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משולחן העריכה

אומרים שירושלים זה אבן. אבל ירושלים זה פתק. 

לכן הרוח תמיד מאיימת.

לפנות שחר, לפני מנקי הרחובות, עוברים בהס, 

בלתי נראים, מנקי הפתקים. אוספים בהיחבא 

את כל ההערות, הסימונים, הרשימות, החוסרים, 

לוחות הזמנים, הבקשות, התכניות, התקנות - הם 

תוחבים אותם אל בין דפי הספר הגדול, כמו פרחים 

מתייבשים, וסוגרים מיד. אין פתק שאינו מתגלגל אל 

הספר, ועל כן אין דבר מקורותיה של העיר שאינו 

כתוב זה כבר בין דפיו. 

תמיד בגבם זה לזה, משקלם זהה ותנועתם אחת, 

הספר והעיר מביטים במהופך, מנועים מלדעת זה את 

זה, אלא מתוך האיסור, אלא מתוך הנקודה השחורה 

המוחלטת של אי היתכנות הפגישה. 

ששת הסיפורים וששת האיורים, כמובן, אינם פתקים 

מהספר. איך יכולנו להכיר אותם? איך יכולנו להביא 

אותם? איך יכולנו לדעת?

ידענו רק שהם נוצרו על-ידי מנקי הפתקים עצמם: 

ברגעים קטנים-קטנים, בלתי ניתנים למדידה, הם 

נבראו בבטן המשאית החרישית לפני עלות השחר, 

לאורך קווי האיסוף החוצים את הנקודה השחורה 

המוחלטת, רגע לפני שנפרדים הפתקים והאבנים, 

המילים והדברים.

הגיליון השביעי של המרכז לעיצוב אורבני, 
"פתקים" מבקש למתוח עוד קצת את גבולות 

האורבניזם. 
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חשבנו על להתפוצץ באוטובוסים. חשבנו על להפוך 

לכלי, לאמצעי, חשבנו על המוות, על בשרנו הצעיר 

נמסר על מזבח, איזשהו מזבח. זה היה צער אפשרי, 

מוצא אפשרי מדכאון נעורים, כאב שיש לו - סוף 

סוף - מושא, התגלמות. זה היה אופן נוסף שבו יכולנו 

להטביל את גופינו המתבגרים, להעניק להם מטרה. 

לקחנו את קו שמונה עשרה בלילה מעמק רפאים 

לפנימיה, אחרי שראינו בסינמטק את ז׳אן-פול 

בלמונדו ב״עד כלות הנשימה״, או את ז׳ולי דלפי 

ב״לפני הזריחה״ ו״לפני השקיעה״, הקרנה כפולה, 

או כל אדם בכל דבר, שבוע אחר שבוע, ובתחנת 

האוטובוס, באחת הפעמים, הופיעה אנדרטה, כמו 

מהאוויר, כמו נחצבה מחמצן ומפחמן. ופרחים. פרחים 

ללא אדמה צמחו בכל מיני פינות של העיר. ובתנועה 

הזו, רכובים על קווי האוטובוס של העיר, היתה 

תשוקה - למות, לא למות, ושאלה טורדנית, מנקרת 

- מה לעשות עם האגרוף של הנעורים. לאן להכניס 

אותו. ביציאה מ״הילדים של ארנה״ של ג׳וליאנו מר, 

בעליה אל האוטובוס, חברה לחשה לנו, אולי נמות 

כבר, מגיע לנו. ביציאה מ״בלתי הפיך״ של גספר נואה 

עמדנו, רק בנות, בגשר מעל הכביש, בין הסינמטק 

לגן הפעמון, ניסינו לשאוף ליטרים של אוויר בבת 

אחת, הגופים שלנו פחדו ורעדו - סצינת האונס 

הארוכה והפרונטלית, הפנים של מוניקה בלוצ׳י 

נהדפים אל תוך המצלמה, נשאבים הרחק מאתנו 

ושוב מוטחים קדימה - וביצענו בעצמנו תנועות 

מיומנות של הקאה, בלי מוצא. 

חשבנו על להתפוצץ באוטובוסים. בחדר המדריכים 

בפנימיה מילאנו אישורי יציאה בהם הצהרנו לאן 

אנחנו יוצאים, מתי נשוב, עם מי אנחנו, מה הטלפון 

שלנו. לאט לאט אסרו עלינו, סגרו בפנינו עוד ועוד 

חלקים של העיר: שוק מחנה יהודה ואז מרכז העיר 

כולו, עמק רפאים, קניון מלחה, הקולנוע בתלפיות, 

הבאולינג. נשארו הליכות ארוכות מוזרות בעין כרם 

או עין יעל בשמש, ואז גם זה לא. בסוף חלקנו רק 

הלכנו כמוכי ירח הלוך ושוב אל גן החיות התנ״כי. 

בלילות שמענו חיות עצומות נכנסות זו אל זו, 

נוהמות, גונחות. היינו שוכבים במיטה בלילה, עיניים 

פעורות אל התקרה החשוכה, לפעמים צוחקים, 

רקורסיה

 זהר אלמקייס
איור: ניב יהושע דרייפוס אבודרם
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לפעמים מונים את החיות, כמו רשימת מצאי, כמו 

אזהרה של רשות למלחמה בהכחדה: אריות, קרנפים, 

היפופוטמים. הבשר הכבד שלהם, המגע, הפורקן - 

כמו לעגו לקווי המתאר הריקים שלנו, לבשר, למגע, 

לפורקן הנעדרים שלנו. היו מבינינו מי שנדחקו 

יחד למיטות היחיד, ששלחו אצבעות, ששכבו, היו 

שהשמיעו קולות, היו שרק נאחזו גב בבטן, ברך 

בפנים ברך. ואת הנהמות הקטנות שלנו, הדחוקות, 

היפחניות, בלעו הלמות התוף הקדמוניות שבקעו 

מתיבות התהודה האדירות, עבות הבשר, בגן החיות. 

היו לנו תשוקות. לא ידענו איך להוליך אותן. הבאנו 

ביד. גמרנו. בכינו.  

חשבנו על להתפוצץ באוטובוסים. בהתחלה היינו 

משאירים אחד לשני פתקים בחדרים, על הדלת 

או, אם העזנו, על השולחן, על הכרית. קראנו אחד 

לשני בכינויים, ציירנו אחד לשני ציורים, כתבנו 

דבר איתי, כתבנו אני בחדר שלי בוא. או שהיינו 

מתקשרים אחד לשני בטלפונים הפנימיים האפורים, 

מקווים שיענה האדם הנכון, ואם לא אז מנתקים 

או אומרים, תגיד לו שידבר איתי, תגיד לו שאני 

בחדר שלי בוא. להורים שלנו התקשרנו בגוביינא, 

או בטלכרטים שאגרנו, שתמיד אזלו והתרוקנו. 

בטלפונים הציבוריים היה יותר קשה לנו לבכות, ראו 

אותנו, אבל בכינו. אחרי הפיצוץ השלישי או הרביעי 

קיבלנו מהאמהות ומהאבות שלנו לבני פלסטיק 

מסוגים שונים, לראשונה בחיינו. התאמנו לעצמנו 

את הצלצולים, סממנים נוספים של ייחודיות, חשבנו. 

שיחקנו סנייק - בהתחלה קו פשוט בולע נקודה, אחר 

כך הוא הלך והתעבה, נעשה תלת מימדי. בעיקר 

בהינו אל המסכים הזעירים הזוהרים באור ירקרק, 

הבטנו במילים שהופיעו עליהם, שנשלחו אלינו, 

שגרים מן המרחק, כאילו קרה לנו נס, כאילו אלוהים 

דיבר אלינו, למדנו לדבר בכתב, למדנו להגיד דברים 

במילים, או בסימני פיסוק שנצמדו זה אל זה לכדי 

משמעות - נקודותיים ואז מקף ואז סוגריים עצובים 

או שמחים; הספרה שלוש ואז קטן מ. למדנו להקליד 

עיוור, בפעם השניה בחיינו: ללחוץ שוב ושוב על 

מקשי הספרות ולהגיע לאות הנכונה. יכולנו לשדר 

מסרים מורכבים מבלי להביט, עם היד מתחת 

לשולחן בכיתה, במהירות אדירה, קודי מורס. עם 

כל פיצוץ בעיר תיבות הדואר הפלסטיקיות התמלאו, 

המכשירים רעמו. ענינו להורים שלנו, אמרנו להם, 

אמא אנחנו בפנימיה, גם אם לא היינו. ענינו למדריך, 

אמרנו לו, אנחנו כבר בדרך חזרה, גם אם לא היינו. 

חשבנו על להתפוצץ באוטובוסים. חשבנו על להיות 

עצמאיים, על שיעורי נהיגה. אבא שלנו שילם 

למורה, והמורה אסף אותנו מהפנימיה אבל איכשהו 

תמיד הוריד אותנו בפינה אחרת של העיר. המורים 

לנהיגה אמרו לנו, את במגמת אמנות, תפני כמו 

שמציירים קשת. המורים לנהיגה אמרו לנו, אתה 

במגמת פיזיקה, כך עובדת מערכת ההילוכים. נאבקנו 

עם הגיר הידני בעליות של ירושלים. נכבה לנו 

המנוע בטסטים. המורים לנהיגה לקחו אותנו לבית 

צפאפא כדי שנתרגל לוחמה בשטח בנוי, ככה באמת 

לומדים לנהוג, הם אמרו לנו. לא ידענו איפה אנחנו 

ומה זה, חסינו בצילה של השפה הכבולה שלנו, של 

התבניות שסידרו לנו, החזקנו מעל ראשנו כמו שקית 

בגשם את צמד המילים כפר ערבי. המורים לנהיגה 

אמרו לנו, זה התיכון של המחוננים, את לא מתגעגעת 

הביתה. התגעגענו הביתה. החנקנו בכי במקלחת, 

בכי בשיעור תנ״ך, בכי בפעילות החברתית, בכי 

בנאום הבוקר טוב של מנהל בית הספר, בכי בחדר 

האוכל, בכי בסטודיו לרישום, בכי בחדר הכושר, בכי 

בחורשה. נתנו לדמעות שלנו להתייבש על מסלול 

הריצה החדש שסללו לנו, שהיה עדיין רך ונדחס תחת 

צעדינו הנופלים בנעלי האולסטאר שהמורה לחינוך 

גופני הסכימה שנגיע איתם לשיעור, רק הפעם, כל 

פעם.     

חשבנו על להתפוצץ באוטובוסים. בלילות דיברנו 

והלכנו מתוך שינה. האימה הציבורית, הפנית העורף 

לעוול, ההתכנסות בעצמנו - התערבבו לעיסה. לא 

ידענו איפה נגמר הכאב הכללי ומתחיל הפרטי. 

שלחו אותנו לפסיכולוגית, לקחנו כל שבוע את קו 

עשרים ושלוש מהפנימיה להר הצופים. חיכו לנו שם 

פסיכולוגיות בהתלמדות, הילה או מיכל או אורית, 

היינו מגיעים אליהן, מעבירים את הזמן עד לפגישה 

בארומה שמול בית החולים הדסה. הארומה הזה לא 

התפוצץ אף פעם, ארומות אחרות כן, אבל זמן לא 

רב קודם לכן היה פיצוץ בקפיטריית פרנק סינטרה 

באוניברסיטה העברית, וההורים שלנו אמרו לנו 

להיזהר. שיקרנו לפסיכולוגיות, ניפחנו הכל, ודברים 

אחרים הקטנו או הסלקנו כליל. שנים אחר כך ראינו 

את הפסיכולוגיות באיי אם פי אם בתל אביב, היה 

שישי בבוקר וגשם, הן התבוננו בנו עטופים בשכבות 

רבות, בבגדים גדולים, והעבירו את ידן אט אט על 

פיהן, בתדהמה. אמרנו להן, באמת שאנחנו בסדר. 

בכינו אצל הפסיכולוגיות. בכינו בארומה. אחרי 

הפיצוצים הזמנו לפנימיה פיצה. אחרי הפיצוצים 

הכנו בחדר מנות חמות עם הקומקום החשמלי, נודלס 

או בולונז או פירה. היינו מביאים לחדר כוסות קלקר 

עם חלב מחדר האוכל ומכינים מק אנד צ׳יז מקופסא 

או תה עם חלב. בשבתות ההורים והאחים שלנו היו 

באים לפנימיה ולוקחים אותנו למסעדה בעין כרם. 

אחר כך הם היו מחזירים אותנו לפנימיה והיינו 

מסתכלים על הרכב הגדול שלהם מתרחק מאתנו אל 

מבעד לשער החשמלי ובוכים. 

