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נפתלי שוורץ מגיע לתל אביב בעקבות חברו אסא ומקווה על 
 הדרך גם להגשים את חלומו שלו.

אחת אחרי השנייה מתחילות להגיע הצרות, החבר הטוב שלו 
ושותפו לדירה מת, חברה שלו עוזבת אותו, הוא נאלץ לפנות 

 את הדירה ונשאר עם חובות,
 הוא מחליט לעזוב הכל ופשוט להתחיל ללכת.

הוא פוגש בשירי הנמצאת במסע משלה וחובר אליה בלי 
 להבין מדוע ולאן הולכים,

יחד הם מגיעים ל"איבוד" שם הם פוגשים שלל דמויות 
 מצחיקות ומרגשות.

אי שם בדרום הארץ שוכן המקום אליו מגיעות כל הנפשות 
 האבודות.

 זהו מסעם של הילדים האבודים שנמנעה מהם היד המכוונת,
על הכח של הביחד על חברות אמיתית ועל אנשים זהו סיפור 

 שנמצאים שם בשבילך גם אם אתה כבר לא נמצא שם.
"איבוד" הוא סיפור הנושא מתוך קובץ סיפורים קצרים על 

 אהבה, חברות והבדידות שבניהן.
בין היתר תוכלו למצוא גם את "מי רצח את בנג'מין קארסון?", 

דו השמאלית של "מיטת מים", "הפעם הראשונה שלי", "י
ברוך" ועוד סיפורים קצרים שחלקכם יכירו מפרסומים קודמים 

 ברשת בעבר.
 רוב הסיפורים מנקודת מבטו של נפתלי שוורץ.

 
 עיצוב תמונת הספר: רביטל לוי

 עריכה לשונית: דליה דגון
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, במקום מסויים הוא הספר אני רוצה להקדיש לאבא שליאת 
, בכל מקרה, על שניהם תקראו לסבי בעצםמוקדש גם 

 בהמשך.
 תחילה, מספר סיפורים.

 נפתלי שוורץ.
 
 

 פיטר פן - כשהיינו קטנים כולנו רצינו להיות"            
 "הילדים האבודים. -וכולנו גדלנו להיות                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 יבודא                                                                                                              ©גל צ'יפרוט 

4 

 הסיפורים:
 

 פתלי שוורץמאת נ/ תחילה -מי רצח את בנג'מין קארסון  .1
  מאת בנג'מין קארסון/ 'חלק א -מי רצח את בנג'מין קארסון .2
 מאת בנג'מין קארסון/ 'חלב ב -מי רצח את בנג'מין קארסון  .3
 מאת בנג'מין קארסון/ חלק ג' ואחרון -מי רצח את בנג'מין קארסון  .4
 מאת נפתלי שוורץ/ הפעם הראשונה שלי .5
 מאת נפתלי שוורץ/ ידו השמאלית של ברוך .6
 מאת נפתלי שוורץ/ האפיקומןאיפה  .7
 מאת נפתלי שוורץ/ הזדמנות שלישית .8
 מאת נפתלי שוורץ/ זמן לחשוב .9

 מאת נפתלי שוורץ/ / מתחילים מהתחלה 1פרק  -איבוד  .10
 מאת נפתלי שוורץ/ / יש עם מה לעבוד 2פרק  -איבוד  .11
 מאת נפתלי שוורץ/ / הגיע הזמן שתחפש 3פרק  -איבוד  .12
 מאת נפתלי שוורץ/ חולים/ בוא לבית ה 4פרק  -איבוד  .13
 מאת נפתלי שוורץ/ / כמה היא אוהבת 5פרק  -איבוד  .14
 מאת נפתלי שוורץ/ ?/ לאן אתה הולך 6פרק  -איבוד  .15
 מאת נפתלי שוורץ/ / אולי אני הבשורות הטובות שלך 7פרק  -איבוד  .16
 מאת נפתלי שוורץ/ / כולם ישמחו לראות אותך 8פרק  -איבוד  .17
 מאת נפתלי שוורץ/ אה קצת מוזר/ באמת נר 9פרק  -איבוד  .18
 נפתלי שוורץ מאת/ / שתי מיטות בבקשה 10פרק  -איבוד  .19
מאת נפתלי / / יותר טוב מפעם, אבל פחות טוב ממה שהולך לבוא 11פרק  -איבוד  .20

 שוורץ
 מאת נפתלי שוורץ/ / רובנו נרדמים טוב יותר 12פרק  -איבוד  .21
 יה מאירוביץ' ונפתלי שוורץמאת גל/ / גליה, מה הסיפור שלך 13פרק  -איבוד  .22
 זוהר קביליו ונפתלי שוורץ מאת/ / פרגיות הפלא של זוהר 14פרק  -איבוד  .23
 מאת נפתלי שוורץ/ / ואז אתה הגעת 15פרק  -איבוד  .24
 מאת נפתלי שוורץ/ / כבר לא עושה את זה 16פרק  -איבוד  .25
 מאת נפתלי שוורץ/ / כולנו מחפשים משהו 17פרק  -איבוד  .26
 נפתלי שוורץ מאת/ / תוריד נעליים 18פרק  -איבוד  .27
 יעלי ואני .28
 צבעי שמן .29
 וידוי כלפי הדס ואדישות כלפי הכלל )המכתב האחרון של אסא( .30
 אני נכנע .31
 חלומות שבורים .32
 כסאות .33
 מיטת מים .34
 מכתב מיעלי, ללא כותרת .35
 אין בזה הגיון .36

 
 
 
 
 



 יבודא                                                                                                              ©גל צ'יפרוט 

5 

 מי רצח את בנג'מין קארסון ?
 

 .תחילה
 

 שוורץ, אותם הכרתי בגיל שלוש. קוארי תלי שוורץ, אני בנם של עדנהשמי נפ
כשבגרתי וסיפרו לי שאומצתי, אמרו רק שהיה אירוע גדול שהוריי נכחו בו 
ושאינם זוכרים בדיוק מה היה המאורע, רק שהם נורא התרגשו מהכתבה 

שנשאר לבד, הם יצרו קשר עם מערכת  –אני  –שהייתה בעיתון על הילד 
 העיתון והחלו בתהליך האימוץ שלי.

למען האמת, התקשיתי להאמין שהם אינם זוכרים דבר, אך משהחלטתי לשים 
את העבר מאחור, תוך הבנה שגם להם לא היה קל איתי, השלמתי עם זה שלא 

 אדע לעולם והמשכתי הלאה.
בתחילת הלימודים בחטיבה, היה לי מן חלקיק זיכרון שחזר על עצמו, של שני 

הזיכרון עמום אך אני מרגיש שהייתי  אנשים בחליפות אשר נכנסים לבקתת עץ,
 בבקתה, שהם לא באו בשבילי ושאני נורא עצוב.

 הדחקתי והדחקתי והדחקתי.
 

חזרתי עם  שבועיים לפני,, נחגג בדיוק בערב פסח באותה שנה 25יום הולדתי ה
חברה שלי מסיני, היינו שלושה ימים בראס אל שטן ויום אחד בטראבין, יום 

 ח לעולם.בטראבין שאני לא אשכ
אמרה לי "תוליק, יש שם בחור שלא מוריד ממך את  יעליכבר בשעות הצהריים 

תמיד הייתה לחוצה כזאת מכל  יעליבוקר", לא ייחסתי לזה חשיבות, העיניים מה
 דבר ועד ששכנעתי אותה שנרד לסיני, גם זה לקח זמן.

על בערב, בזמן שהייתה במקלחת יצאתי מהחושה כדי לסגור את החשבון עם ב
 המקום לגבי הלינה והאוכל.

ת, עצר לידי אותו בחור בעודי צועד לעבר המסעדה שבבעלותו של בעל החושו
טענה שבחן אותי מהבוקר, הוא היה רכוב על סוס, לראשו כפייה,  יעלימבוגר ש

והוא שאל אם כבר הייתי בסיני פעם, אמרתי לו שלא ורציתי להמשיך ללכת, 
תך, אני מכיר את ההורים שלך" הסתובבתי אליו אבל אז הוא אמר "אני מכיר או

ולא אמרתי כלום. הוא הציג עצמו בשם סמיר סעאד ואמר שאני מאד דומה 
לאבא שלי ושהוא יוכל להוכיח לי את זה אם רק אמתין במקום חמש דקות, 

דרכי, הדבר האחרון שרציתי הודתי לו אך סרבתי בנימוס, ותכננתי להמשיך ב
 לפניי.תהיה מוכנה  יעליזה ש

 "חכה רגע נפתלי, חמש דקות תחכה".
חיכיתי לו חצי שעה, פשוט קפאתי במקום ולא הפסקתי לחשוב על זה שהוא 
קרא לי נפתלי ושהוא הולך לחזור עכשיו עם אבי הביולוגי שמשום מה נמצא 

בסיני. סמיר חזר עם חבילת דפים. לחץ את ידי, לרגע היסס ונתן לי חיבוק חזק, 
 ר. עלה על סוסו ודה

אני מגיש כאן את סיפור חייו של אבי שנכתב בחבילת הדפים, כפי שקיבלתי 
 אותם. אני עושה זאת כי נראה שזו הייתה משאלתו האחרונה של אבי.
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  הדבר היחיד ששיניתי זה את שמות הוריי המאמצים ושם משפחתי שמוזכרים

 ולא בדפים, כפי שקיבלתי אותם. בפתח הדבר בלבד

 
 

 ין קארסון ?מי רצח את בנג'מ
 / מאת בנג'מין קארסון חלק א'

 

קוראים לי בנג'מין קארסון ואני מת. מי הרג אותי? הבאתי את זה על עצמי אני 
 מניח. 

 איך אני כותב את זה אם אני מת? במכונת הכתיבה שלי.
 

 שנים באירלנד 27נולדתי בשם בנג'מין קארסון לפני 
דים ופגשה את אבא שלי ריקרדו, אמא שלי, וונדי, נולדה באירלנד להורים יהו

 קצת אחרי המלחמה. 
 זה באמת משנה איזו מלחמה?

יחד הם טיילו קצת בדרום אמריקה שם אבי נולד וגדל, בוליביאני במקור, אם 
 .אתם מתעקשים..

ואז הם עברו יחד לאירלנד כשאימי הייתה בהריון הראשון עם אחי. לאבא שלי 
 חה, בהתחלה.הייתה מזקקת וויסקי , מאד מאד מצלי

 אני אוהב את אמא שלי, באמת, אבל הייתם פעם באירלנד? 
 הנשים שם גורמות לך לייצר מכשירי עינויים או וויסקי.

אז הוא התחיל ממשהו קטן בבית, צמח למשהו גדול בחוץ וסיים עם פשיטת 
כשהם התגרשו ואמא  3רגל מפוארת שכללה גם את הגירושים שלהם, הייתי בן 

י עם אחי הגדול ועם הוריה החליטה לעלות לישראל ולפתוח דף שלי, יחד אית
כדי להגשים את חלומם של הוריה לדרוך זאת חדש, היא אמרה שהיא עושה 

 על האדמה הקדושה, לדעתי היא עשתה את זה אך ורק בשביל עצמה.
אבא שלי באותה תקופה הגיע לניו יורק, קיבלנו ממנו שני מכתבים, אחד אחרי 

הוא סיפר לנו שהוא הגיע והכל בסדר, ולאחר חודש עוד מכתב חצי שנה שבו 
 עם בקשה לשליחת כסף.

 אמא שלי שלחה לו ומאז לא שמענו ממנו.
עבדתי קשה כדי לרצות את אמא שלי, הפסקתי לימודי רפואה באמצע, סיימתי 

 לימודי משפטים, הכל מכסף שעבדתי בשבילו.
ראים לי בנימין, כן, גם אני אגב בלימודי המשפטים ההנהלה והחברים היו קו

 חשבתי שזה רשמי מדיי.
שנים לאחר הגירושים של הורי החלטתי שקוראים לי בנג'י והגעתי גם  25אז 

 אני לניו יורק, ועל זה אני מנסה לספר לכם.
 

עריכת דין לא ממש עניינה אותי, עסקתי בזה קצת בארץ וגם שם זה היה רק 
דבר הכי קרוב למשחק שיכולתי לעשות בגלל שלייצג מישהו בבית משפט היה ה

 למען עצמי. 
בכל אופן, נרשמתי ללימודי משחק בבית ספר גדול בניו יורק, הזמנתי כרטיס 

 טיסה ויצאתי לדרך. 
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 . מדהים.70שנות ה סוףניו יורק של 
עוד כשנכנסנו עם המטוס לשטח האווירי של העיר הזו, אני וסילביה, בחורה 

, עשינו את זה בשירותים של המטוס, היא בגילי שפגשתי בשדה התעופה
אמרה משהו על מועדון העל שכולם רוצים להיכנס אליו וכלל סקס בשרותי 

 המטוס.
בכנות, אני לא בנאדם של מועדונים. קצת פאבים, בירה פה ושם, אידיוט כן. 

 אבל לא מספיק כדי לוותר על מועדון העל עם סילביה.
יה מהשדה והתפצלנו למוניות נפרדות, היא נחתנו בניו יורק, יצאנו אני וסילב

 המשיכה לחבר שלה בארבע השנים האחרונות.
 

בצהריים, נהג המונית הוריד אותי ליד בית הספר,  15:00השעה הייתה 
 השארתי לו טיפ יפה והודיתי לו על הסיגריה המגולגלת שחלקנו בנסיעה.

זמן שאני מחפש ירדתי ליד בית הספר למשחק כדי שאוכל לשהות במלון קרוב ב
 דירה, הלימודים מתחילים רק בעוד חודש.

בית הספר למשחק הוא בעצם קומה שלישית בבניין דירות שסביבו כמה מלונות 
 יקרים ויקרים פחות, נכנסתי למלון הקרוב וניגשתי לקבלה.

נראה שהאחראית בדיוק הוציאה להפסקה את העובדת שהייתה איתה שם ואז 
מינוס, לא שזופה מדיי, עיניים  35רזה, בערך בת שה אלי, גבוהה, היא ניג

 בהירות ושיער חום לכיוון הבהיר, חזה שופע וחיוך שחושף שיניים צחורות.
 טוב, חוץ מהשיניים הצחורות היא באמת נראתה כמו יצאה מסרט הוליוודי.

 "תני לי את החדר הזול ביותר", ביקשתי, "לא אשאר כאן זמן רב מדיי."
ה אני צודק לגבי זמן השהייה שלי וכנראה שלא אדע אם סוזנה עוד לא ידעתי כמ

קשורה לזה. בעצם כבר אפשר להתחיל  -כך היה כתוב על תג השם שלה  -
 לקרא לה סוזי בשלב הזה. 

 בעצם. היא קשורה לזה.
 
 

 מי רצח את בנג'מין קארסון ?
 / מאת בנג'מין קארסון חלק ב'

 

מספיק כסף אבל החלטתי שאני אעבוד אני שוהה במלון כבר יומיים, הגעתי עם 
 בכל זאת עד שאמצא דירה ואולי אחר כך אעבור לעבודה נורמאלית יותר.

אני אומר נורמאלית יותר כי אני עובד כרגע מחוץ למלון בדוכן שמוכר בייגלה 
טרי וחם. מאוחר יותר אגלה שהוא באמת חם. אבל נמצא פה כבר שלושה 

 ימים.
 

כסף, עבודה, מיטה לישון בה, מרחק הליכה מבית  אז היה לי כל מה שרציתי,
הספר, למעשה כל מקום הוא מרחק הליכה כל עוד יש לך רגליים, אבל אני 

 מתכוון שהייתי ממש קרוב. 
אה, בעצם גם רציתי את סוזי. לא ידעתי אם היא נחמדה אלי כי היא פשוט 

 נחמדה או שהיא מנסה לסמן לי משהו.
 ה פרטים לגביה עם בעל דוכן הבייגלה החם. הימים עברו וכבר ביררתי כמ

  -עכשיו זה יהיה קצת ארוך אבל יש פואנטה בסוף 
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למלון יש שני בעלים, אדי, שאותו ראיתי כבר כמה פעמים, באמת בחור נעים 
 52המוקדמות שלו וריצ'ארד שאומרים שהוא בן  30וחביב בחור צעיר בשנות ה

ליק לו סיגריה מחוץ למלון אבל הוא שיצא לי פעם אחת להד - 70אבל נראה כבן 
 היה שיכור ולא החלפנו יותר מדיי מילים. 

הבנתי שהוא התחיל לשתות לפני שנתיים ומאז היה בשרותים בערך פעמיים 
 אבל שתה גם שם.

למה הוא עדין מנהל המלון? גם אני שאלתי. ריחרחתי קצת בין עובדי המלון, 
 -את חלקו של המנהל שהיה לפניו  הוא הגיע לפני לא יותר מעשרים שנה, קנה

  -כחמישים אחוז 
עבד כמה שנים עם אבא של אדי ואחרי שאדי קיבל את המלון לאט לאט 

ריצ'ארד החל להתרחק מהניהול. הוא נשאר בחדרו, לפעמים יצא, לפעמים 
הזמין זונה לפעמים יצא ולפעמים הזמין שתי זונות. אדי נשאר איתו ביחסי 

 בין שאינו מעוניין להעביר לו את חלקו במלון.עבודה בלבד, מאחר וה
בשנה האחרונה מאז החמיר ריצ'ארד עם השתייה, אדי רק משתדל שהכל 

יתנהל דרכו. אז ריצ'ארד אחראי על איזור הקבלה בלבד. וככה הוא קשור לסוזי. 
 חברים כבר שנתיים וחצי.

 
ן שיכולתי כשהייתי יוצא מהמלון הייתי מפקיד את מפתחות החדר בקבלה. כמוב

 לקחת אותם איתי אבל אז לא הייתה לי שום אינטרקציה עם סוזי.
החלטתי שבפעם הבאה שאחזור למלון אנסה לדבר איתה. חזרתי. "היי סוזי" 

נכון?" כאילו שהיא לא ידעה, "כן" אמרתי,  256אמרתי, סוזי רכנה לעברי "חדר 
 "למה שלא תקפצי מאוחר יותר?"

ור שאף אחד ידע על זה" ככה? בכזו קלות? זהו? "או קיי, אני אבוא, אבל אס
עשיתי את זה? הייתי בהלם. מעצמי, ממנה, מריצא'רד שישב מרחק מה 

 מאיתנו בלובי המלון והדליק סיגריה הפוך.
 הלכתי מייד לחדר לנסות להבין מה קרה פה עכשיו.

לפנות בוקר קיבלתי שיחת טלפון לחדר מהקבלה ובה הודעה מוקלטת  2בשעה 
 וזי שאומרת שיש בעייה קטנה והיא לא תוכל לבוא. של ס

או קיי, זה הכל היה סתם, טיזינג, אפשר להוריד את האגו חזרה למקומו, 
 חשבתי לעצמי.

בבוקר למחרת סוזי לא הייתה בקבלה, השארתי שם את המפתח בכל זאת. 
וכשסיימתי את סידוריי בערב וחזרתי למלון היא עמדה שם מאחורי הדלפק 

 לי לבוא,וסימנה 
אמרה שהיא מתנצלת וממש רוצה לבוא והיא תתקשר הלילה. לקחתי את 

 המפתחות והלכתי להילחץ בחדר שוב.
היא נראתה כמו חלום של כל מי שאי פעם נכנס למועדון חשפנות, תבחר את 

 האישה הכי יפה לטעמך שראית שם. ככה היא נראתה. טוב?
ה אינספור פעמים שאסור לי ומשום מה היא רוצה לבוא אלי הלילה אך מדגיש

 לספר על כך לאיש. כאילו שמישהו יאמין לי..
 

 שבועיים לאחר שחתמתי את שמי במלון. הגיע הלילה לו ייחלתי ואיתו סוזי.
שתי דפיקות בדלת, כניסה מרשימה, הורידה את המעיל שלה ותלתה אותו על 

 גב הכסא שהיה בחדר, התיישבה על המיטה.
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לנו מתנשקים, היא נשכבה לאחור ואני עליה ניגש לכל התיישבתי על ידה והתח
איזור בגופה בעדינות יתר ואיטיות מוגזמת, נזהר שמא אשכח פרט כלשהו 

 בסקס המושלם שהולך להיות פה.
לא אלכלך את הדף בתיאורים חודרניים על מה שהיה שם אבל כן אוכל להגיד 

 לו צרה צרורה.שהיא צרה לגילה. בהתחשב במה שקרה אחר כך אז אולי אפי
כשנגמר הלילה, סוזי לבשה שוב את בגדיה ואמרה שהיא מוכרחה ללכת. שמתי 

לב שהיא לא לוקחת את המעיל אז הנחתי שזה מן תרגיל כזה שייתן לה סיבה 
 לחזור אז לא הערתי לה.

לבשתי תחתונים נעלתי את הדלת והדלקתי סיגריה. הדלת נפתחה בדיוק 
 לחצתי על כפתור במאפרה שפותח את הדלת.כשכיביתי את הסיגריה, כאילו 

חשבתי שהיא הבינה שהמעיל שלה כאן אז היא עצרה בקבלה ולקחה את 
 מפתח ה"מאסטר" כדי לא להעיר אותי. עם דגש על חשבתי.

 
"אני ער" אמרתי, "תדליקי את האור". לא הדליקה. חושך. שמעתי את המעיל 

 נמשך מהכיסא. 
 

ב"ט המלון, ביום תחילת הלימודים, בנג'מין כפי שדווח לקצין המשטרה ע"י ק
קארסון נמצא בחדרו כשהוא ללא רוח חיים, על ידי אדי בעל המלון לאחר 

 תלונות על ריח לא נעים שהגיעו משוהיי המלון.
הוא לבש תחתונים, לידו הייתה כרית מוכתמת בדם ולגופו הוצמד מכתב ובו 

 : כתוב כך
 

 , התרגשתי כמו שלא התרגשתי מעולם."זיהיתי אותך בשנייה שנכנסת למלון
 ברחתי. חשבתי ימים שלמים איך אני מתקרב אליך. רציתי לספר לך למה עזבתי.

 רציתי לשאול אותך למה לא החזרת לי מכתבים כל השנים האלה.
 אבל כל מה שהצלחתי לעשות זה רק לשאול אותך אם יש לך מצית.

ממך את המכתבים  כשלא זיהית אותי, הנחתי שאמא שלך פשוט הסתירה
 והתמונות.

 לפני שהגעתי לפה לקחת ממך חזרה את החיים שאני נתתי לך עברתי בקבלה
 ידעתי שהאישה שלי אצלך ושיש לי מספיק זמן כדי לסמן בניירת שעזבת את המלון.

 אתמול מכרתי לאדי את חלקי במלון. פגעת בי.
 היית חייב לעשות את זה? אז גם אני הייתי חייב!

 .סליחה בן
 קארסון." -ריקרדו  -ריצ'ארד       

 
 

 מי רצח את בנג'מין קארסון ?

 חלק ג' / מאת בנג'מין קארסון
 

 אני יושב עכשיו בחדר, בבית העץ שאני וג'נט בנינו יחד על החוף בטארבין
אנחנו ממעטים  -למרות שג'נט כבר למדה עברית עם השנים ואף מדברת טוב 

ברית המון זמן, עד שנכנסו להריון, אז לדבר בעברית, למעשה לא דיברנו ע
לעיתים אנחנו מדברים עם העובר, אני רוצה לקרא לו נפתלי, כמו נפתלי 

מהשבט, שאמרו עליו שכשהוא בא הוא מבשר טובות. ג'נט מתנגדת, היא 
אומרת שאנחנו צריכים לבחור שם אמריקאי, אבל אני לא רוצה לערב את 
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בחודש ינואר של  14ו. היום הוא היום ההתינוק טרם הוא נולד בכל הצרות שלנ
 מה שאומר שנפתלי יוולד בערך בעוד שלושה חודשים. 1986שנת 

סמיר, בחור צעיר שעזר לנו לבנות את בית העץ בתמורה שאלמד אותו לרכב 
שלוש יתחילו להגיע יותר ויותר תיירים לסיני  -על סוסים אומר שתוך שנתיים

ת יותר לאירוח. אנחנו מבטיחים שנשקול ומציע שנבנה עוד ארבע בקתות קטנו
זאת כלכלית ומעשית מאחר ורק עכשיו אנחנו פורקים את כל מרכולתנו בבית 

העץ החדש. עד עכשיו נדדנו בכל מני ארצות עד שהחלטנו להשתקע כאן, קרוב 
 לישראל אבל לא בישראל, שלא בטעות יזהו אבל שבכל זאת ארגיש קרוב.

ן גדולה, כמו שקיות הזבל השקופות והדקות שיש בתיק הייתה לנו שקית ניילו
במלונות הזולים של ניו יורק, ובשקית היו המון מסמכים שלי, ניירות, קצת 

שנים, ותמונה אחת. אני מוציא  8שטרות, מונולוגים שהתכוונתי ללמוד עוד לפני 
עכשיו את השקית שלא הוצאתי מהיום שדחפנו אליה הכל וברחנו, ומתוכה אני 

 את התמונה.מוציא 
 

הדבר הרחוק ביותר שרואים בתמונה הם מפרשים של סירות, אחר כך רואים 
מראה שאין  –פס רחב בצבע זהב על גבי הים, כזה שרק השמש יכולה ליצור 

שני לו. אחרי שביל הזהב הדבר הבא שרואים זה צלליות של זוג מתנשק, 
ם לצלליות של צללית של כלב וצלליות של ילדים מוכרים צלליות של צמידי

מתרחצים. ואז יש חול ואז רואים אותי ישוב על הסדין הקטן כשגבי למצלמה, 
 לשמאלי קערת מלונים.

הדבר הקרוב ביותר שרואים בתמונה, קצת מאחוריי ומאחורי קערת המלונים, 
היא רגלו הימנית של אבא שלי שכנראה שכב כשרגליו מפוסקות וברור לגמרי 

נו ניסה להשקיע בתצלום או לפחות לראות מה הוא שראשו מונח על החול ושאי
 מצלם.

