתה היו כל העיניים נשואות אליה. היא לא יכלה שלא לחשוב כמה מוזר היא 

 בוודאי נראית להם, כאילו נטרפה דעתה, ובאמת, מה זה קורה לה?

כשהייתה בחצר תבעה מעצמה לשלוח מבט ארוך ובוחן אל בית רותם. החלונות היו 

טה ממושכות יותר בבית, ריקים אבל במקום להירגע גברה בה תחושת אימה ככל שהבי

כאילו דבר מה המועד לפורענות מבקש להתרגש שם. מאחר שלא חפצה להצטרף בחזרה 
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אל אוריין ויניב נשאו אותה רגליה לסיבוב בכפר ולא עבר זמן רב בטרם מצאה עצמה 

 בביתה שלה הישן. כי רצון חזק עלה בה לראות אותו. 

בגינה. הכל  אימאבעבודה המסורה של הבית התיישן מאוד. ליבה של טל נצבט להיזכר 

קירח וחשוף. היא דפקה פעמיים בלי תשובה, לחצה קלות על הידית והדלת נפתחה. חלל 

גדול ועירום קידם את פניה. אין זכר לריהוט המוכר ולחדרים הישנים. חלק מהקירות 

. היא ניגשה לאזור החדר הישן למעשה נשברו כדי לחלק את הדירה מחדש. הכל הרוס

 שהיו הקירות מהם חלמה תמיד להיחלץ. הנה הם אינם. המקוםלה והעבירה מבט על ש

 "סליחה! זה בית פרטי פה, סליחה!"

אישה מטופחת, בשנות החמישים המאוחרות ניגשה אליה בכעס. מאחוריה פועל לבוש 

 סרבל עבודה מלוכלך. 

 "סליחה" אמרה טל "אני דפקתי ואף אחד לא ענה. אני גרתי פה פעם." 

 כעסה של האישה התחלף במתיקות מתפרצת.

 "אה. המשפחה עם החובות."

בעלת הבית החדשה שפעה חום: "עד שאנחנו באנו סתם עמד כאן. לא מכרו ולא כלום. 

רצו להרוס ולבנות פה רפתות. את רואה איך עכשיו? פה שינינו  הכל, את המרפסת נסגור 

 ." שבורונעביר לצד השני וגם את כל הצד הזה נ

 

עלת הבית הובילה אותה בטובה אל האשפה שפינו מהבית טרם השיפוץ ולתדהמתה ב

. במיוחד דברים שלה שהיו למשפחתה שם גילתה טל ארגזים מלאים בחיים הישנים

שלא אוותה בזמנו לקחת. הנה אוסף הקלטות שלה מפעם, כאשר כל אשר הייתה עושה 

ו כל השירים חסרי ראשים וככה הי טלוויזיההיה לארוב לשירים הטובים ברדיו וב

וחסרי זנבות על קלטות ישנות שלא היה כבר איך לנגן ולא שמעה אותם שנים. אבל 

אפילו הטייפ שלה היה שם ובו אולי הקסטה האחרונה ששמעה היא לחצה על כפתור 

ולהפתעתה פעל ופתאום מבעד רצף של חלל וזמן נקרע פתח ונדמה היה לה  ה"פליי"

וחצי. והכל עוד לפניה, נפרש רחב ופתוח, ואם  17ישן, בת שהנה היא בחדר שלה, ה

 נעשתה טעות עוד אפשר להפוך את הכל.
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*** 

אוריין ויניב הסתלקו לעמל יומם והותירו לטל דיי והותר זמן להוסיף ולעבוד על המצגת. 

היא חזרה ועברה ושיפרה את השרטוטים שוב ושב עד שדימתה לראות קוים ומשולשים 

 ולשבעהה. בצהריים סעדו שלושתם יחדיו מהמאכלים שיועדו להלוויה בכל אשר הסתכל

כרונות. אוריין נראתה ישעות בזהיא ואוריין בילו  אחר כךעל השולחן לבן המפה. 

מאושרת לראות אותה. טל כמעט התפלאה על כך. היא עצמה הרגישה עצורה ומרוחקת. 

ימות שלה. אולי זה ומשום מה ככל שהתארכה שהייתה שם כך גדלה תחושת אי הנע

 המחנק המצטבר, הגורם לה להרגיש לא טוב, חשבה.

בלילה היה חדרה חשוך. וטל הייתה יושבת על המיטה ועוברת שוב על דפי המצגת תוך 

כדי שאיפות מהמשאף. מנורת הלילה דולקת והאור שבא ממנה גרם לטל להטיל על 

קירות החדר צל ענקי שנראה כמו רותם, אך הפעם לא נתנה אליו את דעתה. ברקע יכלה 

צומו של אקט אהבים ועשתה כמיטב יכולתה לשמוע  בבירור את יניב ואוריין כשהם בעי

להתרכז בדפים. לבסוף נכנסה למיטה ונשכבה מתחת לשמיכה. הסדין שפרשה על 

המראה נפל וחשף את הבבואה של רותם המשתופפת בחושך במראה. איי מתי הפכו כל 

כך דומות? טל נשכבת על המיטה, בוהה בתקרה שנראית לה נמוכה נמוכה, היא חשה את 

תה שוב יצטבר בגרונה, חונק כמו מימים ימימה, כאילו היא טובעת, כאילו היהגוש המ

נערה. יללה של תן נשמעת לפתע מבחוץ. יללה גלמודה, הנמשכת נוקבת לב עד שלבסוף 

טל קמה מהמיטה ומסתכלת מהחלון. האופק שחור משחור. את אורות העיר שדמו 

הבים למרחוק. טל השתאתה לכוכבים צבעוניים החליפו שלטי פרסומת ענקיים המהב

על שנדמו לה פעם כה קסומים. כה פשוטים ועלובים נראו לה עכשיו, כבר התרגלה לעיר. 

היא האזינה ליללת התן. רק עכשיו עלתה על דעתה העובדה שקולות התנים שמילאו את 

 אוויר הלילה של פעם, כשהייתה נערה, נעלמו ואינם. 

ה לצאת החוצה ולמצוא את כל מה שאולי לפתע חשה עצמה כלואה ודחף עז נעור ב

איבדה שם. היא קמה מהמיטה, משכה מעיל על כתפיה ויצאה החוצה. ביתה של רותם 

התנשא בחושך, מזרה אימים. לרגע דמיינה שוב את רותם עוברת בחלונותיו, אלא 

שהפעם לא עלה בה פחד, רק עצב שעל טיבו לא עמדה. חוסר המנוחה אחז בה וכדי 
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ה פוסעת ומטיילת עד שהגיעה לשדות שלפני בית הקברות. ואז לא עצרה להירגע החל

אלא המשיכה הלאה בשדות החשוכים והריקים מאדם. התפלאה על עצמה שאיננה 

מתייראת לצעוד כך לבדה. נדמה היה לה שהיא בטוחה מרע בחסות החשיכה. ציפתה 

השחור כהה.  לראות בכל רגע את הנקודה בה מתחבר הכביש הישן והאפור אל החדש

והצומת הזוהר בלילה, כיער חשמלי. להפתעתה בושש להופיע לפניה. היא הציצה 

בפלאפון שלה ומסונוורת פתאום נראה הכל שחור. ריח חריף עמד באוויר, הלך והתחזק. 