חשבנו על להתפוצץ באוטובוסים. ידענו שירושלים 

פעם היתה משהו. הלכנו לראות הופעות בצוללת 

הצהובה אבל זה כבר הרגיש כמו כלום. ידענו 

שהיתה בירושלים תרבות פעם. הכל הגיע אלינו 

כמו הדים רחוקים מאוד כעת, אז, רגע אחרי הולדת 

האלף החדש. שמענו מוזיקה בדיסקמן או באוזניות 

שחוברו למערכות הסטריאו שקיבלנו מתנה לבר או 

בת המצווה שלנו, שההורים הובילו לפנימיה ביום 

האחרון של אוגוסט, אנחנו בוכים במושב האחורי, 

והובילו חזרה אל הבית בסוף יוני, אנחנו מזיעים 

במושב האחורי, מחכים להיאכל על ידי הקיץ. היה 

נדמה לנו ששום דבר לא קרה בירושלים כעת, שהכל 

קרה פעם. היינו צורבים אחד לשני דיסקים. היינו 

מורידים מוזיקה בסולסיק בסוף-שבוע וצורבים 

ומביאים איתנו לפנימיה לשמוע בחדר או בחלל 

של מגמת אמנות. הלכנו להופעה של צ׳רלי מגירה 

במעבדה, הרגשנו ששידרו אותנו בטלפורטציה אל 

העבר ואל העתיד בה בעת, נטחנו בחום המדברי 

האמריקאי ובזה הישראלי בה בעת, חשבנו שהוא 

שר עלינו, נכשלת באהבה. בסוף זה לא היה עלינו 

- לא ידענו מה זה אהבה, רק צורות ספציפיות של 

כמיהה )החבר הראשון שלנו אמר לנו אני כמה לך, 

התרגשנו, חשבנו שאפשר למות עכשיו(. בסוף זה לא 

היה עלינו - אף פעם לא נכשלנו במבחן, היינו בתיכון 

של המחוננים. השמענו לחברים שלנו את לייב אין 

בית שמש כמו ממצא ארכיאולוגי שמוכיח שמתחת 

לאדמה של העיר הזו יש שכבות נוספות, שפעם היו 

פה חיים אחרים. לא לגמרי ידענו את ההבדל בין 

אלימות ומין, בין מוות ואהבה, בין תשוקה לתשוקה. 

רצינו שירצו לאהוב אותנו, רצינו שירצו להרוג אותנו. 

קיווינו למות. 

חשבנו על להתפוצץ באוטובוסים. לא ידענו מה 

לעשות מהאלימות הפוליטית, לכדי מה לעקם 

אותה. לא דיברנו על זה, היו ששלחו מבטים לוודא 

שהתלמידים הערבים )לא אמרנו פלסטינים( עומדים 

בהמנון, בצפירה. לא ידענו מה ההבדל בין פסגת 

זאב לגבעת זאב. לא ידענו מה ההבדל בין הר אדר 

למבשרת ציון. לא ידענו מה ההבדל בין קטמון 

לקטמונים. לא ידענו מה ההבדל בין גילה לקריית 

יובל. לא ידענו מה ההבדל בין ארמון הנציב לג׳בל 

מוכבר. לא ידענו מה ההבדל בין שער יפו לשער 

שכם. לא ידענו איפה עובר הקו הירוק. אנחנו עדיין 

לא בטוחים. למדנו גיאוגרפיה כך, דרך הפיצוצים: 

איפה זה צומת פת; איפה זה הגבעה הצרפתית; איפה 

זה קריית מנחם; איפה זה הדוידקה. 

חשבנו על להתפוצץ באוטובוסים. העברנו את שנות 

הנעורים שלנו בלי טלוויזיה, בלי משדרי חדשות, 

עם אינטרנט דל, רק לפרקים, במחשבים שבספריה. 

היינו נתונים בחדרים מרובים, אחידים, ליד מיטותינו 

על הקיר היה אזור מלבני מצופה במעין חומר שדמה 

לשטיח מקיר לקיר, ועליו נעצנו דימויים ומילים 

שסימנו את ההתהוות שלנו לכדי אדם. תחמנו את 

גבולות המיטות שלנו בוילונות שנתלו מן התקרה, 

כדי לסמן מרחבים אישיים, למסך את פעולות 

הגוף שלנו מן הסביבה. פעלנו לעצב מעצמנו משהו 

שלמדנו, איכשהו, שהוא נעורים: משפטים מסומנים 

בספרים, שריטות על דיסקים, חתכים בפנים הירך, 

פתקים שנשמרים כמזכרות בקופסאות נעליים, צבירי 

רגש גדועים ומבולבלים שניסינו לכנות התאהבות. 

ההורים היו רחוקים. רוב הדמויות החינוכיות היו 

נלעגות )דבר-מה שיש לעקוף בדרך אל דבר-מה 

אחר( או מרוצות מעצמן מדי. גיבורי התרבות שלנו 

רק לעתים נדירות התגלמו בדימוי נע או במציאות 

תלת מימדית. בהיעדר אלו, לא ידענו מה מגדל 

אותנו. כיצד נעשינו מה שנעשינו? קל היה לחשוב 

שהיו אלו אנחנו שגידלו אותנו, שהיינו יציר כפינו, 

חיה אוטרקית. קל היה לחשוב שלכל היותר גידלנו 

זה את זה, למידה על ידי מראה, פולים זה מזה כינים 

אד אינפיניטום. קל היה לחשוב שחושלנו על ידי 

אימת החוץ, השוטטויות הארוכות בעיר המתפוצצת, 

באוטובוסים, להתעלם מהאופן שבו טופחנו לכדי 

מי שמדמיינים את עצמם בטבעיות מוחלטת כבני 

המקום. האמת היא שהיינו גבישים זוהרים למרחוק, 

שיחידתם הבסיסית אלימות.
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יעקב גירד לו בגבו, מתחת לנקודה בה שומן המותן 

מתקפל מעל אחוריו כשהוא נמתח כל בוקר כדי 

לכבות את הצלצול בשעון היד השחור שעל השידה. 

הוא צעק ופרס את ידיו, הצביע על העוברים ושבים 

והושיט להם את כפותיו כמבקש צדקה, או כמעוניין 

לשאול ״איפה תחנת הרכבת?״. הוא צעק ברחוב בו 

עמד ומול כולם הרים מהומה של איש אחד. סביבו, 

התגושש ההמון, נחיל של שיער ובד, אנשים על כל 

גוונם התגודדו ליד יעקב )חלקם מביטים בו, חלקם 

לא, וזה גם לא משנה(, אבל לא כמו באמפיתיאטרון 

רומי, יותר כמו מים בנהר הטיבר - הם זרמו. יעקב 

דמיין סוסים אצילים עם חזה עבה ובוהק מפנים את 

דרכם ברחוב, לתדהמת ההמון ההלום.

כל ההמולה, מלפניו ובתוכו, לא הותירה סימן ביעקב, 

שנאמן היה מאוד - הרי הוא מכבה את השעון וקם כל 

יום ב-5:55, כדי להתפלל ואז להתייצב כאן ולצעוק 

לאורך כל שעות היממה. ״תפילין אחי?״ הוא מבקש 

את תשומת ליבם של הגברים ההולכים ושבים, אך 

ללא חיזור, ללא תחינה. רק לאות קלה שבקלות, 

אולי מתוך מיאוס, אבל כנראה מתוך עייפות של 

אחר הצהריים, מתגנבת לה לעיתים מאחורי מילותיו 

ועומדת שם כמו בן שבט מאחורי מסכה.

בעת שחיכה לרכבת, או רחץ רגליו, או שאף ממשאפו, 

או הפריד קטטה בין בניו )האריות המתגוששים 

הללו(, ידע יעקב ידיעה שאין רבים יודעים כמוה 

בימינו יותר. טמונה בלבו, הייתה הידיעה הזאת, כמו 

כתובת קעקע על העור, נכונה להשאר ולא לדהות, 

כמו שהשלדג יודע להטות גופו לכדי חץ ולשגר 

את מקורו עם חודו כדי לחרוץ במים. בליבו חיכתה 

התוכחה - כפי שאמר לו סבו - אין יראה מלבד יראת 

שמיים. וכשהלך, בתשרי, לדבריו, ״דוך״ אל תוך 

הנביעה, ופניו החווירו כמו קציפת ביצה כשהוא 

שטף אותם בלי שהות במים הקפואים והוא בכה כמו 

שבוכים רק כשרואים את השמיים נחצים לחצי, וקרע 

בין החצאים - שם הוא ידע שאין עוד בחייו ספקות 

ולא יהיו עוד כלל. כשהלך חזרה לביתו, הסתכל על 

העוברים ושבים בעיניים דואגות של סב ורצה כל 

כך, באמת רצה בכל מאודו, לצעוק אל כל סובביו את 

תורתו, לפרוש זרועותיו כמו כנפיים, אצבע אחת תגע 

בקצהו הדרומי של קרון הרכבת והאצבע השנייה 

בקצהו הצפוני ואז יוכלו סוף סוף האנשים לחסות 

ולנוח, ונחת תהיה גם לשמיים מעל. אכן, לא יכל 

יעקב לפרוש זרועותיו מלוא רוחבן וראותיו הכושלות 

לא נתנו לו לזעוק כך שישמעוהו כרצוי, על כן פרש 

לפניו את ספר תהילים וקרא בו. כאשר קרא, התמלא 

ליבו אל מול המילים אושר נוגה, ככזה שמעורר 

זכרון ילדות של חרציות לבנות לצד הדרך אשר 

עולה לפתע מן המצולות בשעת צהריים ומהדהד רק 

דקה בודדה ודוממת. כשהמשיך בשקידתו אל הספר, 

השתומם שוב )כפי שמשתומם יום אחר יום( מיכולתן 

של המילים הללו, המיוחדות כל כך, שזרועות 

בערוגות על הדף, להתמלא כל העת כמו פח השמן 

האגדי. הרי מילה, כידוע לילד הממלמל מגיל צעיר, 

טבעה להתרוקן ולהתרוקן עד כדי ייבוש מכול תוכן. 

כמו פגר זבוב יבש מוטלות הן המילים אשר דשו 

במשמעותן וחזרו עליהן יותר מדי, אבל לא מילים 

אלה, שיכולתן לא פוסקת כבר דורות רבים.

בערב, כשהגיע לביתו, חבק את אישתו, והיא, 

בנחישות של אשת עסקים, חבקה לו חזרה. במהרה 

היו ישנים והשעון שוב צלצל, 5:55. בהגיעו לעמדתו, 

מול פסי הרכבת, השמש כבר נוגעת בקרניה בראשי 

העצים ובתי המלון )אבל לא במרצפות הרחוב ופסי 

הנחושת(, כבר ישב לו שם ברוך שותפו הותיק, אשר 

ישן על הכסא בתוך זקנו הלבן, ומולו ישנה גם כן 

קופת הפח הצבועה בכחול אטום עליה להטה בזהב 

הכתובת "צדקה תציל ממוות". יעקב, שהיה איש 

צעיר, לא עצר את עצמו מלזעוק זעקת בוקר טוב 

שהרעידה אפילו את הזרזירים בברוש וברוך, שאף לא 

נבהל, ברכו לשלום מתוך מלמול חולמני. כל היום, 

שדמה מאוד לאמש, שקד יעקב על מלאכתו, קרא 

בקול אל הרחוב ונענה על פי רוב בעיניים מושפלות. 

על כל זוג עיניים שהשפילו מבטן כאילו ניפח חזו 

בעוד מילימטר אחד והרים קולו בעוד דציבל. עמוק 

בפנים ידע יעקב שהאנשים הללו תועים בפחדים 

רבים ומשונים, ועל כן מושפל מבטם - ראשם עסוק 

בכלכלתם וכלכלתן של מדינות רחוקות, בדעתם של 

חבריהם ואויביהם עליהם, בפוליסות ביטוח, חוזי 

העסקה, העברות בנקאיות; אך גדול מכל אלה היה 

פחדו של יעקב, פחד שכבר אפשר לקרוא לו יראה 

מפאת גודלו, וכך סלח הוא בעדינות על עיוורונם של 

הרוב.

בשעה 11:30, לקח יעקב את רגליו לטיול בשדרה 

למציאת אוכל כלשהו כדי לתת לגרונו עוד כוח 

להמשיך. בעודו משוטט, כאבה בטנו למראה האישה 

העניה המטונפת היושבת בפינת הבניין ומתחננת 

לעוברים ושבים, ממש כפי שמתחנן הוא יום יום. 

היא, לעומתו, לא משתמשת בקולה כדי לצעוק או 

בגופה כדי להפגין, אלא מכונסת כולה בתוך המעט 

שיש לה על גבה, ראשה בין ברכיה ומחזיקה בזרוע 

חלושה כוס פלסטיק שקופה אל על. מדי פעם ניענעה 

האישה את הכוס ורישרשו מעט האגורות בפנים. 

כמו על פני יעקב, גם על פניה חלפו העוברים ושבים 

במהירותם ועיניהם הושפלו אף עמוק יותר, כאילו 

לתוך מעבה האדמה, שכן ישבה היא על הרצפה.