 אבא שלי היה אומר שמי שמפחד להתלכלך מהחול שלא יבוא לים מלכתחילה.
בלבד היה שגבר  3הדבר האחרון שאני זוכר שאמר לי באותו יום, כשאני בן 

צריך לעשות שלושה דברים לפני מותו. לאהוב אישה, לירות בנשק ולכתוב ספר. 
 גם הוא הרגיש שהבילוי הזה בים הוא הבילוי האחרון שלנו.כנראה ש

 
היום בו אני וג'נט שכבנו לראשונה, לפני שהיינו ג'רמיה וג'נט  11.10.78ה

 256אלוורז, בעצם, אפילו לפני שהיינו רק ג'רמיה ורק ג'נט. זה היה בחדר 
 במלון "ארווינג הוטל" בניו יורק, ומאז האהבה רק גדלה מיום ליום והסקס

 משובח ומשתבח.
עזבה  )כן, אז היא עוד היתה סוזי( באותו לילה ארור באוקטובר לאחר שג'נט

את החדר, נכנסה אליו דמות לא ברורה, מהר מאד התחיל מאבק כוחות אלים 
בעודי שוכב על מיטה, הרגשתי שהדמות לוחצת אקדח לבטני, הפכתי את אותה 

כר מה היה אבל כנראה דמות ברגע שהיא התמהמהה ואז אני לא כל כך זו
שהאקדח עבר אלי ואני יריתי דרך כרית בבטן של אותה דמות. כשהדלקתי את 
האור ישר זיהיתי את ריצ'ארד בעל המלון בו שהיתי, בעל המלון בו עבדה סוזי, 

 כיום ג'נט, החבר שלה, האבא שלי. מסתבר.
י גיליתי זאת לאחר שחיטתי בכיסו ומצאתי שם את התמונה היחידה שיש ל

ממנו, מרגלו הימנית למעשה, התמונה הייתה בתוך מכתב מקופל שבו הוא 
 מסביר מדוע הגיע להרוג אותי.
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לא לקח הרבה זמן לשכנע את אדי, גם הוא בעל המלון, לדווח שהגופה נמצאה 

 לבנג'מין קארסון. שייכתושהיא 
מה שכן לקח הרבה זמן, השבועיים הארוכים בחיי, היה לארגן את כל  

ים המזוייפים, להתרגל לשמי החדש ולשמה של סוזנה יקירתי, ג'נט המסמכ
כלומר, שהגיעה כחצי שעה לאחר שעזבה מאחר ועברה בקבלה ולא הבינה איך 

 זה שמופיע בניירת שעזבתי את המלון.
אדי קיבל את חלקו של אבי במלון והיה מאושר, ורק הודה לי על שחיסלתי את 

שמו לא היה "הממזר הזה" וגם לא "בנג'מין הממזר הזה. כך הוא קרא לו. אבל 
 הודות לאדי. –קארסון" כפי שהופיע במסמכים שמצאו עליו 

שמו היה ריקרדו, והוא היה אבא שלי. והוא רצה שאני אהיה גבר. ובשביל זה 
אז אהבתי אישה ויריתי בנשק והספר, הספר הזה מוקדש  -צריך שלושה דברים.

 לך אבא.
 

 
 הפעם הראשונה שלי

 

שעור גופו היה יותר כהה מאשר  -ד איתי היו שם אלעד ברנס וצחי שחורי יח
 אז קראנו לו רק שחורי. -ששם משפחתו היה פנחסי 

ירון וכמה ילדים שאני לא זוכר  ,היו שם גם מורן וכמה חברות שלה, לילי, נעמי
 את שמם. 

 יים, אבל בטוח היה לו מבט מא -ירון היה בחור גדול או שארגז החול היה קטן 
קובייה הענקית הוא עדין נראה הגם כשהוא בכה כשנעמי לקחה לו פעם את 

מאיים. אז היא החזירה לו אותה. ומאיר מהתחזוקה לא עיגל את הפינות של 
 הקובייה הזאת.

אחרי שבוע ירון נפל עם הגב על אחת הפינות ובכה שוב. ושוב נראה מאיים, 
 ולילי התקשרה לאבא שלו שיבוא לקחת אותו. 

, מטר גובה 3הו חוץ מזה שהוא היה אבא שלו נראה עוד יותר מאיים, כמעט כמו
יסלח לי אבא שלי שאני מלא הערכה כלפיו היום, אבל, באותה  חשבנו. כך

 אבא של רונן היה יותר חזק מאבא שלי, בלי צל של ספק. ,תקופה
 אז ידענו לא להתעסק עם רונן.

יה לאן לברוח כשרונן התחיל ללכת בכל מקרה, הייתה מסביבנו גדר ככה שלא ה
 לקראתי. 

 שחורי שאל אם עשיתי לו משהו, אמרתי לו שלא עשיתי לו כלום.
חצי שעה לפני זה סיפרתי למורן שראיתי את רונן אוכל נמלים. אבל זה משהו 

 שאמרתי למורן, לרונן לא אמרתי כלום. למה שייגש אלי.
רה. ואז רונן דחף אותי, ככה, רונן עמד ממש קרוב אלי. שחורי ואלעד זזו אחו

 בלי תנופה, 
הסתובבתי באוויר ואז נפלתי על מה שחיבר בין הגדר לאדמה והיה עשוי מבטון 

 ומדם שירד לי מהברך.
הרגשתי כאילו חונקים אותי, למרות שאף אחד לא חנק אותי כי רונן כבר הלך 

 כנראה דמעות. .אז מי עוד יכול לחנוק אותי..
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לקרוא ללילי. נשמתי עמוק, הסתובבתי, ראיתי את לילי אלעד ושחורי הלכו 
 צועקת על רונן שזה לא יפה או משהו כזה.

 עיצבן אותי שהיא הלכה אליו ולא באה לראות מה איתי.
ראיתי את מורן, פשוט עומדת שם, קפואה במקומה, היחידה שמסתכלת עלי 

 ועל הדם שירד לי מהברך. 
 , היינו בני חמש.מורן הייתה הילדה הכי יפה בגן לילי

רציתי שהיא תהיה החברה שלי אבל לא ידעתי איך מבקשים כזה דבר, אז 
לקחתי קופסה של שוקולית שהייתה עשויה מתכת ושימשה בעיקר לבניית 

ארמונות בחול ואז הלכתי לרונן ודפקתי לו את הקופסה לתוך הראש, נדרשו 
 שתי מכות וכבר התחיל לרדת לו דם, 

כדי שמורן תספיק להתרשם למקרה שהיא פיספסה את דפקתי עוד פעמיים 
 הפעמיים הראשונות.

נעמי לקחה אותי לתוך הגן ולילי לקחה את רונן וחיכתה איתו מחוץ לגן שיבוא 
 מגן דוד. 

 עכשיו כבר השער של הגדר היה פתוח ובכל זאת לא היה לאן לברוח.
לי את הרגל, נעמי לא דיברה איתי, רק ניקתה לי את הפצע, שמה יוד, חבשה 

 כשסיימה היא פשוט ישבה מולי והסתכלה עלי שותה. 
יכולתי לשמוע את אבא של רונן צועק בחוץ "איפה הוא? איפה הילד?? תביאי 

 לפה את הילד מייד!!!" 
נעמי יצאה להרגיע אותו כי לילי כנראה הייתה היסטרית מדיי. אלעד ושחורי 

 ם.נכנסו לגן ואמרו שהראש של רונן התחלק לשניי
שחורי סיפר שאחת החברות של מורן סיפרה לכולם שבבוקר רונן הציק להם אז 

 מורן אמרה לו "לך תאכל נמלים יא נודניק" ומאז הוא מסתובב עצבני. 
 כאילו שלפני זה הוא הסתובב רגוע והשקה את הפרחים בגן.

הרגשתי אמיץ, גיבור, הרגשתי שהרגתי את המפלצת ואני יכול לעשות מה שבא 
 אמרתי לאלעד שיקרא למורן ושיתנו לי לדבר איתה רגע לבד.לי. 

מורן באה. אלעד נשאר בחוץ ושחורי יצא אחריו. היא ישבה לידי, שאלתי אותה 
 אם היא רוצה להיות חברה שלי. 

היא אמרה שהיא בחיים לא תהיה חברה של מטורף כמוני ושפתחתי לרונן את 
 הראש ועכשיו הראש שלו מחולק לשניים.

ובכיתי, זו   ונתתי לה סטירה, ואז היא בעטה לי בברך. ישבתי על הרצפהקמתי 
 מכות. שקיבלתי תה הפעם השנייה בחיי הקצריםהיי

 ידו השמאלית של ברוך
 

תורידי את המשקפיים, חזרתי וביקשתי עד שלבסוף היא הורידה, אפשר להבין 
נותן לו אותה, למה שצד א' יעשה משהו שמבקש ממנו צד ב' כאשר האחרון לא 

 סיבה. אפילו גרועה.
אבל לא יכולתי להגיד לה שבכל עשר שנותיי לא ראיתי ילדה יפה כזאת ושאני 

 רק רוצה לראות איך היא נראית בלי משקפיים,
קטן מלהכיל, לעומת זאת, של  10אוצר המילים במחסן המחמאות של ילד בן 

 גם. - 20גבר בשנות ה
החליפה את המשקפיים בעדשות,  אני יודע כי שנים עברו והיא כבר מזמן

 ומאחר שהזמנים השתנו ומשקפיים הפכו לאביזר סקסי
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עדין לא הצלחתי להגיד לה "תשימי את המשקפיים" אז חזרתי וביקשתי אבל 
 בלב.

 
מישהו הוציא חפיסת קלפים ומייד ניצלתי את ההזדמנות להרשים אותה בקסם 

 היחידי שידעתי אז.
עשיתי זאת ולמרות שרציתי להגיד להם מסביב כולם ביקשו שאגיד איך 

 שמעולם לא החזרתי את הקלף לתחתית החפיסה לא אמרתי כלום
שלא ינסו בטעות להרשים ככה ילדות אחרות. שומר על אופציות למקרה שזה 

 לא ילך בינינו ואני אצטרך לעשות את הקסם שלי על עוד כמה בנות.
 

כל אותם שנים נשארנו השנים עברו, היא גדלה והפכה לנערה יפהייפיה, 
 מיודדים אך לא אמרתי לה מה אני מרגיש.

פתאום נראה לי מוזר להגיד את זה אחרי כל כך הרבה שנים של היכרות, מה 
גם שכבר היה לה חבר במשך שנתיים ומהסיפורים עליו הבנתי שהוא לא יקבל 

 יפה את העובדה שעוד מישהו אוהב את החברה שלו. אבל מי כן.
 ישה אצל מנהלת בית הספר עם אבא שלי. פעם באתי לפג

ברוך, שאז עוד לא היה חבר שלה היה עם אמא שלו אצל המנהלת וכל מה 
שהצלחתי לשמוע זה את המנהלת צועקת עליהם כמה זה לא בסדר לנסות 

 לשרוף את בית הספר עם טרפנטין.
 כבר אז זיהיתי עליו שהוא בעייתי.

חברים כדי להגיד לה שאני אוהב בכל זאת בחרתי בתזמון הגרוע של היותם 
 אותה, פתאום זה פשוט יצא לי מהפה.

היא לא אמרה כלום, לא לי בכל אופן אבל מאוחר יותר קיבלתי שיחת טלפון 
זה ברוך, שמעתי על השטויות שאתה תקשיב לי טוב נפתלי, שהתנהלה כך "

שם מדבר ואני רוצה לדבר איתך, מאחורי בניין העירייה יש בית נטוש, תהיה 
 עוד חצי שעה".

הלכתי לחבר שגר באיזור וסיפרתי לו על המקרה, הוא אמר שברוך לא יעשה 
 כלום ושכולו דיבורים, 

 דיבורים זה טוב חשבתי, זה בדיוק מה שאמר שיעשה, אני הולך לשם.
 

הגעתי לבית הנטוש מאחורי בניין העירייה וראיתי את ברוך מתקדם מרחוק, 
 ן ושנגמור עם זה כבר חשבתי.למה הוא לא יכול להגיע בזמ

הלכנו יחד לתוך הבית וברוך הצמיד אותי לדלת מחסן או משהו כזה והתחיל 
 לצעוק כל מני דברים שאני לא זוכר כי הייתי מרוכז בידיים שלו,

ביד ימין סכין קפיצית עם להב באורך שמונה ס"מ בערך וביד שמאל אומנם רק 
 חמש אצבעות אבל קפוצות לאגרוף.

בי הרצון ללמוד דברים חדשים על כאב וזכרתי שאגרוף לפנים זה כואב  לא היה
כי בעבר כבר יצא לי לחטוף אגרוף לפנים אבל תמיד החזרתי וזה היה נגמר 

 בשלב מסויים.
 יד שמאל, בבקשה יד שמאל, שייתן עם יד שמאל התפללתי בראש.

 אין ספק, אגרוף לפנים זה כואב ולמזלי הוא הזכיר לי את זה, 
 כואב פי כמה כשאתה לא מחזיר אחד, או שלושה.  אך

 כואב, אבל מזה לעומת אהבה. 
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 תשימי את המשקפיים.

 
 

 איפה האפיקומן ?
 

 כשהייתי ילד היינו נוסעים כל המשפחה לסבא וסבתא בליל הסדר
  -ובין קושייה לחד גדיה התלחששנו כל הילדים בנושא שבשבילו התכנסנו 

 יותר משנתיים של ארוחות חג הפסח כדי להביןאיפה האפיקומן? לא לקח לנו 
שסבא אריה לא מתכוון לשנות את המיקום של האפיקומן, בכל שנה הוא היה 

 מונח על המיטה כשמעליו מגבת מטבח. , נמצא בחדר השינה שלו
מגבת מטבח בחדר שינה. זה נראה לנו לא קשור למקום מאחר והבית של סבא 

 וסבתא היה תמיד מסודר
יכולת למצוא כרית בכיור המטבח. אבל בפסח, הייתה מונחת  אף פעם לא

 מגבת בחדר השינה ומתחתיה אפיקומן.
ואנחנו, כנראה רצינו למשוך את ההנאה שבחיפושים אז היינו מחפשים את 

היינו ניגשים לחדר השינה, מרימים יחד את  האפיקומן בכל הבית ורק בסוף
 המגבת ומתפלאים כל פעם מחדש.

 אחד שטר של מאה שקלים.סבא נתן לכל 
, שלמדה איתי עוד מבית הספר היסודי לא קיבלה מסבא שלה כלום. איילת

 שיערתי שהוא היה מחביא את האפיקומן ממש טוב.
 

 איך זה שאתם לא ביחד? נשאלנו.
לק שחור. היינו קרובים אני הייתה גבוהה, בעלת עור בהיר ושיער ח איילת
ד מהימים שהיינו ילדים שנשארים לישון , ההורים שלנו היו חברים עוואיילת

 אחד אצל השנייה כשההורים הולכים להצגה. 
 היא ידעה עלי הכל, הכירה את כולי, הייתה קשובה לכל התלונות שלי

ושמחה כל פעם שהיה לי טוב, מסוג הבחורות שתפליץ לידן והן יגישו לך מצית, 
 או כל מטאפורה אחרת לאחלה של בחורה.

רצתי אליה, היא קיבלה אותי בידיים פרוסות לצדדים וחיוך, כשנפרדתי מתמר, 
 נתנה לי לשים עליה את הראש ולהתבכיין, להתבכיין ולהרגע.

 
 איך זה שאתם לא ביחד?

כשהייתי נכשל במבחן ומתחיל לקלל, קיללה גם היא. רעב? הכינה לי אוכל. 
 מדוכא? הצחיקה עד דמעות.

תי לה. התקשרה בוכה מהבסיס יחסיי ידידות הדדיים. מה שהיא רצתה נת
לא נותנים לי לצאת הביתה" אמרה. התקשרתי למפקד שלה ושיניתי נפתלי, "

"הבת שלי חייבת לחזור הביתה מייד" אמרתי לו,  -את קולי לסמכותי יותר 
"אמא שלה לא חשה בטוב ואני לא יכול להישאר איתה כל היום, מי יביא כסף 

 . והיא חזרה, מאושרת -הביתה? אתה?" 
 

 איך זה שאתם לא ביחד?
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כשתפסה את אורן עם אחרת, שבועיים לא יצאה מהבית. שבועיים לא יצאנו 
 מהבית יותר נכון. רק סרטים גלידה ופופקורן. 

 לשאלה "איך זה שאתם לא ביחד?" אף פעם לא ענינו, רק חייכנו חזרה לשואל.
שנינו נהנים לכולנו יש עוד הרבה אהבה להתנסות בה בעולם הזה ואני חושב ש

 מהחיפושים. 
 לקראת הסוף, אולי ניכנס לחדר השינה ונרים יחד את מגבת המטבח.

 

 
 .שלישית הזדמנות

 

 והיססת לרגע חשקת בה נערה אחורה מחזיר שאלוהים, בחיים רגעים יש
 .אלוהים לקראתך בא הוא, לגשת

 שזו או, וחזרה - עבדת בה במסעדה שקית הכחשש נזכרה ולפתע הלכה היא
 כי לידך ומתיישבת חוזרת היא אז מהאוטובוס לרדת צריכה היא בה התחנה לא

 וחוזרת הבר כיסא על נשאר שלה שהתיק מגלה שהיא או, לדלת קרוב אתה
 .שם ואתה אליו
 .קרה לא מעולם זה צימיקאו למני

 
 בגוף מסויימת רגישות לו ויש מאחר כך נקרא, צימיקאו, בקיצור או, צימיקאו מני

 .לקקאו תחליף המשמש חומר הוא" צימיקאו"ו, לשוקולד -
 . אהבה של גם כמו, אמיתי שוקולד של טעמו את ידע לא צימיקאו

 לשחק ואז הלשון על המתיקות את להרגיש כדי רק קטן ביס לקחת רצה תמיד
 .באהבה גם כמו, היסס תמיד אך, ניכייםהח על המומס השוקולד עם קצת
 כשאכל גילה הוא הזאת" אלרגיה"ה את יכ", ידע לא" להגיד נכון לא זה אולי

 ,לראשונה שוקולד
 מנעו ,שגברו הלב פעימות וקצב בצווארו והאדמומיות הלחיים התנפחות ךיא

 להתרכז יכל ולא טעם לא שמאז השוקולד של טעמו את לעומק לחוש ממנו
 .באהבה גם כמו, בטעמו

 
 .לים ילכוי כי והוחלט אקי חברו אצל צימיקאו ישב, אחד יום

 באמת לא, הספונטנית ההחלטה בגלל אך, לים קרובה הייתה אקי של דירתו
 אקי אז .התארגנות זו לים ללכת כי, לים ללכת כדי שדרוש מה כל את להם היה
, הגנה קרם, סדין עימו להביא כדי ,לביתו אופניו על נסע וצימיקאו החוף אל ירד

 .ומטקות, מים בקבוק
 ארוכים תלתלים .נערה פניו על לפהח ביתו לכיוון הרחוב במעלה כשעלה

 חטוף ומבט הצהריים כמו פרחונית שמלה, הבוקר של הקפה כמו ושחורים
, בשיחה מלפתוח בפחד מלווה מבט, אופניה עם אותו עוברת כשהיא ביניהם

 .כמובן הלילה כמו פחד
 החוף אל וירד הים של" התארגנות"ה את מביתו אסף, בנסיעה המשיך הוא אז

 , אקי לו חיכה שם
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 גם התמקמה, אקי התמקם בו מהמקום וחצי מטר, הצפוף בחוף וחצי מטר
 פנתה שלה הביטחון ובשיא, חבורתה עם יחד והפחד והשמלה התלתלים נערת

 .פניה על וחיוך" האורנים ברחוב עכשיו אותך ראיתי, היי" ואמרה צימיקאו אל
 שריםבע פעמים, ביום פעמים הבחורה אותה את ראה שצימיקאו העובדה
 לא והשתדל חיוך לה החזיר רק הוא, להגיב ממנו מנעה האחרונות הדקות
 הוא, כמטאפורה לא, לו התהפכה הבטן כל, אקי על, עליה, עצמו על להקיא
 והצלעות, בלבלב נדחקות הכליות, הכבד על עולים המעיים איך הרגיש ממש

 .חבורתה עם לשבת חזרה והיא. מתעקמות
 

 מנערת עינייו את הוריד לא אקי עם הים וףבח שישב השעתיים כל משך
 .ופחד הלשמ התלתלים

 שסובבה לפני לא ,ללכת והחלה שמלתה את שוב לבשה, קמה היא שלבסוף עד
 .ליבו את לחצו וריאותיו חייך צימיקאו", ביי" ואמרה ראשה את אליו

 כדי הטיילת אל והתקדמו, ואקי צימיקאו, הם גם קמו מכן לאחר שעה כרבע
 . לביתם סוענול האופניים את לקחת

 קיבל הוא אז, הנערה את שוב לראות צימיקאו אצל תקווה כל כשאבדה, כמקובל
 פנה הוא אז יקרו שלא יודע שאתה בדברים להתגאות קל הכי כי, האומץ את

 ואמר צימיקאו של העתיד חסרת ההתאהבות על לשמוע לו נמאס שכבר, לאקי
 אופניו את לחלץ מנת על והתכופף" שוב םהיו אותה פוגש אני, איתי האל אם" לו

 אופניו לכיוון הטיילת על צפונית מטרים עשרה הלך אקי .נקשרו אליו מהעמוד
 .שלו

 
 לקראתו באה היא והנה החוף את עזבה שהיא מהרגע דקות שלושים חלפו לא

 שהיו, אופניה לכיוון ופוסעת ונקייה טהורה כשהיא, החוף מקלחות מכיוון
 .הכפוף צימיקאו של לאופניו צמוד במנעול קשורות

. פחד-שמלה-תלתלים-ונערה, צימיקאו, אלוהים – שלושתם שם להם עמדו, וכך
 .צימיקאו גם. מילה הוציא לא, כהרגלו אלוהים

 
 

 זמן לחשוב
 

השעה הייתה תשע ורבע בבוקר, סך הכל ניצבתי לפני נסיעה של רבע שעה 
לעבור בקיוסק  חשבתית אז לי רק סיגריה אח הייתהלעבודה. על אופניים. 

  .הקרוב לפני העבודה, עליתי על האופניים ונסעתי לכיוון
 .הקיוסק ממש מעבר לכביש -עבור אותו אמעבר חציה, אני 

הצד השני של המדרכה הגיע מ ,לסוע לעבר מעבר החציה כשלפתע המשכתי
 .רוכב קטנוע שנכנס לי בגלגל האחורי

אולי כדאי להגיד או ש -תי שהתחת ץ על המעצור אם כי הרגשהספקתי ללחו
 .כבר לא נוגע בכסא - ישבן?

 .עפתי באוויר. חלומו של כל ילד
ברגעים הספורים שריחפתי באוויר אחרי שהקטנוע נכנס בי היה לי קצת זמן 

גשות או רק אני לא יודע אם המחשבה עליה התחילה עוד לפני ההתנ לחשוב,
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נכון בפעם האחרונה שניפגשנו אבל תהיתי בעיקר אם פעלתי איתה  ה,במהלכ
 .או שיכולתי לתת מעצמי קצת יותר

התבאסתי שהחיים לא עוברים לי מול העיניים כמו שכולם אומרים שקורה להם 
רציתי להיות שוב בכיתה ג'  כשהם ניצבים מול המוות, רציתי שהם יעברו,

 .ולהגיד לסטפן שאני שברתי לו את האף ושאני מתחרט
את כל הפרצוף וחבל שהסתפקתי בלשבור לו רק את  שיכולתי גם לשבור לו

 .האף
ראיתי את מעבר החציה חולף מתחתי. פס לבן. פס שחור. פס לבן. פס 

 ?שחור.פס לבן. לבן. לבן. רק לבן? למה הכל לבן
  

התיישבתי על הספסל היחיד שהיה באיזור, בדקתי שהכל במקום, הידיים, 
 .דה שאני מתהרגליים, הראש, הכל היה בסדר, חוץ מהעוב

לא. ו -שהתקדם אלי  ,אולי יותר 30היה כלום חוץ מבחור, בערך בן מסביב לא 
הוא לא הציג את עצמו רק שאל לשלומי ומדוע אני  ,א לא לבש בגדים לבניםהו

אמרתי לו שאני מרגיש די טוב, ושנכנס בי רוכב קטנוע. "מה זאת אומרת  כאן.
 .די טוב?", הוא שאל

י שן, אמרתי. "כולם אומרים את זה כשהם מגיעים אני חושב שמתנדנדת ל
פיות שיניים וגם אם כן אז אין לך מה לעשות פה  "אבל אין באמת לפה", אמר,

 "?אז תגיד לי איך אתה מרגיש עם הכסף.
 .נהרגתי במקום. איך אני מרגיש? אני מרגיש שיכלו לפחות לנסות להציל אותי

"מנסים להציל אותך ממש עכשיו"  איזו מן דרך זו למות, עברתי במעבר חציה.
סגר את  הוא אמר, ולא הוסיף כלום, רק סיים לרשום את כל מה שאמרתי,

כתוב בגדול על  -נפתלי שוורץ–הקלסר שלו מה שגרם לי לראות את שמי 
 .הכריכה, הסתובב והתחיל ללכת

רגע! צעקתי לו, כל זה שלי? "לא. כל זה שלי, כשיחליטו שאתה נכנס אני אתן 
 .ת זה, כבר לא יהיה לי בזה שימוש ולמען האמת גם לך לא" אמר ונעלםלך א

גם כל הלבן שהיה מסביבי נעלם ושוב הייתי ברחוב, על ספסל, האופניים מולי. 
  .הדלקתי את הסיגריה האחרונה שהייתה לי
 -לעבודה, אבל אני בטוח שהם יבינו השעה כבר תשע ועשרים ואני ודאי יאחר 

  ,זו הסיגריה האחרונה בכל מקרה ,או שלא?
 .עבור כי סיגריות זה מסוכן...אפשר למות מזהאבקיוסק אני כבר לא 

  
ברגעים הספורים שריחפתי באוויר אחרי שהקטנוע נכנס בי היה לי קצת זמן 

  .כמה מבאס זה הולך להיות..למות ככה לחשוב, 
פי ר את מעבר החציה, אומנם מהאוויר ולא מהיבשה כמצד אחד הספקתי לעבו

  ,שזה גם נחמד - שנהוג
אבל תמיד חשבתי שמעריץ מטורף ירה בי בפתח ביתי בזמן שאני חותם על 

 .או חזה של מישהי ציור תקליט או
  

 .נסה לתת מעצמי קצת יותראאולי הערב אני אפגש איתה שוב ו
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 איבוד
 

 / מתחילים מהתחלה 1פרק  -איבוד 
 על בתי חולים, ראיתי פעם תוכנית בטלוויזיה, מעין תוכנית 

 הראו שם איך מוציאים לב מתוך חזה של  אדם.
הרופא הוציא את הלב בעדינות, בהתחלה במלקחיים ואז בידיים שלו העביר 

את הלב לאחת האחיות שהניחה אותו בזהירות בכלי עשוי נירוסטה אשר עבר 
 חיטוי טרם התחיל התהליך.

קיק בגופה וכמו כולם לאחר מכן, אחות אחרת, לבושה בגדים האוטמים כל חל
פיה מכוסה פיסת בד, לקחה את הקערה והעבירה את הלב לצידנית מיוחדת 

 ממנה עלו אדי קור.
בהמשך, רכב קירור מיוחד ועליו שלושה פרמדיקים ונהג אך אף לא חולה אחד, 

 רק לב, ייסע למקום מבטחים, שם ישמר וייחקר לב האדם. 
 בכפפות של משי אני מניח.

יעלי לא הייתה רופאה ולכן היא אפילו לא הגיעה לחלק של קערת אך במציאות, 
 הנירוסטה, ועל רכב ממוגן מיוחד לעניינים כאלה אין בכלל מה לדבר.