ניסתה להתרחק ממקור הריח ומצאה עצמה תועה בחשיכה. נבהלה לראות שאיננה 

מנע מלהיקלע אל איזור פינוי הגופות. הריח עמד מזהה עוד את דרכה. זכרה שעליה להי

 חזק באוויר, קשה מנשוא, כבר לא ידעה אם ריח רפת או ריח ריקבון גוויות.

והנה נשמעה נהמה חנוקה מהחשיכה הסמיכה מולה וגרמה לה להיעצר. כלב רועים גדול 

 ומרופט יצא מתוך החושך וכשכש לקראתה בזנבו. קשור לגדר אותה זיהתה טל כבית

להיות לבדה, באיזור הקברים הצפופים, מבלי שאיש יודע היא כבר לא נערה, והקברות. 

היכן היא, כל זה לא שימח אותה. היא התפלאה על עצמה שתעתה ככה בדרך. אבל הכלב 

 שיח.תו לא פחדה. היא פנתה אליו בהקשור שבה את ליבה ובנוכחוהזקן והמרופט 

 "שלום לך."

ינה ברצועת עור מוכרת שלצווארו, שחוקה עד שצבעה אפור היא ליטפה אותו. לפתע הבח

 ועליה תבליט של גולגולת. עזמוות!

"עזמוות? זה אתה? יה, איזה זקן אתה... כמה שאתה זקן." לפתע הרגישה בעצמה זקנה 

מאוד. היא ליטפה את צווארו ועזמוות ליקק את ידה. אכן זקן היה, זקן וחסר תועלת. 

ות. אבל יד כלשהי ריחמה עליו, ונתנה לו בית ומלונה בבית לכן הוגלה למות בין השד

הקברות. כלי למים ולאוכל היה שם, דעתה של טל לא הייתה נחה אלמלא היה ברור 

שמישהו מטפל בכלב הישיש. היא ישבה עוד רגע בחברת הכלב הזקן החלו מחשבות 

ימודים לעלות בה על הזמן אשר חלף מאז עזבה עם הוריה את הכפר. דילגה על ל

 , רק כדי שתוכל להתפרנס כמה שיותר מהר.םבאוניברסיטה למגינת ליב

מלבד כעס ית הישן בכפר. שם זכרה איך כמה וכשישבה חשבה על חדרה ההרוס בב

לגאול את הוריה מחרפת החובות ומהחרפה שהיא עצמה  הייתה מלאת תקוות וחלומות
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כך אכן יהיה והיא תגאל המיטה עליהם ושכל כך סמוכה ובטוחה ללא שמץ עוררין ש

  .אותם מכל מצוקה

בבהלה נארזו עשורי החיים להמוני ארגזים, ועזבו מבלי להביט עוד זכרה את העזיבה. 

הפך ריק כרוח  .. אבא השאיר עצמו מאחורואימאלאחור, או כך היה הדבר לגבי טל 

לח לכלום. איש רב הכוח, עב הזרועות והגוף צנח כשבר כלי על הכורסא ולא צרפאים. ה

אצבעותיו העצומות עבות מדיי אפילו מכדי להפעיל טלפון כמו שצריך. אפילו מכדי 

מעט אחרי ולפרום כפתור ללכת לשירותים, לעשות צרכים כמו אדם הגון ולא כמו חיה. 

חלה  ממנויצא כבר שעזבו את המושב אושפז בבית החולים הפסיכיאטרי וגם כש

ו שברו אותו ואז חלה סופית ונפטר ועד יומו האחרון בפרקינסון ועד יום מותו רעד כאיל

לא זכה יותר לעבוד בחקלאות אשר אהב ושהייתה כל אשר ידע. טל לא הצילה אותו. לא 

 היה בידה.

זכור לה מהביקור המיוזע ההוא, הכמעט  היה על פי רצונו נקבר במושב. מעט מאוד

האנשים שהתכנסו בו,  סודי. רק שהיה יום חם וזבובים עמדו מעל לקבר ומעל מעט

כמעט רק היא ואמה. ושהיא לא עברה מעבר לבית הקברות. לא רצתה להיכנס לכפר, גם 

 לא בשביל לגשת לשירותים.

 

לא היה ברצונה . כששבה מבית הקברותשל טל  הריח של עזמוות הזקן עוד היה בידיה

וכשישבה שם  .לפגוש אנשים ולכן התעכבה וישבה על מפתן המחסן בחצר האחורית

יתה לגאול את יומלבד כעס מלאת תקוות וחלומות הניסתה זכרה איך הלכה וכמה 

הוריה מחרפת החובות ומהחרפה שהיא עצמה המיטה עליהם, ושכל כך סמוכה ובטוחה 

חשבה שתצליח . ללא שמץ עוררין שכך אכן יהיה והיא תביא להם ולעצמה את הגאולה

 5ולפני פז לצמיתות בבית חולים הפסיכיאטרי במקום זה אבא אושמאוד ולא הצליחה. 

יתה כל אשר ינפטר ועד יומו האחרון לא זכה יותר לעבוד בחקלאות אשר אהב ושה שנים

 שידע. לעשות ובכלל.

על שמעולם לא הרחיקה ללכת יותר משהלכה למועדון ההוא,  ואז חשבה על עצמה.

, שאמורים היו לגאול את והסמכות תה בצבירת תאריםיבחיפה הישנה, כל כך עסוקה הי
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לא יכלה להפיג את השנאה שלה עצמה  לא מצאה פנאי או הוריה ואותה. וככל הנראה

יש בליבה ובפחד שלה עצמה מהחריגים ההם שראתה שם, במועדון ההוא, בלילה שבו 

איכשהו תמיד קיננה בה המחשבה שלהט"בים הם פגומים. פיזית רותם התאבדה. 

ת. היא לא רצתה להודות בפני עצמה אבל אותו לילה קבלה ונפשית. לסביות הן כעורו

המחשבה הזו חיזוק. ידעה שזה מגונה לחשוב ככה על בני אדם ובכל זאת המחשבה הזו 

מצאה בליבה נחלה. מרה ודואבת כמו מלח על פצעים. ידעה שאין זה נכון, שאין זה הגון 

אוהבים כשמכירים, והיא לחשוב ככה על מי שלא יהיה, לא כל כן על מי שהיא בעצמה. 

היא לא זכתה לאהוב לא אישה ולא לא זכתה להכיר. במקום זה, כמו בגזירה משמיים 

שכל דווקא שנותיה, לא זכתה. גם לא למגע, אפילו לא נשיקה. ושלוש  שלושיםגבר. בכל 

. כי ככה זה, זה החיים, אשר היא, שחשבה שתקדים ותתכונן להכל. וחלמה כך רצתה

כדי לתפוס ולתקוף אותם מכל הכיוונים, והם מוצאים פרצה ובורחים  אתה עושה הכל

ממך. והרי לו ידעה שכך יהיה, שזו תהיה אחריתה, הייתה מתפטרת מהחיים האלה 

 לאות כישלון. 

 

והנה פתאום מבט עיני שקד חומות חדר עמוק אל תוך עיניה, וחום הקיף את איבריה. 

