


הוא פוגש את מייקל, קנדי צרפתי.
זה לא אמור להיות קנדי-צרפתי?

אולי זה אמור.
למה מייקל הקנדי-צרפתי מופיע בסיפור הזה?

הוא המדריך. הטייס.
תאר את מראהו של הטייס הזה כשהאיש עוצר לידו ויוצא מהמכונית. 

אפשר להניח שמייקל הזה מברך אותו לשלום?
כן. מייקל בשנות ה-50 לחייו, בגובה בינוני, והוא מברך את האיש לשלום. 

למייקל יש חזה רחב והוא בריא. יש לו שיער בלונדיני ארוך ועור שזוף.
האם הוא נראה כמו גולש סקי?

אכן.
האם הוא נראה כמו גולש גלים?

יותר כמו גולש סקי, אבל כן, בטח.
האם הוא לובש סוודר זמש צהוב, שקשור בחזה בשרוכי זמש, וכך הוא 

דומה מאוד לאחד ממגלי הארצות שליוו או חיקו את לואיס וקלארק?
כן. ככה מייקל נראה. כמו הכלאה של צייד־פרוות מהמאה ה-19 ומדריך 

סקי מהמאה ה-21.

מי האיש הזה?
הוא רוצה לעוף.

איפה האיש הזה?
הוא בקליפורניה.

לאן הוא הולך?
הוא נוהג לפטאלומה כדי לעוף.

איך הוא יעוף?
על מכונה מעופפת פתוחה בת שני מושבים בשם אולטרלייט.

האם הוא סיפר לאשתו שהוא יעשה את זה?
הוא יספר לה אחרי שהוא יעשה את זה.

איפה הוא עכשיו?
הוא הגיע לפטאלומה והוא מחפש את שדה התעופה. הנה המקום. ממש 

ביציאה מרחוב וושינגטון מזרח. בדרך סקיי ראנץ׳.
שדה התעופה נראה כאילו הוא נועד לשרת אנשי עסקים וכדומה.

כן, אבל הוא דומה יותר לסדרה של יחידות איחסון שנבנו על גבי חווה 
ישנה.

מה האיש עושה עכשיו?
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תיקים שלנו חוסמים את המעבר אבל זה לא מפריע לאף אחד. אמצע היום ה
אחת  מנוסעת  חוץ  לגמרי,  ריק  שלנו  הקרון  ריקה.  כמעט  לנתב״ג  והרכבת 
שיושבת במקביל אלינו. התיק שלה על המושב מולה ועליו סטיקר בצבע ירוק עם 
הכיתוב: טבעונות - הכי מוסרי. בינה לבין התיק, על השולחן הקטן והאפור, עיתון 
עם כותרת ענקית באדום. אונס. גם על השולחן האפור שלנו יש עיתון עם הכותרת 

בצבע דם. אונס.
קראנו על ארבעה גברים שמואשמים שחטפו צעירה, כלאו אותה בדירה ואנסו 
אותה אחד אחרי השני במשך שעה וארבעים דקות. בין התיאורים המדויקים של 
איזה  להם,  אמרה  היא  מה  לה,  אמרו  מה  אותה,  פגשו  ומתי  איפה   - ההתרחשות 
משקאות נתנו לה, איך לקחו אותה לדירה, מה היא צעקה בזמן שאנסו אותה - יש 
תמונה שלהם. ארבעה צעירים אריתריאים באזיקים. חשבתי בקול: מה? בגלל שהם 
אריתריאים נותנים לנו את כל הפרטים האלה, כדי שנדע כמה הם אכזריים ונפחד 
מהם? מה זה חשוב מה היא צעקה כשאנסו אותה? אם הם היו ישראלים לא היו 

כותבים את זה ככה. ולא היו שמים את זה בעמוד הראשי.
זוג החברים שישבו מולי, זיווג קלאסי של בחור הגיוני ויציב עם בחורה מופרעת, 
לא הבינו על מה אני מדבר. הוא פתח בפלאפון את האפליקציה בוקינג דוט קום, 
ידידה  עוד  הלילה.  לישון  נוכל  בבוקרשט בהם  זולים  לנו מקומות  להראות  וניסה 
שנסעה אתנו, וישבה לצדי, בהתה החוצה דרך החלון והנהנה בראש. היא הייתה 
הרגישה מבינינו, במיוחד בענייני עוולות חברתיות, ולא מזמן השתתפה בהפגנה 
נגד מועדון שעודד בחורות לרקוד בעירום על הבר. הידידה הרגישה הסיטה את 
וניסתה להסביר לזוג איך התקשורת מעוותת את התפיסות שלנו  הראש מהחלון, 