סירת האבן

 של חכים 
איור: נעה ריץ׳
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ליבו זעק בחזו לעזרת האישה ותכף נתן לה לצדקה 

כרבע מכספו אשר לקח לארוחת הצהריים. מיד 

הרימה את מבטה אליו ובהתה בו בגבות כאילו 

זועמות. האישה הישירה מבטה לתוך עיניו של יעקב 

שנטע כעת את עקבו האחורי מעט רחוק יותר אחורה 

ולא שיחררה מעיניו. "עוד!" זעקה האישה לפתע, 

בקול צורם שיכל לחדור לתוך מח העצם ולהרטיטו, 

קול שיעקב יכל רק לבקש שיהיה לו עצמו. "עוד!" 

המשיכה להפציר בו האישה, עיניה משולהבות. יעקב 

הסתכל אל האישה, אל ידו ואז אל הכוס ונטע בה 

עוד מספר שקלים שכמובן לא סיפקו את האישה כלל 

ועיקר. "תן לי עוד!" התחננה "עוד!". בפניו של יעקב 

כבר קינן תמהון זעום כאשר הלין, "הרי כבר נתתי לך 

חצי ממה שלקחתי איתי כדי לקנות לי אוכל". "אני 

מבקשת ממך! אני אמא! אני מבקשת ממך רחמים! 

רחמים!" צעקה האישה בקול רווי כיללת בכי של 

ילד, "צדק! תעשה איתי צדק! אני מפחדת! בבקשה! 

אני אמא!" יעקב עצר אותה ושאל "ומה תעשי עם כל 

הכסף הזה? לאן את מנסה להגיע?" קולו רעד מתוך 

כעס שלא הספיק לכבוש וכבר נולד אל העולם כך 

בקלות. מיד הזעיפה האישה, הפעם באמת, וגופה 

הרכון החל מתנועע כאילו ברצונו לקום ולרוץ, 

"למרינה בהרצליה לאכול שרימפס! מה זה עניינך 

בכלל מגעיל אחד! מי שואל אותך בכלל!". נעלב, 

הוא נשא רגליו משם חזרה למקומו וכשהלך עוד 

צעקה בעקבותיו "נמאס מהעיר חרא הזאת! נמאס 

מחארות כמוך!".

בביתו, לאחר שקיפל את מפת הפלסטיק מעל שולחן 

ארוחת הערב ותחב אותה במהירות לפח הזבל, 

נתקל בבנו הצעיר יוסף במסדרון הדירה והוא לא 

נותן לו לעבור. "כן, יוספי, למה אתה לא בחדר?". 

מיד החזיק לו בנו מול פניו גזיר עיתון קטן מעיתון 

"המודיע" היומי שמתפרסם בירושלים. "הבאתי את 

זה מבית ספר" השיב לו בנו. על העיתון הייתה גזורה 

כתבה קטנה, כגודל כיס וכותרתה "מוויליאמסבורג 

להייטק: סיפורו המדהים של הרב חיים נוימן" ותת 

הכותרת קראה "הכל אפשרי כשמערבים אמונה 

ומלאכה". מיד להטו עיניו של יעקב והלה הפציר 

בבנו לשוב מיד לחדרו בכעס. יוסף, שהיה ילד פיקח, 

כמו כל פלספן בן דת משה השיב לו בשאלה והצביע 

אל שעון השבת שעל הקיר. כאשר נשא לשם את 

עיניו, שמע יעקב את שאלתו של הילד הסקרן "הרי 

השעון מותר והוא אפילו עוזר לנו לכבד את השבת 

הקדושה, נכון?" הקיש הילד "ואת המכשיר הזה, מי 

המציא?" אך עם יעקב לא ניתן היה לשאת ולתת. 

"יוסף שניאור, הסברתי לך פעם אחר פעם, אנחנו לא 

מנהלים את הדיון הזה שוב, לך מיד לחדר!" הטיח בו 

האב והורה עם אצבעו במרץ. מיד כבש הילד דמעה 

קטנה ובקול חלוש ענה לו "אבל אבא," משך באפו 

"ממה אתה מפחד?".

מאוחר יותר, כשדיבר עם אשתו, לא מצא בו את 

האומץ להעלות בפניה את שאלתו של הילד וכשהלך 

לישון, עוד הרגיש את חילוקי הדעות בכפות ידיו, 

מעקצצים. שנתו הייתה שינה חלקית והפוכה וסדיני 

הכותנה הרגישו לו כמו שדה בור. לפני שעלה היום, 

קם עוד לפני השעון והתלבש במהירות דולקת אף 

יותר מכל זמן אחר. ביום הזה, לא הגיע לעמדתו 

מאחורי השולחן להעיר את ברוך בשעה הרגילה אלא 

שעט לקצה הרחוב, לבית הקטן סביבו עשבים שוטים 

גדלים באין מפריע כדי לראות את רבו, הרב הצדיק 

חנניה שאולזון ולהוועץ בו. כשנכנס לחדרו הקטן 

של הרב, שהיה קצר רואי ואף קצר רוח עוד יותר 

)עם כי בעל רצון טוב(, פנה מיד ובעיניו כמעט קוו 

דמעות, אך רק כמעט. "רבינו, כבודו," החל בפנייתו 

"הרי חלמתי חלום נורא הלילה! ישר כשקמתי 

ממנו, מיוזע, ידעתי שנגזר עליי לצעוד לכאן ברגל, 

עוד לפני שהחלה העיר לזוז ולהתעורר!". שעה 

קלה לטש בו הרב שאולזון עין כחולה, מרושתת 

ורידים כמו אבן שיש, לפני שבעייפות ששמורה 

רק לקשישים שאל "ומה ראית, ידידי?". "בחלום," 

פתח יעקב בחצי קול, "זה היה איום, אנשי העיר 

ירושלים כולם יצאו מבתיהם ערב אחד ועיניהם היו 

כבויות וקבועות קדימה כאילו נעקרה מהם בינתם, 

כאילו... הלכו מתוך שינה," יעקב שאף פנימה נשימה 

שטוחה והמשיך, "מנורות הרחוב היו עצים בוערים 

כמו לפידים ענקיים, ואנשי העיר יצאו החוצה אחד 

אחד ולכולם, אפילו לילדים היו בידם מסורים 

מבריקים מכסף". הגבות העבות והלבנות של הרב 

התרוממו מעלה מעלה כאילו רצו להגיע לקודקודו, 

ועשו ממצחו כפלים עבים של עור מנומש, שורות 
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שורות. אנחה חרישית נפלטה מן הרב, שסימנה 

ליעקב להמשיך "המסורים התנוצצו בלהבות, ואז, 

אירע הדבר ו..., כבוד הרב, הם ניסרו את פסגת ההר 

עליה יושבת העיר הקדושה והציפו אותה בים התיכון 

ושלחו אותה לשוט שם, סירת אבן...".

מיד פרץ הרב בצחוק שלא היה בו קול, רק סחיטת 

ראות מאומצת ביותר. "אוי אוי אוי..." מיד החל 

הרב, "יעקב יעקב... הסר מיד כל דאגה מלבך, ידיך 

נקיות הן מכל רבב, הלא אתה משרת את האל שירות 

שאין תחליף לו, את עניי העיר ובוריה אתה מכניס 

תחת חסותך, אין שני לך בזה! ועוד בעירנו החשובה 

בערים". יעקב שמט כתפיו בנשיפה עמוקה "כל כך 

פחדתי, כבוד הרב, דבריך מקלים עליי מאוד אבל... 

אם אין זה מבשר רעות, הרי..." ומיד קטע אותו הרב 

כלא שומע והמשיך, "פתרון החלום, יעקב," הוא 

דיבר לאט וברוגע, הברה הברה, "ירושלים תהיה 

בטוחה תחת משמרך, שאתה מגן על חומותיה ונוצר 

אותה כמו אי בים, מכל מבקשי רעה". יעקב, שהיה 

קליל תמיד, כעת התאמץ שלא לדלג מכיסאו ולפזז 

כל הדרך לשולחנו שברחוב. "תודה כבוד הרב!.. 

דבר אחד, כמעט שכחתי, קושיה שנראית פתאום 

פעוטה כל כך..." ומיד שלף ממעילו את גזיר העיתון 

אותו הגיש לו יוסף ערב קודם ונתן אותו לבחינת 

הרב שמיד שלח קדימה את צווארו כצב. "זה מבני 

האמצעי, יוספי, הוא נתן לי את זה אתמול ו..." 

"לתפארתנו!" מיד זעק הרב בשמחה שיעקב לא הכיר 

בו "לתפארתנו הגדולה מאוד!" ומיד קרא לאדון הבא 

בתור שחיכה עתה להכנס לשמוע את עצתו.

יעקב המשיך אל הרחוב, דרך משעול צר משובץ אבן, 

אל מדרגות מתעקלות בין בתים אדומי גגות, קווי 

חשמל תלויים להם מעל כמו גפני יין, דרך הכיכר 

הקטנה שבה באר, שכך מספרים, שתה ממנה מתתיהו 

החשמונאי הכהן הגדול בזמנו, חלף חיש קל על פני 

חתולי העיר, על פני המרפאה, תחנת האוטובוס 

ואותה הקבצנית והיה עתה קרוב למחוז חפצו - קופת 

הצדקה על שולחן העץ הדק וברוך הישן על כיסא 

הכתר. אך כשהגיע, לא ברוך, לא תפילין ולא קופת 

צדקה נחו להם שם בנמנומם, אלא דבר מה שכשינסה 

יעקב מאוחר יותר לתארו לא יצליח למצוא את 

המילים. היה זה דבר דמוי קרחון, לבן לגמרי היה, 

כפלסטיק בוהק וחלק בכל צדדיו, גובהו כגובהו 

של יעקב עצמו, והוא נטוע יציב במדרכה שנראתה 

כאילו נוסרה ונפרצה כדי להציבו שם, שאריות בטון 

דאשתקד סביבו. כאשר התקרב אליו יעקב שם לב 

שמעבר לחלקות הבלתי נסבלת שלו )שעכשיו הזכירה 

ליעקב מעין דג לבן ושטני(, הייתה בו בראשו, בגובה 

עינו של יעקב, מעין עין קטנה ושחורה - עיגול עמוק 

קטן יותר ממטבע השקל וחריץ קטן, אנכי בתבורו. 

יעקב בחן את העצם המוזר מכל צדדיו, חג סביבו 

כמו ברדלס האורב לטרף, והבין שבעצם דומה הוא 

החפץ לידית הילוכים או שלט רחוק שהגדילו אותם 

וכיסוהם פורצלן. כאשר העיז סוף סוף להתקרב אל 

עינו של ייצור הפלסטיק, הלה ענה לו "שלום צדיק!" 

הוא אמר, וקולו כמו קולו של יעקב עצמו. "לתפילין, 

קרב ידך לכאן," והזהיר באדום צורת כף יד, ממש 

מתחת לעין. יעקב קירב ידו בחשש ניכר וזיעה 

ניגרת על אפו. מיד נהפכה כף היד הזוהרת לירוקה 

והשתחרר לו חלק, ריבוע עם פינות מעוגלות ונשלף 

מעצמו כמגירה מרופדת קטיפה סגולה, ובה מונחים 

התפילין. מיד נע יעקב לאחור בבהלה ובלבול, ונתקע 

באישה שנשאה עגלה מאחוריו, אשר קיללה אותו 

קלות. בחינה נוספת, בחדות שסיפק לו הפחד גילתה 

לו את האותיות, כאותיות סת"ם, שהוטבעו קלות, 

כמעט בחשאי על גבי המכונה - " מִצְווָֹמט" ומתחתן, 

שאג לו אותו האריה הירושלמי ששואג על ספסלי 

האלומיניום ושלטי הרכבת. 
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איך עושה תהום

 אבישי חורי
איור: ניב יהושע דרייפוס אבודרם

אגרוף

 בְּאֵיזֶה אֹמֶץ הֵעַזְתִּי לְהַמֵּר

ְָרצִים. ּפָה וְהַּשׁ ֻּ  עַל כָּל הַק

ַּי  כְּאִלּוּ יֵׁש מִמֶּנִּי ד

לְסַכֵּן בַּאֲהָבוֹת חֲָדׁשוֹת

 הֲֵרי אֲנִי יַצִּיב כְּמוֹ צַוַּאר תִּינוֹק,

 בְּטִיחוּתִי כְּסִיגְַריָה בְּקוֹצִים 

 זָקוּק לְאַהֲבָה בִּתְִדירוּת ׁשֶל אִינְסוּלִין. 
ָ  וּבְכָל זֹאת אֲנִי נִפְָרד מִמְך

לְאַט, כְּמוֹ תַּלְתַּלִּים נִגְזָזִים מֵרֹאׁש

 הֲֵרי סֵַרבְתָּ לְיִָדי, וּלְמַזָּלִי

 ַרק ְרחוֹבוֹת יְרוּׁשָלַיִם 

 הָיוּ הִֵדים לַסּוֹף. וְכָל יָד 

 ׁשֶלֹּא מוּׁשֶטֶת לִי עַכְׁשָו

בְּהֶכְֵרחַ תִּקֵָּרא אֶגְרוֹף. 