שטל הרגישה. ומוזר ולא צפוי היה להיות נירה צצה משום מקום, באה וקרבה בלי 

פתאום בין זרועותיו של מישהו, ועוד מישהי, בחורה, שהיא בו זמנית נירה הישנה 

והמוכרת, ובה בעת אישה זרה לחלוטין, שבלי כל סיבה ושום תירוץ, עטפה את טל 

 .אותה והצמידה אותה לגופה החם וחיבקה ,בזרועותיה

 

*** 

 

שמע, ושוב ושוב נאלצה להרגיע ימיכאל מהרמקול שלא ת היא הורידה את שאגתו של

אותו כי מיכאל כעס מאוד עד שבסוף כבר כמעט רצתה לצעוק עליו " בטח! בטח שאצא 

מפה!", כי כמה אפשר להישבע לו. מיכאל כבר מדבר כאילו אין לה חיים משל עצמה 

ככל לחזור אליהם מהמקום הזה. וכבר באמת רצתה לצאת משם. כי למען האמת 
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ששהתה שם החלו עצביה נמרטים. היא ייחסה זאת לאוויר הקשה ולמתח מהמצגת הלא 

החלו קונים בה  כפר ובמראהגמורה. וגם לעובדה מבלי שרצתה להודות המראות ב

אחיזה. כי כאלה הם דברים כמו ספק, הם זוחלים אל תוך הלב ומכרסמים דרכם 

מהם. ומי שרואה אדם מת  להיפטר כבר מאוחרבעורקים ועד שמרגישים שהם שם 

במראה, מובטח לו שעצביו ימרטו בסופו של דבר ועוד דמות כזאת, שנדמה שבכל לילה 

היא צוברת ממשות וכוח, וכבר מתחיל להיות באמת קשה להירדם מול בבואה כזו, 

נסה לגעת. והרי לכם אחיזה להתנגד בחדר ועוד רגע תבקש ות שנדמה שהיא אדם איתך

 לה.

מיון, משתולל ללא שליטה מרגע ד אטל ידעה שאינם אל –ם האלה בריאבל כל הד

חשבה ושאפה  שהגיעה הנה. אולי מאין אוויר במוח? כנראה אין לה דיי חמצן למוח

. היא תבעה מעצמה להתעשת וחזרה אל מיכאל, לטהר את האווירה. "זה מהמשאף שלה

לא יכולתי לא להיות חשוב לי" אמרה לו כשנהיה קצת מפויס יותר "כמו מוות במשפחה. 

 ובאמת תחושה של חוב אישי הייתה לה כאן. משהו בלתי פתור. כאן".

 בלי הפסקה. כל הזמן שלי מוקדש לזה". אמרה לו "אל תדאג".  המצגת"אני עובדת על 

 הבטיחה עוד. "אצא מפה. דבר ראשון אחרי ההלוויה אצא מפה"

 כשהשיחה עם מיכאל הסתיימה אמרה לה אוריין:

 סעי ותסיימי את העבודה הזו?"ית "למה לא

 לא תחזור שנית.  שם"עד שבאתי" אמרה טל ולא הוסיפה שמרגע שתצא מ

 

בערב לקחה את הלפטופ לשדות ליד בית הקברות ועבדה ועבדה עד שרחש החל עולה 

סביב. טל ראתה שהבוקר עוד מעט מפציע. שני צללים מאורכי גפיים הצטללו על אדמת 

פור באדמה. טל תהתה אם אחד מהם הוא דודי. אבל האור בית הקברות והחלו לח

המסנוור לא אפשר לה לראות. היא העניקה לעזמוות עוד ליטוף ואז הזדרזה לדרכה 

בחזרה לבית אוריין ויניב. שם היא נשכבה במיטתה וכשהמחזה של רותם כבבואה לנגד 

 עיניה, עצמה עיניים ונרדמה.



87 

 

תה עצמה טובעת בבריכה ללא תחתית. היא חלום מבולבל פקד אותה בשנתה. בו דימ

התעוררה. כמה דומם נראה הכל. דומם מדיי. לפתע התחוור לה שאשר יגורה בא לה. 

 היא אינה נושמת. וככל שנאבקה לשאוף כך החזירוה ריאותיה ריקם. 

 

*** 

חמצן. עם כל שאיפה  במסכתאוריין המודאגת נמצאת הייתה לצידה של טל הנעזרת 

, נכנס 70כבן  ומקומטהרגישה שמעט מהחיות חוזרת אליה. ד"ר ורבין, איש שמנמן 

 לחדר ונותן לטל חפיסה מהכדורים האבודים שלה.

 "נו, נו, תרופת הפלא. את תרגישי עכשיו הרבה יותר טוב."

 "זה האוויר פה? לא היה לי התקף כזה כבר שנים." אמרה.

 שף בביטול.יו ונד"ר ורבין העווה פנ

" לא מהאוויר וזה לא הכדורים. אני אגיד לך משהו פשוט. את נראית לי לבנה כמו סדין. 

 "אני מציע שנעשה בדיקת דם

 "אז אתה הולך לדקור אותי עכשיו? אני לא מתה על מחטים, אתה זוכר?"

 ד"ר ורבין התפרץ בצחוק קולני.

 לאחות שתעשה לך בעדינות!" "אלוהים בחורה, את מתנהגת כמו בת שש! אני אגיד

טל הסתכלה אל אוריין וראתה שזו מתאפקת לא לצחוק. מנסה להבליג על גאוותה 

 השימה טון ענייני לשאלתה. העקוצה 

 "איפה זה?"

 

בחדר האחות נשכבה טל מאחורי וילון, ממתינה לאחות שתיקח ממנה דמים. שיר שהיה 

ת דפי "הסיכומים" של הכפר עליהם תלוי על הקיר משך את תשומת ליבה, היא זיהתה א

 הודפס השיר:

 

 "תודה. בבקשה. סליחה. 

 שלוש מילים שהן ברכה
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 אם נותנים ולא רק לוקחים

 אם עונים בנימוס ולא מתרתחים אז..."

היא לא הספיקה לקרוא הלאה שכן לפתע כבו כל האורות בחדר ואז שבו ונדלקו בחזרה. 

 להיות האחות, התנצלה: "סליחה.", שאותה הניחה טל לווילוןדמות מעבר 

, העומדת בגבה אליה ויכלה לשמוע את נשימתה לווילוןטל הביטה אל האחות מעבר 

, עומדת ביניהןילון הדק והלבן אשר הפריד ופורחת מחדש. איתה בחדר האחות, מעבר לו

רותם המתה לבושה בגדי אחות. לא עוד חזיונות רחוקים ובבואות מצוללות בחושך אלא 

קמה והתגשמה אחת מהן אל מול עיניה של טל באור היום. והנה רותם זו מלבישה הנה 

ילון. הדם אזל מפרצופה של ולעצמה כפפות גומי ברוב טקס, ומסתובבת ומסיטה את הו

טל, ביקשה לזעוק אך פיה יבש. רותם נראית מצוין, מטופחת ואסרטיבית כפי שלא 

 ל טל.הייתה מעולם. היא החזיקה את המזרק וחייכה א

 "תכף אקח לך דם"

והנה אותה רותם מתקרבת ונוגעת בטל, אמיתית וממשית, בשר, ודם. היא קושרת חסם 

 זועקותלזרועה של טל ומאגרפת את ידה. והכל מוכן לנטילת הדמים. אלף סירנות 

התפרצו בתוך טל כצעקות שעה שהביטה מאובנת על המזרק מתקרב אל זרועה. והנה 

 אחת וגם היא בלאט, בקושי, כאילו שרפה גחלת את לשונה. אזרה בכוחה לאמר מילה

 "לא!"