כלפי נשים ומיעוטים.
׳״מה זה משנה בכלל?״ התפרצה לשיחה הבחורה מהמושב המקביל, עם התיק 
הטבעוני, ״גם ככה בסוף תשע מתוך עשר תלונות במשטרה לא מתייחסים אליהן.״

להתעלם  רוצה  אני  אותי.  מבלבלים  תמיד  לשיחות,  שנדחפים  האלה,  האנשים 
מהם, כי מה לי ולהם ומה אכפת לי מה הם חושבים, אבל כל פעם מחדש אני מוצא 

את עצמי נגרר אתם לשיחות מטומטמות.
׳״מה? תלונות על אונס?״ שאלתי והסתכלתי על החברים שלי, שהתעלמו ממנה 

לגמרי והתווכחו על איזה חדר להזמין דרך האפליקציה.
׳״נו, כן!״ צעקה עלי ונאנחה, גלגלה עיניים כלפי מעלה והנידה את הראש מצד 

לצד.
להם את  לסתום  איך  לדעת  צריך  מדי,  יותר  במוח  האנשים האלה, שמבלבלים 

הפה.
אונס  על  רק  ולהיענש  בחורות  עשר  לאנוס  יכול  שאני  אומרת,  את  מה  ״אז 

אחד?״
״יותר אפילו.״

״אה?״
״יותר מעשר, הרבה יותר, כי רוב הנשים לא מתלוננות בכלל.״

״לפי החישובים שלך, כמה בחורות אני יכול לאנוס לפני שיכניסו אותי לכלא?״
בזמן שהיא חישבה בראש, בלי להתבלבל מהשאלה, איש מבוגר עם כיפה ניסה 
לעבור מעל התיקים שלנו וכמעט נפל. קמתי לפנות לו את המעבר אבל הוא עצר 

אותי, ״לא חשוב, אשב פה וזהו,״ התנשף וישב ליד התיק הטבעוני.
״הא! נו, בטח.״ האיש עם הכיפה לקח את העיתון והצביע על התמונה, ״זה העונש 
שלנו, על שהסכמנו להם לבוא לפה. עכשיו הם יאנסו את הבנות שלנו.״ וכשאמר 

״הבנות שלנו״ לא הביט קדימה על מי שישבה מולו, אלא פנה אלינו.
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כשהייתי בת 15 התאהבתי נואשות בילד 
אחד מבית הספר, שלא גילה בי עניין 

מיוחד. הזמן וכוחו היצירתי של הזיכרון, 
ובמיוחד הזיכרון שקשור בגיאוגרפיה 

הנפתלת של ירושלים, לא מאפשרים לי 
לשחזר עכשיו באופן ברור את שם השכונה 

שבה הוא התגורר. שנים חשבתי לעצמי שזו 
הייתה קריית יובל, אבל כעת אני חושבת 

שזו הייתה דווקא שכונה שקרובה יותר 
לאיזור מלחה. ואולי צומת פת. השמות 
מתערבבים וכל השכונות נהיית שכנות.
בכל אופן, ואת זה אני דווקא זוכרת 
בבהירות, הילד הזה התגורר בשכונה 

רחוקה יחסית מהמסלול הקבוע שלי בעיר, 
והקו שקישר את ביתו עם בית הספר היה 

קו 21. הדבר זכור לי היטב, שכן נסעתי לא 
פעם ולא פעמיים, ולא שלוש, בקו 21 בימים 
ההם. הוא לא הגיע בעבורי לשום מקום, קו 

21, אבל הייתי נוהגת לעלות עליו מפעם 
לפעם, שמא אפגוש באותו נער שאהבתי, 

לגמרי במקרה.

מקריות היא פרויקט מסובך מאוד, מתוכנן 
בקפידה, מלא המיות לב וטקסיות. הייתי 

עולה לקו 21 ומיד פוסעת פנימה, עד קצהו 
של האוטובוס, אל המקום שבו אולי הילד 
הזה יושב. אחר כך וידאתי שוב שהוא לא 
יושב במקרה בספסל קדמי יותר, כלומר, 

אולי הוא נרדם והתקפל קצת, ואיכשהו לא 
הבחנתי בו כשעליתי.