זכות השיבה

 כְּמוֹ ּפָלִיט פָלַסְטִינִי מֵ-48'

ַ ֶהוּ כְּמוֹ מַפְתֵּח  אֲנִי עוֹנֵד עַל הַצַּוָּאר מַּשׁ

ְכַחְתִּיךְ הַיּוֹם, יְרוּׁשָלַיִם,    אַף עַל ּפִי ׁשֶּשׁ

 אֵינְסְפוֹר פְּעָמִים – 

נוֹתְרוּ בְָּרכוֹת.

 קָׁשֶה לִי לוֹמַר זֹאת לְאִיׁש.

 קִדּוּׁש בְּׁשַבָּת לִפְנֵי ׁשֶאְַרתִּיחַ 

 אֶת הַמָּקִינֶטָה,

 קְִריאַת ׁשְמַע עַל הַמִּּטָה

 ׁשֶבָּהּ הָפַכְתִּי ּפֶֶרא עַל אָָדם,

מִלְמוּלִים לִפְנֵי נְגִיסָה ִראׁשוֹנָה בְּתַּפוּחַ, גְרוּסִים 

 ׁשְתוּקִים 

ׁשֶלֹּא אָשִׂים לֵב

 ּפְתִיתֵי לֶחֶם עַל ׁשְבִיל

ׁשֶאוּכַל, אִם פַּעַם אְֶרצֶה, לַחֲזֹר אֶל בַּיִת ׁשֶּפוַֹרְרתִּי.
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בריכת ָמִמילָא

"כאן ועכשיו בין ההריסות"
)אביב גדג' וגבריאל בלחסן(

ֵפוֹת אֵי-פַּעַם בִּירוּׁשָלַיִם  אִם הָיוּ מְכַּשׁ

 הֵן הָעֳלוּ עַל הַמּוֹקֵד בִּבְֵרכַת מָמִילָא. 

 קִירוֹת אֶבֶן ׁשְתִיָּה גּוֹמְעִים
ְ  אֶת חַיֵּי יְרוּׁשָלַיִם בְּאֹבֶך

ְאֵלָה ׁשֶהִיא הָעִיר הַזֹּאת  ְרמָשִׂים וְרוּחוֹת, עוֹנִים לַּשׁ

 תָּמִיד יַָדעְתִּי יֵׁש תְּהוֹם 

בְּלֵב הָעִיר הַזֹּאת.

 מִּשְׂמֹאל נִבְקְעָה בְֵּרכַת מָמִילָא   

 מִיָּמִין נִבְקַעְתָּ אַתָּה. אָָדם.   

וּף   אֵפֶר מְדוּרוֹת וּׁשְאִֵרית כִּּשׁ

 בַּלַּיְלָה, הֹלֶם-לֵב בְּכָל גּוּפְךָ 

וְיַָדעְתָּ לַחְמֹל עַל מָה ׁשֶבִּקֵּׁש חֶמְלָה.

ַקְתִּי  אָמְַרתָּ "אַתָּה בַּקָּצֶה הַמְֻּסכָּן" כְּׁשֶנִּּשׁ

 אוֹתְךָ עַל הַמְַּדֵרגוֹת. 

 מִּשְׂמֹאל נִבְקְעָה בְֵּרכַת מָמִילָא וְִדמְיַנְתִּי

 אֶת הַכּוֹתֶֶרת בָּעִתּוֹן

ָ, חָלִילָה  וְלֹא הָיָה אִכְּפַת לִי לָמוּת אִתְּך

 כָּאן וְעַכְׁשָו בֵּין הַהֲִריסוֹת

 ׁשְתֵּי גּוּפוֹת שׂוֹחוֹת בַּתְּהוֹם

ׁשֶהָיְתָה פַּעַם בְֵּרכַת מָמִילָא.

רחביה

 אֲנִי רוֹצֶה לִכְתֹּב ׁשִיר מְזֻקָּק, מְֻסנָּן

 נָקִי מִכֹּל        וְ            ,
ָ  בָּהִיר וְקָרוֹב כְּמוֹ כֻּלְּך

ָ  אֲמִתִּי בְּלִי סָפֵק כְּמוֹ הַמִּלִּים הָהֵן ׁשֶלְּך

ׁשֶהָיִיתִי רוֹצֶה לִנְעֹל בְּבוּעַת אֲוִיר מְכֻנֶּפֶת ׁשֶתַּהֲלֹם מִכִּיס 

 הַֻחלְצָה

ַּי לְבוּעָה, לַאֲוִיר, לְכִיס, לְעוֹלָם.   לוּלֵא הָיוּ גְּדוֹלוֹת מִד

 לִפְעָמִים, אֲהוּבִי, הָאֱמֶת בּוֹעֶֶרת.

ֵדוֹנִית, הַקָּלֵידוֹסְקוֹּפִית, הַמִּתְחַזָּה  הָאֱמֶת הַּשׁ

ּפוֹלֶׁשֶת תְּמִימָה כְּאִלּוּ תָּמִיד הָיְתָה, מְסִיָרה כּוֹבָעֶיהָ 
 וּכְפָפוֹת מִׁשְיָהּ

 .ָ ֶבֶת בְּך מִתְיַּשׁ

ְ ֶֶּרך ָ, ׁשוֹלֵחַ יָד קְטַנָּה ד  וְלִפְעָמִים יֶלֶד אֶחָד, יֶלֶד כָּמוֹך

 סָפֵק מְכְַרסֵם, ּפוֹלֵׁש תָּמִים כְּאִלּוּ תָּמִיד הָיָה 

וְאוֹמֵר: הִנֵּה.

 לִפְעָמִים מִלָּה אַחַת, מִלָּה כְּמוֹ ְרחַבְיָה

 נִפְתַּחַת בְּךָ כְּמוֹ מִטְִריָּה

ָמֵט, וְאֶפְׁשָר לְהֵָרחֵב  וְאֶפְׁשָר לְמַצְמֵץ, וְאֶפְׁשָר לְהִּשׁ

ֵּׁש  וְלַחְזֹר וּלְפַצֵּל וּלְקַד
 ְרחַבְיָה

 ְרחַב יָהּ

 ְרחַב לִבִּי

 ְרחַב גַּעְגּוּעַי

ְרחַב בִּי.
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חגבים

 מָה טַעַם לְהָסֵב אֶת הָרֹאׁש לְִרחוֹב בְּצַלְאֵל

ַּקּוֹת אֲֻרכּוֹת  אִם ַרגְלֶיךָ לֹא עוֹלוֹת בּוֹ ד

 וְיָפוֹת ׁשֶהִסַּגְתָּ בָּהֶן אֶת גְּבוּלִי

בְּאְַדנוּת כְּמוֹ טְֶרמִיט, בַּעַל, בַּיִת?

ַּּפַקְתִּי אֵלֶיךָ אֶתְמוֹל.  כִּמְעַט הִתְד

 אֵין טַעַם לִבְדֹּק אִם אַתָּה עֵר

ָ, נִלְחָם   כִּמְעַט עֵירֹם בְּמִּטָתְך

בַּחֲגָבִים ׁשְקוּפִים ׁשֶל לַיְלָה, חוֹבֵק 

 חֲגָבִים ׁשְקוּפִים ׁשֶל לַיְלָה, מִתְגֵָּרד עַד זוֹב לַיְלָה

 לַיְלָה-לַיְלָה לַעֲקֹר אוֹתְךָ מֵהַגּוּף כְּמוֹ אֵיבָר מְיֻתָּר

 לְפִי ׁשֶאֵין בְּךָ גְֻּאלָּה

 לְפִי ׁשֶאֵין הַצַּר ׁשוֹוֶה בְּנֶזֶק הַנֶּפֶׁש
ָּלוּק בִּימָמוֹת חָגָב כְּרוּתוֹת יֵָרחַ  תּוֹסֶפְתָּן ד

צוְֹרבוֹת עֵינַיִם

ִּיׁש  מָה טַעַם לִכְרוֹת ׁשִיר וְאַחַר כָּךְ לוֹמַר קַד
ֶמֶׁש ְּבִָרים בִּזְכוּת הַּשׁ  לוֹמַר ד
 לוֹמַר ּפְֵרָדה בְִּרחוֹבוֹת הָעִיר

 ׁשֶכָּל הַגַּגּוֹת בָּהּ מַגִּיִרים

.ָ אוֹתְך

אנטרקטיקה בקצה פיוס  

 ׁשַבָּת עַל סַף צֵאת, נֵרוֹת מְהַבְהֲבִים נְטִיׁשָה 

 כְּמוֹ לִׁשְתֹּל אַנְטְַרקְטִיקָה בִּקְצֵה ּפִיוּס, תְּהוֹם 

 בְּתֹם חֲֻתנָּה,

 בְּׁשֹךְ הָׁשִכָּרוֹן קוֹנְפֶטִי וְקָבַָּבּוֹנִים נִמְעָכִים עַל הִָרצְּפָה.

ְּבַר-מָה יָצָא,   וְהִנֵּה קָָרה עִם כּוֹכָב כָּפוּל ׁשְלוֹׁשָה, עוֹד ד

 עַל סִמְטָאוֹת זִקְנָה נוֹׁשֶבֶת 

ָּלָה ׁשֶל מִׁשְּפָחָה חֲסִיִדית וְיֶלֶד  הַבְד

 עַל כִּתְפֵי אָב וְאֵין לְךָ כְּנִיסָה, זוֹהִי הַּפְנִיָּה
ְ ֶֶּרך  ׁשֶבַָּדקְתָּ, הַד

 ׁשֶלֹּא נִלְקְחָה,    

ּ, ׁשֶַרק אַתָּה תִּבְָרא,  וּכְבָר הִׁשְלַמְתָּ ׁשֶאֵינֶנּו

 וּבְכָל זֹאת מָה זֶה כְּמוֹ בָּלוֹן מִתְּפַלֵּל אֶל ׁשָמַיִם

 לְֶרמֶז קֶֹדׁש לְפָחוֹת אוֹ יָד 

ָ, ׁשַבָּת עַל סַף צֵאת מְהַבְהֶבֶת תִּזְכֶֹּרת עֲׁשֵנָה  עַל יְָדך

 ּפְֵרָדה אַף פַּעַם אֵינָהּ

אַחֲרוֹנָה. 

מוצאי שבת בנחלאות, 28.10.2017
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.1
אנה שוכבת בין שתי שלוליות מתחת לטנדר ישן 

במגרש החנייה. בתי אבן ישנים, ענני גשם כבדים 

וברושים משתקפים בהן, וברקים וגחוני מכוניות. 

מצאתי אותך, היא אומרת לתרנגולת, ששמחה הרבה 

פחות ממנה על הגילוי, ומתכווצת לאחור כדי לצאת 

מטווח הנגיעה של האצבעות המושטות. 

נו, בואי הביתה, יבוא כלב או תן ויקרע אותך 

לחתיכות פה, אנה משדלת אותה, מנסה לא לחשוב 

על האפשרות שאחד השכנים יעבור פתאום. היא 

מסתכלת לתוך העיניים של התרנגולת, אבל העיניים 

מביטות על חלקים אחרים בעולם ואולי על עולמות 

אחרים בכלל. בכל אופן אי אפשר להסתכל על שתיהן 

יחד. 

מקרוב ערמת הנוצות מתפרקת להמוני פיקסלים 

שאנה בוחנת בסקרנות, עיניים אפלות קטנות זזות 

במהירות מצד לצד, הכרבולת, שמגובה המרפסת היא 

מרשימה ויפה מאד, נראית מקרוב כמו פרוסת פרי 

נבולה על מגש פלסטיק בסוף ישיבה, ומתחת למקור, 

בין הכנפיים, נוצות בהירות ורכות. קשקשים של יצור 

מהזמן שבו דברים לא היו חייבים להחליט אם הם דג 

או ציפור. 

חיה מוזרה. בעצם אף פעם לא הייתי כל כך קרוב 

אלייך, היא חושבת. 

.2
כמה חדשים אחרי שאנה ואיליה קנו את הבית, 

הם נסעו והביאו את שתי התרנגולות. הם התכוונו 

להתיידד אתן ונתנו להן שמות, אבל כמו שקורה 

הרבה פעמים, ודי מהר זה קרה, הם התחילו לזרוק 

להן את שאריות האוכל מהמרפסת, אספו ביצים מדי 

פעם, ובשאר הזמן התנהלו במסלולים נפרדים לגמרי.