היא תלשה בכוח את הלב שלי וקשרה אותו בקשר מאולתר לאגזוז של הטויוטה 
הכסופה של אבא שלה, ואז לקחה את הפניה לשביל החצץ ולחצה על דוושת 

 נדמה היה שרגלה עוד רגע ויוצאת מתחתית הרכב.הגז עד ש
מאחור ניתן היה לראות איך היא מתרחקת והלב שלי יחד איתה נשרט ומקפץ 
על שביל החצץ, כאשר מדי פעם היא בולמת על מנת לא לעבור במהירות על 

הבורות שהיו לאורך השביל שמא יקרה נזק לרכב, בכל פעם שבלמה במפתיע 
 צמה באחורי הרכב,הלב שלי היה נחבט בעו

כך היא המשיכה לדהור גם לאחר שהלב ניתק מהאגזוז ושכב שבור קרוע ופצוע 
 לצידי השביל.

נראה כאילו כל זה קרה מזמן, אבל זה מה שגרם לי לצאת מהבית באותו יום 
וכנראה שהוביל אותי לכאן, עכשיו אני עומד בכניסה, קצת קשה לראות מה 

את המקום ודלתות שער ברזל שחורות  קורה בפנים, חומה גבוהה מקיפה
 וגדולות ניצבות לפני ועליהן מוטבע באותיות גדולות ולבנות "איבוד". 

 אה, ואני לא לבד.
הבחורה לידי, שמה שירי והיא אמרה לי פעם שסיפור מתחילים מהתחלה ולא 

 מהאמצע. 
אז כך הכל התחיל, כמו כל אזרח למופת סיימתי את שירותי הצבאי המלא 

משוחרר טרי שחי את החלום בזכות  21מחורי הארץ, הייתי ילד בן  באחד
העובדה שרוב היום ישנתי, מדיי פעם נפשתי בעולם חודש פה חודש שם כי 

טיולים ארוכים הם ממש לא בשבילי. כשלא ישנתי העברתי את רוב הזמן עם 
 לשגל את כל מה שער באותו הרגע וזה תאסא ברוך, חבר טוב מילדות, בניסיונו

לא היה הרבה, בצפון הרחוק בכל זמן נתון יש אווירה דיי מנומנמת, לפחות 
במקום בו אנחנו גדלנו, אם להיות כנה, אסא הוא זה שרוב הזמן החליף 

בחורות, אני התעסקתי רק בלפלרטט כדי לשמור על הביטחון ולדעת שעוד קיים 
א והפכנו לזוג שוכב עם מישהי זה היה עם יעלי, הכרנו בצב יבי היצר, אם היית

רשמי כמה ימים לפני השיחרור שלי, היא חתמה קבע והמשיכה לקצונה 
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והחלטנו שעכשיו אנחנו יחד והיינו מתראים פעם בשבוע או שבועיים כשהייתה 
 יוצאת והייתי נוסע אליה לצפון היותר רחוק.

לאחר שנתיים של עבודות מזדמנות ובחורות מזדמנות וריבים מזדמנים עם 
ושא מחייה, כסף, אוכל ולעזאזל "תעשה עם עצמך משהו" אסא הגיע ההורים בנ

עם הברקה שנעבור לעיר הגדולה "ונזיין בקילו" לדבריו. "אתה מזיין אני רק 
מתעניין" אמרתי לו. תירצתי לעצמי שיעלי בדיוק משתחררת וטסה וגם ככה אין 

מה לעשות פה אבל האמת, הייתי הולך אחרי אסא גם אם היה מציע את 
בנגלדש. אסא הוא בחור מאד כריזמטי, בכלל היה מאד קשה לסרב לו, לנשים 

במיוחד, הוא בחור יפה עם שיער חלק ארוך אך לא מדיי, גוף בריא ושרירי 
במידה, חיוך שגורם לך להסכים עם כל מה שיגיד ולשון חדה כל כך שאם היה 

יכול להשתמש  וצה, היהכועס עליך היה יכול לדקור אותך במילים, אך אם היה ר
כמו שבחורה משתמשת בציפורניה על גבך כדי להנעים את שנתך,  בה, בלשון,

 ככה חדה הייתה וככה ידע להשתמש בה.
 

 / יש עם מה לעבוד. 2פרק  –איבוד 
אני ואסא התחלנו לחפש את הדירה המיוחלת בתל אביב, נסענו שלוש או ארבע 

ובן היו נוראיות, מבולגנות, פעמים בשבוע ברכבת לעיר והסתכלנו על דירות, ר
מלוכלכות, שבורות, סדוקות, היו נראות כאילו הרגע פרצו אליהן והיינו בורחים 
משם בטרם יאשימו אותנו בפריצה. והמחירים, המחירים היו שוד בפני עצמו, 

זה לקח לנו חצי שנה אבל בסוף מצאנו את האחת שתאכלס את שנינו, היו בה 
בח קטנטן וסלון פצפון ושירותים ומקלחת ש... בואו חדרים גדולים ומזגנים ומט

ו הזמן. נגיד שיכולנו להשתמש בשירותים אבל גם להשתמש במקלחת באות
וביום שעברנו לעיר הגדולה הגיעו החברים לעזור,  הדירה הייתה צפופה מאוד

אשכרה עזבו את כל עיסוקיהם, מי בנשים ומי בלימודי משפטים או הכלכלה או 
חשובים האלה שאנשים מחליטים לעשות "כאילו שנגמרו הנשים כל הדברים ה

ובאו איתנו להעמיס ציוד, טלוויזיות, שולחנות,  -ככה אסא היה אומר  –בעולם" 
 ארונות, מדפים, ספות, מיטות ועוד ועוד והכל פעמיים.

אסא,עם הכאבים שהתחילו לו בברך תפקד בעיקר כנערת מים בהפקה גדולה 
ותנו במים עד שאילן צעק לו שאם הוא כבר מוזג אז ולא הפסיק להשקות א

לפחות שזה יהיה בירה, אז אסא יצא וחזר אחרי עשר דקות עם שמונה שישיות 
 קפואות מהסופר שהיה לנו ליד הבית החדש. כולנו עשינו הפסקה ושתינו, 
רק אסא ישב עם בקבוק קפוא צמוד לברך שבשלב הזה נראה היה שהיא 

 ברך. בעצמה כבר גידלה עוד
סיימנו להרכיב את הכל וסיימנו לשתות את כל מה שהיה נוזלי ותוסס, בעל 
הדירה הגיע בערב עם חוזה עשרת הדפים שלו, החברים הבינו את הרמז 
והחלו מתפזרים איש איש לביתו, הודנו להם והתיישבנו לקרוא את חוברת 

ינו שזה הדפים שבעל הדירה קרא לה חוזה. חתמנו בלב כבד על הדבר הזה, רצ
יהיה מאחורינו ונוכל לסיים עם היום הארוך הזה, נפרדנו גם מבעל הדירה 

ונשכבנו על הספה החדשה ישנה בסלון. חדשה בשבילנו אבל ישנה ומרופטת 
בשביל כל אחד אחר. ואז אסא התעלף. לא גיליתי זאת מייד, התעוררתי בעצמי 

 א לחדר השינה שלו.רק אחרי שעתיים וניסיתי להעיר אותו כדי שיעבור גם הו
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ראשו שמוט הצידה והוא אינו מגיב לי או לסטירות שנתתי לו, נבהלתי, התעשתי 
והתקשרתי למכבי האש, הם אמרו לי שהם מכבי האש ושאני ארגע מייד 

 ואתקשר למגן דוד אדום וכך עשיתי.
כשהאמבולנס הגיע אסא כבר היה ער, הפרמדיקים שאלו כל מני שאלות ונסענו 

החולים. לא משהו דרמטי, ישבנו שנינו מקדימה ובלי צ'קלקות יחד לבית 
ועניינים, ההורים של אסא הגיעו כמה שעות אחרינו וכל החברים שכבר חזרו 

לצפון היו בבוקר שוב בתל אביב איתנו בבית החולים, ישבנו כולנו וחיכינו 
שמישהו יסביר לנו מה קורה, אחרי כמה שעות דלת חדרו של אסא נפתחה, 

יצאה במהירות כשהיא בוכה והלכה הצידה, אבא של אסא דוחף אלינו  אמו
בכסא הגלגלים את אסא, אנחנו קמים. אסא זוקף את ראשו, עובר במבטו על 

עינינו, אבא שלו הולך להרגיע את האמא, כאילו מתחמק מלשמוע שוב את 
 סרטן. כולנו שתקנו. –הבשורה, ואז אסא נעצר במבטו עלי ואמר לנו 

מתחיל לספר איך דודה שלו ואחות של דודה שלו ולסבתא של הסבתא בז'רנו 
של הדודה שלו, לכולם היה סרטן וכולם יצאו מזה ושעם הטיפולים של היום 

 והצוות הרפואי ושזה לא מה שהיה פעם ו... אסא קטע אותו.
הגידול שהתפתח בברך והוא מסתובב איתו כבר משהו כמו חודש, שלח גרורות 

 בד ושעם הטיפולים והכל הרופאים נותנים לו חודשים ספורים,ללבלב וקצת לכ
ואמא שלו שרחוקה מאיתנו צועקת על אבא שלו "מזה הרופאים נותנים לו? מי 

הם שיתנו לו?מה הם אלוהים מזה הם נותנים לו, הם לוקחים לי אותו הם 
לוקחים לי אותו..." אסא שבר את המתח ושלח לי קריצה ואמר לנו "נו מילא.. 

איתם את האחיות פה? יש עם מה לעבוד" וצחקנו והלכנו כולנו יחד למחלקה ר
בו בתקופה  רהאונקולוגית והאחות הראתה לנו את חדר הטיפולים שאסא יישא

הקרובה, איצ'ה חזר מהאוטו עם גיטרה וככה ישבנו לתוך הלילה, מנגנים 
ת וצוחקים ושרים שירים ביחד עם כל מטופלי המחלקה האונקולוגית בבי

 החולים. 
 שוב התפזרנו איש לביתו.

 
 / הגיע הזמן שתחפש 3פרק  -איבוד 

חזרתי לבית החדש ולמרות שהוא היה מלא בארגזים ורהיטים חדשים הוא 
הרגיש לי ריק, פתאום הבנתי כמה אסא היה ממלא אותו בעצמו ובצחוק שלו לו 

א ואת רק הייתה ניתנת לו ההזדמנות. דחפתי ארגזים אחרונים לחדר של אס
אלה עם שמי עליהם דחפתי לחדרי, סידרתי קצת את חלל הבית, התיישבתי על 
הספה והתקשרתי לבז'ה, הוא כבר הגיע הבייתה, הוא היה מאד אופטימי לגבי 

החדשות שאסא סיפר לנו הערב, ניסיתי להיות אופטימי גם אני וסיכמנו את 
שניתקנו כמו  השיחה ככה שאין סיכוי שמשהו רע באמת הולך לקרות. ברגע

משום מקום פרץ של דמעות ובכי התחיל, כל נסיונות ההדחקה בעזרת סידור 
הבית לא עזרו. נשברתי. קמתי לשתות כוס מים ולשטוף פנים והלכתי לפרק את 

 הארגזים בחדר, הסתכלתי עליהם, התעייפתי, הלכתי לישון.
ציורים, למחרת בבוקר קמתי ופתחתי את הארגז הראשון, זה היה הארגז של ה

התוכנית שלי הייתה שאם אני כבר עובר לתל אביב, אני אקח איתי את כל 
הציורים והאיורים והסקיצות והרשימות ואנסה להתפרנס מזה, אולי למכור 

אותם, אולי למכור יצירות שאצייר כאן, אולי להכיר אנשים ולפתוח איזו גלריה 
 משותפת,
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ה בהודו, היא בטוח ציירה שם ויעלי, היא צריכה לחזור עוד מעט מהטיול של
המון וכשהיא תחזור נוכל לעשות משהו ביחד אם רק אשכנע אותה לעבור לתל 

 אביב,
וכאן יש חדר פנוי, היא תוכל להיכנס במקום אסא עד שנמצא דירה ביחד אני 

 ויעלי שלי.
אסא. לעזאזל. שחכתי שאסא בבית החולים. מה עובר עלי? קיפלתי את 

התלבשתי ויצאתי שוב לבית החולים. ההורים שלו היו  הציורים חזרה לארגז,
שם ונראו מותשים, אמא שלו הייתה לבנה לגמרי ועיניה נפוחות מבכי, חיבקתי 

אותה אבל לא הרגשתי שהיא מגיבה אליי, אבא שלו לחץ לי את היד והיה נראה 
הרבה יותר רציני מהאבא השטותניק של אסא שהיינו רגילים אליו. מעולם לא 

לי ככה את היד, תמיד היה אומר שלום עם איזו צ'פחה לעורף או ליטוף לחץ 
 אבהי בפנים. והחבר'ה כבר שם, לא כולם אבל רובם, ואסא שוכב במיטה וישן,

הוא היה אחרי ניתוח והיה מפוצץ ממורפיום ומשככי כאבים, הגידול שבברך 
ים הוסר אבל מתברר שרק בחלקו והרקמה שעוטפת אותו כנראה עדיין בפנ

ועדין נגועה בחלקים מהגידול ועוד כל מני דברים שלא הבנתי מההסבר של 
 בז'ה. אבל מחכים לתשובות המעבדה הסופיות.

 אחר הצהריים חזרנו כולנו הביתה.
נכנסתי לחדר שלי והחלטתי שאני לא יוצא ממנו עד שאני לא מפרק את כל 

הכל בפינת החדר הארגזים, את ארגזי הציורים והציוד השארתי לסוף, סידרתי 
שהשארתי בכוונה לטובת קן הציור ומעמד הציורים והחלטתי שאצא מהבית 

 לחפש עבודה.
השעה הייתה שבע בערב והמקום היחיד שנראה פתוח בקרבת הבית היה חנות 

 האופניים שכבר יצא לי לבקר בה כשניפחתי את הגלגלים באופניי.
מחפש עובדים, הוא שאל  נכנסתי, אמרתי שלום לשאול המוכר ושאלתי אם הוא

אם יש לי רקע בתיקון אופניים ואמרתי שאני יודע לתקן פנצ'ר, מבחינתו זה 
הספיק. עליי להתייצב למחרת בשעה שמונה בבוקר וללמוד את שאר הדברים 

 שכרוכים בטיפול תיקון ומכירה של אופניים.
מנית כזו הנחתי שזה יהיה נחמד לעבוד ליד הבית ועוד בחנות אופניים, עבודה ז

 עד שאתחיל למכור את הציורים. וכך עשיתי. חוץ מעניין הציורים.
את החודשים שעברו מאז שעברתי לתל אביב העברתי בבקרים בחנות 

האופניים של שאול, ובערבים בבית החולים ליד מיטתו של אסא, לפעמים גם 
 נשארתי לישון על הכסא שלידו ומשם נסעתי באופניים לחנות האופניים.

א היה רוב הזמן בבית החולים וכשהיה משתחרר משם לעיתים רחוקות בין אס
הטיפולים, היה חוזר לדירה של דודתו בגבעתיים, שם הייתה מתגוררת גם אמו. 

אני לא העלתי מעולם את נושא הדירה המשותפת שלנו אבל לילה אחד בבית 
על בלילה כדי לעשות פיפי, הוא התיישב  2החולים, אסא התעורר בערך ב

המיטה, אני רכנתי לעברו, ביד אחת שלו הוא נשען על הכתף שלי, ביד השנייה 
הוא הוריד את מכנסיו תוך שהוא יושב על המיטה וככה הוא עשה פיפי לתוך 

שהחזקתי בידי הפנויה. הוא סיים, הסתכל  -משפך פלסטיק ביתחולימי שכזה 
שיכנס במקומי"  עלי ואמר "אתה יודע... אני חושב שהגיע הזמן שתחפש שותף

 ומאז לא דיברנו על זה לעולם.
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 / בוא לבית החולים 4פרק  –איבוד 
ביום שנכנסנו לדירה, אסא ואני, שטפתי את כל הבית כמו שלא שטפתי מימיי. 

מאז עברו כבר ארבעה חודשים, פרסמתי את החדר להשכרה והגיעו כמה 
תי בבית החולים אנשים לראותו אך הבעיה הייתה שרוב הזמן עבדתי או שהיי

או שסתם התעצלתי כי עייפתי מסגנון החיים הזה והדירה נראתה בערך כמו 
הדירות שאני ואסא ברחנו מהם, מה שגרם לכל השותפים הפוטנציאלים לברוח 

 גם הם.
יצא כך שאני משלם על דירת שני חדרים חשבונות כשבעצם רוב הזמן אני ישן 

יק אותי בעיר זו הקרבה לאסא, בבית החולים ליד אסא והדבר היחיד שמחז
התשוקה למכירת הציורים, והציפייה ליעלי שאוטוטו תחזור מהודו ותעבור לגור 

 איתי בתל אביב.
יעלי, רק מלהגות את שמה יש לי צמרמורות בכל הגוף, אני לא יודע איך 

להתחיל לתאר אותה בכלל, את החיצוניות או הפנימיות והאם זה מה שהיא 
 תי בה, בכל מקרה, ראיתי בה את אהבת חיי.באמת או מה שראי

היא הייתה האישה הכי יפה שראיתי בחיי, הכי יפה שחלקה איתי מיטה, הכי 
יפה שראתה אותי וקיבלה אותי והייתה שלי. היא אהבה אותי. אלוהים יודע 

תביט  אין סיבה אחרת שבחורה כל כך יפה למה, הרי הוא עצמו אירגן את זה,
אתם מאמינים שאלוהים עושה ניסים, תאמינו שגם לשטן  לכיוון שלי, אבל אם

 יש תרגיל או שניים בשרוול.
אז יעלי, היא הייתה גבוהה, שזופה, שערה היה חום בהיר לכיוון הבלונדיני, 
חיוכה היה מלא בשיניים, היא הייתה דקיקה והתהלכה כנסיכה, היא הייתה 

חוש הומור מדויק והיא מעניינת, היא הייתה מתעניינת, היה לה צחוק מדבק ו
הייתה טובה וחמה ואימהית, והיא הייתה אמנית, היא ציירה דמיונות וציירה 

שירים וסיפורים ומחשבות והיא הייתה קצינה אבל לא להרבה זמן, כמעט 
שנתיים, כי הציעו לה הרבה כסף בתפקיד החדש וזה נשמע לה עדיף על 

ומשם המשיכה לנפאל  מלצרות, ואחר כך היא השתחררה ואז טסה לתאילנד
ועכשיו היא בהודו, כבר חצי שנה שהיא שולחת לי מייל בערך פעם בחודש 
ומספרת לי כל מני חוויות, אבל לא קיבלתי ממנה כלום כבר כמה חודשים 

והאמת עם כל המעבר והדירה ואסא, גם לא שמתי לב לזה כל כך, אבל עכשיו 
 ספר ולשתף ולדבר.היא הודיעה שעוד חודש היא בארץ ושיש לה מלא ל

חג פורים בפתח, מלא ילדים קטנים מסתובבים ברחוב מחופשים לכל מיני 
גיבורי ילדות עכשיויים, כבר כמה ימים שהם מסתובבים ככה וגם שאול ביקש 

שאגיע לחנות מחופש או מאובזר, הגעתי קאובוי. סגרנו מוקדם את חנות 
הוא לא אוהב את כל האופניים כי אין באמת עבודה בחג הזה ושאול אמר ש

ירים עם צב נינג'ה או מלכת הכוכבים, אז תמיד מקח על מחהרעיון של להת
 בפורים הוא סוגר מוקדם.

באחת בצהריים כבר הייתי בדירה, בתיבת הדואר חיכה לי מכתב התראה 
אחרון מחברת החשמל שמודיע לי על ניתוק החל מיום המחרת. מייל מיעלי 

לושה ימים הרגיע אותי קצת. החלטתי לשטוף שהודיעה שהיא נוחתת בעוד ש
את הבית באופן יסודי לקראת בואה ועדיף עכשיו לפני שיתחיל להחשיך לזמן 

 רב, כי אין מצב לשלם את החוב בקרוב.
הסטנדרטי של הרצפה, ניקיתי אבק מכל הרהיטים בבית, ניקיתי  ןמעבר לניקיו

אתי את תכולת המקרר מראות, ניקיתי חלונות ותריסים, לעזאזל, אפילו הוצ
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הלכתי לחדר הריק  עתיים הייתי ספוג זיעה ועייף מת.וניקיתי גם אותו. אחרי ש
של אסא, כל חפציו ארגזיו ורהיטיו כבר הוחזרו לבית הוריו עם הטנדר של בז'ה 

לפני חודשיים, נשכבתי על רצפת החדר הריק ובהיתי בתקרה נושם נשימות 
יהיה לי אחרי המקלחת, כמה אני מתגעגע  עמוקות ונח, חושב לעצמי איזה כיף

ליעלי, כמה אני מתגעגע להתקלח עם יעלי, כמה מצחיק יהיה להתקלח 
במקלחת הקטנה הזו של הדירה ביחד עם יעלי. בבית של ההורים שלה בצפון 

יש אמבטיה ויש יותר מקום לשנינו יחד, אבל זה לא באמת אמור לשנות לנו 
נחנו הופכים להיות גוף אחד, וגוף אחד יכול משהו, אחרי שתי דקות במקלחת א

 להסתדר גם במקלחת הקטנה של הדירה, צלצול הנייד מנער אותי מהמחשבות.
זה לא היה פורים גשום במיוחד והשמיים לא היו סוערים, היה יום בהיר יחסית 
וילדים התרוצצו בחוץ בתחפושות, חוזרים מבתי הספר והגנים בשעת צהריים 

ם בקפצונים ומרעישים, אם כי רעש חיובי כזה של שמחת ילדים, ומצחקקים ויורי
שעשיתי עכשיו  ןושובבות נעורים, עניתי לטלפון שמח ומלא אדרנלין מהניקיו

בדירה לקראת בואה של יעלי ועל הצג הופיע תומר בז'רנו, "אה בז'ה, מה 
 קורה?", דממה. קמתי מרצפת החדר "בז'ה? מה הולך אנ'לא שומע אותך",

נשמע חונק דמעה מהצד השני של הקו, כיחכח בגרונו כדי להיות בטוח  בז'ה
שאשמע אותו הכי טוב שאפשר ואמר "אסא, אסא... בוא לבית החולים נפתלי. 

 אסא הוא... אסא מת." 
 

 / כמה היא אוהבת 5פרק  –איבוד 
הגעתי לבית החולים כעבור רבע שעה, זרקתי את האופניים מחוץ לשער על 

הקרובים למדרכה ורצתי לכיוון המחלקה של אסא, אני זוכר הכל אחד הברזלים 
במעורפל, זוכר את אביו מתייפח בזרועות אחיו הגדול של אסא, אני זוכר את 
אחותו הקטנה של אסא יושבת על הרצפה שעונה על ברכיה וראשה בין ידיה, 

אני זוכר את אמו של אסא יושבת על אחד מספסלי ההמתנה וקוראת פרקי 
ם כמו שעשתה בחצי השנה האחרונה, מסרבת להאמין וממשיכה תהילי

להתפלל לבריאותו. עמדתי שם ולא הצלחתי להזיל דמעה, המוח לא הצליח 
לעכל את המצב החדש. בז'ה יצא מחדרו של אסא וחיבק אותי ושנינו בכינו, 
לאט לאט התחילו לטפטף פנימה חברים ומשפחה ומבעד לחלון אפשר היה 

 רפי וגשם שהתחיל זה עתה לרדת.לראות פורים חו
נכנסנו כולנו לחדרו של אסא, עמדנו מעל מיטתו והבטנו בו, עיניו היו פתוחות 

בין החיים יותר, שרירי גופו  א מסתכל עלינו אך הוא כבר לא היהונראה כאילו הו
החלו להרפות ועיניו נעצמו לפתע באיטיות, הוא נראה שליו, שנים אחר כך בז'ה 

שחשבתי שהוא נראה שליו כאשר מת. התיישבנו על הכיסאות יצרח עלי על 
 בחדרו של אסא ושתקנו מספר דקות, לבסוף יצאנו חזרה למסדרון המחלקה.

 –לי בראש, אסא מת, יעלי צריכה לחזור, האופניים  הרבה מחשבות התרוצצו
מישהו בטח כבר לקח אותם, מה אומרים להורים של אסא, ללחוץ  לאביו את 

ק אותו, צריך לקחת חופש מהעבודה, צריך להתקשר לשאול אבל היד או לחב
מתי, ואסא, אנחנו חברים מכיתה א', כל החוויות שחווינו יחד, מתבלגנות עם כל 

הסידורים. עם ההורים שלי לא דיברתי כבר כמה חודשים בגלל ריב מטופש, 
 ית.לשבעה של אסא אצטרך לישון איפשהו, אני אשן בבצפונה ואם אני חוזר 

 האם יקבלו את זה?
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אסא מת, הם יהיו חייבים לקבל את זה, לשים את האגו בצד ולתת לבן שלהם 
 את המיטה שלו בחזרה רק לשבוע.

ההורים של אסא גרושים כבר כמה שנים, אסא  ואמו גרו בחצי השנה האחרונה 
בגבעתיים בדירה של  דודתו, אחות אימו, גרושה גם היא, ולכן אסא טופל בבית 

 איכילוב בתל אביב. החולים
עכשיו, נוצר מעין ויכוח לא נעים בבית החולים היכן תתקיים השבעה, אבא שלו 

רצה שהיא תהיה בביתו בצפון, במקום בו  גדל אסא, ואמו רצתה שזה יהיה 
שהעביר את התקופה האחרונה בחייו, אביו ציין בציניות  היכןאצלה בגבעתיים, 

יר פה בבית החולים אז למה שלא נשב שאת התקופה האחרונה בחייו הוא העב
שבעה במחלקה האונקולוגית, ואמו בכתה שוב. לבסוף חזרנו מהלוויה ונסענו 
לגבעתיים. בז'ה הרכיב אותי על האופנוע שלו. את האופניים שלי מישהו כבר 

הרגשתי הקלה עם העובדה שאיני צריך לעמוד  גנב מזמן. לא היה אכפת לי.
הם בעיניים ולבקש את החדר שלי בחזרה. אני לא מול ההורים שלי להסתכל ל

יודע, אך האמת שהתחלתי להרגיש יותר ויותר אדיש לסביבה, היינו אצל דודה 
של אסא עם כל משפחתו עד הערב, ידעתי שאין לי אופניים, ידעתי שאין לי 

חשמל, ידעתי שבחודשיים האחרונים הצ'קים שלי לבעל הדירה חזרו, ידעתי 
כי שאול אמר שזו תקופה של אחרי חג והוא יהיה  לחזור אליהשאין לי עבודה 

חייב להביא מישהו במקומי לחנות האופניים בזמן שאיעדר בשבעה ולכן הביא 
 את האחיין שלו, רמז לכך שהסתיימו דרכנו. 