מעליה. היא לא חשה  המתהועם המילה הזו, הרימה טל את זרועותיה להדוף את 

בדקירה כי כה ערה הייתה למגע עור הידיים של רותם זו, אך הנה קלטה עינה למרבית 

קיר. למראה הזה תוך מסמר ממו ה כזרועהזוועה, כי המזרק ננעץ עמוקות ומזדקר מ

כמעט והתעלפה. היא התרוממה מהמיטה, נתקלת והופכת את משקל המתכת הגבוה 

. פעורותשניצב ליד המיטה שנפל ארצה בקול צלצול רם. רותם הביטה על טל בעיניים 

שעה שהחלה נאבקת בה שמעה קול עולה ובוקע דרך גרון ולשון חיות, יכלה לחוש את 

 את.הבל נשימתה של רותם הקור

 "תתני לי להוציא את זה!"
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בעצמה את המזרק מידה בבהלתה להניס מעליה את השד היא נועצת את  שלפהטל 

. טל קמה מהמיטה תוך לרווחה המזרק בזרועה של רותם וזו נסוגה בעיניים קרועות

שהיא פוגעת בשידה הרפואית. כל המבחנות שעליה נופלות ארצה. טל נסוגה ודרכה בהן, 

התרחבה על הרצפה. והנה רותם נאחזה ותפסה בצווארונה של טל  טיפת דם גדולה

 וקירבה אליה פנים מזרות אימים.

 "תירגעי!"

טל הצליחה להשיב לעצמה שליטה. הדפה את רותם וכיוונה אליה את המזרק באיום, 

 נכונה להילחם בעזרתו "תעזבי!"

ן. היא כלל לא אורייהייתה יד חזקה מאחורי טל תפסה בידה האוחזת את המזרק. זאת 

את ידה של טל מאחוריי גבה בכוח כה רב עד שטל המבועתת  התאמצה אבל היא כופפה

 "אוריין..!" וזעקה נמלטה מפיה כרעה תחתיה

לשים קץ למחדל  " אוריין נחושה הייתהלגמרי מותק. זאת רק דקירה קטנה"הגזמת 

 "בואי תיקחי לה." ההיסטרי של חברתה

טל בידה האחת ומרתקת אותה על שולחן הבדיקות, וביד אוריין תופסת את זרועה של 

. בלי שניכר בפניה אפילו מאמץ קל שבקלים הכיסאהשנייה היא מדביקה את טל אל 

 אבל טל המבועתת לא הצליחה כלל לזוז תחת אחיזתה.

אבל כך גם  התגברופצועה וזועמת הרימה האחות מזרק חדש. מאמציה של טל להיחלץ 

ואל  לה", תיקחי, שהייתה מדרבנת את האחות "קדימה ל אורייןהמבט הנחוש בעיניה ש

טל היא אומרת "עוד קצת זה נגמר" קולה ספק רך ספק מצלצל כפקודה. האחות רותם 

מחדירה את המחט לזרועה של טל, שאינה מוצאת כוחות לעצור את שקורה מהר מכדי 

רה צורבת והעניין דקי -שתספיק להגיב. דם פורץ אל תוך המזרק. כמו שאמרה אוריין 

הקרובה נגמר, רק תחושה מרה של חילול עצמה ממלאת את טל. והנה על דש האחות 

תגית מתערבלת ומסתחררת לנגד עיניה: "הגר ויינשטיין". הגר. על סף עילפון ה תאר

האישה הזו? הגר ויינשטיין. ידה הפצועה נחבשת לעזאזל הגר. הגר ויינשטיין. מי 

אותה. הגר ויינשטיין.  והאישה המתקראת הגר ויינשטיין עזבו ואורייןבמהירות ויעילות 

הגר ויינשטיין האחות. האחות. אחות. אחותה. אחותה של רותם. כעת הרגישה טל את 
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האימה הגדולה מפנה מקום לבושה. תהייה אשר תהייה האישה הזו, אין זאת אלא טל 

 הניח מול טל כוס מים. לבדה שרואה בה משהו יוצא מגדר הנורמלי. ד"ר ורבין 

 "איך אנחנו מרגישים עכשיו?"

 משפט נפלט ממחשבותיה של טל בטרם הספיקה לכבוש אותו 

 "זו ויינשטיין, יש לה אחות שנראית בדיוק ככה" 

 פנוי לשיחות חולין מוזרות. לא היהו הבלגןעף על זד"ר ורבין 

 "הייתה"

 .עוד רעדהרה בה נדק הידטל הנהנה ושתתה מהמים. 

*** 

 

וטל כבד עמדה  זמן מה נשארה לשבת במרפאה כדי להחזיר נשמתה. אוריין כבר הלכה

היא התקרבה אל דלת החדר השני כשידה  לעשות כן אבל רצתה להתנצל בפני האחות.

ות כבדות עלה מן החדר. תחילה התבלבלה לחשוב מעומדת לדפוק עליה בנימוס, קול נשי

 .ונכנסה בזהירות מנומסת שאלה נשימותיה שלה

ומחצה, הרגישה כאילו הנחיתו על פניה סטירה חזקה. בתוך  17בת  כשהייתהושוב, כמו 

החדר, על מיטה, מחוברת למכשירים שכב הר אדם, מפלצת. היא זיהתה את העור 

אבל כל השאר היה אחר. מיכל הבוגרת היא כעת שמנה  ,דסחימר החיוור, הלבן כמו 

ודלת, שיערה נשר בקרחות מכוערות, החורים לעיניים ולפה גדלים מגענקית אוביסית 

ודרכם נראה העור מכוסה בפצעים דוחים, על פניה נמצאת כל העת מסכת חמצן 

 .  , דוחהונשימתה החולנית שורקנית מילאה את החדר, כבדה ולאה

רצתה להגיד לה שלום, רצתה לשאול "את זוכרת אותי?" אבל אלם מילא את פיה טל 

ם כחולות, כעיניים ירק עיניה הביטו אל אלה של מיכל, אשר הביטה חזרה, עיניתקה. וש

 .תקיפהללחישה הנמיכה קולה ונכנסה לחדר,  של אמה. הגר האחות

 "זו לא הצגה פה. תצאי."

 

*** 
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גופה חדשה עשתה דרכה במכוניתו של דודי אל בית הקברות הקטן. מכוסה סדין אך אי 

של אוריין שבצבצו החוצה. דודי עמד  אימאאפשר היה לטעות בתלתלים הבלונדינים של 

לפרוק אותה אבל אחת מרגלי האלונקה לא נפתחה. דודי השמיע קריאה, הגופה גלשה 

והטלטלה באופן בלתי מכובד בהחלט מהאלונקה לתוך המכונית. דודי נמלא מורת רוח. 

ברגעים כאלה שמח שהוא לבדו במשימותיו ואין מי שיראה את הביזיון. הוא פתח את 

אדום ומתנשף חזרה אל האלונקה.  פהוהתאמץ להרים את הגוהמושב האחורי  דלת

בתום מאבק עלה . , פתאום נפל והשתטח לבושתו הישר מעליההמצא עצמו גוהר מעלי

עמד והשיב את ואדום ממאמץ מיוזע להשיב את הגוף על האלונקה. להתרומם ובידו 

 נשמתו.

יים, הבחין לפתע באריזת כדורים הידיים חסרות ח איפה שעוד התדלדלועל הרצפה, 

רא את הוא קשמצאו דרכם אל רצפת המכונית. של מי הם וכיצד הגיעו אל מכוניתו? 