עכשיו, בגשם, החולצה שאנה לובשת רטובה 

מההתפלשות באספלט והיא מצטמררת כשהבד נוגע 

בגוף שלה. זיכרון מוזר נדחף פתאום לתוך התמונה 

ונעמד בינה לבין התרנגולת. היא עומדת בחזית הכפר 

בסילואן, בין שני עורכי דין, ומחזיקה מפה. במרחק 

קטן מהם, עומד מאבטח. אובך מטשטש את קווי 

המתאר של החלונות, הדלתות והבניינים והופך אותם 

לגוש אפרורי ושומם, חסר פנים. הייתה שאלה של 

עוול שנעשה או לא נעשה לתושבי הכפר, אנה חשבה 

שנעשה, ועורכי הדין התווכחו וניסו למצוא סימנים 

שתומכים בעמדות שלהם במפה שהיא החזיקה. הם 

הניפו ידיים והתהלכו הלוך וחזור לאורך הרחוב 

השומם בשמש הצהריים של אמצע אוגוסט. המאבטח 

כל הזמן הזה עמד בשקט ולא זז והמבט שלו היה 

נעוץ בנקודה רחוקה בעומק הכפר. אנה חשבה שאולי 

הוא נרדם, אבל אז הוא הסתובב אליהם, בנחת אבל 

בהפתעה שגרמה לשלשתם להירתע ועוד לפני שהם 

ייצבו את עצמם מחדש, גשם של אבנים קטנות נחת 

על האדמה במקום שבו עמדו קודם. כמה מהאבנים 

הגיעו קרוב מאד לכפות הרגליים שלה, אבק חמים 

עלה מהאדמה והלבין באוויר ועבר נצח קטן עד 

שהבינה שאלה אבנים ושמישהו זרק אותן עליה. 

גם אז היא חשבה, אבל באתי לעזור, וגם אז היה 

מרחק קטן מאד בין קצה אחד לאחר ואי אפשר 

היה לחבר בניהם. הזיכרון נעלם וחוץ מהגשם, 

רק הנשימות הכבדות שלה נשמעות בין הגלגלים, 

הופכות בהדרגה לנהמות של ים סוער. התרנגולת 

מתרחקת עוד קצת. כאילו אני האויב, ולא כלב או תן, 

אנה חושבת.

וגם, אני לא יכולה לתפוס אותה.

.3
איליה, הבעל של אנה, יכול, אבל אבא שלו חלה 

פתאום והוא נסע. כבר שלשה ימים הוא לא כאן. 

אולי פתאום זאת לא המילה, אבא שלו מבוגר, וכבר 

היו נסיעות כאלה ועוד יהיו. 

לפני כמה שבתות הצלילים המוזרים של הסקייפ 

התעוררו ומלאו את הבית. איליה ענה, כי רק אבא 

שלו מתקשר בסקייפ, יצא והסתובב שעה ארוכה עם 

הטלפון בגינה. אנה שמעה הבלחות מהשיחה בכל 

 yes, yes, I see, yah, פעם שהוא עבר ליד הדלת

sure. אחר כך הוא נכנס ואמר, אבא שלי חולה, 

אבל אנה כבר הבינה לבד ואמרה, לא בלי לשבח את 

עצמה על מה שנראה לה כמו מופע איכותי ומספק 

של גדלות, תיסע אליו. 

איליה אמר, כמו שהוא אומר תמיד, אני לא יודע, איך 

אני יכול עכשיו וגם איך תסתדרי. 

ואנה, שכשהילדים היו קטנים הנשימה שלה הייתה 

נעצרת ברגעים כאלה, ענתה, שטויות, אתה יכול 

להרשות לעצמך שבוע. שבוע הוא מחיר קטן בשביל 

כמה חולצות חדשות שאיליה בטח יביא אתו כשיחזור. 

איליה אמר, נראה מחר, אבל כבר שקל וחישב את 

ההיעדרות מהעבודה וגם מהבית. אחר כך כופף את 

הגוף הגדול שלו מעל המקלדת, התקרב למסך, כיווץ 

את העיניים והתחיל לחפש. אחרי חצי שעה התיישר 

ואמר בקול רם, טוב, יש טיסה מחר. מצוין, אנה 

תרנגולות והמין האנושי

 אילנה רודשבסקי
איור: נעה ריץ׳
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תרננולות ורמיס ררנושי  

אמרה, איליה הסתובב לכיוון שלה ושאל, את בטוחה, 

ואחר כך התכופף חזרה והקליד פנימה את פרטי 

כרטיס האשראי שלו.

.4
בלילה הוא טס ובבוקר אנה יצאה לסידורים. בדרך 

הביתה, היא החזירה את התאומים מבית ספר, טיגנה 

שניצלים ושלשתם ראו יחד טלוויזיה. שלווה עמדה 

בבית והערב ירד במהירות. הימים טסים כשרוצים 

שהם יימשכו לנצח, היא חשבה, למרות שחורף וגם 

בלי קשר הם נגמרים מוקדם.

אחרי ארוחת הערב, היא יצאה למרפסת לתלות 

כביסה. ירד גשם, אבל השטח מתחת לאלנטוס 

שמכסה כמעט את כל החצר האחורית, וגם את 

המרפסת שמעליה ואת מעקה הברזל שעליו תולים 

את הכביסה, היה יבש. אנה התכופפה, משכה מהסל 

את הבדים הרטובים ופרשה על המעקה. סילוני עשן 

עלו מארובות תנורי העץ והעיר ריצדה מרחוק באור 

הדועך כמו לוח בקרה ענק. היא כבר הגיעה לבגדים 

שבתחתית הסל והתחילה לצופף את אלה שנתלו כדי 

לפנות מקום לחדשים, ופתאום ראתה שעל הענף 

שהתרנגולות עולות לישון עליו בלילה, הייתה רק 

תרנגולת אחת. 

.5
איליה תחם וגידר חלק מהחצר האחורית בשביל 

התרנגולות, אבל הפשפש פתוח תמיד והן באות 

והולכות כרצונן. רוב הזמן הן מטיילות בשקט מסביב 

לבית, מחטטות ומנקרות באדמה וכל החתולים של 

השכונה הולכים אחריהן. לפעמים אחת מהן לא 

רואה פתאום את השנייה, ואז היא מזדקפת, פורצת 

בצווחות, ונרגעת רק כשהשנייה מגיעה בריצה. 

בפעמים הראשונות אנה פחדה שהשכנים יתקשרו 

לעירייה, אבל הצווחות כנראה נחלשות עד שהן 

מגיעות לגדר, אולי העצים בולעים אותן ואולי הן לא 

צווחות ממש, אלא, כמו שאיליה אומר הרבה פעמים, 

יש דברים שרק את שומעת. בכל אופן, אף שכן לא 

אמר שום דבר. 

.6
אנה גלגלה גומייה מפרק כף היד שחלק מהכביסה 

עוד היה תלוי עליה, הרכינה את הראש ואספה את 

השיער, כאילו שיער אסוף יתקן את השיבוש, או 

שבשיער אסוף העולם ייראה אחרת. אחר כך הרימה 

את הראש, הסתכלה מסביב ושוב על העץ. אולי הן 

הצטופפו כדי להתחמם ורק נראה שאחת חסרה ואולי 

השתנו הסדרי השינה, אבל גם הענפים האחרים היו 

ריקים. התרנגולת השנייה לא הייתה גם מתחת לעץ, 

לא על המחסן ולא בשום חלק של הגינה שאפשר היה 

לראות מהמרפסת. טוב, נראה בבוקר,  חשבה, דברים 

תמיד מסתדרים עד הבוקר.

אבל גם בבוקר, אחרי שהתקלחה ויצאה לגינה, רק 

תרנגולת אחת התהלכה שם והפכה ערמות של עלים 

רטובים ולא צווחה למרות שהייתה לבד. התאומים 

משכו בכתפיים ואנה חיפשה את הנעדרת על הטרסה 

ובין השיחים, במחסן ומעליו ולא מצאה. אולי היא 

תמיד במקום שלא בו אני מסתכלת, חשבה, אני בטח 

אראה אותה מחר וגם למחרת היא חשבה שמחר. 

אבל ביום השלישי, בבוקר, התעטפה בצעיף שקיבלה 

מאימא של בעלה, שעשוי משיער שנתלש מזקנים של 

תיישים, ובאמת קצת מביך לחשוב על מה שהצעיף 

עשוי ממנו כשלובשים אותו, אבל הצעיף נארג לפני 

שנים רבות ובארץ אחרת, הרבה לפני שאנה או 

איליה נולדו ואם כבר השערות נתלשו, עדיף ללבוש 

את הזקנים האלה, והצעיף באמת מחמם מאד. עטופה 

בצעיף, היא יצאה לחפש בגינה ומשם ירדה במדרגות 

שמובילות למגרש החנייה.

.7
קר מתחת לטנדר, ובניגוד לתרנגולת, אנה חוזרת 

הביתה. בבית היא מפעילה את הקומקום, ואת 

המחשב ואחר כך צוללת לתוך בליל העניינים 

שעומדים בפתחו של היום וכבר מתחילים באיחור.

אחר הצהריים היא מעיפה מבט חטוף בגינה. אין 

שינוי. אולי, אם נתרחק לזמן ארוך מספיק, היא פשוט 

תהיה שם כשנחזור, היא חושבת. כשהתאומים חוזרים 

מבית ספר, היא אומרת, ניסע לדוג? 
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לדוג, לדוג, מתרגשים התאומים. גם אנה מתרגשת. 

גם בגלל שנוסעים, גם בגלל שעדיין אפשר לנסוע 

אתם, אבל גם ובעיקר מהמחשבה על התרנגולת 

שתהיה במקום שלה כשהם יחזרו. קחו מעילים, היא 

אומרת. יהיה קר. 

הם חוזרים מאוחר, מתקלחים, מכינים סלט וחביתות 

ואנה משהה את היציאה למרפסת, כאילו העניין 

לגמרי נשכח. כאילו אין עניין בכלל. היא מביאה 

בולי עץ מהגינה ומכניסה לתנור. בדרך כלל רק 

איליה מצליח להדליק את האש, אבל היא מתעקשת 

שעה ארוכה עד שהאש נדלקת. אחר כך, מעודדת 

מההצלחה, היא פותחת את הדלת של המרפסת 

ומסתכלת על הענף.

אוף. רק אחת. 

היא מתקשרת לבכור שלה, שכבר בקושי נמצא בבית. 

הטלפון מעביר למענה הקולי. בוא הביתה, היא 

כותבת לו. בבקשה.

.8
ובעצם הזמן הוא זמן חופש. תיכף הוא כבר נגמר ועוד 

לא קרה בו שום דבר שצריך לקרות בחופשים. אנה 

מתקשרת לסינמטק ומזמינה שני כרטיסים לסרט. 

אחר כך היא מתקשרת ומתקנת, סליחה, כרטיס אחד. 

כשהיא יורדת לחנייה, היא מוצאת את הבת של השכן 

והחבר שלה מתחת לטנדר. ראית שיש שם תרנגולת? 

הם שואלים בעיניים מבריקות כשהם יוצאים משם. 

אנה רוצה להגיד לא. קל לשקר כשאת מסתכלת על 

אנשים מלמעלה, אבל פתאום היא מוצאת את עצמה 

מספרת להם על איליה שנסע ושהתרנגולת תקועה 

שם מאז. 

הם לא ידעו שאפשר לגדל תרנגולות בעיר הם 

אומרים ומנערים בוץ ואבנים קטנות מהבגדים 

שלהם. בטח שאפשר, אנה אומרת, זאת לא בעיה 

בכלל, ותוך כדי זה שהיא אומרת, היא מבינה שזה לא 

הזמן להגיד את זה, כי זאת לגמרי כן בעיה עכשיו, 

והאמת שהיא, אנה, פשוט לא יודעת מה לעשות. 

הבת של השכן והחבר שלה מציעים לעזור. הם 

מריצים את התרנגולת במגרש החנייה איזה זמן, אבל 

בסוף הם צריכים ללכת. הם מוזמנים לארוחת ערב 

אצל חברים והם כבר מאחרים. התרנגולת חוזרת 

למקום שלה ואנה מתיישבת על אבן שפה מתחת 

לברז כיבוי האש הצהוב שנראה בחושך כמו איש קטן 

עצבני ואפילו לא שמה לב ששוב מתחיל לטפטף. 

הודעה מגיעה למכשיר הנייד. אני אבוא מחר, הבכור 

כותב. אנה קוראת וטיפות גשם מתרסקות על המסך. 

זה טוב, היא עונה.

.9
בלילה היא חולמת שהיא עומדת בכניסה למגרש 

החנייה עם קלשון. שועלים ותנים עולים מהוואדי 

והיא מגרשת אותם עד שעולה הבוקר. כשהיא 

מתעוררת היא חושבת, בנסיבות אחרות התרנגולת 

הייתה יכולה להיות מרק, אבל עכשיו היא בת 

משפחה גולה בצרה, ואחר כך היא חושבת, בערב 

הילד יגיע. הכל יהיה בסדר. 

.10
בדיוק כששוב מתחיל לרדת גשם הוא בא. המעיל 

שלו קר ואנה מחבקת אותו חזק. כמעט חושך כשהם 

יורדים לחנייה. התרנגולת עדיין שם, אדישה לגמרי 

לנוכחות של האורח או של משהו בכלל. אנה שומרת 

מלפנים והילד מתגנב מאחור. התרנגולת מתעוררת 

פתאום ומחליקה בניהם. עכשיו היא מתחת לסוזוקי 

לבנה, שהגחון שלה הרבה יותר נמוך מזה של הטנדר. 