רציתי לעבור את השבוע הזה ולמצוא עבודה חדשה ולסגור את כל החובות, 
 יים. יעלי נחתה.אבל אפילו את השבוע לא הצלחתי לס

 
בז'ה הקפיץ אותי לתחנת הרכבת ומשם נסעתי לשדה התעופה, לא סיפרתי 

ליעלי שאסא מת, זה לא התאים לספר לה במייל, מה גם שהם היו קרובים והיא 
אהבה אותו מאד, בכלל היא אוהבת את כל החברים שלי. אמרתי לבז'ה שאני 

 יים.אקבל את פניה ובטח היא תחזור איתי לכאן, לגבעת
חיכיתי וחיכיתי באולם קבלת הפנים, נמלים נמלים יצאו משם אנשים ורצו אל 
קרוביהם, ורק יעלי שלי, צצה פתאום משום מקום, לא רצה ולא זזה, עומדת 

רצתי אליה בין   במקום ומחפשת במבטה דמות מוכרת עד שעיניה נתקלו בשלי,
נו ללכת, היה לי לקחתי את התרמיל שלה והתחל ,ההמון, התחבקנו כמה דקות

כל כך הרבה מה לספר לה, על אסא כמובן ושכדאי שנמשיך מפה חזרה 
לשבעה, ועל תל אביב, על שאול מחנות האופניים שהיה איש מצחיק, על 

 התוכניות שלה והתוכניות שלי לגביה. לגבינו.
יעלי הציעה שנשב לשתות קפה ולהסדיר את הנשימה באחד מבתי הקפה 

 בנו.בשדה התעופה. התייש
יעלי התחילה לספר כמה היא אוהבת אותי והתגעגעה אלי ולכולם והודתה על 

המיילים המשעשעים ששלחתי לה ובכלל הייתה מאד מפרגנת, וכשיעלי 
א ב ל  גדול צריך להגיע. והוא הגיע. הרבה לפני  -מפרגנת זה אומר ש 

 שהוצאתי משפט ענייני אחד מהפה.
 

 / לאן אתה הולך? 6פרק  –איבוד 
, היא הכירה בתאילנד איילהסיפרתי לך שלפני חצי שנה הפסקתי לטייל עם "

בחור מארגנטינה, ראול" יעלי החלה מספרת. כן כן עם השיער הארוך, זיהיתי 
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אותו מהתמונות. "כן הוא" אז מה, היא המשיכה לטייל איתו? הם אוהבים, 
רה, "אני בתחילת דרכם, אני מקווה שלא רבתן בגלל זה. "לא בדיוק" היא אמ

המשכתי לטייל איתו, אני מצטערת תולי לא סיפרתי לך כי חשבתי שזו סתם 
התרגשות של הטיול ולא ידעתי מה קורה" דממתי. או קיי, ונגיד שהיא מעדה 

בטיול ורבה עם חברה טובה שלה, למה היא מספרת לי על זה עכשיו? חשבתי 
אנחנו נעבור לצפון  לעצמי, מה היא מנסה להגיד?. "הוא בא לארץ בעוד חודש,

לקיבוץ ליד ההורים שלי אני מצטערת תולי..." אל תגידי לי תולי! קמתי ללכת 
חיכיתי! נשמתי עמוק, פתאום כבר לא רציתי  שמונה חודשים -והיא: "חכה רגע" 

היא קמה לחבק אותי, נשמתי עמוק שוב, בואי  לספר לה כלום, סערתי כולי,
ה לדבר על זה רגע?" מה יש עוד  לאמר?, אעזור לך עם הדברים. "אתה לא רוצ

מילמלתי והתחלתי ללכת עם התרמיל שלה לכיוון היציאה לרכבת, "חכה רגע, 
ההורים שלי השאירו את האוטו פה בחנייה, הם טסו אתמול לבולגריה" 

התפללתי שמישהו מצא את המפתחות שהוריה השאירו לה על הגלגל הימני 
טריק המטופש הזה והחליט לגנוב לה את של האוטו, שעוד מישהו מכיר את ה

הרכב. האוטו היה שם. גם המפתחות. אמרתי לה שאני לא מעוניין לדבר כרגע, 
היא הציעה שניסע יחד אבל השתמשתי בתירוץ הכי מטומטם שהיה לי באותו 
הרגע, לא, אמרתי, יש לי כרטיס הלוך חזור ברכבת. זרקתי את התרמיל שלה 

לאוטו בלי להתווכח. הסתכלתי עליה מתרחקת עם  במושב האחורי. היא נכנסה
, בנמל התעופה נערכו שיפוצים והיה עליה לפנות הטויוטה הכסופה של אביה

לשביל החצץ, המשכתי לעמוד שם עד שליבי ניתק מאגזוז הרכב ונשאר חבול 
 .בצד השביל

בדרך לרכבת עברתי שוב דרך אולם הנוסעים, עברה בי מחשבה לטוס כל עוד 
, הסתכלתי על לוח הטיסות, לא היה עלי דרכון ואין לי כסף. הלכתי אני פה

 לרכבת.
 ירדתי בתל אביב והלכתי ברגל לדירה, בז'ה התקשר כמה פעמים. לא עניתי.

לקרב, הוא אמר לי  דירה חיכה בחוץ ונראה דרוך ומוכןהגעתי לדירה, בעל ה
אי  –עליו "שלום אדון נפתלי, אתה ודאי יודע שעל פי החוזה שאתה חתום 

תשלום משמעותו יציאתך מהדירה?" תן לי שעתיים, עניתי לו, והמשכתי לחלוף 
על פניו ועל פיו הפעור, המפתחות יחכו לך בתיבת הדואר צעקתי ונכנסתי 

 פנימה.
על השידה במטבח עמד בקבוק וויסקי שהחבר'ה הביאו כשרק עברנו לדירה, 

 תו. ו בדיוק היה הזמן המתאים ביותר לפתוח אויעכש
ישבתי בסלון ומזגתי קצת לכוס, אחר כך מזגתי אליה שוב ואז הכוס נראתה לי 

 מיותרת  ופשוט שתיתי ישר מהבקבוק, אני רווק ומותר לי.
נזכרתי, אסא לא שם. יעלי בודאי  רציתי לנסוע לאסא אבל כשחשבתי על זה,

 שמעה את שקרה. אז יעלי שם, אסא לא. אני לא חוזר לשבעה.
נתיים של תחילת התאזרחותי מהצבא, העברנו את הזמן במשחקי אני נזכר בש

פוקר עם כל מיני אנשים מהשכונה ופעם אחת המצב נהיה קצת מסובך אז, 
קצת קשה להגיד את זה, פתחתי את הארנקים של ההורים ולקחתי משניהם 

שקל שהייתי צריך להחזיר באותו רגע, הם לא אהבו את זה,  1400יחד 
השטויות שעשיתי בתור ילד, לא  לרשימה השחורה של כלנתם זה נכנס מבחי

הייתה דרך חזרה, ועכשיו אני יושב פה בסלון בתל אביב, אני לא חוזר לשבעה 
 ולא חוזר להורים. מילים רבות וקשות נאמרו שם ביום שזה התפוצץ ביננו.
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הוצאתי מתחת למיטה תיק די גדול שהיה אמור לשמש אותי למכון הכושר 
ירשם אליו עם אסא, זרקתי פנימה תחתונים, גרביים, שלוש שתיכננתי לה

חולצות, מכנסיים ארוכים ונעליים והשארתי אותו פתוח על המיטה. הסתכלתי 
  על הציורים שלי, הכל נראה לי פתאום כל כך מכוער, איך בכלל הגעתי לזה?
רק בגלל יעל התחלתי לצייר, רציתי להתקרב אליה ולכן, קראתי ספרים על 

ת ועל צבעים וקניתי בדי קנבס ומכחולים, את קן הציור היא הביאה לי, אמנו
 יצאתי החוצה, והנחתי אותם בתוך הפח. במתנה. הרמתי את כל הציורים בידיי,

 בעל הדירה, מר סימון, עדין עמד שם ודיבר עם אחת השכנות,  התעלמתי.
 מיטה.חזרתי לדירה, לקחתי עוד לגימה מהבקבוק וזרקתי אותו לתיק שעל ה

אני צריך להפסיק לשתות ולחשוב מה אני עושה עם כל הדברים, כל תכולת 
הדירה. רצתי לשירותים להקיא והצלחתי להגיע עד הסלון לפני שפרצו מפלי 
קיא מגרוני, חשבתי לנקות את זה אבל לא היה לי הרבה זמן וזה נראה כמו 

 , באמת יקר החרא הזה.נה נחמדה להשאיר למר סימון היקרמת
חת כיור של שיכורים טפתי את הפנים ואת הראש עם מים וסבון, מעין מקלש

שיחות שלא נענו מבז'ה, התקשרתי אליו  8על צג הנייד היו  בשעת צהריים.
נה" אני "איפה אתה נפתול? חסר לנו אחד למניין, בחייאת, זו שבעה תבואו ה

 "כך ישר הנה אחרהטיסה מתעכבת? טוב תבואו לא עם יעלי פה, אמרתי, "
כאילו שאני לא יודע שזו  –תקשיב רגע בז'ה, ניסיתי לעצור את פרץ  דיבורו 

, אז תתפקס לצאת מפה לתמיד וזקוק לעזרה שלך חייב, שבעה. אני בבית בז'ה
רגע, תעבור מפה בערב עם הטנדר ותעמיס כל מה שאתה יכול, שום דבר לא 

הזה כלום, אז כל "היקר"  סימוןבאמת חשוב, אבל אני לא רוצה להשאיר למר 
מה שאתה מצליח להעמיס תעמיס, תשאיר פה את המיטה והארון והדברים 
הכבדים שים אצלך במקלט ואני אבוא לאסוף אותם עוד כמה ימים. "אני לא 
מבין אותך. לאן אתה הולך? איפה יעלי? אסא הלך. מה יש לך" תקשיב רגע 

ספר לך, אני רק רוצה אם יעלי תרצה היא ת ,בז'ה, אין לי זמן להסביר עכשיו
 ,לעוף מפה. "חכה אני יוצא עכשיו אני מגיע עם האופנוע תוך עשר דקות" עזוב

אצור קשר, רק תעזור וישאר שם אני לא אהיה כאן כשתגיע, תן לי כמה ימים ת
לי בקשר לדירה, אדבר איתך. ביי. ניתקתי. כיביתי את הנייד. הנחתי אותו על 

קי מהתיק ולקחתי עוד לגימה ארוכה והחזרתי השידה. הוצאתי את בקבוק הוויס
 לתאילנד.ושל אסא יחד בטיול המשותף שלנו  פנימה. הכנסתי גם תמונה שלי

יצאתי מהדירה, מר סימון לא היה שם, שמתי את המפתחות בתיבת הדואר. 
הפלאפון לעזאזל, הוא על השידה, חזרתי אחורה. אין לי איך להיכנס הביתה, 

 תיבת הדואר. אדיוט אדיוט אדיוט. שטויות. אין לי איך לפתוח את
 לאן אני הולך? מה זה משנה?

 פניתי שמאלה והתחלתי ללכת. אני והתיק.
 

 / אולי אני הבשורות הטובות שלך 7פרק  –איבוד 
אז ככה אנחנו הולכים לנו, אני והתיק, עד שעייפתי, התיישבתי על ספסל ולא 

, חשבתי על ים וחולפים מוליקמתי ממנו שלוש שעות, בהיתי באנשים העובר
האם היא כבר שמעה על מותו? האם היא כבר דיברה  אסא, חשבתי על יעלי,

עם בז'ה? האם בז'ה באמת הגיע לדירה אחרי עשר דקות או שהוא יבוא 
בערב? המפתח ששיכפלתי לו עליו?האם מר סימון לקח את המפתח מתיבת 

קדימה חשבתי, אם  הדואר? מה ישאר מאחורי בדירה? אני חייב להסתכל



 יבודא                                                                                                              ©גל צ'יפרוט 

27 

אמשיך לחשוב על מה שקרה עד עכשיו אתקע על הספסל הזה לנצח. קמתי 
והמשכתי ללכת והמחשבות לא הירפו ממני. הערב ירד והשעה היתה כבר 

תשע. נכנסתי לבר הראשון שראיתי וירדתי למרתפו האפל, התיישבתי בפינה 
ים שהיו שם המרוחקת על הבר, המקום עוד לא התמלא באנשים, אבל הבודד

לא הורידו ממני את העיניים, אני מתאר לעצמי שהם כבר ראו פעמים רבות 
אדם עם שיער פרוע ועיניים נפוחות אבל כמה פעמים כבר נכנס לבר בתל אביב 

 מישהו עם תיק ענק על כתפו. פעם אחת. עכשיו.
הברמנית נראתה לי מבוגרת ממני, אני מניח בשנות השלושים המאוחרות 

הה וחייכנית, היא שאלה מה אשתה, ועניתי לה שבאתי רק כדי לשמוע שלה, גבו
קצת מוזיקה. האמת היא שהיו עלי כמה שקלים בודדים שלא יכסו גם כוס קולה. 

הוצאתי סיגריה, הברמנית שאלה אם יש לי אחת גם בשבילה, נתתי גם לה. 
משיכה היא הניחה לידי כוסית וויסקי ואני מסרתי לה את המצת. היא חייכה וה

 בעבודתה. מעניין אם הם מצאו אחד שישלים את המניין בצהריים.
ישבתי שם שעתיים, ובכל פעם שהוצאתי סיגריה הברמנית הניחה לידי כוסית 

וויסקי, עישנתי שבע סיגריות. ואז  התקרבה  ואמרה שסיימה כאן, שהגיעו 
 מתי.להחליף אותה ו"אם אני בא?" לאן אני בא? שאלתי. היא שוב חייכה. ק

"חכה לי למעלה" היא אמרה, עליתי במדרגות ויצאתי אל הרחוב. היא יצאה 
 דקה או שתיים אחרי.

"אני ליילה" נפתלי, אמרתי. "איזה שם, מה זה נפתלי? זה מהתנ"ך לא?" היא 
הובילה ואני הלכתי אחריה עד לרכב שלה. כן זה מהתנ"ך, בנו של יעקב,אחד 

 מגיע הוא מביא איתו בשורות טובות.עשר השבטים, אומרים שכשהוא -משנים
ישראל,  אז למה לעזאזל -לכולם תמיד היה ברור שנפתלי זה אחד משבטי

הבחורה הזאת גורמת לי לבלבל את השכל בצורה כזאת על השם שלי? אף 
 פעם לא התעסקתי בו ככה.

"או קיי" היא אמרה, תוך כדי שאנו נוסעים לדרום העיר "אז איזה בשורות טובות 
איתך?" האמת ליילה, כרגע אין לי. "אז אולי אני הבשורות הטובות שלך" הבאת 

היא צחקה. חיפשנו חנייה באזור, בשעות האלה אין בעייה למצוא חניה בצד 
 הזה של העיר. כשחנינו לקחתי את התיק מהמושב האחורי ועלינו אליה לדירה.

סלון "שב  נכנסו לדירה הקטנה שלה, שני חדרים ופינת ישיבה שהיא קראה לה
בינתיים בסלון, אני חייבת מקלחת קצרה" ישבתי, היא חזרה אחרי עשר דקות, 
עדין לבושה בבגדים איתם עבדה ואמרה "גם לך לא תזיק מקלחת נכון? בוא." 

באתי, קמתי מהספה והלכתי אחריה לכיוון המקלחת, שם חלפתי על חדר שינה 
ן שאלתי? "הבן שלי" שדלתו פתוחה, נראה כמו חדר ילדים, מי עוד גר כא

אמרה. את נשואה? "לא, והוא אצל אבא שלו עכשיו" נכנסנו לחדר האמבטיה 
שבו היו מפוזרים המון נרות דולקים, הבנתי עכשיו למה היא התעכבה כל הזמן 

הזה שישבתי על הספה. היא הורידה את הבגדים והיה לה גוף מושלם, חלק 
זקורות אדמדמות. היא נכנסה  ולבן וטהור כזה עם חזה עגול ועומד ופטמות

לאמבטיה ופתחה את זרם המים. "אתה לא מתכוון להתקלח עם הבגדים נכון?" 
התפשטתי גם אני ונכנסתי לאמבטיה. עשינו מה שעשינו, עמדתי שם באמבטיה 
מנשק את האישה המושלמת הזאת עם הגוף המושלם וטעם האלכוהול בלשונה 

וכמה חיכיתי למקלחת עם יעלי ואיך  וכל מה שהצלחתי לחשוב עליו זו יעלי,
 הבת זונה הזאת בטח אצל ההורים שלה עכשיו מחכה למקלחת עם ראול. 
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התקלחנו והזדיינו והסתבנו והזדיינו ושטפנו מעצמנו הכל, התנגבנו באותה 
סלון. פתחתי את  –המגבת ויצאנו עירומים לפינת הישיבה, מה שהיא קוראת 

יש לך שם בתיק?" היא שאלה. סתם,  התיק שלי והוצאתי תחתונים. "מה
בגדים, אמרתי, וגם בקבוק וויסקי. "הו סוף סוף, הנה הבשורות הטובות שאתה 
מביא איתך, תוציא אותו" היא שוב צחקה את הצחוק הנשי הזה שלה כמו בכל 

פעם שאמרה משהו משעשע. והתיישבה עירומה לידי על הספה. שתינו 
הניחה אותו על השולחן, קמה והתמתחה והעברנו את הבקבוק מיד ליד, היא 

ואז התיישבה עלי, ועשינו זאת שוב אך הפעם הייתי כל כולי בתוכה, הפעם בלי 
שיעלי תהיה בתוכי. הדלקנו סיגריה וישבנו גמורים על הספה. איזה מן שם זה 
ליילה, שאלתי? "זה על שם סבתא שלי, ככה קראו לה" יופי, חשבתי, למה אני 

 כל כל כך פשוט אצל האישה הזאת.לא עניתי ככה, ה
"אני עייפה, עכשיו נלך לישון" היא קמה ואני קמתי אחריה לחדר השינה, 

נשכבנו במיטה, היא שמה עלי את הראש ונרדמה אחרי כמה שניות, אני חושב 
ששכבתי שם שעתיים תוך שאני בוהה בתקרה ותוהה איפה אסא עכשיו ומה 

הזה שקרה לי הלילה עם ליילה, האם הוא עושה והאם ראה מלמעלה את הדבר 
הוא גאה? האם הוא מאוכזב שנטשתי את השבעה? בז'ה אסף את החפצים 

שלי? יעלי הגיעה לצפון או שהתעדכנה כבר בדרך בדבר מותו של אסא ועכשיו 
היא בגבעתיים? או חזרה לצפון? התעוררתי בבוקר. לא ידעתי מה השעה אבל 

שליילה מתעוררת. כשיצאתי היא כבר  הלכתי לחטוף עוד מקלחת קצרה לפני
הייתה במטבח וערבבה שתי כוסות קפה. "הכנתי לך שחור, אתה נראה לי אחד 

 ששותה שחור" צודקת, תודה רבה.
שתינו יחד קפה ושמתי לב שהשיחה לא זזה, היא לא שואלת שאלות 

 מתעניינות, ניסיתי אני לגשש קצת, בת כמה את ?
 "למה אתה שואל?"

 .סתם, מעניין
"39" 

 ואיך הגעת לברמן ב"אצטרובל" ?
 "אתה רוצה עוגיות עם הקפה?"

 לא תודה, עניתי, סתמה לי את הפה גם בלי העוגיות. אולי עדיף ככה.
אני הייתי שואל שאלות, היא הייתה שואלת אותן בחזרה ואני, הרי גם לי אין 

 חשק לענות על כל דבר שקשור לחיי כרגע.
 רוצה להישאר?""אני יוצאת לסידורים, אתה 

 לא..אני... יש לי עוד המון דברים להיום.
 "תבוא בערב לבר" אמרה. ודאי שמה לב שהרגיעה את חששותיי.

 אולי אבוא, עקצתי אותה.
 נפרדנו בנשיקה, נתתי לה לעזוב ראשונה והלכתי לכיוון הנגדי,

 היום שלי היה ריק, לא באמת הייתה לי שום תוכנית לגביו.
 

 כולם ישמחו לראות אותך. / 8פרק  –איבוד 
סובבתי את המבט וראיתי את ליילה מתרחקת, עברה בראשי מחשבה ללכת 
למרכז העיר, לעבור בדירה, לבדוק אם בז'ה אסף מה שצריך, אבל המחשבה 

 חלפה מהר מאד.
 נכנסתי לקיוסק וקניתי בקבוק מים, שוב התיישבתי על ספסל,
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ע כמה זמן, בעוברים והשבים, הספסל היה מוצל ואחרי בהייה של, איני יוד
נשכבתי ותפסתי מנוחת צהריים קלה. התעוררתי וגיליתי על ידי ערימה קטנה 
של מטבעות, כסף שהוא לא שלי, או שעכשיו הוא כן, כמה לא נעים, מי הניח 

את זה כאן, לקחת או לא לקחת, זה כסף, אשאיר אותו מאחוריי? אני חייב 
רימת השקלים והשלמתי מהמעט שהיה לי סיגריה, אבל אין לי. לקחתי את ע

י את התיק וקניתי חפיסת סיגריות. ניסיתי להתעלם מהסיטואציה. לקחת
 והתקדמתי ל"אצטרובל".

ככה העברתי את השבועות הקרובים לסירוגין, ליילה הייתה משקה אותי בפאב 
האצטרובל, אחר כך היינו הולכים אליה ומזדיינים, בבוקר שותים קפה והולכים 

אחד לענייניו. משלא היו לי יותר מדיי עניינים הייתי מטייל, לפעמים נזרק  כל
בים, לפעמים נזרק בפארק, את התיק הייתי משאיר אצל ליילה מתחת למיטה 

או ב"אצטרובל", כשהכסף אזל, הייתי הולך לישון על ספסל ומתעורר בבוקר 
 קרתי לעצמי.ולידי כמה שקלים, זו לא נדבה, אם אני לא מבקש את הכסף, שי

לאט לאט התיידדתי עם בעל הקיוסק, לא נראיתי כמו חסר בית ממוצע ולא 
 קי מהמקלחות עם ליילה. ונ הרתעתי אנשים, הייתי מגולח

 משים, עבר חודש.  וככה בלי
גיליתי שעבר חודש כאשר יום אחד נכנסתי לקנות כמה מצרכים לא רחוק 

סא סיפר לי עליה פעם, הוא מהקיוסק. הייתה שם חנות שמוכרת בשר בזול, א
אמר שבסופי שבוע אמא שלו עושה שם חלק מהקניות ואני רציתי להכין ארוחת 

ערב כאות תודה לליילה על האירוח. יצאתי מהחנות והתיישבתי לא רחוק 
 ממנה, עצירת מנוחה. לפתע הגיע מולי אבא של אסא, מני ברוך. קמתי מייד.

קדם אלי, מה אני עושה, חשבתי. מה הסתכלנו אחד על השני, שתקנו, הוא הת
אני אומר לו עכשיו, ללחוץ את ידו, איך אני מסביר לו למה לא הייתי בשבעה של 

הבן שלו, החבר הכי טוב שלי. הוא עמד מולי ואז חיבק אותי חיבוק חזק ואמר 
"הכל בסדר נפתלי" אני מצטער מני, "זה בסדר, בז'ה סיפר לנו הכל" למה הוא 

 ליעלי? מה בז'ה יודע, יעל בטח דיברה איתו. מתכוון? לדירה?
"אילנה שלחה אותי לקנות פה דברים לאזכרה, מחרתיים אנחנו עולים לבית 
קברות, אני יודע שכולם ישמחו לראות אותך", שתקתי, "אתה צריך משהו? 
אתה יודע שאתה תמיד יכול לבוא אלי לצפון, תמיד היית בן בית אצלי" לא 

התחבקנו שוב, תודה מני, מילמלתי. הוא נכנס לחנות,  הצלחתי להוציא מילה,
וכשיצא, נתן לי מאתיים שקל, התעקשתי שבאמת אין צורך והכל בסדר, הוא 

אמר שזה יעליב אותו אם לא אקח את הכסף, "שיהיה לך, אולי תחליט לעלות 
על רכבת ולבוא להתארח אצלי, ותדע, החלטנו לקבור את אסא פה בתל אביב, 

 רצה לגור פה". הוא כל כך 
חודש... וכל כל מעט ידעתי על מה שקורה, חשבתי לעצמי. אולי מני צודק,  רבכ

 אולי אני באמת צריך לחזור. 
 
 

הלכתי ל"אצטרובל", ליילה כבר הייתה שם במשמרת אחר הצהריים שלה, 
ביקשתי ממנה לשים את המצרכים במקררים שלהם ושתבוא איתם בערב, היא 

אמרה שאנחנו צריכים לדבר לרגע, בסדר בסדר אמרתי, לקחה את התיק שלי ו
רק שיש שם בשר, שימי את זה במקרר, היא ניגשה למחסן מאחור וחזרה אחרי 
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מספר דקות, "שמע נפתלי, אנחנו לא יכולים להיפגש יותר" היא הציעה שאשתה 
 קצת אבל שאזדרז ואקח את הבשר ואיעלם משם כמה שיותר מהר,

מסיפורה התברר לי, ששולי, אחראי  ק קרה.התעקשתי להבין מה בדיו
האבטחה באצטרובל, איש גדול מימדים ושרירי שרק כמה חלקי עור נשארו 

חשופים בגוף המקועקע שלו, הוא ולא אחר, בן זוג שלה. לא בדיוק בן זוג היא 
טוענת, הם לא חיים יחד, הוא סידר לה את העבודה בבר, הוא לא משחרר 

ף, "אתה לא תבין, כשיהיו לך ילדים, אתה תבין אותה והיא צריכה את הכס
שתעשה הכל כדי שיהיה להם טוב" בשורה התחתונה היא אמרה, היא האישה 
שלו. בהתחלה כעסתי מאד, בעיקר על עצמי ועל זה שאני כועס עליה, הלא אני 

עצמי התנהגתי כמו הזונה שלה, כי הייתי צריך את המקלחת ומשהו לאכול 
ודע עלינו נפתלי, אני מצטערת, כדאי שתלך" קמתי ולקחתי וקפה בבוקר. "הוא י

הוא הולך  ,את התיק שלי. שולי ירד לקראתי במדרגות, קפאתי במקום, זהו
מבט להרוג אותי עכשיו, אני בטוח. הוא הלך לקראתי וחלף על פניי, נתן בי 

, שכמעט עשיתי במכנסיים. ליילה הייתה קפואה במקום גם היא לתוך העיניים
שולי המשיך הלאה ואז היא יצאה מהבר וניגשה אליו, עליתי במדרגות עד ש

ליציאה מהמקום הזה בלי להסתכל אחורה. למעלה, במבואה, לפני היציאה 
מילה מיותרת פשוט התחילו להכות  שוםלרחוב, חיכו לי שני מאבטחים ובלי 

 מהר מאד הגעתי לריצפה, ראיתי את התיק שלי זרוק בצד ,מכות איומותאותי 
ונעל שמתקרבת אלי לפנים, מייד הגנתי על ראשי, וכשאני שוכב מקופל, אלוהים 

יודע כמה זמן, הם בשלהם: בעיטות, משיכות בחולצה וגרירות מהשיער, לא 
הזזתי את הידיים מהפנים ומהראש, רק חשבתי האם אסא רואה את זה 
עט עכשיו? האם המתים באמת עולים למעלה ומסתכלים עלינו? ואולי עוד מ

אצטרף אליו, נשמתי תצא מגופי ואוכל להסתכל על שני המאבטחים האלה 
 בועטים בשק אדם, גופה, בי. 