הרשום על האריזה ופתאום נמלא בהלה. טל עלתה במחשבותיו; שום נפש אחרת, חיה 

ן שאין לפחות, לא הזדמנה מלבדה למכוניתו. הכדורים הללו שלה; אך אם כך, אל נכו

כי אלמלא כן לא הייתה נוטלת אותם! ליבו נמלא חרדה  את טיבם האמיתי היא יודעת

 ותחושת תכיפות כה גדולות עד ששוב לא יכול היה לפנות דעתו לשום משהו אחר. 

 

*** 

טל עמדה במילתה לתומר ופגשה אותו; אבל שתיקה מביכה מילאה את הפגישה. טל 

נים שמעתי". תומר פותח פה ניסתה לפתח את השיחה. "אז אתה מתעסק עכשיו עם בוט

לאמר משהו ומוותר כאילו תש כוחו מלנסות, רק מהנהן. טל חייכה בנימוס ולגמה 

מהקפה שלה, מקווה שעד שתבלע את המשקה המר יהיה לה עוד משהו להגיד. אבל 

את השקט קול פצפוץ, ביצים  הפריעאז לשווא ושניהם התענו בשתיקה המביכה. 

 החריש ורק חייך במבוכה.החלון. תומר שהשליכו על הילדים על 

להביט בו. כאב לה  וראתה כמה הוא רוצה בחברתה אבל היא מצידה התקשתה אפיל

אחרי וכישלונו, כאילו היה שלה, ובעצם, היה. כמו מראה שלא רוצים להסתכל עליה. 

אך . ותומר בתוכם האירועים במרפאה נתקפה רצון עז לעזוב כבר את הכפר על כל נופיו
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פנתה ללכת למבוכתה הגדולה גרף אותה פתאום ובלי אזהרה לחיבוק חזק, כאילו אין כש

 בנפשו לתת לה ללכת.

 אמר לה:  כשהרפה סוף סוף

"את מאמינה שהיא התחתנה איתו? עכשיו אני יודע איך הרגשת כל הזמן כשהייתי 

 איתה"

 בהפתעה. האם שמעה אותו נכון?  אליוטל מביטה 

 .תומר רק הביט בה

 .לא טיפש" "אני

 

תומר ועשתה דרכה אל הבית של אוריין. נשמעו מ סוף סוףכבר היה חושך כשטל יצאה 

צעדים. צילה של רותם פסע והסתובב על האדמה יבשה, חולף על יד המרפסת, סמוך 

 למראשותיה של טל. הגר האחות, מלווה ע"י הצל, נבלעה בתוך ביתה.

 

שיננה כשטל המשיכה את העבודה על המצגת. תה כבר מאוחרת מאוד יהשעה הי

את דבריי הברכה "גבירותיי ורבותיי, טקנט גאה להציג בפניכם את פניו של והקלידה 

יניב ואוריין כבר שכבו העתיד. נושאת אותכם קדימה אל עולם חדש עם הפנים למחר". 

ת. ה בדבקודעל יצועם. טל ישבה בסלון החשוך לבדה, לצידה הכדורים והמשאף ועב

מתעלמת מצילה על הקיר ומנשימה עצמה שוב ושוב. אם היה מישהו משקיף עכשיו 

 מד האקווריום; היה רואה אישה צעירה טבועה בחדר מלא מים. חלון שמולו עמה

 

*** 

כשסיימה נדמה היה לה שאור חדש זרח על בית הקברות המרוחק. מימיה לא זכרה 

 אותו מואר כך. 

האור בביתה של רותם נדלק ומצאה עצמה מתבוננת  עוד מחשבה זה בראשה ראתה את

רותם -בו. נזכרת בבושה באשר אירע במרפאה. לפתע חשה תשוקה לגשת ולדבר עם הגר

, להתנצל על שפצעה אותה וליישר את ההדורים והמחשבה כרסמה בה כל כך עד זו
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 שניטלה ממנה לחלוטין העייפות. היא יצאה ועמדה מול הבית. קטן בהרבה נראה לה

פתאום, כמו הכפר כולו. הקישה על הדלת. דמות מפציעה ישנונית בקפוצ'ון וטרנינג 

מרושלים, הגר ית קורי שינה ובגדי פיג'מה , ממצמצת, עטומהוה. כעת, מגושמת משינה

 הייתה זהה בכל לרותם. 

 

זו מול זו. הזרוע של שתיהן חבושה מהתקרית במרפאה, שמאל כנגד ימין, השתיים ישבו 

 . דבריהבמראה. הגר מסתכלת בטל במצח מכווץ, ממתינה לכמו 

 "אז כמה זמן כבר את אחות פה?"

הגר העיפה מוכנית מבט בשעון שמראה אחת וחצי בלילה. אין שעה כגון זו מתאימה 

 לשיחת חולין. פניה של טל האדימו.

 "אני רק רציתי להגיד שאני מצטערת." 

 הגר הייתה עניינית וקורקטית.

 קרה.""אין דבר. 

 "כל הדם. אני מצטערת."

 "לא נורא. פשוט נזמין את האנשים מחדש."

 "שפצעתי אותך והכל." 

 "זה בסדר. אני כבר לא מרגישה את זה."

להתחיל  וטל עמדה של שתיקהלף רגע וקפוא וחף ממחילה. ח קרקולה של הגר היה 

 להתנצל מחדש הגר קמה.

 שוב על זה בכזו שעה, באמצע הלילה.""אין על מה. קרה. כדאי שתלכי לישון במקום לח

 ביקורת אמיתית בקולה. שטות הייתה לבוא לכאן ולהטריד אותה. הייתה

 .התחילה טל לאמר"אנחנו לא מכירות..."  

הגר שהתרכזה לרגע מאבדת שוב עניין ומביטה בטל בחוסר סבלנות. לפתע כפתה טל על 

 עצמה משפט אשר התקשתה להוציא מבין שפתיה.

 עם אחותך בבריכה. היא אמרה לי על הכדורים.""הייתי 
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. הגר התיישבה על השולחן תוך שהיא הופכת בבהלה נשמע קול שבר. טל הרימה מבטה

 כוס שעמדה עליו. 

 "ידעת שזו אני?"

 "כן. איך שראיתי אותך ידעתי שזו את".

לא הייתה ברגע הזה ולו שמץ של הזדככות. טל חשה שפניה בוערות עדיין. מה בעצם 

קיוותה להשיג בפגישה הזו? שתיקה לא נעימה התארכה בחדר. לבסוף הגר פנתה לדלת, 

אות שהביקור הסתיים. טל קמה ללכת, לפני צאתה ניסתה להפיג את השתיקה הצורמת 

אני חשבתי... אתן  בדבר הראשון שעלה בדעתה. "את נראית בדיוק כמוה. זה מדהים.

 "בדיוק אתו דבר

 " הייתה נראית היום"אי אפשר לדעת איך היא 

 את הדלת.וסגרה הגר  אמרה

 

*** 

המון ה. טל התאמצה לפלס דרכה בין את כל האנשים מלהכיל קטןבית הקברות היה 

מרחוק באוריין העומדת מול הקבר עם יניב ומשפחתה, מוקפת כל רק נאלצה לצפות ו

העומדת חבריה: דודי, תומר, נירה. טל נאלצה שוב להזכיר לעצמה כי לא רותם היא 

איתם, אלא הגר. היא נתקפה פתאום דחף ללכוד את עיניו של דודי שעמד עסוק ליד 

. היא פדים מתארכים טל חשה שהיא נחנקתהקבר, אך הדבר לא עלה בידה. עוד ההס

נסוגה מחוץ לקהל לנשום אוויר. מכל עבר צצו פרצופים מוכרים של אנשי הכפר. לפתע 

אבא של מבטו , אולם אז הצטלב מבטה עם חשה כאילו לא עזבה את המושב מעולם

סב ביט בה כמו בהפתעה לא נעימה והדו המצדודי. היא ברכה אותו בחיוך חלש. הוא 

 . נזכרה פתאום באביהטל  .מבטו ממנה

כשהדחף להתרחק פועם בה עוד יותר מקודם, טל נסוגה ופרשה הרחק מההמון. 