הילד מביא מטאטא ומגרש אותה מהמקום החדש 

שלה, אבל היא מתחפרת מתחת למכונית אחרת.

.11
הלילה יורד ושלושתם שקועים במרדף. פעם הילד 

ופעם אנה מחזיקים את המטאטא, רטובים לגמרי 

בגשם שהולך ומתגבר. קודם אמרו ברדיו שסערה 

מתקרבת, אנה צועקת, יהיה קר נורא, יכול להיות 

שיהיה שלג. 

כבר ברור שהם לא יתפסו את התרנגולת. הם רצים 

בין המכוניות, צועקים וצוחקים בלי להסתכל, 

והתרנגולת חולפת בניהם, הלוך ושוב כמו ארנבון 

מצויר, חורש תעלולים וזומם מזימות.

נראה שהמרדף יימשך לנצח ולאנה ממש לא אכפת 

שהוא ימשך לנצח, אבל אז התרנגולת פורשת כנפיים 

ומתרוממת, עוצרת באוויר, ודואה אל אחת החצרות 

שמתחת למגרש החנייה. הם קופאים ובוהים בה 

מתנשפים כשהיא מתחככת בצמרות ובמטפסים, 

מפילה אתה שברי ענפים ומפולות מים. ברק זורח 

לרגע ומאיר את העולם כשהיא נוגעת באדמה, אחריו 

רעם ואחר כך דממה.

מתחת לשורת הבתים שמעבר למגרש החנייה, נמצא 

הוואדי שממנו באים התנים והשועלים. טוב, אנה 

צועקת לתוך האוויר המתגעש, אם זה מה שאת רוצה, 

לכי לעזאזל ותודה על הביצים. אף אחד לא יכול 

להגיד שלא השתדלתי.

.12
הבכור מוריד את המעיל ומתיישב על התנור, ואנה 

לא אומרת אל תשב על התנור. היא מחממת מרק 

והתאומים מגיחים מפינות הבית. אמרו בבוקר שגילו 

כוכב דומה לכדור הארץ, הבכור מספר, אחת עשרה 

שנות אור מאתנו. כבר יש מלא, התאומים אומרים 

ואנה חושבת, אבל מה אם מה שנמצא בסוף, יהיה 

כוכב מלא בתרנגולות. זה בהחלט יכול להיגמר ככה, 

וזה יהיה סוג מוזר מאד של הצלחה. המין האנושי 

צריך להיות מדויק במשאלות שלו ולהבהיר באופן 

ברור, אנחנו מחפשים מישהו לדבר אתו, בשום פנים 

ואופן לא תרנגולות.

אחר כך הבכור שוב לובש את המעיל ויוצא. בלילה 

הרעמים מתפוצצים בתוך החדרים ברעש מחריד 

והבית רועד כאילו הוא קופסה של קורנפלקס ולא 

בית. אנה מכניסה בול עץ גדול לתנור שעובד בלי 

הפסקה כבר שלושים שעות, סוגרת את התריסים 

ומתחפרת עם התאומים מתחת לשמיכה הגדולה של 

איליה ושלה. כאילו יש מלחמה, היא אומרת, וכולנו 

במִקלט. 

.13
בבקר עדיין קר אבל השמש זורחת. הגינה מבריקה 

ויפה והציפורים רועשות. אנה לובשת את צעיף 

התיישים ויוצאת לגינה. היא שותה את הקפה שלה 

בלגימות איטיות ומתכננת את היום. לא יהיו לימודים 

היום. התאומים יישנו עד מאוחר והיא תתחיל 

להכין את השיעורים שלה לסמסטר הבא, שמתקרב 

בצעדי ענק. היא שותה והעיניים שלה עוקבות אחרי 

התרנגולת, זאת שלא עזבה אף פעם, מתהלכת בחצר, 

מחטטת בתוך קונכיות של שבלולים חסרי מזל בבוץ. 

טוב, את לבד עכשיו, היא אומרת לה ומסתובבת כדי 

לחזור. כשהגב שלה אל הגינה, והפנים אל הבית, 

הגינה מתהפכת ומשתקפת בדלת הכניסה, שעשויה 

מזכוכית. 

זה יפה, היא חושבת, ופתאום, בתוך התמונה ההפוכה, 

היא רואה את התרנגולת השנייה, זאת שעפה לעזאזל, 

מתקדמת בשביל שמגיע מהחצר האחורית.

.14
דברים גדולים קורים בעולם וקשה  להגיד שזה מה 

שחשוב, אבל אנה לא מפסיקה לחשוב על התרנגולת.

למה היא ברחה?

אולי הן רבו. נניח שאחת מהן הלכה ולא חזרה בריצה 

כשהשנייה קראה לה. את לא יכולה פשוט להסתלק, 

השנייה אמרה. אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, 

אמרה הראשונה. והשנייה אמרה, תמיד את נעלמת 

כשצריך אותך, והראשונה, כן, ומי ניקה וסידר את 

הקש כל הקיץ, והשנייה ענתה, אפשר לחשוב שרק 

את עושה הכול. הראשונה אמרה נכון, רק אני עושה 

הכול ואחר כך אמרה, והקול שלה היה ממש גבוה, 

נמאס לי, והשנייה אמרה, אם נמאס לך, את יכולה 

ללכת, והראשונה אמרה, כן? מי את שתגידי לי 

ללכת. בעצם את יודעת מה, את צודקת. אולי באמת 

אני צריכה ללכת.

ואחר כך אף אחד לא אמר שום דבר, הן פשוט עמדו 

אחת מול השנייה, העבירו משקל מרגל לרגל, בטשו 

בעפר ובקליפות ישנות של תפוזים. החתולים התפזרו 

כשהטונים רק התחילו לעלות, ולא הייתה אפילו 

קצת רוח שתזיז את הענפים ותמלא את האוויר 

במשהו. זאת שנמאס לה התחילה להתרחק לכיוון 

הגדר, והשנייה אמרה, נו מה את הולכת עכשיו, אין 

שם כלום, התנים יטרפו אותך, טוב, אז אולי עדיף לי 

שתנים יטרפו אותי, אמרה הראשונה. 

ואז היא קפצה מעל הגדר ונחתה בחנייה, ולא קרה 

שום דבר, כי תרנגולת היא בכל זאת גם ציפור. זאת 

שנשארה מאחור עוד אולי צעקה משהו אבל זאת 

שנחתה כבר הייתה עסוקה בכלבה הקטנה המגעילה 

שגרה בקצה החנייה והתקרבה אליה במהירות.

.15
בצהריים התחיל לרדת שלג. כל היום הוא ירד, יפה 

וצלול ולא נערם. ובלילה איליה חזר והביא מתנות. 

אחר כך היה אביב. 

אבא של איליה החלים ויבוא בקיץ.

באחת השבתות, בגינה, אנה הקריאה לאיליה את 

הסיפור על התרנגולת. איליה התהלך בגינה ובדק 

את השתילים וחזר. הסיפור יפה, הוא אמר, אבל 

התרנגולת צריכה לחזור רק אחרי שהבעל חוזר. 

כאילו הוא חוזר ורק אז הכל מסתדר, את מבינה.

אני מבינה, אנה אמרה, ומשהו לא מוכר עמד פתאום 

באוויר. אולי באמת. נראה.

היא גמרה את הקפה ושפכה את מה שנשאר בתחתית 

הכוס על שיחי הרוזמרין ופנתה אל הבית כדי להעיר 

את התאומים ואולי באמת רק אז התרנגולת שנעלמה 

השתקפה בדלת הכניסה השקופה של הבית.
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 ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש 
 וִירּוָׁשלִַם ִעּיִין ִּתְהיֶה 

וְַהר ַהַּביִת לְָבמֹות יַָער
 וְָהיָה ְּבַאֲחִרית ַהּיִָמים 

 יְִהיֶה ַהר ֵּבית ה׳ נָכֹון ְּברֹאׁש ֶהָהִרים וְנִָּׂשא 
 הּוא ִמּגְָבעֹות וְנֲָהרּו ָעלָיו ַעִּמים...

ים וֲַחנִיתֵֹתיֶהם  תּו ַחְרבֵֹתיֶהם לְִאִתּ וְכְִתּ
 לְַמזְֵמרֹות 

ֹלא יְִשׂאּו ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב וְֹלא יִלְְמדּון עֹוד 
ִמלְָחָמה

)מיכה ג, יב – ד, ג(

התכנסנו לקבוצה של ‘שיח שלום’ על הר הבית. 

חבורה של אנשים יקרים, חולמי מקדש ולוחמי שלום 

ומלחימֵי קצוות, צוללים יחד אל התהום שבינינו, 

לפגוש עומק עולמות זרים. יש מי שמוכנים למסור 

את נפשם למען מה שהם מאמינים בו – השלום או 

המקדש – ורואים את האסון וההרס בצד שממול. 

ואני ביניהם לא-יודעת, תוהה, מקשיבה. ככל שאני 

שומעת מהם, אני חייבת לברר לעצמי – מהו בשבילי 

הר הבית? בימינו, במציאות פוליטית ורוחנית קשה. 

 לברר בהתכוונות פנימית ומוחשית. 

תנועה ראשונית עולה בי: השתוקקות לכריעה, 

לעבודה בגוף. למחוַות תפילה משותפת לנו 

ולמוסלמים, לאֵל אחד. כמו למשוך חוט דק מאחרית 

 הימים אל פעולה כאן ועכשיו. 

אני מכינה פנקס לרשום הרהורים, פורשת שטיח על 

רצפת חדרי, מכֻוון אל הר הבית. 

*
 ובכן אני כורעת, כעובּר, כגרעין. 

 להניח את הראש מרעש, להמתין –

 איך להינטע באדמה של הר הבית.

 ואז עולה בי המחשבה,

צריך להיות שם גן – עצים – לחזור לקֶדם. לנטוע 

יער, ובו עץ הדעת ועץ החיים.

לפני כן להקים קומפוסט ענק: ערימות האיבה והדם 

של שנות היסטוריה יהפכו אט אט לדשן פורה. יְִרוְיֻן 

ָ. לקַמְּפֵסְט את האלימות והפחד והדם  ֶּׁשֶן בֵּיתֶך מִד

 לצמיחה. הנה כך, וְכִתְּתוּ חְַרבֹתֵיהֶם לְאִתִּים. 

ואז כולנו בני אדם נוכל לכרוע, להיות גרעינים 

באדמת אלוה. לצמוח מחדש.

 *
 מקופלת כעובּר – ברכַּי, פנַי, ידי, 

 חבל טבור מצמֵח אל ההר

 וַאֲנִי אֶׁשְתַּחֲוֶה וְאֶכְְרעָה 

             אֶבְְרכָה 

 בֵרכה נִמלאת מים חיים

תנועת ההבְָרכה, כמו גפן, שולחת שורשים באדמה

 *
 לך־לך, אל הארץ, אל אחד ההרים.

ירושלים הרים הרים, עיני משוטטת מעלות ומורדות, 

צלע נִכסֵית ונִגלֵית.

 אני רוָאה הר
 אני אומרת: אלוהים

עֵׂשה אותי הר
)ע"פ עודד פלד(

ניעוֹר בי רצון לבוא אל ההר )האם אוכל לכרוע על 

ברכי ופנַי?(. לא די בסמל, אני רוצה את הממש – 

בגוף, בְּמקום, באדמה. שער אל מעֵבר־למקום.

 לִפְנַי לִפְנים כרובים צומחים, פורשׂים כנף 

 סוכְכים ענף, פניהם איש אל אחיו, 

 אולי הם מצמחֵי הגן:

 עץ דעת, עץ חיים 

 כרובים – שערי גן עדן

ולהט חרב מתהפכת

*
האם אני מצפה לשלום ושלווה בתמימות בלי 

 אלימות? 

הרי המקדש עצמו הוא מקום ל'עבודת האלימות', 

להתמרה שלה. מסֵפר ויקרא למדתי: עבודת הקרבנות 

היא מפתח להתמודדות עם כוחות המוות וההרג 

שבנפש. היא יוצרת שׂפה – כמו אמנות, כמו מוסיקה 

– שפה מוחשית, מפורטת ומדויקת, שנותנת צורה 

לכוחות הקמאיים, יוצרת מרחב לעבוד בהם ומַתמירה 

 אותם, מעֲלה לאלוהים. 

הרהורי ההר
קטעי יומן מתהליך עבודה, תשע"ו–תשפ"ב

 נעמה שקד
איור: נעה ריץ׳
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מסֵפר ויקרא למדתי, על עצמי ובשרי למדתי, להביט 

פנים-בפָנים באלימות שבי.

...

 לעשות בית גם לאש המטורפת, לידיים 

 מתלקחות, לעיוורון החם הפושֶׂה באיברים 

 לבנות משכן, כָּליא־ברק,

 מהּפָרוּא והחשוך והאַלים לאלומה 

של אש תמיד נִתמרת

 ...