"אתה לא מתקרב יותר לעיר ברור לך?" לא עניתי, אני מניח שהם הבינו שזה 
 ברור לי כי המכות פסקו והם הלכו.

 זחלתי בשארית כוחותיי לתיק, רציתי להוציא ממנו את בקבוק המים שקניתי
קודם, פתחתי את התיק, ליילה הנשמה הטובה הזאת, איך כעסתי עליה, 

הגניבה לי לתוך התיק שני בקבוקי וויסקי, אני חייב לשתות קצת מים ולהסתלק 
הזה, שתיתי כמעט את כל בקבוק המים, ירקתי קצת מים על היד  מהמקוםמיד 

 ושטפתי את הפנים.
 

 / באמת נראה קצת מוזר 9פרק  –איבוד 
כאן? לגבעתיים? לבז'ה? להורים? להתקשר למני? אולי בכלל אלך לאן מ

 לשאול מחנות האופניים כתירוץ להציץ על מר סימון והדירה? 
כל האפשרויות האלה לא יקרבו אותי באמת לאסא, הוא נמצא במוחי 

עם יעלי, ואולי  מה שחששתי ממנו יותר זו ההיתקלותובמחשבותי כל רגע ורגע. 
 היא תצא לי ממעלה העורף.  אם אלך רחוק יותר

לקחתי את התיק והתחלתי ללכת, שעות הלכתי ועצרתי לנוח, הלכתי ועצרתי 
לנוח, עוד לגימה ועוד לגימה, פלאפל בעשרה שקלים, עצירה בשירותים של 

"קפה אנט" עוד לגימה עוד עצירה עוד הליכה, אנשים כבר הספיקו לחזור 
נות האלה של יום שישי בעיר לבתיהם, להתקלח ולצאת חזרה, השעות הקט

כשכולם חוזרים לארוחת ערב או קידוש אצל ההורים והכל מרגיש פה שקט כמו 
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קיבוץ, לשעות האלה אתגעגע, בסופו של דבר אחרי כל הרעש והמסיבות 
והזיונים, אתגעגע לשעות של השקט. בערך באחת בלילה הגעתי לתחנה 

למסדרון מסריח משתן, לא  המרכזית, עליתי לאחת הקומות החשוכות ונכנסתי
כי אני אוהב ריח של שתן, זה השתן שאוהב מסדרונות אפלים. בכל מקרה זה 

כשהתעוררתי לא ידעתי אפילו בהתחלה, אך מהר מאד נרדמתי, הפריע לי רק 
מה השעה, טיילתי בתחנה וחייל שעבר בסביבה אמר לי שעכשיו שש בערב, 

תי להעביר את השבת בתחנה שעות, המשכ 17מה שאומר שישנתי משהו כמו 
עד הלילה ואכלתי בורקס ופיתה עם פלאפל שהחלפתי בתמורה לבשר שעוד 

היה לי בתיק, אם יש מקום שעוד אפשר לקיים בו סחר חליפין זה התחנה 
המרכזית החדשה בתל אביב, יצאתי מהתחנה והלכתי מרחק של כעשר דקות 

 עד שהגעתי לתחנת הרכבת.
לבאר שבע, פיספסתי  ת וקניתי כרטיס בכיוון אחדנכנסתי בשערי תחנת הרכב

יצאה ויש לי בערך שעה לחכות. מעולם לא הייתי בבאר שבע  רכבת שזה עתה
אבל הרגשתי שאני מכיר אותה טוב, כשהייתי בצבא שירת איתי בחור בשם ג'וני 

שלא הפסיק לדבר על באר שבע, על האנשים שבה, הדמויות שבעיר, מקומות 
 ב באיזה שכונה, שם אני אסתדר.הבילוי, מי יוש

לפני שירדתי לתחנה עצמה, נכנסתי לשירותים ונשטפתי בכיור בפעם השנייה 
בחיי, שני אנשים הפתיעו אותי בכניסתם ומכל אחד קיבלתי את המבט שאני 
עצמי הייתי נותן, לו הייתי נכנס לשירותים ורואה אדם מתקלח בכיור, באותו 

והחלפתי בגדים ולגמתי מהוויסקי וחיכיתי  רגע לא היה לי אכפת, התנגבתי
לרכבת, והאנשים שהסתכלו עלי מוזר? מי זוכר אותם בכלל, ספק אם הם 

 זוכרים אותי. למי אכפת.
ניסיתי לקנות לעצמי משהו באחת ממכונות השתייה והחטיפים בתחנה אבל אף 

 מכונה לא עבדה, ישבתי, הדלקתי סיגריה והמתנתי.
, לבוש חליפה וכובע, זקנקן קטן בסנטרו ושפם דק אדם חייכן התקדם לעברי

תחת אפו, , מתהלך לקראתי כשתיק ענק בידו האחת ומנשא קלידים בידו 
הריקים השנייה, התחנה הייתה ריקה בשעת לילה מאוחרת זו, ומכל הספסלים 

 להתיישב דווקא לידי. חייכןבתחנה בחר ה
 "גם אתה לבאר שבע?" שאל

 כן, עניתי
 פסנו את הרכבת עכשיו לחכות שעה אה.."ללה, פיס"יה א

 הנדתי בראשי, כיביתי את הסיגריה.
הוא סיפר שהוא חוזר עכשיו מהופעה בפתח תקווה, הוא נגן קלידים באיזה 

 להקת חתונות שאני לא זוכר את שמה. את שמו אני זוכר, קובי.
רכי, קובי התחיל לדבר על נומרולוגיה ואסטרולוגיה וכוכבים ופתאום הוא נגע בב

נרתעתי והזזתי את  ידו, הוא אמר שאני נראה מתוח וכשנעלה על הרכבת הוא 
יסביר לי יותר איך אפשר להשתחרר וידו נשלחה אל בין כפתורי חולצתי ונגעה 
לי בפופיק, ממש  כך. דחפתי אותו קלות ואמרתי שאין צורך לדבר עם הידיים. 

יו בזמן שהוא "יורד קובי הציע שאבוא ואשמור על דלת השירותים ועל חפצ
מהחליפה ומחליף בגדים", הלכתי איתו, ולו רק בשביל שאם ינסה לעשות משהו 

 מאירוע שני המאבטחים.שהצטברו  הכות אותו ולשחרר עליו את כעסייאוכל ל
הדלקתי עוד סיגריה, ראיתי פעם בסרט שמישהו שם סיגריה בוערת בין 

יו של הגיבור. קובי נכנס אצבעותיו הקפוצות לאגרוף ויחד איתה היכה בפנ
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לשירותים והציע לי להיכנס, אמרתי שאשאר כאן בחוץ ואשמור מכאן, הוא 
 הוריד את מכנסיו ונותר בלי תחתונים, חייך אלי שוב, סגרתי אחריו את הדלת.

קובי יצא מהשירותים לבוש מכנסיים קצרים וחולצה קצרה, הכניס את החליפה 
פסל, התיישבתי, קובי ניסה לקנות קפה המקופלת לתיק הענק שלו וחזרנו לס

באחת המכונות, ומשגילה שאינה עובדת, אמר שהוא הולך לכמה רגעים לרציף 
עם התיק והקלידים שלו.  נסות את המכונה שנמצאת שם. נשארתיהשני בכדי ל

ישבתי על הספסל והדלקתי עוד סיגריה, מנסה להבין מה לעזאזל קרה פה 
 ויסקי והחזרתי לתיק.עכשיו, לקחתי עוד לגימה מהו

 ואז היא הגיעה, מכניסה כמה מטבעות חזרה לארנק ומבקשת ממני סיגריה,
"אני מצטערת פשוט המכונה לא עובדת" נתתי לה סיגריה, היא התיישבה על 
ידי, עוד עשרים דקות הרכבת, לידי יושבת בחורה דקיקה, קטנטנה כזו, פניה 

אית כבת שלושים אולי שנים מעידות שעברה דבר או שניים בחייה, היא נר
ספורות מעל, עיניה נפוחות מלילה של שתייה, מאופרת ולבושה ממש יפה, עוד 

מה, את נוסעת  –עשרים דקות הרכבת, המילים היחידות שהצלחתי להגיד הן 
 היא אמרה שכן וחייכה, וזהו, שתקנו.  –לבאר שבע גם? 

אלינו, לקח את התיק אחרי עשר דקות קובי חזר עם כוס קפה מפלסטיק, חייך 
 והקלידים, והתקדם הלאה בתחנה.

 "חשבתי שאתם יחד, ראיתי אותך עם הדברים שלו" אמרה פתאום, 
יחד? מה פתאום יחד. מזל שהוא הלך ההזוי הזה. היא צחקה "באמת נראה 

 קצת מוזר", שוב דממנו, חלפו מספר דקות והרכבת הגיעה.
בי עולה שלושה קרונות מאיתנו, עלינו על אותו הקרון, מרחוק ראיתי את קו

שמחתי שאני לא צריך להעביר איתו את הנסיעה, הופתעתי שהדקיקה 
התיישבה על ידי גם בקרון הרכבת, היא הוציאה את הטלפון הנייד שלה ובחרה 

למה  –מוזיקה, הוציאה אוזניות ושאלה אם ארצה לשמוע יחד איתה, השבתי 
לי ואוזן שמאל שלה, וכדי שלא תתנתק לא, נתנה לי אוזנייה אחת, אוזן ימין ש

האוזנייה מאוזנה, התיישבה קרוב יותר והניחה את ראשה על כתפי, הייתי 
שתוי, הסתכלתי על המכשיר הנייד שלה, הקשבתי למוזיקה הגרועה שהיא 

השמיעה לנו והתגעגעתי למכשיר שלי, התגעגעתי לאסא, התגעגעתי לבז'ה, 
 געתי גם ליעלי,לעזאזל עם הראש שלה על הכתף התגע

"בוא נעבור למרכז הקרון" הציעה, קמנו, אני נפתלי אגב, אמרתי, "הילה" 
לחיצת יד, "נפתלי" היא חייכה "שם קצת עתיק לא? מה הקטע?" אה, זה על 

 שם סבא שלי, יצאתי מזה הפעם. 
יחד איתנו בקרון ישבו שני אנשים, חייל בקצה אחד ואיש מבוגר בקצה השני, 

ק מאד, התיישבתי במרכז הקרון, כשהילה התיישבה היא כבר שניהם ישנו חז
רכנה כולה מתחת לזרוע שלי, כל אחד עם אוזנייה, היא דיפדפה תמונות 

במכשיר הטלפון שלה תוך שהיא מראה לי תמונות של גורי כלבים, את הבן זוג 
והיא בדיוק חוזרת מחתונה  35שהיא פרודה ממנו עכשיו, היא סיפרה שהיא בת 

רה טובה ואיך היא התבאסה לראות שם את הפרוד שלה, כל הערב הם של חב
התעלמו האחד מהשנייה, העצבות שלה נגעה בי ואני נגעתי בה, נישקתי את 

ראשה, היא הרימה אלי את הראש, הסתכלנו זה בזו והתנשקנו, האוזניות נפלו, 
 לא הרגשתי שאני מפסיד משהו באמת שירים ש... לא היו לטעמי.

תחרמנים ונוגעים וידיים ועורף ולשון והיא עלי והורדתי למטה את התחלנו מ
חולצת הסטרפלס שלה וליקקתי את מה שהיה ללקק ושוב התנשקנו, ואז 
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הורדתי אותה ממני וחיכינו מחויכים עד שפקח הרכבת עבר לקרון הבא, הוא 
 המשיך  בדרכו, הפתיע אותנו אבל אני לא מאמין שהספיק לראות יותר מדיי.

התנשקנו, היא פתחה את מכנסיי והכניסה את ידה פנימה, לא הצלחנו  שוב
להפסיק, קמתי, קראתי לה לבוא אחרי והלכתי לשירותים, היא התיישבה על 

בחשש כשאני  הספסל ממול שירותי הקרון של הרכבת הנוסעת והסתכלה עלי
 קראתי,  עומד בתוך התא, בואי,

באה, סגרנו את הדלת, התנשקנו והיא ירדה על ברכיה והפשילה את מכנסיי, 
משמאלי הייתה מראה, הסתכלתי על עצמי וניסיתי להבין מה אני מרגיש, טוב 

לי עם עצמי? אני מניח שכן, החום והרטיבות שהיא משאירה שם, זה לא באמת 
 הזמן לחשוב אם טוב לי.

אלי, נשענה עם ידיה על מוט הנכים  היא קמה והורידה את מכנסיה והסתובבה
הכסוף המחובר ליד האסלה, חדרתי אליה, היא נאנקה, התחלתי לאט ולפי 

התגובות שלה הגברתי והאטתי והגברתי שוב עד שהיא הכתה את הקיר בכף 
ידה ושיחררה צעקה, כמה שניות אחריה הוצאתי אותו וגמרתי גם אני. היא 

סגרה את מכסה האסלה והתיישבה עליו, הרימה את מכנסיה ואני את מכנסיי, 
הוצאתי סיגריה וחלקנו אותה יחד בתא השירותים של קרון הרכבת הנוסעת, 

כשיצאנו החוצה עמד שם הפקח וצעק עלינו על שעישנו ברכבת, היינו שיכורים 
ומלאים אדרנלין ופשוט התחלנו לצחוק, הוא בטח ידע מה עשינו שם מלבד 

לנו והלך ואנחנו חזרנו למקום שלנו במרכז הקרון הסיגריה כי הוא פשוט ויתר 
 ושמענו מוזיקה גרועה עד שהגענו לבאר שבע.

בבאר שבע התפצלנו, נתתי לה סיגריה ואת מה שנשאר מבקבוק הוויסקי, אל 
 דאגה, היה שם ממש מעט והיה לי עוד אחד שלם בתיק, לא ראיתי אותה מאז.

 
 

 / שתי מיטות בבקשה. 10פרק  –איבוד 
שבע, נכנסתי למונית והגעתי למרכז העיר, השעה הייתה מאוחרת ורציתי באר 

 לתפוס כמה שעות שינה לפני שעולה השמש, ספסל.
התעוררתי לצלילי הזמיר מקיוסק "הזמיר", זכרתי שג'וני סיפר עליו פעם אבל 
אפילו לא שמתי לב שנרדמתי על הספסל ממולו, קוראים לו נדב והוא בקיוסק 

לד ועזר לאבא שלו שם, שגם הוא היה זמיר, כל היום שר. כל הזה מאז שהיה י
כך רציתי קפה, הוצאתי מהכיס את השטר של המאתיים שמני נתן לי מחוץ 

לחנות הבשר, איזה מלך. נכנסתי לקנות סיגריות וקפה, נדב הלחין את החזרת 
העודף ושר "קפה וסיגריה של בוקר, לבריאות זה יעלה לך ביוקר" ישבתי על יד 

חד השולחנות בחוץ, לאט לאט החלו להגיע האנשים הקבועים, כן, יש אנשים א
קבועים גם בקיוסקים. הצפון ריק מאנשים, בתל אביב כולם זמניים ובבאר שבע 

יש אנשים קבועים, בקיוסקים. נדב שר והם שרים לו חזרה, מעשנים, שותים, 
על ספסלים שמחים, אני לא יודע כמה מהם העבירו את החודשים האחרונים 

אבל הם כולם היו מבוגרים, בטוח שחבר או שניים שהיו קרובים אליהם כבר 
אינם, בטוח שאישה אחת או יותר עזבה אותם מתישהו בחיים האלה ואני 

מאמין שיש להם חובות, לפחות לנדב כי הוא כל הזמן צעק או שר שהוא לא 
וות והנשים ירשום להם כלום ושישלמו אבל בכל זאת רשם, והנה למרות המ

והחובות הם יושבים שם אצל הזמיר והם צוחקים ושותים ושמחים. שביב 
 תקווה.
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טוב, בשולחן אחד בודד שכמה מהמאושרים האלה מפרידים ביננו, ישבה אחת, 
לא שמחה בכלל. שיחקה עם אצבעותיה בסיגריה ובהתה בשולחן, נכנסתי 

 " תודה רבה נדב.לקיוסק וקניתי מנדב מצת, "מצית להדליק לאיש עם התיק
יצאתי, לקחתי את התיק שלי והנחתי ליד הבחורה עם הפנים הנפולות, 

התיישבתי ונתתי לה את המצת, היא הדליקה את הסיגריה, שתקנו, הדלקתי 
גם סיגריה, שתקנו. החזרתי לה את המצת, כדי שתבין שהיא שלה, אני חושב 

 תוק.שהצלחתי לזהות התחלה של חיוך בזווית הפה. המשכנו לש
כיבינו את הסיגריות במאפרה ולקחתי לגימה אחרונה מהקפה, כשהנחתי את 
הכוס חזרה על השולחן היא כבר עמדה, אז גם הבחנתי בתיק הגדול שבידה, 
היא אמרה לי "אתה בא?" קמתי, לקחתי את התיק שלי והלכתי אחריה, לאן 

 רמלים"אנחנו הולכים? שאלתי, "אתה צריך מקלחת ואני צריכה שירותים נו
הלכתי אחריה ושוב שתקנו כל הדרך, שאלתי אותה כל מני שאלות אבל היא 

 עשתה כאילו אינה שומעת.
הגענו לאכסניה, מבחוץ המקום נראה כבניין נטוש אבל מסתבר שזה עסק 

שעובד, אומנם בלי שילוט בחוץ, או נקיון, או אנשים, אבל יש פקיד בקבלה ואליו 
כמה שעות" היא אמרה לפקיד, "אין כזה דבר כמה ניגשנו, "אנחנו צריכים חדר ל

שעות, לילה ומעלה" ענה לה, "אז לילה אחד" אמרה והוציאה כסף מהתא הקטן 
 בתיקה, "שתי מיטות בבקשה",

 "בסכום הזה? מיטה אחת, יש בחדר ספה אתם תסתדרו, על שם מי החדר?"
 "שירי". הסתכלתי עליה, "נפתלי, נעים מאד"

מרופד קוראים ספה, אז לא. בחדר היו מיטה וכורסא,  יש אנשים שלכל מושב
לא ספה. לא התלוננתי, בכל זאת, זה עדיף על כל הספסלים שהיו והאמת שגם 

עדיף על המיטה החורקת והרועשת של ליילה. מעניין אם היא שרדה את 
 המפגש עם שולי המקועקע.

תפשטתי וכרכתי שירי נכנסה לשירותים ואני בינתיים לקחתי זוג תחתונים נקי, ה
סביבי מגבת, באמת היה לי ריח לא נעים, שירי יצאה מהשירותים ואני נכנסתי 

להתקלח, כשיצאתי מהמקלחת היא כבר עמדה מעל הכיור הקטן במטבח הקטן 
של החדר וכיבסה שם את הבגדים שהורדתי כרגע ועוד כמה תחתונים מטונפים 

 שהיו לי בתיק שנשאר פתוח ליד הכורסא.
 נה שאתה אוהב לשתות" היא כנראה ראתה את הבקבוק"אני מבי

 שותה, כן...
 "מי הבחור בתמונה" שאלה ולא הזיזה את המבט מהכיור

 הסתובבתי לתיק והוצאתי את התמונה. זה אסא, אמרתי, תכירו.
 "אחיך?" 

 לא, חבר, הוא מת לפני חודש.
 "ומאז אתה מטייל?"

 ך. ממה את בורחת?אני נראה לך כאילו אני מטייל? אני בורח, כמו
 "ממי אתה בורח? אתה הרגת אותו?"

 לא אני לא, אני לא בדיוק בורח, לא ממישהו ספציפי.
 "יש לך כסף?" 

 כן.
 "אולי תביא לנו משהו לאכול? יש בורגר ממול, אני רוצה צ'יזבורגר"
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חזרתי לחדר עם הבורגרים ושירי ישבה על הרצפה ושתתה מהוויסקי, לקחתי 
 תיתי גם אני, עזרתי לה לקום וישבנו לאכול, לה את הבקבוק וש

 "ספר לי עוד על החבר שלך"
סיפרתי לה על אסא, על כל השטויות שהיינו עושים כילדים קטנים, על איזה 

 בחור מצחיק הוא היה.
 זה מעניין אותך בכלל?

"בטח, תמשיך תמשיך, זה טוב להלל את המתים ולדבר בשבחם, זה עושה 
 ירד על החדר, להם טוב למעלה". הערב

המשכתי וסיפרתי לה על התקופה שחיפשנו דירה בתל אביב, היא התעניינה 
 איך העיר ואיך האנשים שם. מה, אף פעם לא היית בתל אביב. שאלתי,

 "לא, לא יצא לי" הו סוף סוף היא עונה לי על משהו, 
 אז איפה כן היית?

דם החברה שלך "תמשיך לספר לי על אסא, ומה קורה עם הבחורה שהזכרת קו
 הקצינה?"

פיספסתי את ההזדמנות שלי לקבל תשובה ממנה, זה היה ברור שהיא תתחמק 
מהשאלות הקשות, ואני יושב שם ונפתח ואסא ופתאום יעלי. וככה זה היה עם 

שירי לכל אורך הדרך, עד שנכנסנו בשערי "איבוד" שירי הייתה בשבילי כמו 
יים כך גם שירי הייתה מלאת השמיים שהיו עכשיו מחוץ לחדר, כמו השמ

מיסתורין, מדי פעם היה נופל כוכב ויכלתי לדעת שאקבל מענה על כל שאלה 
שאשאל, מההתרגשות, אף פעם לא שאלתי את השאלה הנכונה, על הדברים 

שרציתי לדעת באמת לרוב קיבלתי תשובה מתחמקת או חיוך או מבט שהופנה 
עמוקות, על הסובבים אותנו או  לצד השני, אבל תמיד כשהיינו מדברים שיחות

 עלי, הייתי מחכה לניצוץ בעיניה שיעיד על כך שכוכב אחד נפל, ועכשיו אפשר.
 קמתי בבוקר שלמחרת ושירי לא הייתה בחדר, הלכתי לשירותים, גם שם לא, 

הצצתי מתחת למיטה והתיק שלה היה שם, נרגעתי, חשבתי אם להציץ לה 
יש לי בתיק כשלקחה את הבגדים לכביסה,  בתיק או לא, הרי גם היא ראתה מה

אולי זה היה רגע של מעשה טוב ככיסוי ליצר המציצנות וכל שרצתה הוא לחטט 
לי בתיק, זה לא שהיה לי מה להסתיר, בינתיים אני זה שמדבר ושירי סגורה 

כמו התיק הזה שלה. הדלת נפתחה והמחשבה אם לפתוח את התיק שלה או 
יא נכנסה עם שני סנדוויצ'ים של חביתה וסלט ביצים לא נקטעה על ידי שירי, ה

 אמרה לי "תבחר יד." בחרתי ימין. קיבלתי סלט ביצים.
אכלנו את ארוחת הבוקר ושתקנו שעה ארוכה, שירי הוציאה מהפח כמה 

בקבוקי ליטר וחצי ריקים ושטפה אותם בכיור עם סבון, אחר כך מילאה אותם 
 תי"במים ואמרה "אני מסכימה לך לבוא אי

 לאן אנחנו הולכים?
 "אתה כבר תראה"

 את סתם רוצה שאני אסחוב את בקבוקי המים
"זה לא נכון, אני באמת חושבת שאם אתה לא מתכנן לחזור אחורה אז בוא 

 איתי"
 לאן הולכים?

 "לתחנת האוטובוס, שים את המים בתיק" חייכה.
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 לבואפחות טוב ממה שהולך , אבל טוב מפעם / יותר 11פרק  –איבוד 
 רוב הזמן ישנו שנינו באוטובוס, שירי העירה אותי כשהיינו צריכים לרדת.

מטושטש ומנומנם קמתי ולקחתי את התיקים של שנינו. שירי ירדה ראשונה ואני 
 אחריה, העברתי לה את התיק שלה, הוצאתי בקבוק מים ושטפנו פנים.

 איפה אנחנו? שאלתי
התבוננה  ופל,ה מהתיק מכתב מק"לא רחוק משדה בוקר" אמרה שירי, והוציא

 והחזירה לתיק. בו
 ""כדאי שנתחיל לזוז, יש לנו דרך ארוכה וההליכה בחושך ממש לא רצויה.

 אני מניח שיהיה מיותר לשאול אותך לאן אנחנו הולכים?
 "קדימה בוא נזדרז" היא הרימה את תיקה והתחלנו ללכת.

רחה והלכנו בערך עוד ירדנו ברגל לכיוון אחת הגבעות, שם למטה פנינו מז
י את החולצה בדרך, הורדת .שלושה קילומטר, עצרנו לשתות ארבע פעמים

 וקשרתי אותה על הראש.
עצרנו לנוח מתחת עץ ושירי הוציאה את המכתב המקופל שוב וקראה בו קצת, 

היא החזירה אותו לתיק, המשכנו ללכת, פנינו ימינה לכיוון דרום והלכנו עוד 
טר בערך, כשבאמצע הדרך, שביל העפר הפך נח יותר שלושה קילומ-שניים

 להליכה, פחות סלעי ופחות בורות.
וצים בכלל, כל ההליכה הזאת הזכירה לי את יעלי, נוסעת על הכביש בשיפ

 !!!.ביציאה משדה התעופה. כוסאמק
נו מה נהיה? איפה  –הייתי עצבני והיה לי חם והתפרצתי על שירי וצעקתי 

 אנחנו?
אלי באדישות כאילו מתעלמת מזה שצעקתי עכשיו אחרי שכל  שירי הסתובבה

 הדרך החלפנו אולי שלוש מילים.
 "היא סימנה לי בראש להסתובב ואמרה "הגענו".

עמדנו בתוך הוואדי, הסתכלתי ימינה, ושם מתחת למצוק ראיתי את מאגר 
 המים היפה הזה. 

 מה זה המקום הזה?
 ה?""זו בריכה שנוצרה מהנחל שפה בהמשך, רוא

ראיתי. המים היו מלוחים אבל היו נהדרים לשחייה והתרעננות. שירי לא נכנסה 
 אבל כבר למדתי שמיותר להתווכח איתה.

 ומים. הערב ירד, שתינו קצת וויסקי
ן לנו ביקשתי משירי שוב שתספר לי מה התוכנית שלה כי מתחיל להיות קר ואי

חון הזה אבל אם היא לא הבנתי מאיפה הביט אוכל. היא אמרה שיהיה בסדר.
רגועה אז מי אני שאלחץ. דיברנו עוד קצת על תל אביב, סיפרתי על שאול 

 מחנות האופניים, על הברים, סיפרתי קצת על ליילה,
לפתע רעש מהשיחים הקפיץ את שנינו ופתאום עמד מולנו גבר, זקנו קצר 

 וציצית מבצבצת מחולצתו.
 שירי "וואו איך את דומה לו" הוא אמר והסתכל על

 איפה הוא? שאלה שירי
 "ציון? הוא שלח אותי, הוא לא יכול היה לבוא. מי זה?" שאל והסתכל עלי

 הוא איתי. היא אמרה
 "טוב חכו כאן" אמר ונעלם חזרה בין השיחים

 מי זה? לחשתי לשירי
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 "אין לי מושג"
 אז מי זה ציון?