לבסוף הייתי מתיישבת, בספסל בולט 
מספיק ולבדי, כדי שאם יעלה ברחוב יפו 

יוכל לשבת איתי. הייתי מניחה את התרמיל 
על המושב שלידי, על מנת לשמור עליו 
פנוי. נמנעתי ממבטו של הנהג במראה 

הקדמית. נמנעתי מלהביט בפני הנוסעים. 
ידעתי שאני סוכנת סמויה במשימה חשובה, 

שאף אחד מלבדי לא מבין, ואת הסוד 
המתוק והאסור הזה אני צריכה לשמור 

לעצמי.
אחת מכפות ידי הונחה על התרמיל 

שלידי, שאיש לא יזיז אותו חס וחלילה, 
ובשנייה תפסתי בחוזקה את ידית הפלסטיק 

הקטנה שבגב המושב שלפני. אני מוקירה 
תודה לידיות הפלסטיק של קו 21, שנתנו לי 

יציבות וכוח גם כשהאוטובוס טלטל אותי 
בפנייה חדה מידי לעמק רפאים, כשגודש 

הציפיות והאכזבות כמעט הכריע אותי 
אפיים ארצה.

ללא ספק, ידיות הפלסטיק של קו 21 
לימדו אותי להתאהב.

קו 21
עלמה איגרא • איור: איתן אלוא
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הכבישים השבורים ונשברים של דרום 
אמריקה, שמתפתלים לאורכה בצידי הרים 

בפתיל עקלקל ומסחרר, נדמים לפעמים 
מחקים את מעגל הקסמים הטראגי של היבשת 
כולה. בשולי הכבישים בבוליביה ניתן להבחין 

כל כמה זמן פסלון קטן של מריה בוכיה 
ורחמנית שבאה לשמור עלינו מטעויותיהם 
של בני תמותה, ולצידיה צלבים קטנים כדי 

לסמן את אלו שמתו בתאונות בסיבובים 
החדים. לפעמים יש שניים, לפעמים שמונה; 
פעם ראיתי אפילו אנדרטה כפולה בעברית. 

נהג המונית המפוקפקת שלנו, שמביא אותנו 
מכפר קטן בבוליביה לעיר הגדולה, מחזיק 
ישו על מחזיק המפתחות ועל מראת הרכב 
ועל לוח השעונים המשתוללים. כשמגיעים 

לעיקול עם צלבים, הוא מצטלב ומאיץ. 
בלילה, הכביש הופך ללונה פארק: שיירות 

של משאיות מוארות בשלל צבעים מייבאות 
ומייצאות סחורה מכפרים רחוקים ומבודדים, 

איי שלווה ביערות גשם או עיירות מכוסות 
אבטלה ואבק. המשאיות כותשות את האספלט 

למהמורות ובורות, עובדי הכביש מתקנים 
אותן; הנסיעות בכבישים הבין־עירוניים הן 
מבוך מכשולים אינסופי שהנהגים מזגזגים 
ביניהם במשחק רולטה רוסית. בגלל איכות 

העבודה הירודה והמחסור במימון )או חוסר 
אכפתיות מצד שלטונות מושחתים(, העובדים 
אף פעם לא מספיקים לתקן את הכביש בזמן 

לפני שמגיעות משאיות נוספות ומנפצות 
את האספלט מחדש. מזכיר איך בגואטמלה 

)ומדינות ויבשות רבות אחרות(, בה לא יכולת 
למצוא מים ראויים לשתייה אך הצעירים - 
עדיין בלבוש מסורתי - מתקתקים הודעות 

בסמרטפונים שלהם.
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קאוון
פוקרה, העיר השלישית בגודלה בנפאל. בית־חולים ״מניפל״ נמצא בקצה העיר, 
ליד הנהר, מבנה חריג בגודלו בעיר שרובה בנייני שלוש קומות, מחשש לרעידת 
במחלקת  משהו  לעשות  שלי  מהניסיון  שנואשתי  אחרי  למיון  יורד  אני  אדמה. 
ילדים. בכניסה למיון, העיניים שלי צדות מישהו עם מראה מערבי, מישהו שמדבר 
אנגלית, מישהו שאפשר לעבוד איתו. הוא עומד בין כמה אחיות וצוחק. אני ניגש 