זה קרה בי. באימהוּת. אחרי מערבולות פרצֵי אש 

ואשמה נואשת ומאבק נמשך לריפוי והיחלצות 

– בתוך גל עכור-סוחף-כבד הבקיע רגע, בא כוח 

הלימוד הזה, לומר – הנה האלימות שלי. לא יכולה 

לעשות בה. אני מעלה אותה אליך אלוהים. לא 

מתנערת ממנה, לא מתבהלת. עם כל הסבל היא 

בתוכי, נוכחת, יוקדת. אני עומדת מולה, מול עצמי, 

מול היקום. לתת מקום לחוסר האונים, לאונים 
ָ העצומים ממני, ולומר – קח, זה שלך

...

נפתחו החרצובות. מאז לאט אני רואה, היא שוככת 

ורוחשת בי. היא כוח חיוני, מניע. אני לומדת לשְׂרות 

איתה. 

 *
אי אפשר לחלום על גן־עדן בהר הבית, על עצים 

וצמיחה, בלי לגעת בחידת המוות האיומה. בלי לעבור 

בתוך הרצח, האלימות, חומרים קשים שתובעים 

 התמרה.

זה הקומפוסט. לתסוס, להרקב, שיתפרקו חומרים 

רעילים שבמקום הזה ובנפשות בני אדם, יהיו לדשן 

קֵם.  ְׁ ֶּׁשֶן בֵּיתֶךָ וְנַחַל עֲָדנֶיךָ תַש מזין ומרפא. יְִרוְיֻן מִד

אני נזכרת בתיאור של קומפוסט שניקה קרקע 

 .Compost Miracles .מזיהום הקרינה בצ'רנוביל

אם בכוחו של קומפוסט לפרק קרינה רדיואקטיבית, 

אולי יוכל לפרק גם פה את מטעני השנאה.

שער האשפות. להפוך את דפי ההיסטוריה והאגדה, 

לטמון אותם בקרקע. לכסות ולרפד את ההר בזבל 

טוב, שיתרקב ויתמחזר ויבקע זרע חדש, לא נודע.

*
)לקראת עלייה להר(

הייתי רכּה, ִדמעה. הלכתי ברחובות החשוכים 

הצלולים מגשם, ונפשי פתוחה עלי.

*
 בדרך התחיל הלב שלי לפעום ולעלות בכי. 

רוח עצומה וקור. הריצוף המישורי הרחב מוחק את 

ההר. אין להתפלל. אין לשהוֹת בשקט. ומין שמחה 

פשוטה. לב חשוף, ומועקה. הלב מוחזק ביד אחרת. 

כן – ישמעאל וישראל מתרוצצים כתאומים, לבו של 

 זה אחוז בידו של זה. 

אין לקחת ענף של זית מן ההר.

 *
)בארה"ב. בעקבות ציור(

 מלכה יושבת בים של דם, בוכה.

השכינה היא הר, נחל דם זורם בין רגליה־הרריה.

עדיין צריך לבכות הרבה מאוד, הרבה דם, שישטוף 

ויזרום אל הים. ואולי איתו יישטף הצד האפל של 

 הרצחנות ויישאר כוח צלול, נקי, שיודע –

הכול הולך אל הכיליון. גם השנאה, הפחד, האכזריות. 

יש פתח ריפוי משום שהכול חולף, מת ונולד כל 

הזמן.

 *
)בלילה, בהליכה בירושלים(

שלום לך הר. הלב שלי עכשיו קשור אליך בקוּר 

אוורירי רוטט פלאי, אמיץ מכּבלי ספינות. הר נסתר 

 פועם. היית לעיר דמים.

וזה הסיפור מהתחלה: הבל וקין – "בחלקִי יבָּנה 

מקדש". המלחמה העקובּה האיומה על אלוהים.

הכול השתבש. אני לא יכולה לומר "הם, הם"; כולנו 

בסיפור הזה. "הם" חלק ממני.

שלום לך קין, אני באה לדבר אתך אחי הקדמוני. 

גם אתה חֵלק בי. נמשך ומתגלגל בתובל־קין )ואחות 

 תובל קין נעמה(. 

אני יודעת אותך בקרבי. גם בי יש זעם, רצחנות, 

שנאה. חברה אמרה לי פעם: הרגשתי שאת רוצה 

לשרוף אותי. היא צדקה: יש בי אש. היא חלק חי 

בי, במאודי. כוח עז, יוקד, להב, גרעיני. אסור אסור 

לכבות אותו, רק לשמור שלא ישרוף מה שלא צריך 

לשרוף. אש בוערת להתיך, להט חרב מתהפכת 

למַזמרות.

לכתֵּת חרבות לאתים – זה בדיוק כוחו של תובל קין, 

ת וּבְַרזֶל: בעוצמה, באש, להכות  ֶׁ לֹטֵׁש כָּל חֵֹרׁש נְחֹש

בברזל החם, למעך ולכופף במהלומות מדויקות את 

החרב, להדק וללטש לכלי מלאכה חקלאי. כוח ההרג 

מתגלגל ביצירה. לעבֵּד אותו. לזַמר, כמו לוִיים.

 *
בהיותי בשדה, עם אחַי העובדים הזורעים המעשְׂבים, 

בין הרים ושמש נהירה: עבודת האדמה מרפאת בי 

את התיעוב, את הניכור, את הנפש שנקרעה מִטבע 

 אין-סופי. 

לחזור אליך קין! אחי הרוצח, המקנא. לשוב לשורש-

אדם, לאדמה. לשקֵע את ידי בעפר, בזבל, בצמחים, 

 לרפא ולאחות ביֵדי הטבע את הנפש הקרועה.

לבכֵּר את פרי האדמה על הקרבן-מן-החי של הבל. 

ותערב להויה מנחת כּפֵינו כשנים קדמוניות.

 *
קוראת שוב בנבואת מיכה:

 ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש 
 וִירּוָׁשלִַם ִעּיִין ִּתְהיֶה 

וְַהר ַהַּביִת לְָבמֹות יַָער

 לקרוא ולהַּפֵך במילים, מחורבן לברכה: 

שדה. עַיִן. יער.

וְנָהֲרוּ עָלָיו עַמִּים – יהיו לנהרות

וּמַעְיָן מִבֵּית ה׳ יֵצֵא

 *
אבן היתה שם... ושתייה היתה נקראת... 

שממנה הושתת העולם. 

 יום אחד החלה האבן שותתת

 נטיפות דקות, דמעות,

 אבן אבן, מה לך?

 האבן מחדשת ראשיתה, נוגעת בתוהו

   להיות שוב מים 

                             עיִן

האימאם של הר הבית והרב הראשי באים לראות, מה 

 יהיה 

 אם יימשך ממנה נחל דק 

 יצא מהמפתן וילך עד ים המלח, שייָרפאו מימיו 

 ועל שפתיו עצי פרי ועלֵהוּ לתרופה...

אין לדעת. האבן דוממה, אגלֵי זעה מבצבצים 

 בקמטיה.

אנחנו צריכים לעשות את העבודה.

*
)בכריעה(

 ההר מעיר אותי. 

אם את חפצה בְּהר יקר )אומר ההר(, שיהא מקור 

חיוּת לכֹּל, שינהרו עליו עמים, שלא ישאו חרב זה אל 

זה – עלייך להיות בעֵרוּת וערבוּת, בפתיחת הנפש 

לַמתרחש בעולם, בעם, באנשים סביבך, בך.

בכְּריעה משתרש חבל הטבור שלי אל העולם. לב 

 רוחש הומה. 

אֲבְָרכָה אֶת ה׳ בְּכָל עֵת: לקחת את הבְִּריכה, תנועת 

 נפש-גוף, לכל מקום וזמן )גם בנסיעה באוטובוס(. 

כמו ממגע במגנט קוסמי של אבן השתייה, מתעורר 

מגנט זעיר קוסמי בי – מתפשטים מעגלים. רשת 

כוכבים לאין-סוף.

איור: ֵעלי ורדי
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 *
להקים בית מלאכה לכיתות חרבות.

 האם אפשר לעשות עבודה כזאת כעַם? 

"וכתתו חרבותיהם לאתים" – לא חזון יפה בלתי־

מושג, אוטופיה, אלא דרך עבודה ממשית. סדנת 

מלאכה אנושית עצומה. חָרשים ונּפחים ומלטשים 

בפעולה מתמשכת של תיקון בתוך עצמנו, בין אדם 

לאדם, בין עם לעם. לתקן עולם בחיים שלנו, עכשיו.  

ובעתיד, שיהיה אחר לגמרי, ונהיה אנחנו אחרים, 

אולי תצטייר לעבודת מקדש צורה חדשה ממש.

 *
)לעבודה ולמלאכה(

עלינו ליצור 'חינוך להר הבית' – שמשמעו להתמודד 

עם אלימות בעומק, במובן אישי ולאומי. לא לגנות 

ולהוקיע את האלימות )קין לא ייעלם בגינוי. הוא 

נשאר בנו חסום, אילם ואיום(, אלא לרדת לשורשיה 

 בתוכנו ולבקש התמרה ומרפא.

לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר ה׳ – מקצוות שונים נלך אל ההר – 

ְָּרכָיו: תהליכי שינוי, עבודה ועלייה.  וְיוֵֹרנוּ מִד

אנשים וקבוצות כאן פועלים לתיקון בדרכים 

שונות כל כך, לפעמים מנוגדות )כמו הסדר שלום 

מדיני, שאיפה למקדש, טיפול בטראומה, חקלאות 

בת־קיימא, שיקום עבריינים...(. אם נוכל לשאוב 

מחזון אחד שטבורו בהר־הבית – "וכתתו חרבותיהם 

לאתים" כאתגר של טרנספורמציה אנושית – החזון 

יאיר את הדרך של כל אחד מאתנו, ויהווה נקודת 

מגע עמוקה בין הדרכים המתנגשות. תהיה לנו אבן 

שתייה, תשתית, כדי להחזיק במתח בין אמונות 

סותרות, תשוקה ופחד. אם כל אחד יברר איך דרכו 

נקשרת למוקד הזה ויראה גם את דרכו של האחר, 

יירקֵם מכל הדרכים הללו ארג חי, שברירי ועִדין 

 כקורי עכביש וחזק כמותם.

האם בִמקום ׳מוקד הסכסוך׳ יוכל הר הבית להיות 

מוקד חיבור והארה?

*
לטוות את הקוּר הדק מקרבי, רשת דקיקה ומתנוצצת. 

מתוך הצער, הבושה, האהבה, הגעגוע. קור דק דק 

אליכם והלאה

*
בראש השנה הקפתי את הר הבית. עלה בי שוב רצון 

ללכת אל ההר, לשוטט סביבו, סביב נקודת כאב 

וראשית. הרת עולם, אדם "משָם נברא", עקדה, יצחק 

 וישמעאל, קין, הבל, "בית תפילה לכל העמים".

מהר ציון לשער האשפות, העופל, מימין סילוואן-

עיר־דוד, משמאל חפירות בית ראשון ושני, רגלַי 

הולכות, שער הרחמים ובית קברות מוסלמי והר 

הזיתים, שער האריות ופנימה, סמטאות העיר 

העתיקה, להביט בפתחֵי שערים אל רחבת ההר, 

 הכותל, 

לעבור בתוך הפעימה של העיר, בתוך שכבות של 

עבר רחוק מאוד בתוך חיים הוֹוים, יהודים וערבים – 

 ולבי אומר לה:

 ירושלים. יְִרווּ ׁשָלֹם.

יְִרווּ ׁשָלֹם.

*
הר יקר. ממרחק, מהַר אחר ויער שתעיתי בו עם 

ערב )לוּ ידעתי שאוכל להמשיך ללכת, שהחשכה לא 

חשוכה, לגשש, למעוד, לקום, במתינות, בלי חרדה(, 

 שוב כותבת אליך כעת – 

איך להמשיך ללכת בלא-ידוע. בחושך. בדרך פוצעת 

ומרה. אין מפה לקרוא בה את העתיד. יש להיסמך 

אל רשת אנושית הנטווית בינינו, להיסמך אל הדור 

הבא, קולוֹ – העולם הבא אלינו. לשאת מבט אל האי־

נראֶה, מעֵבר.

 *
 להפוך את יום ירושלים ליום שלום. 

לטַעת ביום הזה שורש כמיהה. דווקא אם נשמע 

מופרך. להציב סולם, חלום, כמו כוכב מאיר ומכוֵון. 

בין החברים שלי ב׳שיח שלום הר הבית׳ נובט הרעיון 

 – יום ירו־שלום.

לקיים מועד ברחבי הארץ, בין שבטיה. לגעת ולשאול 

מהו בשבילנו ׳שלום׳, מהי ירושלים. להיפגש האחד 

עם האחר, לחלוק, ללמוד, לשיר, לפעול, כל חבורה 

לָ ִם.1  ָׁ לוֹם יְרוּש אֲלוּ שְׁ בדרכה. שַׁ

*
)בהליכה בעיר(

 אני שואלת לשלומך ציון, איך לרּפוא ולנחם לך

 הלוך הולכת ובכֹה, נושאת אילמוּת ואלימות.