 "אח שלי"
 אז מה לעזאזל אנחנו עושים?

 אמרה, והשאירה אותי מבולבל."אנחנו הולכים לאיבוד" 
הדתי חזר, הוא אמר שכבר שבוע הוא מגיע לכאן ערב ערב, הוא לא ידע שנהיה 

שניים, הוא הבין מציון ששירי באה לבד ועל כן הביא לה ארוחה אחת לערב 
ואחת לבוקר ושק שינה אחד ועוד מכתב מקופל. שירי הודתה לו, הוא הלך ולא 

 ראינו אותו יותר.
בידיה את אחד הסנדוויצ'ים ונתנה לי חצי, זה היה ממרח אבוקדו שירי קרעה 

וביצה, אני לא אוהב אבוקדו אבל הייתי ממש רעב ואכלתי, שאלתי אותה על 
 אחיה ואיפה הוא נמצא והיא אמרה "ראית איך הוא היה לבוש?" 

צחקנו, הוא באמת היה לבוש מצחיק הבחור הדתי, מכנסיים כחולים, חולצה 
 ים לא תואמות, מי בכלל מסתובב עם כפכפים באזור הזה.אדומה וכפכפ

 לא לחצתי עליה, ידעתי שלא אקבל תשובה והחלטתי להישאר סבלני,
דיברנו קצת אבל שירי השתתקה שוב ורוב הלילה לא החלפנו מילה, אם דיברנו 
אז זה היה רק על תנאי שינה, בסוף התרחקנו קצת מאיזור המעיין, שירי נכנסה 

ואני פרסתי את המגבת על האזור הכי רך שמצאתי, הוצאתי קצת לשק השינה 
אבנים שבלטו מהאדמה, גם מהצד של שירי, שמתי את הראש על התיק 

 ונרדמתי.
 

 'קרני השמש העירו אותנו, ירדנו למעיין ושטפנו פנים, שירי קרעה עוד סנדוויץ
את שירי לשניים ונתנה לי חצי, קוטג' וירקות הפעם, שתינו קצת מים, ראיתי 

 מציצה בדף המקופל שקיבלה והתחלנו ללכת.
הלכנו משהו כמו שעה, אולי קצת יותר, לתוך המדבר, מסביבנו לא היה כלום, 

רק אדמה, מדי פעם  אפשר היה לראות קצת שיחים יבשים קוצניים אבל גם הם 
כמו כל הסביבה היו בגוונים של חום ואפור, לפעמים עברנו גבעה, מרבית הזמן 

הלכנו ישר, הבנתי ששירי סופרת את מספר הגבעות שאנו עוברים ופונה פשוט 
ל לא חשבתי שזה יוביל אותנו כל פעם בהתאם לגבעה בה אנחנו נמצאים, אב

 לכאן.
ואז לפנות  מעין חומה גדולה כזו שפשוט הלכנו לאורכה והיה הרבה ללכת

מנה שירי לא נראתה מופתעת, הלכתי מהר יותר מ והחומה המשיכה איתנו.
ונתתי בה מבט שואל "זה כאן? הגענו? לכאן לקחת אותנו?" אבל שירי האדישה 

 הזו פשוט המשיכה ללכת בקצב שלה, עד שהגעתי.
דלתות שער ברזל שחורות וגדולות ניצבות לפני ועליהן מוטבע באותיות גדולות 

ולבנות "איבוד". שירי עמדה על ידי. היה קשה עד בלתי אפשרי לראות מה 
נים. תהינו אם לדפוק בדלת, ואם נדפוק האם מישהו ישמע אותנו קורה בפ

 מו, בפניםבכלל, השער גדול וחזק ולפתע קטע את המחשבות שלנו ונפתח מעצ
נגלו אלינו פרצופים שלא דומים אחד לשני, נשים וגברים בגילאים שונים 

שמביטים בנו כאילו שהפרענו להם באמצע משהו, הם בדיוק נפרדו מאחד 
שעזב את המקום ולכבודו נפתחו הדלתות, אני הרגשתי ממש לא  החברים

 נעים, לא שייך, לא קשור, הבחור שהיה בדרכו החוצה ניגש אלי והציג את עצמו,
 "נעים מאד, עוזי."
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 נפתלי, אמרתי.
  "?"איך אתה מרגיש נפתלי

אני לא יודע, עניתי. שירי הייתה שם ולא הייתה שם, ראיתי אותה מרימה 
ילו מחפשת, חיכיתי שתשבור את הקרח, שתציג את עצמה, שתעשה גבותיה כא

 משהו, זה היה כמו להסתכל על דג ולחכות שיתחיל לדבר.
 איך אתה מרגיש עוזי? שאלתי בחזרה,

"יותר טוב מפעם, אבל פחות טוב ממה שהולך לבוא, בואו תיכנסו אתה והגברת 
 השותקת"

שער הגדול ונתנה צעד אחד שירי לא הביטה בו, היא המשיכה להסתכל מבעד ל
קדימה, עיניה זרחו, פיה נפתח, ובפעם הראשונה שמעתי אותה במלוא קולה 

החזק צועקת "ציוווווון ציוווווווווון", ציון שהיה עם הגב אליה בדרכו למבנה הגדול 
ששימש למגורים הסתובב והתחיל לרוץ לקראתה, היא הניחה, למעשה זרקה, 

ק "שרההה שרההה את פה" והם התחבקו ואני את התיק ורצה אליו, הוא צע
 שוב התבלבלתי. שירי? שרה?

 עוזי נתן לי שתי מכות על הגב ואמר לי "תתעורר יהיה בסדר"
 50הוא יצא, השער נסגר, האנשים התחילו להתפזר, אחד מהם, מבוגר כבן 

בעל מבטא רוסי כמעט ולא מורגש ניגש אלי, הוא המייסד של המקום אין ספק, 
 הקרינה כבוד וצניעות, שמו לאון. חזותו 

 
 / רובנו נרדמים טוב יותר 12פרק  -איבוד  

לאון לחץ את ידי והציג את עצמו, הוא ביקש שאתלווה אליו למשרד, הוא אמר 
לי "אל תדאג, היא תחזור, הם לא התראו הרבה זמן וחוץ מזה אין לה ברירה, 

 התיק שלה אצלך" וחייך.
היה הראשון בשורה של מבנים נמוכים וצמודים, הלכתי איתו לכיוון המשרד ש

 בדרך עברנו מדשאות ענק, בריכה, ספסלים וערסלים ועוד מדשאות ענק.
לאון ביקש שאשאיר את התיקים בחוץ ונכנסנו פנימה, הוא הגיש לי כוס מים 

 והתיישב מאחורי השולחן, התיישבתי מולו.
ר לי על עצמו ועל לקחתי לגימה מכוס המים ולאון החל לדבר, תחילה סיפ

המקום וקצת על האנשים שלדבריו עדיף שאכיר אותם בעצמי בהמשך, סיפר לי 
על ההתנהלות במקום ושמתי לב שמשך כל השיחה מדי פעם הוא מוריד מבטו 

מטה, כאילו קורא מדפים המסודרים על השולחן, אך על השולחן לא היו מונחים 
 ו וקורא לי משם.דפים, עם הזמן הבנתי שהוא מביט אל תוך עצמ

, 90לאון היה בחור משעשע, איש חם ואבהי שעלה לארץ מרוסיה בשנות ה
ברוסיה היה מנקה רחובות "וכמה נמוך יכול לרדת מנקה רחובות מרוסיה, 

 חשבתי שלפחות פה אוכל להיות רופא מנתח, אולי זה ישחק הפוך לטובתי",
באשדוד, תחילה אף עבודה החל משוטט בארץ, אז אחרי שלא הצליח למצוא 

שם נקלט ולאחר שחצה את גבולות העיר החל להדרים לכיוון הנגב, הוא 
התיידד עם אנשי צבא והיה מתקן מדים וציוד צבאי כמו שקי שינה, שמיכות, 

 אוהלים, תיקים, שקים, ועוד.
בוטל פרוייקט צבאי סודי שאמור היה לקום באמצע המדבר ולשמש כמתקן  95ב

רות, השטח היה קיים ומוקף חומה, מבני המגורים חדר אימונים לסיירות מובח
 האוכל והמטבח היו לקראת סיום ומבנה הסגל הראשי עמד בשלמותו, 
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לאון קיבל הצעה ממפקד בכיר בצבא, להפעיל את המתפרה שלו משם, לאון 
בכתב  הציב תנאי אחד, שהמקום כולו יעבור להיות על שמו, ושיקבל זאת

 לה.ממשרד הביטחון וראש הממש
המקום עמד נטוש מזה חצי שנה ולצבא לא היה כל שימוש בו, לאון עבד תמורת 

משכורת כל כך מינימלית שהספיקה לו למה שהיה צריך בשביל להתקיים 
 בלבד. 

כך במשך כמה חודשים היה מתעורר בארמונו המדברי כל בוקר, תופר ותופר 
 ם קבע, פורם חוטים ומתקן כפתורים וסוף סוף חי חיי שיגרה במקו

לאחר מספר חודשים דפק על שערי המקום, "דפק וצעק" לאון מתקן את עצמו, 
איש צעיר בשם זוהר, לאון שמע, ורץ לפתוח את השער, זוהר עמד שם וביקש 
כוס מים, לאון הכניס אותו ושאל למעשיו כאן, זוהר אמר "הלכתי לאיבוד" לאון 

שזוהר  , והוחלט ביניהםענה לו "הגעת למקום הנכון", לאון שמע את סיפורו
שללאון לא יזיקו עוד שתי ידיים עובדות, הם החלו  ישאר וישתכן במקום, מה גם

לתפור יחד ובכמויות גדולות יותר אך גם הספיקו זאת בזמן קצר יותר וכדי לא 
להשתעמם החלו לטפח את המקום, הם לקחו ציוד גינון מאחד הרס"רים שלאון 

דשא, טפטפות, זרעי פרחים ושתילים והחלו  הכיר, ורכשו דרך הצבא רצועות
עובדים לטובת עצמם. "אם חשבתי שהרגשתי טוב כשמצאתי מקום קבע" אמר 

 לאון, "תחשוב כמה טוב הרגשתי כשהתחלתי לעשות לטובת עצמי",
 מאז שזוהר הגיע נשבע לאון, שכל מי שיבקש להיכנס, יכנס בכיף ובשמחה.

יש במקום שמונה אנשים, תשעה יחד איתו, יחד איתי ועם שירי, מספר לי לאון, 
בשבוע הראשון כל אחד צמוד לחבר אחר באיבוד שמלווה אותו בתהליך 

הקליטה, במהלך כל השיחה התאמצתי להיות מרוכז בכל מה שלאון מסביר 
מאיזה רגע בדיוק  –ומספר ונלחמתי במחשבות של עצמי, חשבתי בעיקר על 

סיפור שלי, מהרגע שהכרתי את יעלי? בחיי אני מתחיל לספר על עצמי, מה ה
וההתנהלות  אולי מהרגע שהכרתי את אסא ואת כל החבר'ה, אולי על הילדות

, שום דבר מכל זה לא עניין את לאון, עניין אותו איפה אני מול ההורים, לבסוף
 נמצא עכשיו ואיפה אני רוצה להיות, איזו הקלה.

רוצה זה קצת שקט ושלווה, כרגע יש לי בעיקר רעש בתוך הראש וכל מה אני 
אני רוצה לנוח, הלכתי דרך ארוכה. "הגעת למקום הנכון, גליה מחכה לך בחוץ 
ותיקח אותך לחדר" קמנו ולחצנו יד, לאון חייך, תפס אותי בעורף והצמיד אותי 

אליו לחיבוק, הייתי נבוך אבל זה היה חיבוק כנה ונתן לי הרגשה שהגעתי 
 הביתה. יצאתי החוצה.

שבה על ספסל בחוץ ועישנה סיגריה, עוד כשנכנסנו, שירי ואני, בשערי גליה י
המקום הירוק הזה באמצע המדבר, כשעזבה אותי שירי ורצה אל ציון ועמדתי 

 שם בהלם עם התיק, זיהו עיניי את גליה, ידעתי שאני מכיר אותה וידעתי מהיכן,
, העיתונאים לפני שנתיים העיתונים היו מלאים בתמונות שלה ובכתבות עליה

ליוו כל תהליך שעברה, כל אישפוז, כל כדור חדש שנרשם עבורה, כל טיפול 
פסיכאטרי, כל נפילה נוספת שלה הפכה לאייטם, מעולם היא לא התראיינה ולא 

שמעתי אותה מדברת ברדיו או בעיתון, לפני שנה קראתי איזו ידיעה על כך 
בור בחיפושים אחריה שהיא נעלמה ומשפחתה וחבריה מבקשים את עזרת הצי

וקיים חשש לחייה. הנה היא ניצבת מולי, מכבה את הסיגריה במאפרה 
, 38ומבליחה חיוך קטן וחייה נראים ריקים מחששות, גליה מאירוביץ' בת 

גם את התיק  סופרת אשר איבדה את בן זוגה בצורה טרגית. הרמתי את התיק,
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פני בריכה בגודל בינוני  של שירי. גליה החלה ללכת, הלכתי אחריה, עברנו על
שהייתה ריקה מאדם, גליה אמרה "אני גליה" אני אמרתי "אני יודע, אני נפתלי" 

 גליה, עדין עם הגב אלי, אמרה "אני יודעת"
היא הצביעה על הבריכה ואמרה "זו הבריכה, בדרך כלל החדשים מתלהבים 

ריקה  ממנה יותר אבל כבר הרבה זמן לא הגיע מישהו, בכל מקרה, אם היא
באמצע השבוע סימן שאנחנו פועלים נכון" מה הכוונה שאלתי, "אתה תבין 

 לבד..." אמרה גליה ונכנסנו לתוך בניין המגורים.
בניין המגורים היה מבנה בעל שתי קומות, בקומה הראשונה מימין לכניסה היו 

שני חדרים, באחד מהם היו ספות וטלוויזיה ממש גדולה וספריית סרטים 
בחדר השני היה שולחן פינג פונג, שולחנות שמצויירים עליהם משטחי וספרים ו

שחמט, היו שם כדורי רגל במן סלסלה גדולה ועוד כל מיני פרטי ריהוט שלא 
 תאמו האחד לשני ונראו כאילו נתרמו למקום מאנשים שונים.

בצד השני, משמאל לכניסה היו שני חדרים, חדר אחד של לאון וחדר אחד של 
ר אמרה לי גליה, הוא גם הטבח בחדר האוכל וגם הקים את המקום זוהר, זוה

 עם לאון, אמרתי לה שלאון סיפר לי עליו.
למעלה היו החדרים של שאר הנוכחים, היו עשרות חדרים ובכל חדר שתי 

 מיטות ולמרות שהיו באמת המון חדרים, רוב האנשים ישנו יחד.
ל בשמחה גם לישון איתי, "אתה יכול לבחור איזה חדר שאתה רוצה ואתה יכו

 רובנו נרדמים טוב יותר כשיש עוד נוכחות בחדר"
שירי חיבקה אותי במפתיע ושאלה לשלומי,  ,שירי וציון יצאו מאחד החדרים

שאלתי לאן היא רצה והיא אמרה שהיא צריכה לעבור אצל לאון במשרד כי עדין 
ונעלמו. גליה שאלה לא הודתה לו ולא הכירו, היא וציון המשיכו לכיוון המדרגות 

מדוע אני שוב בהלם, כמו בבוקר כשעמדתי בכניסה, אמרתי לה שאני מכיר את 
שירי קרוב לשבוע, מעולם היא לא חיבקה אותי ובתוך שעות ספורות היא 

חיבקה גם אותי וגם את אחיה. היא אמרה שזה לא מפתיע אותה, הם מגיעים 
 ממשפחה דתיה והיא ודאי רגילה לשמור נגיעה.

רי? חשבתי לעצמי, דתייה? זה אולי מסביר כמה דברים, אז שירי היא שרה? שי
היא שירי? מי היא? נכנסנו לחדר של גליה, הוא היה מלא בבדים. גליה הסבירה 

לי שהיא מנהלת את המתפרה, זה הביתן הירוק שנמצא לא רחוק מהכניסה 
לות לאיבוד, ושהיא התאהבה בבדים ובזמנה הפנוי היא מעצבת לעצמה שמ

וחולצות וז'קטים, מדיי פעם היא יוצאת בכובע ומשקפי שמש אל אחד המושבים 
הקרובים יחסית, כי כמה קרוב כבר אפשר להיות לשממה שאנחנו נמצאים בה, 

וקונה בדים מאיזו סבתא שספק אם תזהה אותה מהכתבות בעיתונים. אני 
 שואל אם היא לא מתגעגעת לחברים שלה? היא אומרת שהחברים שלה

המשיכו הלאה כמעט מייד אחרי שיצאו כולם מהמים ושהיא, בכל פעם שעוצמת 
את העיניים מרגישה שהיא עדין טובעת וזה גובר על הגעגוע. אני שואל אם 
אינה מתגעגעת לכתיבה? והיא אומרת שאין מה להתגעגע מאחר והיא עדין 

של כותבת, את רוב זמנה אומנם היא מקדישה למתפרה או לעיצוב הבגדים 
עצמה אבל הכתיבה מבחינתה היא כמו צחצוח שיניים, זה משהו שהיא עושה 
כדי להתנקות מבפנים. אני שואל אם היא כתבה פעם על הטראומה שעברה, 
והיא מוציאה קלסר דפים, מפשפשת בו ומוציאה דף נייר שכתוב משני צדדיו 

יר כאן על ומגישה לי, אני יוצאת עכשיו למתפרה אתה יכול לקרוא את זה ולהשא
השולחן, אתה מוזמן גם לטייל במקום ואם תרצה תבקר אותי במתפרה, בערב 
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נלך יחד לחדר האוכל. עמדתי עם הדף ביד מקשיב לכל מה שאמרה, היא יצאה 
מהחדר וסגרה את הדלת. נשכבתי על המיטה והתחלתי לקרא, מהר מאד 

 קראתי בריכוז רב. ,התיישבתי על המיטה ושעון לפנים
 

 / גליה, מה הסיפור שלך 13פרק  –איבוד 
 מאת גליה מאירוביץ' נפתלי שוורץ

 
 כך היה כתוב בדפים שקיבלתי מגליה,ו

 "לב ים, הלב של הים, המקום בו הים פועם במלוא תפארתו 
 ובאותו לילה הוא פעם ופעם עד מאד.

אני ובן זוגי אז, אורי, הצטרפנו לשייט חברים שיצא מנמל תל אביב, התוכנית 
שעות בים, להפליג, לעצור, לשהות בלב ים ובבוקר לחזור  24להעביר  הייתה
 חזרה.

אהוד היה הקפטן שלנו, איש ים ותיק שזו לא ההפלגה הראשונה שלו וגם לא 
 העשירית, האיש ראה ים.

בהנחייתו ובתדרוכו הודענו למשטרת הגבולות ולחיל הים על דבר יציאתנו, 
בין השאר גם את רשימת האנשים הגשנו את כל המסמכים הנדרשים שכללו 

שישהו על הסירה, סיימנו את הבירוקרטיה ונפגשנו כולנו בנמל תל אביב בליל 
 ההפלגה.

 היינו שלושה זוגות חברים, אני ואורי שלי, אהוד ודפנה, אורית ואלי.
הגברים עסקו בתיפעול הסירה, ראשית הם שיחררו את החבלים מהמזח 

: מפרש הראשי, מה שאהוד כינה בשפתוהומהמצופים, אחר כך שיחררו את 
"החלוץ", יש לציין שהם עשו זאת ובמיומנות רבה למרות שזו הייתה לכולנו 

 ההפלגה הארוכה הראשונה.
לאחר מכן פתחו את המפרש הקטן יותר המחובר ל"מנור" הסירה, הרבה 

משיכות חבלים, הרבה צעקות של אהוד על הפעולות שצריך לעשות וחזרתם 
על הפעולות שצעק  -שהפכו בין רגע לצוות ימאים איתן  -שלנו  של הגברים

אהוד, הסתכלתי על אורי שלי והרגשתי הכי בטוחה שיש, הכי בטוחה שיכולתי 
 להרגיש כשמתחתי חשתי את חוסר היציבות של המים.

כולנו לקחנו כדורי "טרמבין" נגד בחילות. למה מתרחשות הבחילות בים? בגלל 
גליים עומדות יציבות על משטח הסיפון אך העיניים התנגשות החושים. הר

רואות את תזוזת הסירה ימינה ושמאלה ומושפעות מתנועת הגלים, כדורי 
 ה"טרמבין" עזרו מעט להקל על התנגשות החושים.

כך לאט לאט התרחקנו מהחוף והיבשה מאחורינו נראתה כערפל מתפוגג. 
וחוט הדיג אשר בקצהו  במהלך ההפלגה, חכה היתה מחוברת לירכתיי הסירה

 משקולת בצורת דג קטן היה משוחרר לתוך המים.
יצאנו אל הים בשעת בוקר מוקדמת או שמא זו הייתה שעת לילה מאוחרת, 
כמה שעות לאחר מכן, כשהשמש החלה עושה דרכה אל מעל ראשינו, רולר 
החכה התחיל לנוע במהירות, מלווה ברעש של זמזום וצעקות צוות הימאים 

הייתה התרגשות גדולה, העלינו את  –תפסנו דג תפסנו דג  –ש שלנו המתגב
הדג השמן לסיפון, זה היה דג טונה, ירדתי למטה אל פנים הסירה והבאתי 

שקיות קרח, כשהדג הפסיק לרקוד על הסיפון עטפנו אותו בשקיות קרח 
 והכנסנו לשקית גדולה שאותה שמנו במקרר הסירה הנמצא במטבח.
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הוד ניקה את הדג ואורי שלי החזיק את ההגה, דפנה, זוגתו של לפני הצהריים א
אהוד חתכה את הדג לקוביות עבות וטיגנה אותו על מחבת יחד עם עגבניות 

 והמון שום, אני זוכרת את אורי שלי מלקק את האצבעות.
ההפלגה ללב ים נמשכה כחמש עשרה שעות, לקראת ערב עצרנו והטלנו עוגן, 

עט עד הסוף, ישבנו ופתחנו בקבוק יין, מייד אחריו צמצמנו את המפרשים כמ
פתחנו עוד אחד, שמענו מוזיקה, צחקנו, דיברנו ושתינו. ישבתי ממש בין 

זרועותיו של אורי ואהבנו. דפנה ואורית כבר נרדמו על יד החרטום וגם הגברים 
שלהם היו מפוזרים מעייפות על הסיפון, רדומים למחצה, משתתפים בשיחה 

המוזיקה שהייתה ברקע נשמעה בקושי, הרוח התגברה אט אט  מדיי פעם.
ואהוד בגבותיו המכווצות הסתכל על ההגה ועל כל השעונים והמיחשוב שעל יד 

ההגה ואמר שכנראה נצטרך להרים עוגן ולהסתובב, הרימו עוגן, צעק אהוד 
 והגברים חזרו אחרי קריאתו וקמו משנתם הקלה. 