 . ולא עלה בידה למצאו לא זכרה היכן הוא . אפעסאשל אב הקברהתחילה מחפשת את 

קול אזעקה דקה, הבוקעת מלמטה, מהאדמה. רגע ארוך אנחה, ואולי היה זה לפתע שמעה 

האזינה לו, מנסה להחליט האם הוא אמיתי או פרי דמיונה. לבסוף בלשה סביבה ובמהרה 
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כו. היא התקרבה הבחינה בקבר הגדול שקרס וטרם כוסה, שהקול כמו בוקע ועולה מתו

צינור , בלט למחצה מבעד לרגבים הרטובים המלבני נותר חשוף. על הדופןלראות. בור הקבר 

הכל בו היה רקוב ומט מחלודה. ומהצינור עצמו ש ,מדים, שקוע ברובו באדמהמים גדול מ

 כקול אדם.לוחש, , דק .צורמניתמסדק זעיר בקול שריקה  נחושפרץ זרזיף מים 

 

*** 

ל כבר נארזו. אוריין נראתה הלומת צער להיפרד מטל ואילו זו השתדלה חפציה של ט

 להסתיר את העובדה כי אבן גדולה תהיה נגולה מליבה כשתעזוב כבר את המקום. 

 

 יניב עמד להקפיץ את טל במכונית, חזרה אל תחנת האוטובוס בצומת.

טל חיבוק  "אל תיעלמי ככה טוב? את מוזמנת מתי שתרצי, אוקי?" אוריין חבקה את

 אמיץ ומסתכלת לה בעיניים, כאילו מבקשת להשביע אותה. טל חייכה "בטח".

 אוריין לטפה את לחיה בחיבה ואמרה "שקרנית".

אז לחצה את כפותיה של טל בידיה ונישקה אותן חזק וממושכות. טל נכנסת למכונית 

כמעט  יוי כך שהשל יניב והם נסעו משם. טל עם הפנים לחלון שלה ויניב נשען לכיוון השנ

לנסות גב אל גב. שניהם שותקים. טל ראתה בחלון את בית הקברות מתקרב וביקשה 

 .של אבא עוד פעם אחרונה למצוא את הקבר

 כפת לך אם נעצור פה רגע?"אתה יכול... א"

 

והפעם מצאה אותו טל ניגשה הישר אל הקבר של אביה  בית הקברות עמד ריק הפעם.

 נטול מבקרים. ,מזכרותרח, החף מגינון או ימול הקבר הקללא קושי מיוחד. עמדה 

כמה חלה ואיך לא שב לאיתנו אף פעם על אבא. פעם אחרונה  עומדת חשבהמולו בעודה ו

אחרי שהועזבו מהמושב. כמה זעזע אותה לראות אותו מאבד את תפקודיו, איך כבה 

ואיך אפילו חשבה שאולי מוטב היה עוד קודם שימות וימצא מנוחה בשדות בהם גדל. 

איש אדמה ששב אל העפר, אין דבר אשר ידמה לזה. אבא, עם הריחוק הזה שלא ניתן 

ליו, וראש קשה של אבן שלא ניתן להגמיש בשום צורה, כמה שלא נגיש היה, לסגור ע
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ושלעיתים, כנערה, נדמה היה לה שליבו גס כמו אבן, קשה ומחוספס כמו העור שעל 

כפות ידיו, אבל ככה, כמו שהוא, כמו שהיה, ואפילו כששנאה אותו, אהוב ליבה היה 

 תמיד.

 

בקדרות והביטו  ביניהםהחרדי. יחד שוחחו  דודי ניצב ליד הקבר הבלתי גמור ביחד עם

היה . טל נופפה לדודי, אך דודי שהלא גמור בדאגה אל הצינור הסדוק בקרקעית הקבר

את מבטו בתנועה חדה של התעלמות והתנכרות. טל  מידעסוק בשיחה עם החרדי הסית 

 צווחת המים הבלתי -נבוכה. בהתרחקה נתנה את דעתה על קול מתמשך ומתגבר  עזבה

פוסקת הבוקעת מהצינור הסדוק בתוך הקבר. היא נכנסה לאוטו והיא ויניב נסעו משם. 

כעבור רגע מיהר דודי החוצה. הוא חפץ לקרוא לטל אבל החרדי בטווח שמיעה והיא כבר 

 התרחקה מאוד. הוא ויתר וחזר על עקבותיו באכזבה.

 

עקבה במבטה אחרי . טל ונסע הסתובב משם בחריקת בלמים, יניב הוריד את טל בתחנה

המכונית המתרחקת בכיוון המושב ואז הפנתה אליו גבה ופנתה לתחנה. משא אדיר כמו 

 ירד מעל ליבה. השעה הייתה ארבע אחר הצהריים. הפלאפון שלה צלצל.

"כן מיכאל, אני בדרך. אתה רואה? כן. הכל פיקס. יצאתי. אני אראה אותך עוד 

 סוף סוף. שעתיים" צחוק של הקלה עלה על שפתיה. 

 

 אבל עוד לא. עוד לא.

 

*** 

היום העריב למרות השעה המקדמת. כמעט שעה חיכתה שם. ככל שעמדה בציפייה 

לאוטובוס עלה באוויר צליל לא נעים והתגבר. קול הצווחה הדק התעצם כבר והיה 

לשאון הממלא בצרימתו את השמיים המחשיכים. טל לא ידעה כי הצינור הסדוק, הוא 

במכונית השחורה. את החרדי לא  . דודי כבר עזב את המקוםאולישמצווח, הולך ונכנע 

ראתה. רק הרעש הוסיף והתגבר, מבשר רעות. יחידה ולבדה הייתה שם. טל עמדה 
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בתחנה כשגבה מופנה למתרחש ולא אוותה להסתובב. כל אשר מתרגש שם מוכן ומזומן 

 להתרגש בלעדיה. היה לה דיי והותר מהמקום הזה וכעת היא עוזבת. 

 

ד אחר כך: קול פיצוץ עז ובעקבותיו ה שהתרחש כמעט מיהייתה ערוכה למ בוודאי שלא

עמוד לבן שוצף וקוצף, בגובה עשרה מטרים, שהופיע בלב בית הקברות וטלטל בפראות 

. טל נשארה איתנה משמיע צפירה מחרישת אוזניים, ענק כמו שד לבןאת צמרות העצים 

בשלהם וגם הם בכוונתה לעמוד בתחנה. אין כל הרעש הזה מעניינה. היא לא תתערב 

 שלא יתערבו בשלה. תכף יגיע האוטובוס המיוחל ויאסוף אותה מכאן. 