להגיד שלום, להציג את עצמי.
ניסיון,  לצבור  כדי  לפה  הגיע  וייאטנמי,  ממוצא  אמריקאי  סטודנט  קאוון, 
להשתפשף. הוא בכלל סטודנט לסיעוד. הוא גם רוצה לעשות עסקים, הוא מחפש 
כאן כל מיני הזדמנויות לעשות את המכה, בכל זאת, אמריקאי. בניגוד אליי, שגר 
באיזור התיירותי, הוא גר בשכונה ליד הבית־חולים, מתגורר אצל משפחה מקומית, 
חדר קטן. הוא אוכל אגוזי קשיו ופירות לארוחת צהריים. הוא נחמד לכולם, כולם 
יותר הזדמנויות ממני לגעת בחולים,  יש הרבה  מחבבים אותו. בתור אח, לקוואן 
ואני לא  ימים הוא החבר העיקרי שלי בבית־חולים  ממש לטפל בהם. אחרי כמה 
יודע מה אני חושב עליו. אני מחבב אותו כי הוא נחמד אליי, כי הוא מדבר אנגלית, 
כי אני לומד ממנו. אני גם קצת מקנא בו, כי הוא עושה את כל מה שחשבתי שאני 

אעשה ולא העזתי: להתערבב פה באמת, להיטמע, לא להיות תייר. 
קאוון ואני מטפלים באשה בת שבעים פלוס. בבוקר היא ניסתה להתחמם מאש 
שהדליקה בחצר. הבגדים שלה עלו באש והיא נשרפה בכל הגוף. מעל שבעים אחוזי 
מקלפים  לאט  ולאט,  אותה  רוחצים  שאנחנו  בזמן  מכאבים  מתקפלת  היא  כוויה. 
ממנה את העור החרוך. העור יורד בלי מאמץ, חושף בשר חדש, פגיע. היא מאבדת 
כל כך הרבה נוזלים. כואב לה אבל היא לא יכולה לעשות שום דבר. מי נתן לנו בכלל 
נהיית פחות  לטפל בה. לאט, לאט היא נחשפת, עם כל חתיכת עור שיורדת היא 
יחד עם הציפורניים, משאיר אצבעות  יורד כמו כפפות  עצמה. עור כפות הידיים 
היא תיכף  ומתמסרת. האחות מסמנת שנזדרז,  היא מתפתלת  נוקשות.  מכופפות, 
בתחבושות,  במשחות,  אותה  מכסים  אנחנו  מהר  יותר.  יכאב  וזה  לעצמה  תחזור 
אפסי  סיכוי  לה  יש  מסיימים.  אנחנו  שעות  משלוש  יותר  קצת  אחרי  בתכריכים. 
לשרוד. הרופאים מבסוטים, מבקשים את הטלפון שלי כדי לצלם. אנחנו מביטים 

במצלמה במבוכה. 
בזכות קאוון אני לומד באמת. הוא לא יודע יותר ממני, הוא לא מצטט לי מספרים, 
הוא אפילו לא פותר את הבעיות הרפואיות של החולים. אבל הוא נוגע בהם, ביד 
מלטפת. סועד אותם במשמעות הפשוטה של המילה. יחד איתו אני לומד קצת פחות 

רפואה וקצת יותר מגע. 

ביי / דיי
יונתן גופר • איור: לירון כהן
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דרך השמש
תומר קמרלינג • איור: אלעד אלחרר

בנובמבר 1995, שבועיים אחרי שרצחו את ראש 
הממשלה, קיבלתי אות משמיים. 

אבא ואני קנינו את הכרטיסים חודש מראש, 
ובסוף יצא שטסנו ביום השביעי של השבעה. 

בכיכר שרו שיהיה חזק למעלה ואנחנו המראנו 
לאיטליה. היו לי מספיק ייסורי מצפון בקשר 

לזה בשביל למנוע נקיפות מצפון, והרגשתי שיש 
לי גם לא מעט נסיבות מקילות. זאת הייתה רק 
הפעם השנייה שלי מחוץ לארץ, והראשונה עם 

מכונית צמודה; זה היה אמור לקרות שנה קודם, 
אבל הדבר הראשון שקרה בפעם הראשונה שלי 

מחוץ לארץ היה שוד של כל המסמכים לרבות 
רישיון הנהיגה. אז טיול רכב הפך לטיול רכבת, 

ועכשיו הגיע הזמן לחוויה מתקנת. אולי גם קצת 
מתקנת את זה שהרגע בכינו שישה ימים על ראש 

ממשלה. 
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