 הם עלו בהצלחה.העוגן עלה בהצלחה. הגלים, גם 
ישבנו על יד אהוד שהיה על ההגה, היינו עם הגב אליו כי לא יכולנו להסיט את 
המבט מחרטום הסירה, כל תזוזה קלה של הראש לחצה על כפתור הבחילה, 
הסירה נטטה ימינה ושמאלה בחוזקה וגל בגובה שלושה מטרים כיסה אותה 

ל הסככה שמעלינו, ושטף את כולנו, החזקנו במוטות הברזל שהיו שלד ש
התפללתי שנצא מזה, כולם שתקו והנחתי שהם מתפללים גם, אהוד ראה 
שאנחנו דוממים ומבוהלים והודיע לנו בצעקה לפני כל גל גדול שהגיע, הוא 

מרוב הגלים, הרוח הייתה חזקה והיה לנו קר, החלטתי לרדת  הצליח לחמוק
ות, אורי מייד צעק לי להחליף בגדים באחד החדרים ולהביא לכולנו מגבלמטה 

לשבת מה שגרם לאלי, בעלה של אורית להסתובב, קמתי לכיוון המדרגות 
א להזיז את וראיתי בזווית העין את אלי מקיא על דופן הסירה, התאמצתי ל

 הצוואר בתנועות חדות ושוב אורי קרא לי "גליה מה הסיפור שלך, תשבי כבר".
חרטום, שם היה הציוד שלי החדר שלי היה החדר הצפוני, החדר שמתחת ל

ושל אורי, שם הייתה מקלחת ושם היו המגבות של כולם, פילסתי את דרכי 
מחבתות שנפלו על הרצפה, שתי כוסות נשברו לידי כאשר הסירים והלחדר בין 

עפו מעל ראשי, רוב הציוד היה מאובטח וסגור אבל הסירה נעה בחוזקה מצד 
גלגלו על הרצפה, מלמעלה שמעתי את לצד וארונות נפתחו, פחיות שימורים הת

ואת אורית בוכה וצורחת לאלי, הבנתי שאלי נפל  –גלגל הצלה  –אהוד צועק 
למים, הסתובבתי והרגשתי חבטה בצידה הימני של הסירה ועפתי באוויר על 

מזון יבש, ראיתי את גלגל ההצלה רחוק ממני וידעתי שהכילו ערימת קרטונים 
 דלת החדר ושמעתי את אורי צועק  חתי לאחוז בידיתשלא אוכל להגיע אליו, הצל

הסירה התהפכה על צידה  – "גליה למטהחבר'ה,  "גליה תעלי לפה מייד!! –
השמאלי וראיתי מים גולשים במורד המדרגות, הסירה התייצבה שוב וגם אני, 

הצלחתי לתפוס כמה מגבות ביד אחת וביד השנייה המשכתי לאחוז בידית 
מטה במהירות ומבטנו נפגשו, הוא צעק לי שהכל בשליטה הדלת, אהוד ירד ל

וחטף את גלגל ההצלה שהיה ליד המדרגות ועלה למעלה, שוב הרגשתי חבטה 
של גל גדול ושמעתי את המפרשים מרקדים מצד לצד, מכות רוח חזקות היכו 

שוב נפלה אל צידה השמאלי וכמות גדולה יותר של מים פרצה  בהם והסירה
, המים הגיעו לי עד הברכיים וצעקתי לאורי בכל כוחי, דלת מכיוון המדרגות

החדר נטרקה כשאני בפנים, נפלתי על הרצפה שהייתה מלאה מים, הייתי 
מתחת למים לשנייה אחת ומייד קמתי, שמעתי את אורי צועק ובועט בדלת, 
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אמרתי לו שהכל בסדר ואנחנו רק צריכים לפתוח את הדלת, הדלת נפתחה 
המשיכו לעלות הדפו אותה מלהיפתח, בסופו של דבר הדלת מעט אבל המים ש

נפתחה דיה כדי שאורי יוכל להיכנס ומייד נטרקה אחריו, מוט עץ גדול שהיה 
מעל המיטה ניתק ממנה ונלכדנו מתחתיו, היינו שנינו מתחת למוט העץ 

ומתחתינו ארונות המגבות, המים כיסו אותנו עד הצוואר, אורי אמר שאלי תפס 
ההצלה ואהוד הוציא מיכלי חמצן ותיכף יבואו כולם להוציא אותנו,  את גלגל

המים כיסו את פניי ואורי היה עם הראש בחוץ, מדיי פעם הוא לקח אוויר וצלל 
את ראשו פנימה וקירב את שפתיו לשפתיי ונשם פנימה, ככה הוא הנשים אותי 

, הוא חמש פעמים וכל פעם שהצמיד את שפתיו ליטף את פניי והרגיע אותי
המשיך לבעוט בדלת משך כל הדקות שהיינו שם עד שציריה נשברו, הצלחתי 

לראות את רגליהם של דינה אורית ואלי וידעתי שהם אוחזים בגלגל וראשם 
מעל המים אהוד הגיע בצלילה ישר אלינו, אורי לקח נשימה אחרונה והמים כיסו 

השנייה חבל הקשור  את ראשו, אהוד צלל אלינו כשבידו האחת מיכל חמצן ובידו
לגלגל ההצלה, אורי הצמיד את שפתיו אל שפתיי בפעם האחרונה ושיחרר 

נשימה לתוך פי, אהוד תפס אותו והזיז אותו הצידה, הוא נתן לי את החבל ואת 
מיכל החמצן, לקחתי שאיפה מהמיכל, ראשו של אורי היה שמוט ואהוד הזיז את 

ננים במים, ראיתי שאורי נפגע מוט העץ וכתם דם גדול החל לעשות צורות ע
באיזור הצלעות, אהוד לקח שאיפה ממיכל החמצן ושם אותו על פיו של אורי אך 

לא הייתה תגובה, הוא נתן לי שאיפה ממיכל החמצן ושם בידיי את החבל, 
משכתי את עצמי למעלה בעזרת החבל, הסירה שקעה, אהוד עלה למעלה, 

יבוא לעזרה אך זה היה כבר מאוחר ראשו יצא לפתע מהמים והוא צעק לאלי ש
מדיי, הסירה שקעה ויחד איתה שקע אורי, אהוד ואלי לא הצליחו לצלול לתוך 

הסירה ולהוציא אותו, את נשימתו האחרונה הוא פלט לפי ומת. אני חושבת עליו 
בכל נשימה, אני טובעת בכל פעם שאני עוצמת את עיניי. לב ים, הלב של הים, 

 ברוב תפארתו ובקרקעית הים, הלב שלי, שחדל לפעום"המקום בו הים פועם 
סיימתי לקרא והבנתי מייד למה גליה לא חוזרת, מה יש לה לחפש שם בין כל 
האנשים שחיים. מה יש לה לחפש שם כשהיא מתה מבפנים, האם כולנו כאן 

מתים מבפנים? בגלל זה אנחנו כאן? אני מסתכל על המקום מחלון החדר והוא 
עדן, ואפילו לא צריך למות. אולי רק מבפנים. אבל האנשים לא נראה כמו גן 

נראים כאילו שהם מתים מבפנים או במחוץ, הם נראים עסוקים, כל אחד עושה 
משהו, יש שני אנשים שגוזמים שיחים ומשקים את הגינה, הם מחייכים ומתיזים 

 מים מצינור מדיי פעם על ילדה שידיה מלאות צמידים, היא הולכת לכיוון
המתפרה בדיוק כשאני רואה את גליה יוצאת ממנה ומדליקה סיגריה, זוהר 

הולך לכיוון חדר האוכל ומנופף לשני הגננים לשלום, אחד מהם שואל מה יש 
לארוחת ערב וזוהר עונה לו שזו הפתעה ושהוא רק יכול לספר לו שלקינוח הוא 

כל. שירי וציון בטוח ילקק את האצבעות, הם צוחקים וזוהר נעלם לתוך חדר האו
בדיוק נכנסים לחדר המגורים, אני רואה אותם נכנסים ושומע אותם במדרגות, 
אני נשאר לעמוד בחלון עד שאני שומע את דלת חדרם נסגרת, חשבתי שאני 

מצליח לקרא את הבחורה הזאת אבל אני מגלה שאין לי מושג מי היא ויודע 
מטה והולך לעבר שלא אקבל ממנה תשובות, אני יוצא מהחדר ויורד ל

המתפרה, אין לי מושג מה להגיד לגליה, אבל היא בטח מחכה לתגובה כלשהי 
על הטקסט שנתנה לי לקרוא, שני החבר'ה שמטפלים בדשא מחייכים אלי ואני 

 מחייך חזרה, אני מגיע למתפרה ודופק על הדלת. 
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 / פרגיות הפלא של זוהר 14פרק  –איבוד 

 ץמאת זוהר קביליו ונפתלי שוור
 

סיון פתחה את דלת המתפרה ואמרה שאני לא צריך לדפוק הצגתי את עצמי 
, פניה נפולות עורה בהיר ושיערה 22והיא הציגה את עצמה, סיון הייתה בת 

שחור, ארוך ופזור, היא נראתה כבויה ושאינה מעוניינת לפתוח בשיחה, הדבר 
היו מלאות  הבולט ביותר באישיות האפורה, כך חשבתי, היו הצמידים, ידיה

בצמידים כמעט עד המרפק, בצבעים שונים ובגדלים שונים מפלסטיק ממתכת 
ומבד עם צורות ועיטורים שונים ומשונים. שאלתי האם גליה בפנים ושמעתי את 

 גליה קוראת לי להיכנס.
גליה קמה לקראתי, ראיתי שעיניה שואלות אותי האם קראתי את הטקסט 

ת פי, חיבקתי את גליה ופרצתי בבכי, גליה שהשאירה לי, לא הצלחתי לפתוח א
הרגיעה אותי וליטפה את ראשי, היא אמרה שהסיפור נכתב מזמן ובעיקר 

בשביל עצמה כדי שלא תשכח אף פעם, היא כתבה את זה לפני האשפוזים 
 ולפני הכדורים כי חששה שמא כל אלה יפגעו לה בזיכרון.

מול כמה מכונות תפירה גדולות כל אותו זמן שעמדנו שם אני וגליה, סיון ישבה 
ותיקנה מדי צבא באדישות, בעיניים פתוחות אך כבויות, כאילו היא אינה באמת 

שם כאילו המוות אינו מרגש אותה ועובר על ידה, גליה הבחינה שאני מחפש 
במבטי את עיניה של סיון, באמת חיכיתי שהיא תגיד משהו, כשאני רואה 

תיקח ללב, גם לה היו חיים לא קלים" אמרה  בנאדם בוכה אני ניגש אליו, "אל
גליה, היא ניגשה חזרה למקומה ואמרה שמאוחר יותר נלך לאכול, יצאתי 

החוצה והתקדמתי לכיוון הערסלים, הייתי מוכרח לנוח, בדרך לערסל, אחד 
מונחת על אחד  מאנשי הדשא ביקש שאביא להם את המגרפה שהייתה

כשיו הייתי אני האדיש, המשכתי ללכת והם הודו לי, ע הגזעים, עשיתי זאת
ונשכבתי על אחד הערסלים. חשבתי על אסא ועל בז'ה ואילן ודורון ואיצ'ה וכמה 
אני מתגעגע לכולם, במיוחד לאסא, שהגעגוע אליו שונה, את החברים ודאי עוד 

 אראה אבל אסא איננו. מת. לא יחזור. נרדמתי על הערסל.
תי את העיניים והיא עמדה מעלי, לקראת הערב העירה אותי גליה, פתח

מנדנדת את הערסל ולוחשת "נפתלי", היא הייתה מאד יפה, אני לא יודע איך 
לא שמתי לב לכך קודם, היא חייכה ברגע שפתחתי את העיניים ואמרה 

שהולכים לאכול, התמתחתי על הערסל והסתכלתי על גליה, משהו בעצבות 
מת, משך אותי, מצד אחד שיערה שהיא שידרה בניגוד לשימחה שהייתה לה בא

היה פזור ולא מסורק, ובגדיה שיצרה לעצמה היו שמלות שנראו מעט גדולות 
עליה, נופלות ממנה, ועורה היה בהיר ועיניה כחולות, מן שילוב של ילדת פרחים 

היפית מהסיקסטיז. והיא באמת הייתה שמחה, היא אהבה לעבוד במתפרה, 
הקיים, כשהייתה מדברת על אורי, אורי שלה אהבה ליצור את החדש ולתקן את 

הייתה קוראת לו, היה שם געגוע גדול, אך לא היו דמעות או בכי מחניק וקורע, 
לפעמים אפילו הייתה מספרת משהו מעברם המשותף ומצחקקת לעצמה, 

כשצחקה הייתה אפילו יפה יותר, לרגעים אף היה נדמה לי שהיא הרבה יותר 
שאני סיפרתי מאשר כשהיא צוחקת ממשהו שסיפר יפה כשהיא צוחקת ממשהו 

 מישהו אחר. 
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קמתי מהערסל במשיכת ידה של גליה וראיתי את סיון סוגרת את דלת 
המתפרה, אין פה מפתחות למנעולים כי הכל שייך לכולם, סיון הצטרפה אלינו 

ונעמדה ליד גליה, אני ישבתי על הערסל, אמרתי שאני לא יודע אם אני רעב 
כח ללכת עד חדר האוכל שהיה רחוק מאיתנו, גליה אמרה ש"נלך  ואם יש לי

יחד, כשהולכים יחד הדרך קצרה יותר" זה נשמע לי הגיוני אז קמתי והלכנו 
לאכול, אנשי הדשא כבר לא היו שם אבל הציוד שלהם היה, כנראה בגלל שזה 

 הציוד של כולנו אז זה בסדר.
ה חדר אוכל ממש ממש גדול ובו הלכנו לחדר האוכל, נכנסנו פנימה ולפני נגל

יושבים ממש מעט אנשים, לאון ואנשי הדשא כבר ישבו שם, זוהר קיבל את 
פנינו בכניסה, נכנסנו פנימה וראיתי את שירי מדברת עם ציון שהיה במטבח 

היא ניגשה אלי ואמרה ששמרה לי מקום על ידה, ישבנו מסביב לשולחן, בצד 
ם התברר לי כלירן ואסי, לידם היה עוד לאון, אנשי הדשא ששמ -אחד ישבנו 

מקום בו ציון תיכף התיישב, מול הכיסא הפנוי של ציון ישבה שירי ואני לידה, 
לידי ישבה גליה ולידה ישבה סיון. על השולחן היו צלחות וסכו"ם וקנקנים מלאים 

בקרח ומים ולימונדה ותפוזים שזוהר סחט היום בצהריים "כשאתה נמנמת על 
 ומר" כך אמר זוהר וצחק.ערסל, רק א

זוהר הלך למטבח ויחד עם ציון הם הגיעו עם עגלה מלאה בסירים ומגשי 
מתכת. היו שם תפוחי אדמה אפויים ובטטות ובצלים ושום, היה שם קוסקוס 

ומרק לקוסקוס וסלטים קצוצים דק וכרוב סגול, זוהר הוריד נייר כסף מעל תבנית 
ביותר בעולם, "פרגיות הפלא של  זכוכית גדולה ושם הייתה המנה הטובה

 זוהר".
  

 פרגיות הפלא של זוהר:
 

 הפרגיות
 פרגיות גדולות ושמנות, נקיות משומן גס ובולט. 8

לאחר שניקינו את הפרגיות חותכים לרוחב את החלקים השמנים ומכפילים את 
 גודלן, מומלץ גם לרפד בניילון נצמד ולשטח בפטיש שניצלים אך לא מדיי דק.

 
 :להשריה ומריחהרוטב 

 בתוך קערה גדולה שמים
 כוס שמן זית  1/4

 שיני שום כתושות 3 
 כפות סילאן/דבש 5 

 ומיץ מחצי לימון מגורדת על פומפיה קליפת לימון
 כוס מים

 סירופ תפוזים או רכז רימוניםכפות 2 
 מלח ופלפל גרוס לטעם

 .טעמים מערבבים. משפרים
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מעסים אותן משל היו בחורה יפה  מכניסים את הפרגיות לקערה עם הרוטב,
ומטפלים בהן היטב, משקיעים בכל אחת מהפרגיות את העיסוי הנדרש על מנת 

 שתתמזג עם הרוטב ולבסוף משרים כשעתיים במקרר.
 

 :למלית
 כוסות אורז  2 1/2

 כפות שמן 5 
 בצלים קצוצים 2 

 שן שום קצוצה
תפתם מקליפת בשביל הצבע )לגרד על הפומפיה שעוד לא ש גזר או בטטה

 הלימון(
 כף אבקת מרק בצל

 כוסברה, פטרוזיליה ונענע )לא להגזים עם הנענע( -שבי תיבול כוס ע 1/2 
 צנובר, פיסטוקים, אגוזים, יבשים, לפי בחירה: ערמונים קצוצים,צימוקים,פירות

 . )שימו לב, כאן נמצא ה"פלא" שבפרגיות, זוהר בחר בכל ההיצע(חמוציות
 .חיםכוסות מים רות  5

 .פלפל שחור, קינמון ומעט כורכום ,מלח

 
 :אופן הכנה

עד הזהבה )מומלץ להתחיל גנים בשמן את הבצל והשום מטבתוך סיר עמוק 
עם הבצל ולהוסיף את השום לקראת סוף הזהבת הבצל, טיגון יתר של השום 

 לא אני( ,"יהפוך אותו מריר כמו שסיון הייתה בכניסתה לאיבוד" זה זוהר אמר
 2 -מערבבים כו שורש הכתום )זוהר בחר הפעם בבטטה(ם את האורז והמוסיפי
מערבבים מעט ומוסיפים את  ,כים והתבליניםמוסיפים את כל המצר. דקות

המים הרותחים, מערבבים היטב פעם נוספת וטועמים, ניתן לשפר את הטעם 
הוא  –לפי הצורך בעזרת עוד מלח, פלפל, וקינמון )לא להגזים עם הקינמון 

 מיננטי(דו
 .מכוסה על להבה הכי קטנהכשהסיר דקות  20מבשלים 

 כניסים למקרר לשעה.דקות מערבבים ומ 20אחרי 
מקפלים ומכניסים למקרר לשעה נוספת  .ממלאים בהרבה מלית את הפרגיות

 כאשר הפרגיות עטופות בניילון נצמד על מנת לשמור על צורתם הסגורה.
ת הפרגיות הממולאות ברוטב שנשאר מברישים אמסירים את הניילון הנצמד ו

 .מההשרייה
 .מניחים את הפרגיות בתבנית ומכסים אותם בניר כסף

 . מעלות 190את השעה הראשונה אופים בחום 
 יוצקים עוד מהרוטב שנשאר מעל הפרגיותאחרי שעה 

מעלות עוד  150מכוסה בניר כסף בחום  כאשר התבנית עודמשיכים לאפות מ
 .דקות 30-כ

 הנים, שובעים, נחים.אוכלים, נ
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 / ואז אתה הגעת 15פרק  –איבוד 
בחודש שעבר מאז שהגעתי לאיבוד, הספקתי להבין המון דברים על הסובבים 
אותי וגם על עצמי, למשל שאני לא אצא מההלם באופן רשמי עד שלא אוציא 

את כל הבגדים מהתיק ואסדר אותם בארון, אפילו את הבגדים החדשים 
 ה, סידרתי בתוך התיק, אני כאן. אני צריך לסדר את החדר. שוב.שהכינה לי גלי

פתחתי את התיק, לא היה שם יותר מדיי, פרסתי את הכל על המיטה, אחד 
הבקבוקים שהשאירה לי ליילה היה בתחתית, שכחתי אותו לגמרי, התמונה שלי 
עם אסא בתאילנד, הוצאתי גם אותה, הרמתי את בקבוק הוויסקי ותהיתי, כמה 

יכור הייתי כשארזתי את התיק? מתחת לבקבוק, מקומטת בדופן התיק אני ש
מרים את התמונה של אבא שלי, הביולוגי, כשהיה קטן, המזכרת שלי ממנו, 

המזכרת שלו מאבא שלו, מהרגל של אבא שלו יותר נכון לומר, ועכשיו שניהם 
עם איתי באיבוד. בכלל לא זכרתי שלקחתי אותה, הנחתי את התמונה ביחד 

התמונה של אסא במגרה הראשונה שעל יד המיטה, סובבתי את ראשי וראיתי 
את שירי על מפתן הדלת, כבר חודש שאנחנו כאן וחודש שלא יורד לה החיוך 

מהפרצוף "דיברת עם אסא?" שאלה, חייכתי חזרה, את יכולה להיכנס אמרתי 
י לה לה, שירי אמרה שהבחינה בכך שדי התרחקנו מאז שהגענו לפה, אמרת

שזה המצב כשרק צד אחד בוחר לשתף ולדבר והצד השני משתתק או מתחמק 
"אני מסכימה איתך", אמרה, "הייתי לא בסדר, הייתי סגורה, שקעתי בעצמי 

שאלתי אותה, מה את  אבל אתה באמת חסר לי", מה הסיפור שלך שרה?
 עושה פה?

אחריה את "סיפור תמיד מתחילים מהתחלה, לא מהאמצע" אמרה שירי וסגרה 
הדלת. מזגתי לנו קצת מהוויסקי וקצת מים  לשתי כוסות, שירי התיישבה על 

 המיטה של גליה, מולי, הרימה את הכוס באוויר, הרמתי גם אני, ושתינו.
שירי החלה לספר, היא נולדה וגדלה בבאר שבע למשפחה דתית, היא הבת 

ול ממנה והקרוב הצעירה לזוג הורים דתי חרדי ויש לה עוד שמונה אחים, הגד
אליה ביותר הוא ציון, הוא שגידל אותה ואחריו היא הלכה לכל מקום, ציון החל 

לאט לאט לשאול שאלות שלא מצאו חן בעיני המשפחה, הוא קיבל תשובות לא 
תשובות והתחיל להסתובב עם חברים חילונים מהשכונה, יום אחד כשהגיע 

החליף את הכיפה, חטף מכות ש ההביתה כשפאותיו גזורות ולראשו כובע מצחיי
משני אחיו הגדולים, שירי היתה שם, אז היא עוד נקראה שרה, היא ניסתה 

להגן עליו וקיבלה מכות גם היא, בסופו של דבר, האחים, בליווי שתיקתו 
המעידה על הסכמה של אביהם, זרקו את ציון מהבית והשליכו את כל חפציו 

צי שנה הסתובבה בשכונה ומחוצה מהחלון, שירי לא הפסיקה לבכות ובמשך ח
החילונים וניסתה לרחרח אחר מקום  וחיפשה את ציון, התקרבה אל חבריולה 

מחבואו באמצעותם, היא הייתה בטוחה שעוד רגע הוא יחזור לקחת אותה אך 
הדבר לא קרה, היא חזרה לבית הוריהם וכשאחיה גילו היכן הסתובבה היו 

 ם שלמים.מכים אותה ונועלים אותה בחדרה ימי
מחלון חדרה הביטה על הילדים החילוניים משחקים וחופשיים וקנאה בהם 

מאד, יום אחד כאשר ירדה למכולת השכונתית לקנות את המצרכים שביקשה 
אמה, עצר אותה המוכר ואמר לה שמכתב המיועד לה הגיע ככל הנראה בטעות 

ד לשרה ועאל המכולת, אמנם כתובת המכולת רשומה על המכתב, אך הוא מי
שזהו מכתב מאחיה, ציון ידע שהיא נשלחת לקנות ליפשיץ, שירי ידעה מיד 

מצרכים לשבת וידע שאם ישלח את המכתב לבית הוריהם, האחים יפתחו אותו 
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מבלי לקנות דבר, הסתתרה אותו למכולת, שירי יצאה מהמכולת ולכן שלח 
 בחדר המדרגות וקראה את המכתב.

יצר איתה קשר עד עכשיו, ושהוא מקווה שהיא ציון כתב לה שהוא מצטער שלא 
חשה בטוב ובמורל גבוה, הוא סיפר לה על איבוד והציע לה לבוא להיות איתו, 

הוא צירף למכתב מפת סימוני דרך עד למעיין שבו העברנו יחד את הלילה, 
ואמר לה שישלח לשם מישהו עם הסברים נוספים, כל יום במשך השבועיים 

שישלח ציון אל המעיין ויתן לשירי את מפת סימוני הדרך הקרובים יגיע מישהו 
 הבאה, ציון סיכם שהוא מתפלל שתגיע במהרה וחתם את המכתב.

שירי חזרה אל המכולת ועשתה את הקניות הנדרשות, עלתה חזרה הביתה 
והחלה אורזת את התיק, וכך בשלושת הימים הראשונים מאז קיבלה את 

של הזמיר, בצד השני של העיר, מסתכלת  המכתב, היתה יושבת בבוקר בקיוסק
על תחנת האוטובוסים ותוהה אם לעשות את הצעד הבא, היא כבר התרחקה 
מבית הוריה ומאחיה שודאי מחפשים אותה אך עדין היססה וחששה שתאבד 
בדרך, "ואז אתה הגעת, עם המצית, וזו היתה הסיגריה הראשונה שעישנתי 

יחקתי עם הסיגריה באצבעות אבל לא בחיי" באמת?? שאלתי מופתע, "כן, ש
אשון שלי אכלתי חשבתי שבאמת אדליק אותה וחוץ מזה, גם את הצ'יזבורגר הר

בתי בשר וחלב, ואחרי כל הפעמים הראשונות האלה בער איתך, לפני זה לא
יחד החלטתי שאתה מצטרף אלי לאיבוד, זוכר?" בטח זוכר. דיברנו עוד קצת 

ן, איך זה שכולם מתעסקים במה שהם על מה שעברנו מאז שהגענו לכא
אוהבים ואיך זה משחרר אותנו לעסוק במה שאנחנו אוהבים, נותן לנו תחושת 
חופש. כמה שיותר תעסוקה, ככה החופש מורגש יותר, כמה שיותר רביצה על 

ערסלים, או התבטלות בבריכה ככה הרגשנו יותר את עול העיסוקים שהשארנו 
ה  מזויפת, כי איך אפשר להיות בחופש עם מאחור, ותחושת "החופש" היית

, וזו הסיבה שהבריכה ריקה רוב םמעמסה של מחויבויות לא פתורות על הכתפיי
 הזמן, אגב. 

 שירי הלכה לחדרה והשאירה אותי לסדר את החדר. כי באמת שאני חייב.
 

 / כבר לא עושה את זה 16פרק  –איבוד 
שירי לא מפסיקה לטחון כבר שלושה חודשים עברו מאז הגעתי לאיבוד, 

סיגריות, אני כל הזמן רואה אותה עם סיגריה בוערת, לא ראיתי אותה מכבה 
סיגריה אפילו פעם אחת ואני מתחיל לחשוב שהיא אוכלת את הבדלים לקינוח. 

מעבר לזה שירי בחורה מאד מסודרת, תמיד בגדיה מהודקים ושיערה מתוח 
של לאון, עובדת תחתיו, מול  לקוקו או צמה, שירי מצאה את עצמה במשרדו

הצבא והבדים שצריך לתקן בשבילו, ומולנו כאחת מאיתנו. מדי פעם כשהייתה 
מגיעה לבדוק איך מתקדמת עבודת המתפרה הייתה נשארת שם עם גליה וסיון, 

 עוזרת ומקפלת אחריהם את הבגדים, הבדים, המדים ושאר הציוד הצבאי.
ן במתפרה, מדי פעם הייתה נשמעת אני הייתי צופה בהם מהצד, גליה וסיו

מוזיקה מבפנים והייתי מנחש ביני לבין עצמי מי בחרה הפעם את השיר, סיון או 
גליה, שירי הייתה מטיילת עם בלוק הדפים שלה על גבעות הדשא של איבוד 

מחייכת כהרגלה החדש לכולם, מתעניינת מה נרצה לאכול, באיזה סרטים נרצה 
ייתה אמהית ודואגת שלכולם יהיה חיוך, גם אם רק לצפות ובאופן כללי היא ה

אנשי הדשא, היו יושבים בצל אחד  –לכמה רגעים. לירן ואסי או בשמם האמיתי 
העצים ותמיד היו מדברים על עבודות הגינון שלהם, "מעצבי נוף", תיקן אותי 
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פעם אסי. אם שירי הייתה מתקדמת לכיוון חדר האוכל שלא בשעות האוכל 
ת שציון וזוהר כבר שם, עומלים על הארוחה הבאה שלנו, התפקיד יכולתי לדע

שלי היה לבוא כשעתיים לפני כל ארוחה, מלבד ארוחת הבוקר, ולעזור בהכנות 
וסידור השולחן, ובמהלך היום לעזור לאסי ולירן בכל שיבקשו, זה השאיר לי 

יתי מספיק זמן פנוי וכשלא הפגנתי את כישורי הכלבויניק המפתיעים שלי הי
יושב כמו עכשיו וצופה, צופה וכותב. אחרי שמצאתי את התמונה של אבא שלי 

בתיק, התמונה שהביא לי הבחור המצרי שנים קודם לכן כשהייתי עם נטע 
בסיני, נזכרתי במילים של סבא שלי שאמר שגבר צריך לעשות שלושה דברים 

יתי יושב מחוץ לפני מותו, לירות בנשק לאהוב אישה ולכתוב את סיפור חייו, הי
למתפרה וכותב את זיכרונותיי, בערבים גליה הייתה עוברת עליהם, על 

הסיפורים, בהתחלה רק הייתה מתקנת שגיאות אך ככל שהתקרבנו הייתה 
מרשה לעצמה להעיר הערות ספרותיות יותר או שנתנה עצות לשיפור ולשימור 

החדש, דבר  הכתבים וכך הייתי כותב ומוחק וכותב ומוחק ומתאהב בתחביב
נוסף קרה בשל ההתקרבות שלי אל גליה, לילה אחד כשהיינו שכובים כל אחד 

במיטתו, גליה בהתה בתקרה וקראה לי לשבת על ידה, קמתי מהמיטה 
והתיישבתי על המיטה של גליה, גליה שמה את ידה על כף ידי ואמרה "אתה 

"מה ששמעת" לא הולך לישון, לפני שאתה נותן לי נשיקה למטה" מה? שאלתי, 
אמרה "אני יודעת שגם אתה רוצה, אני מתגעגעת לאורי, אני מתגעגעת למגע 

של גבר, אני כבר שנתיים פה" המשיכה וליטפה את ידי, גליה שיחקה 
באצבעותיה בקצות אצבעותיי, התכופפתי אליה ונשקתי לצווארה, משם 

התקדמתי לשפתיה ולאט לאט הפשלתי את מכנסיה וירדתי למטה מקשיב 
 לגניחותיה הקלות. 