תריי ליבה ולא יכלה פרט על מי ודמותו הזקנה, שם נזכרה בעזמוות הקשור אז אבל

 .נכנעה לליבה ואצה לעזרת הכלב, לבסוף להתעלם ממנה

באמצע  גלה לעיניה הוכתה בתדהמה. ברגע הראשון חשבה שהיא חולמת.למראה שהת

ה בית הקברות נפער בור ענק. האדמה קרסה ופערה את פיה השחור המכוער, כמ

. מבפנים הצינור הגדול בקבר הבלתי גמור התפוצץ ממצבות האבן התהפכו כמו צעצועים

כולו וסילון עבה ואימתני של מים פרץ ממנו כהר געש לבן. כל בית הקברות הקטן הפך 

ת היו טבועים ממש בתוך המים. היא ראתה לזירה שוצפת. הקברים נטולי המצבו

שלטים וזרי פרחים מההלוויה צפים מולה. רעש המים מחריש אוזניים ובתוכו זיהתה 

והתירה בבוץ הטובעני כי גם עולה ומתערבבת ייבבה נוקבת לב. טל מיהרה  למרות זאת

הסערה הקוצפת,  . והנה ראתה בלבשצפירת המים הכאיבה לאזניו את עזמוות המיילל

ן הקברים, לא אחר מהחרדי הזקן, מתאמץ לשווא לסגור את הברז דמות שכמו עלתה מ

הראשי הכבד. היא מיהרה וניסתה לעזור לאיש המבוגר הרועד מרב מאמץ, רק מקרוב 

יכלה לראות עד כמה הוא זקן, ועורו הדק נראה שקוף ושביר. הברז לא נענה כלל 

זרה והחלה טובלת דרכה בחזרה אל הכביש. בתוך כל למאמציהם. טל אמרה להזעיק ע

אל החרדי המתבוסס במים הגואים, שיתרחק מלב  רצתה לקרואהשצף והקצף 

נוכחה לראשונה בחייה שאינה יודעת את שמו. מכונית חלפה ליד הכביש והשיטפון, 

והאטה למראה השיטפון. טל רצה אליה, ספוגת מים ומלוכלכת בבוץ, בזווית העין 

 חולף בתחנה ועוזב.  ,ה לראות את האוטובוס שלההספיק
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נבלע לגמרי מאחוריי  וכשקול דוקטור ורבין בשמשה הקדמית ישבה שם ממוסגר

את טל פנימה  ךאת דלת המכונית, מש הוא פתח. מדבר בשלווהא והחלונות הסגורים וה

ומיהרה לסגור את הדלת שבודדה בבת אחת את רעש המים מבחוץ. המכונית הייתה 

בורית בדי דוקטור ורבין. קולה של וטל רטובה ומלוכלכת טה ויבשהשק

" בשוליי מחשבתה של טל ניקרה שבאותו."...פיצוץ בצינור. תגיע לפה פדרמן. תגיע

שאלה: מה יהיה על המצגת? לא תוכל להופיע נוטפת מים ובוץ. ומה על הלפ טופ שלה? 

אמרה רק "השומר, השומר  דוקטור ורביןהאם נרטב חלילה והמצגת בתוכו? אבל אל 

 בתוך המים".

 "את כולך ספוגת מים." דוקטור ורבין סגר את הפלאפון ואמר

מוחה היה  "השומר, מה עם השומר?" טל ניסתה שוב לחלץ את שמו ממוחה אך לשווא.

 טרוד מדיי במצגת.

 "יש לך בגדים להחלפה?" 

 "יש במזוודה" 

 ".במרפאה"תחליפי 

 "השומר. השומר שם לבד"

 "זה בסדר. פדרמן בדרך. את כולך ספוגה"

 "זה בן אדם מבוגר." נימה של תוכחה התגנבה לדבריה של טל מבלי שהתכוונה. 

 "פדרמן יגיע תוך כמה דקות."

 " טל אמרה לצאת בחזרה מהמכונית -"אבל הוא לבד שם 

המצגת! מה על המצגת? היא חייבת להחליף בגדים ולצאת, את האוטובוס הפסידה, אין 

 נוס מלהזמין מונית ספיישל אבל תחילה חייבת להחליף בגדים ולבדוק את הלפטופ. מ

 "אני נוסע. את רוצה לבוא?" 

 .דוקטור ורביןאמרה ל"לא" 

מיהרה אל הגיהינום הגועש המתרגש בחוץ.  היבשה והמוגנת יצאה מן המכוניתהיא  

 אז ראתה שדוקטור ורבין ניאות ובא אחריה .שיטפוןהחרדי הכורע תחת ה בחזרה אל

 הם גררו אותו משם.  .שכך, כי החרדי נראה כמי שלקה בליבו מזלו
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ם פדרמן הגיע, ואתו עוד מכוניות, הם סגרו את המים ולבסוף גם רכב שירות גדול ע

 אנשי מקצוע לתקן את הצינור ואת החורבן שנשאר.

 טיפלו בחרדי.וזעקה, גם אמבולנס הגיע. ודוקטור ורבין והגר, שה

 מנסה להתקשר למוניות.הפועל לא פועל, וכל הזמן הזה אחזה טל בפלאפון הרטוב שלה, 

שלא תגיע. לא כל עוד לא אבדה  והיא דחתה את השיחה למיכאל. לא אוותה להגיד ל

 תקווה.

 הגר קרבה ובאה לקחת משהו ממכוניתו של דוקטור ורבין.

 על החרדיטל "הוא בסדר?" שאלה 

 הגר הנהנה קצרות ופתחה את המכונית.

 חצי במתרחש סביבה הוסיפה טל לשאולעם מוניות שלא ענו חצי טרודה בפלאפון 

 ? היא בסדר?"מיכלאיך ו"

 אמרה הגר מידע על מטופלים" יכולה לתת לך"אני לא 

 בייביסיטר שלה כשהיא הייתה קטנה"ממני? הייתי  "ש"תוכלי אולי למסור לה ד

 . "יש לה צלקת" ענתה הגר אני יודעת""

 בחינה שהיד של הגר עדיין חבושה.ה טל

 "זה עוד מהדקירה?"

 "כן. היה עמוק"

 "אני מצטערת"

 "אין דבר"

 "סליחה"

 "אין על מה"

 "אני מצטערת"

שה טל כמה מר . לפתע חונפנתה ללכת סגרה את דלת האוטוהגר כבר לא השיבה אלא 

והטעם מר התפשט בפיה עוד ועוד עד שמוכרחה הייתה לתת לו  הוא טעמן של המילים,

 לה.מוצא. היא קראה 
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 "אחות של רותם!"

 את חוסר סבלנותה.עוד אינה מסתירה הגר הסתובבה 

 "אחות של רותם"

לראשונה מאז שנפגשו הסתכלה טל עמוק אל תוך עיניה של האחות. לא חשה בושה או 

 .הצטדקות. רק הטעם המר הנורא היה בפיה

"לפחות הייתי איתה כשהיא מתה. את הפתק  "אחותך לא התאבדה בגללי" אמרה לה

 האחרון שהיא כתבה בחיים היא השאירה בשבילי".

קולה לא היה בוטה או עוקצני, רק מר, כהפרשה היוצאת מהפצעים. וכשסיימה את 

ם הדברים חשה לפתע שליבה התרוקן ועתה היה ריק וחלול ולא נותר בו דבר זולת הטע

 . לכיוון תחנת האוטובוס המר. בלי לחכות לתגובתה של הגר הסתובבה והלכה משם

 

? כיצד תגיע למצגת ולמיכאל המחכה בזמן –טרדה כעת את מנוחתה בלבד מחשבה אחת 

קרובה דיה לכפר  תהיהאפעס, שום מונית לא להתקשר לתחנת המוניות.  שוב ניסתה

 השכוח הזה. ומה עכשיו?

 "את בסדר?"