ציון, גרעין, מֶשך זרע בתוכי מכל השנים. חוט תקוות 

שָנִים

לפרוׁש, להתכנס לתוך החשכה, הְריון ההר, זרע בעפר

דברו אתנו. שותפים לרעיון מוזמנים ליצור קשר,   .1
.0528522528

"וכתתו" )קיץ תשע"ד(
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*
 ,ְ לוֹם בְּחֵילֵך לפני מעבר חצייה נפשי מבקשת יְהִי שָׁ

לוחצת על הכפתור לכבדי ראייה. "בקשתך 

התקבלה".

 *
 שאלי שלום ירושלים 

 לשוב לשאול,

 להיוודע לאֵבל. עוול. נגע.

איך למוש ולרכך את המוכֶּה, המאובן )אי אפשר 

 בכוח, למוסס קושי ביֵדי קושי(

איך נהיה ל"עַם־אדם", עַם בצלם אלוהים,

אני שואלת אותך ירושלים, עושה אותך לשאלה

ונהר בא, מן הנעלם – משאֵלה־שִליָה – חבל טבור 

לוֹם,  משתלשל מן הנסתר, הִנְנִי נֹטֶה אֵלֶיהָ כְּנָהָר שָׁ

מחלחל עד ינבע מהאבן וההר.

*
 לבי סובבת את ההר

 סובבת את האבן

סובבת את העיר

לַ ִם. ָׁ  הָלֹךְ וְקָָראת בְאָזְנֵי יְרוּש

איך נהיֶה לאוזני ירושלים. להקשיב קולות בקוּעים, 

 צורמים, רפים, סמויים מאוזן.

בגיא בן־הינום, קונכייה על סלעי ירושלים, פקוחה 

לרוח מנענע וסוֵדק.

 *
 .ְ לָיוּ אֹהֲבָיִך ְׁ שאלי שלום ירושלים. עדיין לא יִש

אוהבייך יכאבו. יסוֹערו. יראו. ירושלים ביַדי פצע 

קשה, ואם לבי חומה ועינַי נחות – 

)בשער שכם, עוברת(

 והיו עיני ולבי שם כל הימים. 

להרחיב את לבי. על חזי מונחות כמו שרשרת פניהן 

של הַאלַא, ניבִין, ר׳דיר... אולי שוב אראה את פניהן.

 עוד יש בי מלחמה, מֶרי, יְקוד נוקב. אמת חיה.

איזה מין שלום את מבקשת – עיר שלם – הרך 

 והצורב והמאחה. לא לנתוש את שורשי הנשמה.

משריפה ביערות הרי ירושלים אספתי אֵפר לערמת 

הקומפוסט.

לוֹם )מצאתי בזכריה, בין פלאֵי מראות  ָּׁ כִּי זֶַרע הַש

 ומוָראות(. 

איך לקחת זרע־השלום מתוך הפורענות, ירושלים, 

איך לבוא בך ברכּות, ברחמים, לא בקצף וזוועה – 

גרעין בוקע כשהוא יודע. אני לא יכולה לדעת, רק 

להכין בעבורו אדמה, אור־שמש, מים, זבל מנובֵב. לב 

זעיר צפוּן באדמה.

 *
)למרגלות ההר, שקט, לעת ערב, כורעת(

סוסצִּפור גדולה בוקעת אברותיה מן המים, פורצת 

מעלה ונטפי דם אחריה – נחש עקלתון במים נאבק 

 עִמה –

מגיחה רכה זקנה שרוטה וממריאה, מעל האבנים 

העתיקות, מעל ההר, הצעקות, הפצע הבוער, 

 מתרוממת בכנפיה השקופות העצומות 

בשמי החושך של ירושלים מהבהבת בירקרק חרוץ

*
)יום ירו־שלום, תשפ"ב(

 הנה אניח כף ידי אל בטן ההר הנושם 

 עיני על עינו עצומות

 מה דופק אלי ההר

 הֵד חרד, כּפִי רפה מאזינה 

 אל האי־ידוע

 מים כהים נפעמים

בשיתֵי ההר

*
 לא בחיִל, לא בכוח. 

 להטות שמים להניח אוזן אל ההר לשמוע 

 מה עמום פועם עובָּר מה

חי בתוך ההר הזה – 
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הכל קשה מאוד: בלתי שמיש: ״נו דוד, אתה מוכן, 

כבר להפסיק, לבהות בבד, הזה ולהתארגן, אני ממש, 

לא רוצה, שנאחר שוב״ הופעלה בפעם השלישית 

האוטומציה הקולית הסדוקה של דיגי-טל 506: 

כבר תקופה שהפסקתי לענות לאוטומציות הקוליות 

שלה: אני שומר עליה רק כי היא הדגם היחיד 

שמכין חביתה בלי תיבול וגם כי קיבלתי אותה חינם 

מהעבודה: אני בוהה בחתיכת הבד שדיגי-טל 506 

מצאה כשניקתה את הבוידעם: בפעם השלישית שלא 

עניתי כששאלה אותי מה לעשות איתה היא זרקה 

לפח: רק במזל פתאום ראיתי שהיא שם והספקתי 

לשלוף אותה לפני שהורידה את השקית לזבל: הבד 

לבן ונרקמה עליו באופן די חובבני ומכוער: דמות 

גבר שרירי המחזיק מה שנראה כפטיש חציבה מעל 

חומות העיר העתיקה של ירושלים: ולצידם: במיקום 

שהרגיש אקראי לחלוטין: הופיע כיתוב בחוט סגול : 

״love״. 

אני מורה עכשיו לדיגי-טל 506 להביא לי חוט ומחט 

וכשהיא מביאה אני מנסה להשחיל החוט בקוף: 

ארבע פעמים נכשלתי אך בפעם הרביעית הבנתי 

שבפעם השלישית עלה בי: זיכרון שאני חוזר אליו 

כעת: בבית ילדותי בבניין בקומה השלישית שבו אני 

גר בשכונת ארמון הנציב שבירושלים: יש דירה אחת 

שתמיד נודפת ממנה: צחנה: גרה בה שכנה צנומה 

עם שלושה כלבים: אני מפחד  מהכלבים נורא ונגעל 

מהשכנה ומהריח הצואתי שנראה כי נבלעו בו חייה: 

מוזר לי לחשוב על זה עכשיו: אבל כשהיא מציעה לי 

לעבוד אצלה כדוג-ווקר עבור 10 שקלים לטיול אני 

מסכים ישר בלי לחשוב פעמיים: החוט נקלע בקוף 

המחט ואני מתחיל בעבודה. 

״נו דוד, כבר לא, נספיק ואתה, מלכלך הכל, מאוד 

אתה, יודע אפשר, לבקש עזרה, ולא לעשות, הכל 

לבד״: שוב בוקע קולה של דיגי-טל 506: בזמן שאני 

מחורר עם המחט את החור הראשון לחיבור בד 

הרקמה אל מרכז הבטן שלי: טיפות דם ראשונות 

ניקזות ונספגות בבד: שעת אחר הצהריים: אני 

פותח את הדלת של השכנה עם מפתח ספייר שהיא 

השאירה לי מראש בארון החשמל: הריח הנורא גובר 

כשהדלת נפתחת והכלבים נובחים ורצים בדירה 

בטירוף: אני נכנס: מנסה לסגור את הדלת מאחורי 

בזריזות כדי שלא יברחו אך כלבה אחת קטנה 

מצליחה לחמוק לחדר המדרגות: נעמדת במסדרון 

ומביטה בי: דיגי-טל 506 מנגבת עם סמרטוט קטן 

את טיפות הדם הספורות שניגרו אל הרצפה מתחתי: 

אם אצא לתפוס את הכלבה: שני הכלבים הנוספים 

שבדירה עלולים לחמוק גם הם: אני ממשיך במלאכת 

התפירה: נראה כאילו טיפות הדם נספגות אל הבד 

ומייצרות מעין שביל שמוביל את הגבר השרירי 

מסביב לחומות העיר העתיקה: אל מתחת לחומות: 

אני מחשב הפסדים: אני מחליט להשאיר את הכלבה 

משוחררת בחדר המדרגות ומקווה שהיא תחכה לי 

ולשאר הכלבים שאני מחבר כעת לרצועות: טיפות 

נוספות נספגות אל הבד: מקיפות את החומות: 

נאספות לשלוליות סביב הכיתוב ״love": אנחנו 

כבר ברחוב והכלבים נרגשים: נראה שחישבתי נכון: 

הכלבה המשוחררת נשארת תמיד במרחק סביר 

מאיתנו: הולכת לאן שאני מוביל את שני הכלבים 

הקשורים: ״נו דוד, נו דוד, אתה מלכלך, הכל מאוד״ 

אני לוקח נשימה לייצב את הידיים וממשיך במלאכה: 

הבד כבר נספג בתחתיתו לחלוטין והדם מתחיל לטפס 

אל החומות.

אנחנו ממש על קו התפר עם כפר ג׳אבל מוכאבר: 

הכלבים מתחילים למשוך לכיוונים שאני לא מוביל 

אליהם: נעשה לי קשה להחזיק אבל אני משתדל 

מאוד: הכלבה המשוחררת נעצרת: מביטה אל שיח 

רחוק שנמצא מעבר לגבול המוסכם עם הכפר: זוקפת 

אזניים ומשחררת נביחה: אני לא יודע את השם 

שלה: שני הכלבים הקשורים מסבים את תשומת 

ליבם אליה וזוקפים גם הם אוזניהם: אני אומר 

״לא״:  את הכיתוב ״love" כבר קשה לזהות והדם 

מכסה כבר מחצית החומות: הכלבה מתחילה לרוץ 

אל השיחים: אני קורא ״לא״ והכלבים הקשורים 

מתחילים לנבוח ולמשוך ברצועות לכיוונה: אני לא 

יודע את השם שלה: אני לא יודע את השם שלה: 

חומות העיר כבר הוצפו והדם מטפס לאט אל הגבר 

השרירי: סיימתי כבר כמעט שני שליש ממלאכת 

התפירה: הכלבה נעלמה כבר בשיחים וייללות 

דקות מתחילות להישמע: הכלבים מושכים חזק 

ואני לא מצליח למנוע את ההתקדמות שלהם: אני 

מחליט שאולי יהיה לי סיכוי טוב יותר לתפוס את 

הכלבה המשוחררת אם אסכים להתקדם עם הכלבים 

לכיוונה: אני נכנע למשיכות ומתחיל לרוץ יחד עם 

הכלבים: קול הייללות מתגבר ככל שאנו קרבים: הבד 

ספוג כולו בדם עכשיו ומתחילים להיווצר צורות בין 

הגוונים של הדם הקרוש לגווני הדם הטרי: כשאני 

והכלבים מגיעים אני רואה את הכלבה עומדת במרכז 

להקת גורי חתולים רכים שרק נולדו: מתחת לבד: 

בין תחתית הבטן לשערות הערווה מתחיל להיווצר 

הכיתוב ״love" מחדש.

״דוד כבר, לא נספיק, שעת ארוחת, ארבע הגיעה, 

בתאבון לך״ דיגי-טל 506 מגישה לי אפרסמון על 

צלחת קטנה: מבלי להביט: מרוכז עוד בתפירה אני 

שולח יד אל האפרסמון וממלא בו את פי: הכלבה 

אוספת בפיה ראש אחד הגורים ולועסת במרץ: עסיס 

האפרסמון משפריץ ונוזל על סנטרי: אני צועק 

״לא, לא״: הכלבים הקשורים מצטרפים אל הכלבה 

ומתחילים לטרוף בפראות את שאר הגורים: אני 

מנסה למשוך אותם מהגורים בכוח: אני צועק ״לא, 

לא״: אני דוחף אל פי עוד מהאפרסמון וטעמו המתוק 

מתערבב בטעם הדם: אני אומר ״לא״: אני מוותר על 

ניסיונות המניעה: אני לוחש ״לא...״: אני חוזר לאט 

עם הכלבים השבעים בדרך הביתה: סיימתי לתפור 

את בד הרקמה והאפרסמון נגמר גם הוא.

נגולה אבן: הכל ניגר: ומתרכך: אני שמח: פתאום 

שמח: זיכרון מתיר: דם עגון: כורה שיטים בירושלים: 

של עבר: אל ההווה: אני שמח: ומאוהב מאוד: במי? 

בדיגי-טל: ״הלילה דיגי-טל, אני ואת נשכב״ אני 

מכריז ודיגי-טל: מפעילה קולה הסקסי: ״הו דוד, 

מלכי, תשבור לי ת׳אגן, תשבור לי את הבית, תשבור 

אותי כמו בית״: אני שמח: שהגעתי: לאבן השתייה.

דוד:דוד

 ניסן אליהו כהן
איור: ניב יהושע דרייפוס אבודרם
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