ה את דודי. כולו רטוב ומכוסה תאהפריע לה בייאושה. טל הרימה את ראשה ורהקול 

 בבוץ.

 "את בסדר?"

 "כן".

 ". "חשבתי שנסעת כבר. חיפשתי אותך

 דודי היה רציני עד מוות ועיניו כהות ושחורות.

 תי וחזרתי".יצא"

 דודי הוציא מכיסו קופסא קטנה לחה מרטיבות.

 נפל לך. חיפשתי אותך מקודם, הרבה"."מצאתי את זה במכונית. זה כנראה 

 הוא נתן לטל את הכדורים האבודים.

 אמרה טל.  "תודה".
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משם ", ונפנה ללכתראה על בגדיו הרטובים כאומר "אני צריך התק רגע ואז דודי ש

 .ממנה

 "דודי". 

 . את שתיקתה של טל חזר והתקרבדודי נעצר. בראותו 

 אראה אותך עוד פעם.""תשמע, אני נוסעת. אני לא יודעת אם אני 

הייתה כולה רטובה ומלוכלכת  .מהרטיבות בבגדיה פתאום היה לה קר טל שפשפה ידיה

  מבוץ כמו דודי.

 רציתי להגיד לך על מזמן, שאני מצטערת שעזבתי אותך לבד אז בבריכה". "

לא היא לא ראתה זאת כי  דודי הביט בה והחיוך המנומס שהעלה על פניו קפא והתאבן.

 .יופנב ההביט

 "אני יודעת שזה נשמע מוזר שאני אומרת את זה עכשיו אבל... בכל מקרה, זה נכון". 

דודי שתק שתיקה ו ממנה. קעיניו חמהפעם היא העזה להשיר שוב מבטה אליו אבל 

 ארוכה ובדיוק שכבר חשבה שלא יאמר לה כלום דיבר.

 ""איך יכולת לדעת? 

 לץ אחד מהאריזה ופורר אותו לעיניה.הוא לקח את הכדורים שזה עתה מסר לה, חי

 . קמח".אמתייםואה? זה קמח. אלה לא כדורים "זה קמח. את ר-

לכן רק המצגת הארורה, מחשבתה של טל הייתה שקוע בייאושה הפרטי מהמצגת, 

 הביטה על דודי בקהות, כאילו אמר משפט בשפה זרה. דודי המשיך.

 ראיתי כדורים כאלה בלילה, בלילה ש..." זו תרופה ישנה."

. קמח? על מה הוא מדבר? כי באיחור קלטה את דבריו לרגע הפסיקה להקשיב לו

"כשבאתי מהסיבוב את ישנת אבל רותם הייתה ערה ודיברנו. היא הראתה לי חבילה כזו 

של כדורים. היא אמרה לי שהיא לקחה אותם והיא לא מצליחה להירדם. היה לי את 

 שלי אז פשוט הבאתי לה קופסא של כדורי שינה." מאימאח המפת

 שם עמוק.דודי נ

שאני ככה כל כך נחמד. ואפילו קצת שמחתי כשהיא  ,מצדי"חשבתי שזה ממש יפה 

 נרדמה כי לא באמת התחשק לי לדבר איתה". 
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 והסתכל אל טל.  שב הוא

תסלחי לי אני חייב "שנינו לא יכולנו לדעת. רק שאני יצאתי גיבור ואת... תסלחי לי, 

ללכת עכשיו" ובטרם היה סיפק בידה להבין אם הוא נפרד או מתנצל כבר היה רחוק 

 ממנה.

 "דודי!"

. טל נותרה על מקומה לא בכיוון בית הקברותאבל דודי לא הסתובב רק הרחיק ונעלם 

דבריו קרעו בה קרע . להישאר נטועה על מקומהמצליחה להחליט אם לרדוף אחריו או 

 את עורה חידודין חידודין.ועשו 

היא בדקה את הכסף שעליה. אפילו הארנק היה רטוב. אולי תתפוס שוב נזכרה במצגת. 

 יקח אותה עד לתל אביב?ישכהוגן מי מהפועלים, ותשלם לו 

 

הוא . שסייע עם האחרים בשיטפוןמגפיו מלאות בוץ אחרי תומר הופיע מעבר לשביל. 

 .שפתיו וצחוק של פליאה עלה עלראה את טל 

 " מה זה? את עוד פה? חשבתי שיצאת מזמן!"-

 טל חייכה אל תומר. לפתע הרגישה עצמה עייפה מאוד.

"לא הייתי צריכה להבטיח שאני אגיע למצגת" אמרה, "הייתי צריכה לדעת שאני לא 

 אצליח לצאת מפה".

תומר הסתכל על טל, ניכר שלא ירד לגמרי לסוף דעתה על איזה מצגת מדובר אך למראה 

 ייאושה חיוכו נמוג. 

 דיבר באבירות, כמעט בתיאטרליותלבסוף 

 מסכנה שלי, אני אציל אותך. אני אוציא אותך מפה". ,"בואי

 

עוד הייתה כולה רטובה . נסעו משםטל נכנסה למכונית של תומר והיא ותומר 

אבל כעת, כשהיו בדרך החוצה, הצטמצמו כל הפחדים לגודלם ומלוכלכת. וחבולה. 

 האמיתי. רק הטעם המר נשאר.
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המצגת המצגת והגר, , המצגת שלה והבית הקברותהתערבבו המראות:  במחשבותיה

כה, הבית של רותם, הבריולודה, והמצגת  והבית ההרוס של הוריה, ועמיצור, מיכל, ו

כשאמרה להסתובב להביט במושב עוד פעם אחת . נירהסער, וואוריין ודודי ו ,המקלט

 . הריםנעלם מעבר לכבישי אסבסט ודרך השמשה האחורית כבר 

דודי על היא חשה מחנק בגרונה, אך לא היה זה המחנק הרגיל, אלא החשק לבכות. 

כל כך הצטערה  יות רופא.הטוב, עדין הנפש, שרצה להואולי גם קצת עליה. עליהם. דודי 

קול כרונה, ישל מיכל והתחדדה בזהטריה דמותה גם כשחשבה עליו שבה ו בשבילו

 הנשימה הקשה, האין כוח או רצון או אפשרות לנשום.

מוללה נטלה וכדור אלא  ניסתה לבלועהמחנק המוכר בגרונה, אבל לא  והפעם היה

עד שהיו לאבק דקיק הנעלם בין אצבעותיה הישנים הללו הכדורים אחד ופוררה את 

 דקיק המתמוסס בין אצבעותיה ונגוז,ברוח, שוב ושוב חזרה על כך ושוב צפתה באבק ה

והתקשתה עדיין להאמין שבאמת אינם אלא אבק. היא נזכרה שלא בדקה אם המשאף 

 יאלץ אולי להיעזר בו מעכשיו יותר,עדיין עליה. ללא האפקט הפסיכולוגי של הכדורים ת

 . באין תרופה

זה כפר רותם שלה. כולו ומעצמך, והנה, ככלות הכל, רותם צדקה. אין יציאה מהכפר, 

. זה כה מובן מאליו עד שנראה לי כמעט בלתי איתה לאן שלא תלך, תישא אותו. שלה

 בכלל אחרת. תינתפס שאיי פעם סבר

 הרדיו השמיע שורה משיר של איגי וקסמן: 

 אחת לעולם"."מכאן או משם, או דרך הים, יש יציאה 

 

 סוף

  ?עד פההגעת 
 בדף הבאלך ממתין ן טעוד משהו קטנ
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