ככה היינו שוכבים כמעט כל לילה, בהתחלה היינו שוכבים כל אחד במיטתו ואם 
גליה הייתה קוראת לי אליה הייתי בא, אף פעם לא מיוזמתי, גליה הייתה גונחת 
בשקט ולוחשת "אורי...אורי..." בפעם הראשונה זה הפתיע אותי אבל לא כל כך 

מעולם, אם יש משהו שלמדתי על מין זה לא היה לי אכפת ולא דיברנו על זה 
לשפוט סטיות של אחרים, אם היא רוצה לקרא לי אורי ולחשוב על אורי, 

שיבושם לה. גם אלי התגנבה מחשבה מדיי פעם על יעלי או ליילה ואפילו על 
 נטע.

כמו שהתאהבתי בכתיבה ככה אהבתי גם לקרא ספרים, לסיון היו המון ספרים 
כדי להשאיל ממנה ספר עבור גליה, לסיון היו ספרים מכל בחדר, פעם נכנסתי 

הז'אנרים, סיפורים קצרים, סיפורי מתח, תעלומות בלשים, ספרי שירה, שמתי 
לב שלכל הספרים שלה יש ריח של ים, זה הזכיר לי את יעלי אז ביקשתי 

להשאיל ספר אחד גם לעצמי וככה אחרי כמה שבועות כבר הייתי בלופ של 
שלושה או ארבעה ימים, בכל פעם שהייתי מחזיר ספר ובא לקחת קריאת ספר ב

ספר חדש הייתי נשאר בחדר של סיון יותר זמן, אחרי פעמיים היא כבר הציעה 
לי לשבת, ובאחת הפעמים כאשר הגעתי בבוקר, פתחה לי סיון את דלת חדרה 

וידיה, שבדרך כלל היו מלאות בצמידים כמעט עד המרפק, היו חשופות, היא 
ראה עוד לא שמה את הצמידים אבל כן שמה לב שאני נועץ מבטים בידיה כנ

ונרתעה, ממפרק היד לכל אורך ורוחב האמה שלה היו צלקות של חתכים 
קצרים וארוכים, המון המון צלקות בשתי ידייה, "אני כבר לא עושה את זה" 

אמרה סיון, היא פתחה את המגירה בשידה שעל יד מיטתה והחלה לשים את 
 ידים, אני רק באתי להחזיר לך את הספר, אני מצטער, אמרתי.הצמ
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"אין לך מה להצטער, אני כבר לא עושה את זה, באמת" סיון הייתה חיה בשנות 
ילדותה על כדורים, היא עברה ממחלקה סגורה למחלקה סגורה אחרת, היא 

הייתה עוברת טיפולים בחשמל וכשהייתה חוזרת לבית הוריה היתה תחת 
רופא יום יום. ראיתי שסיון מסתכלת על קלסר הדפים שלי, הקלסר  השגחה של

שהיה מלא בכתובים של זיכרונותיי, ניסיתי להעביר נושא, שאלתי את סיון אם 
גם היא אוהבת לכתוב והיא ענתה שחוץ ממכתבי התאבדות, היא לא כתבה 

יותר מדיי בחייה. סיון כתבה ארבעה מכתבי התאבדות, אף אחד מהם לא יצא 
אל הפועל, כשהוריה גילו זאת היא ברחה מהבית אחרי לילה של בכי וצעקות, 

לבסוף הגיעה למדבר, רכב צבאי שסייר בשטח או היה בדרכו ללאון מצא אותה 
שוכבת בצד אחת הגבעות, במקום לדווח על המקרה, יצא הנהג מהרכב, ניגב 

ן, היא לא את פניה עם מטלית ומים ולקח אותה אל שערי איבוד. מאז היא כא
יודעת כמה שנים. היא סיימה את דבריה ואמרה "תסתכל מסביב נפתלי, הכל 

ירוק באמצע המדבר הזה, ערסלים, בריכה, תעסוקה לגוף ותעסוקה לנפש, 
וכשאין לך שום דבר אז כלום גם לא  -והכל של כולם, אין שום דבר שהוא שלך 

 חסר לך"
ד מחדרה והלכנו לאכול אצל תי לבחור ספר חדש באותו הבוקר, יצאנו יחכחש

 זוהר.
 

 / כולנו מחפשים משהו 17פרק  –איבוד 
כמו רוב הדברים שנגמרים בכך שאתה יושב מול אקדח ותוהה על חייך, גם זה 

התחיל מרעיון ממש טוב, לאון היה עובד מול הצבא במחירי שוק ובתמורה 
ון היה אומר הרוויח מקום משלו בשממה, מאין בית אירוח לבודדים, או כמו שלא

"כשהיינו קטנים כולנו רצינו להיות פיטר פן וכולנו גדלנו להיות הילדים האבודים" 
אני נמצא כאן כבר חצי שנה, אולי קצת יותר, התרגלתי, התרגלתי למקום, 

לאנשים, לשגרה, לקום בבוקר לאכול משהו, לעבוד בגינות לכתוב לצפות להריח 
 ן עם אנשי הדשא, טוב לי פה.לטייל לשכב עם גליה לצחוק עד כאב בט

לא ראיתי אנשים מבחוץ מאז שהחבר של ציון הביא לשירי סנדוויצ'ים על יד 
המעיין, אבל היום, היום הגיעו אנשים מבחוץ וזה הצליח לטלטל את השגרה 

 שהתרגלתי אליה.
אני וסיון נפגשנו בבוקר והחלפנו ספרים כמדי כמה ימים, לאחר מכן יצאנו 

ו לזוהר לאכול כבכל בוקר, הגענו לחדר האוכל ובנוסף לחברים מהמגורים והלכנ
ישבו שם גם שני קצינים שבאו לאסוף את הבדים מוקדם מהרגיל, לאון הזמין 

אותם להישאר לארוחת בוקר ואחד מהם, הצעיר יותר, לא הפסיק לנעוץ בי 
סיתי מבטים גליה ולאון היו היחידים שדיברו איתם, אני ישבתי ליד אסי ולירן וני

להתמקד בשיחה שלהם על דשא סינטטי ולהתעלם מהגנבות המבטים של 
 הקצין.

קמתי והלכתי לשירותים, כשחזרתי, עוד לפני שהספקתי להתיישב שוב לשולחן, 
ביקש ממני לאון לגשת למשרדו ולהביא לו קלסר מסויים, שירי עוד ישנה 

 במגורים ולא הייתה איתנו בחדר האוכל.
יק טוב, יצאתי החוצה והתקדמתי למשרד, "נפתליייי" שמעתי ואני, כיאה לכלבוינ

צעקה מאחורי, הסתובבתי וראיתי את הקצין נועץ המבטים שיצא אחרי מחדר 
האוכל, מה העניין? שאלתי אותו, "אתה נפתלי שוורץ לא?" כן, אני נפתלי 
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שוורץ. "תשמע" הוא אמר "לא רציתי להגיד ליד כולם, וגם לא הייתי בטוח שזה 
 ה אבל החברים שלך מחפשים אחריך" כולנו מחפשים משהו, אמרתי לו.את

הרי תיארתי לעצמי שיחפשו אחרי, נשארתי אדיש לקצין הנרגש אך הוא המשיך 
להתעקש, "אתה לא מבין, כל שבוע הם מדברים עליך בעיתון, שעזבת בגלל 

 הבחורה ההיא, יעל ו.." קטעתי אותו, לא עזבתי בגלל יעלי, אמרתי,
אבל.. גם היא דיברה עליך בעיתון וביקשה שתחזור, היא נכנסה להריון "כן 

מהחבר שלה ועכשיו הוא.." רגע רגע מה ? היא בהריון? אני לא מאמין שיעלי 
שלי בהריון. הקצין המשיך לדבר על זה שהחבר של יעלי, ראול, לא אהב את 

הם  העובדה שהיא מבקשת ממני בעיתון, מול כל המדינה, לחזור הבייתה,
באיזשהו סיכסוך כרגע או משהו כזה, לא ממש הקשבתי לו מהרגע שאמר 

שיעלי בהריון. ביקשתי שיעזוב אותי בשקט והלכתי למשרד של לאון, מנסה 
להיזכר איזה קלסר בדיוק אני אמור להביא לו, הייתי נסער, הבטן כאבה לי. יעלי 

מו דג במים בהריון. סך הכל רציתי לאכול ארוחת בוקר ועכשיו הרגשתי כ
ששוחה לעבר הפתיון ולא רואה את חוט הדיג, בדיוק כשאתה חושב שבאת 

 אתה מגלה שאתה הארוחה, קיבלתי חתיכת ביס. –לאכול 
הגעתי למשרד של לאון, נכנסתי פנימה וניגשתי למדפים, מחפש את הקלסר 

שלאון ביקש אבל לא הייתי כל כך מרוכז, לקחתי כוס מים ממתקן המים שהיה 
ד והתיישבתי על הכסא של לאון ולקחתי לגימה, מייד אחריה לקחתי במשר

נשימה עמוקה והנחתי את הכוס על השולחן. שם מולי על השולחן היה מונח 
האקדח של אחד הקצינים שישבו עכשיו עם לאון בחדר האוכל. בדרך כלל 

כשנציגים של הצבא היו באים לקחת את המדים שלהם, הם היו מחכים בכניסה 
וד, בפעמים המעטות שהם נכנסו פנימה הם היו עוברים אצל לאון במשרד לאיב

ומשאירים שם את הנשקים, לאון לא היה מוכן שיסתובבו פה עם נשק על 
הגבעות הירוקות שלו, שלנו. כך הוא סיפר לי במפגש הראשון שלנו ביום 

 שהגעתי.
ואני לא  אומרים שברק לא פוגע פעמים באותו המקום, לצערי יעלי אינה ברק,

המקום, כשיעלי מגיעה או כששמה עולה, היא אינה מלווה בקולות רעמים והיא 
כן יכולה לפגוע פעמים, מהפעם השנייה קשה מאד לקום, חשבתי ששני דברים 

יכולים לקרות, או שאשכח ממנה והמעשים שלה לא ישפיעו עלי או שאחזור 
ב. טוב, אז היא בהריון אחרי תקופת רגיעה של שנינו, נשכח מהכל ונהיה יחד שו

עכשיו ובטח תתחתן בקרוב, אז כנראה ששתי האופציות כבר לא רלוונטיות, אז 
 מה כן אפשר לעשות.

 אהבתי אישה, וכתבתי את סיפור חיי והנה אני יושב כאן עם האקדח ממולי.
 

 / תוריד נעליים 18פרק  –איבוד 
כמה שעות, החדר עכשיו אני יושב בחדר בתל אביב, זה שהיה החדר של אסא ל

בו שכבתי על הרצפה כשבז'ה התקשר לספר שאסא איננו עוד. אני תוהה מה 
עברתי מאז ואיך שוב הגעתי לכאן, עוד מעט אסיים להעתיק את כל הדפים 

מקלסר הכתובים שלי למחשב ואתחיל לערוך את הסיפורים לספר שלם, זה מה 
א יצאתי מהבית, בקושי שאבא שלי בנג'מין היה רוצה. אני כבר שבועיים פה ול

 שיצאתי מהחדר. 
לפני שלושה שבועות הנחתי בחזרה את האקדח על השולחן במשרדו של לאון 
ויצאתי לכיוון המגורים, נכנסתי לחדר שלי ושל גליה והוצאתי את התיק שהיה 
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מתחת למיטה, פתחתי את מגירת השידה ואת הארון וזרקתי את כל הדברים 
גם שירי יצאה מהחדר שלה וראתה אותי עם  לתוך התיק, כשיצאתי מהחדר

 התיק, "למה אתה לא בחדר אוכל?" שאלה, בוקר טוב שירי, אמרתי,
"אתה הולך לאנשהו?" שאלה שירי, אני הולך הביתה, אמרתי,"לאיזה בית 

 בדיוק"? תהתה שירי, שאלה טובה, אמרתי.
טרים ספורים יצאנו יחד מהמגורים והלכנו לחדר האוכל, לאון הגיע יחד איתנו, מ

 מחדר האוכל, כשהוא מחזיק בידו את קלסר החשבוניות שרצה שאביא,
 "מה הסיפור עם התיק?" שאל, אני עוזב. "אתה בטוח?", כן, אמרתי.

לאון לא התעקש שאשאר הוא רק אמר שאם אי פעם ארצה לחזור השערים יהיו 
איתו ואני פתוחים בפניי, הוא שאל אם אני רוצה טרמפ לאנשהו עם הקצינים או 

סרבתי, הוא התעניין אם אני יודע איך לחזור מכאן, שירי קטעה אותו ואמרה 
שתסביר לי, שירי רצה לחדרה והוציאה את המכתבים שציון שלח, עם מפת 

הניווט הקטנה שצויירה שם, היא שרטטה לי על דף את הדרך חזרה ורצה שוב  
ה, הקצינים יצאו החוצה לחדר האוכל, אני כבר הייתי בחדר האוכל כששירי נכנס

 ונפרדו מלאון ומכולם לשלום, אני שתקתי.
לאון אמר כמה מילים, מילות פרידה כלליות כאלה, אבל מה שאני באמת זוכר 

מהדברים שאמר אלה הדברים על הסרת המגננות שלנו, הוא אמר שכל 
ם האנשים שפגעו בנו בחוץ הפכו בעצם לעוד שכבה בשריון המדומה שאנו עוטי

באיבוד זה בעצם להוריד את השריון הזה  צמנו ומה שאנחנו עושים כאןעל ע
י, אתה ולקבל את עצמנו כמו שאנחנו באמת ואז הוא הסתכל עלי ואמר "נפתל

? תוריד נעליים. אתה תמצא אותה מהר יותר, תרוצה למצוא מחט בערימת שח
 זה יכאב קצת, אבל זה יהיה שווה את זה."

על יד השער ונפרדתי מכולם, שירי צחקה, גליה  יצאנו מחדר האוכל, התחבקנו
 הזילה דמעה, השערים נפתחו ויצאתי החוצה.

היו לי שלושה בקבוקי מים בתיק, שניים מהם סיימתי לפני שהגעתי למעיין 
המלוח, לא זכרתי שהדרך הייתה כל כך ארוכה, אני מניח שגליה צדקה 

ין בשעת צהריים כשאמרה שהדרך קצרה יותר כשהולכים יחד, הגעתי למעי
מוקדמת ומייד הורדתי בגדים וקפצתי פנימה, אחר כך יצאתי והתנגבתי 

ונמנמתי קצת על גזע העץ, קראתי קצת מספר שסיון השחילה לי ליד לפני 
שיצאתי משערי איבוד, אחר הצהריים קמתי, לקחתי את התיק, והלכתי לתחנת 

שבע, את הלילה  האוטובוס, האוטובוס הגיעה רק בערב ואיתו נסעתי לבאר
העברתי על הספסל מול הקיוסק של הזמיר. התעוררתי לקול שירתו של הזמיר, 

שהתקרב אלי עם כוס קפה מקרטון "לחבר הותיק שסוחב עליו תיק, חייך וזה 
יספיק", באמת שחייכתי, קמתי והלכתי לשבת באחד השולחנות מחוץ לקיוסק 

זמיר, חצי שעה לאחר מכן של הזמיר, אכלתי סנדוויץ וצפיתי בהופעתו של ה
כבר הייתי על אוטובוס לתל אביב, משך כל הנסיעה לתל אביב חשבתי על מה 
שלאון אמר לפני שיצאתי מאיבוד, על זה שאם נסיר את המגננות שלנו נמצא 

מהר יותר את מה שאנחנו מחפשים, החלטתי שכשאגיע לתל אביב הדבר 
ות שמר סימון כהרגלו יהיה הראשון שאעשה יהיה ללכת לבניין בו גרתי, לקו

 ולהתנצל.  –בחוץ ויעכב את אחד השכנים 
כיאה לבעלי דירה, גם מר סימון לא היה מהאנשים המפתיעים שיצא לי לפגוש 

בחיי והנה הוא עומד מחוץ לבניין ומדבר עם אחד השכנים על יד חדר פחי 
"תציל  האשפה, השכן מחזיק שתי שקיות זבל בידיו ונותן לי מבט מתחנן האומר
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אותי", אני מחזיר לו מבט של "ומי יציל אותי?" אבל מחליט לעזור לו בכל זאת 
כי יש לי משימה. מר סימון, אני צועק, "האדון שוורץ בכבודו ובעצמו" מסתובב 
אלי מר סימון, אדון שוורץ זה אבא שלי אני אומר לו, אתה יכול לקרא לי.. מר 

ו, אנחת הקלה יוצאת מפיו של השכן סימון קוטע אותי ומבקש ממני לבוא אחרי
עם האשפה ואני הולך אחרי מר סימון, אני מנסה להסביר לו שבאתי להתנצל 

ואנחנו כבר בתוך הבניין מול דלת הכניסה לדירה שהייתה פעם שלי, הוא אומר 
שהכל בסדר ומצלצל בפעמון הדלת, אני מסתכל עליו וחושב שאולי בכל זאת 

ון באמת הולך, אני נשאר שם מול הדלת וקורא למר הוא הולך להפתיע, ומר סימ
 סימון שעולה במדרגות לדירתו שלו.

תומר בז'רנו, הלוא הוא בז'ה,  –כשלגופו תחתונים בלבד  –את הדלת פותח לי 
הפתעה גמורה, הלם, מה לעזאזל, אורות הדירה מעומעמים, אני מסתכל על 

 יח כלום.אהבתי את התאורה אבל אני לא מבט –בז'ה ואומר לו 
בז'ה חייך ואמר לי "חיכיתי לך, כנס" על הספה ישבה בחורה שבדיוק סיימה 

להתלבש ונעלה את נעליה, בז'ה פנה אליה ונפרד ממנה לשלום, הם התנשקו 
זה על לחיו של זו. בז'ה ואני התחבקנו, אמרתי לו שהעובדה שהוא בתחתונים 

ועוד הוא  –היה שלי ש –לא מוסיפה חן למפגש המרגש הזה ובז'ה הלך לחדר 
 מתלבש, הסביר לי מה הוא עושה כאן.

בז'ה הגיע לדירה כמה דקות אחרי שעזבתי אני, הוא נכנס עם המפתח 
המשוכפל שנתתי לו ופתח את החלונות. הוא נתן לדירה להתאוורר וניקה את 

הקיא שהשארתי על הרצפה. בז'ה ניסה לחייג אלי עוד מספר פעמים עד שמצא 
לי כבוי על השולחן בחדר, מר סימון הגיע ותהה מי הוא. בז'ה את הפלאפון ש

הציג עצמו ולאחר שיחה הבטיח שאם לא אחזור הוא יסגור את החוב ואולי אף 
יכנס לדירה, הוא ביקש ממר סימון להבין את המתרחש ושעליו לחזור כרגע 
לשבעה של אסא, מר סימון התגמש ולאחר שבוע, משהבינו שאני לא חוזר, 

 בז'ה לדירה כדייר קבע.נכנס 
יעלי צריכה ללדת בקרוב, יש לה ילדה בבטן. היא וראול מסוכסכים מאז שיצאה 

לקרא לי בעיתונים מול כל המדינה. בז'ה שמר את כל הכתבות בקלסר משלו 
אבל עוד אני כותב שורות אלה לא הצצתי באף אחת מהן. אחרי שיעלי וראול 

התנתקה מבז'ה ומכולם. יחלוף הרבה זמן רבו ונפרדו וחזרו ונפרדו וחזרו היא 
עד שאראה אותה שוב ועולמי יטלטל, בינתיים יצאנו בז'ה ואני מהדירה ועלינו 

 אל הקבר של אסא, במקום בו היה הראש, מישהו מטפח איזה קקטוס.
 

 
 יעלי ואני

 

 .יעלי עמדה מולי בדלת הכניסה לבית והתחבקנו
 .היא נכנסה לדירה והתחבקנו

 נו אלי לחדר והתחבקנואחר כך נכנס
 .ואז יעלי התיישבה על המיטה ואני על כסא

 .היא הוציאה סיגריה. הוצאתי גם. השעה הייתה שעת בוקר מוקדמת
 .היא שאלה למה אני יושב רחוק. התיישבתי על המיטה

 .שוב התחבקנו
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 .הגענו למסקנה שלשנינו יש את אותו הריח שהיה לנו לפני ארבע שנים
היא שוכבת על המיטה אבל מרגישה כאילו שהיא רצה על היא אמרה שאומנם 

 .המדרכה
 .דיברנו על מלא דברים, חוץ מעל חיינו האישיים

 .היא אמרה שיש דברים שלא יעשו לי טוב אם אשמע אותם
היא התכוונה לזה שהיא הספיקה להתחתן ולהביא דור המשך לגנים 

 ,שהיא קיבלה מהוריה המושלמים
 .על השילוב המוצלח של התאים שיצרו אותהמישהו חייב להודות להם 

 .צחקנו מלא
 .ליטפתי אותה איפה שרציתי. היא לא הזיזה לי את היד

 .כנראה שליטפתי אותה איפה שהיא רצתה גם
 .באוויר היה ריח של מגע אסור. פתחנו חלון. לא יצא הריח

העברנו שעתיים של "דלתות מסתובבות", על מה היה פעם ומה היה קורה אם 
 ,ינו נשארים יחדהי

 ,בקצרה
 היינו גרים בתל אביב, היה לנו כלב, אולי חתול

 ,לא היינו יוצאים הרבה מהבית, אולי לדרינק
 ,היה הרבה בלאגן בבית בגלל כל ציוד האמנות שלה

 ,אני הייתי עובד במה שאני אוהב, היא הייתה מציירת
 ,לאן החיים שלנו הולכים -ההורים היו מציקים לנו בשאלות של 

 .החיים שלנו היו עוברים בשכיבה לרוב
כשסיימנו, כל אחד היה צריך לחזור לחייו האמיתיים, שוב לא שאלתי אותה 

 .לגביהם
 .התחבקנו

 .היא שאלה אם אני מבולבל, אמרתי שאני לא יודע
 .שאלתי אם אני אראה אותה שוב, אמרה שהיא לא יודעת

 ,יצאתי מהבית אחרי שהיא הלכה
 לרוץ לנסוע על אופניים לעוף לנחות לשוט לשוב הביתה בלילההייתי חייב ללכת 

 .ולהירדם בתוך הריח האסור שנשאר על הכרית
 .היא יודעת שאני מבולבל, אני יודע שאני לא אראה אותה שוב

 
 

 צבעי שמן
 

 מחוספס קנבס בד על צבע זורקת היא
 הפלא קופסת לתוך מילים זורק אני

 ,שלי המילים תייהאצבעו בקצות, נספג ספק מטפטף שמן
 ,אליה קופצות כמו
 .מלוח ציור. דמעות מתערבב צבע
 רוח אין. חנוק עתיד. מתוק עבר
 באוויר מרחף הכל מסביבי אך

 .מתכת של טעם יש להכל
 שרשרת מכתב כמו סיגריה עשן
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 בדלת תדפוק שהמציאות או הלאה זה את תעביר
 רחוק זיכרון זה הלילה באמצע לקום בלי לישון

 בבוקר שלוש של הרעשים
 הרחובות את מנקה זבל אוטו הבייתה חוזרים ילדים
 היום בסוף מתים כולם
 מחבקת שהיא מהבחור חוץ היום בסוף מתים כולם

 .רכבת על תעלה היא. בבוקר אקום אני
 לה שסיפרתי סיפור לי תצייר היא אדום בצבע מילה אזרוק אני
 ואותי צבע זורקת היא מילה זורק אני

 .היום בסוף מתים כולם
 הזמן את בשבילו להרוג ששווה דבר שום אין בטלוויזיה

 באמת לא אני מת אני ריק אני ריקה הדירה ריקה המיטה ריק המקרר, ריק הכל
 זרק לא אחד שאף צבעים היה שהכל לימים מתגעגע אני
 עמוק להיות שמנסה צרפתי סרט כמו הזה אפור השחור כל

 לה הולך ולא לי הולך ולא לו הולך ולא
 אליה קרוב להיות כדי לים הולך אני

 שם בטח והיא ממני קילומטרים נמצא שלה שהחוף למרות
 אליה אגיע שאני עמוק הכי זה ,פנימה וצולל הקרים למים נכנס אני

 שלה הדמעות את לטעום יכול אני ,המים באותם נוגעים שנינו
 .מתכת של טעם יש להכל אבל שמן צבעי של טעם להם שיהיה חשבתי

 .היום בסוף מתים כולם
 
 

 וידוי כלפי הדס ואדישות כלפי הכלל
 )המכתב האחרון של אסא(

 
ל מיטת בית חולים בו שכבתי ע זמן רביתה לראשונה אחרי אתמול חזרתי הב
 שמותיר גב חשוף ומזיע אשר דבוק לסדינים מוגלתיים מפצעי בתוך חלוק מגוחך

 לא מרגש אותי. לחץ שלי עצמי. ואם לומר את האמת?
 טיפולים נוסף.מחזור שעות אני חוזר לשם שוב ל 48עוד ב

 מתי הכל הפסיק לעניין אותי ככה, מזו האדישות הזו שפיתחתי?
 

, השיער עדין לא נשר, והחברים םאני עובר כבר חודש של טיפולים כימותרפיי
בה אפשר להתמודד עם  עוזרים לקחת את כל העסק הזה בקלילות המרבית

 סרטן.
"אחד על אחד" אנחנו כן מדברים על המוות, אבל כשכולנו כבר אם כי, בשיחות 

 נו משתעשעים בנושא הביצים החלקות ונושאים פחות כבדים.ביחד אנח
גן על אשכיו, כל כך בקנאות הוא מגן עליהם עד שלבסוף האדם עושה הכל כדי ל

של אישה בחיבוק ולשמוע  ההוא פוצע אותם בעצמו. כמו למחוץ את ריאותי
 קת מאהבה.אותה נחנ

 
 געגועים לזמנים שלא היו,  ובכלל, אני מוצא את עצמי נשטף

  ,שנה קדימה 30, אולי 20
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 ,? אולי את בכלל עם ההואתהייכאן? את  ריישאמי 
 .והשמלה שלך והילד שמושך בה

 עדין הולכים לים? 
 ?עדין מחייכים במבוכה על יד עצי החרובים

 ק, אבל הגעגוע חז אינני זוכר כי טרם הייתי,
 ,י הפנימייםיכמעט ועוקר את איבר
 ,נראה שהילד משחק איתו על החול הלב שלי כבר אצלך,

 .אולי כשיגע במי המלח אתעורר, ולא אתגעגע יותר
 

 איפשהו בעולם מישהו מציע נישואים לאהובתו,
 מישהי אחרת מרוכזת במתכון לעוגת גבינה עם פירורים

 יש ילד שרואה שלג בפעם הראשונה 
 ישים שהחליטו שעכשיו הזמן המתאים ביותרוזוג קש

 לאמץ חתול אז הם עומדים מול כלובים ומחכים
 לבין החיה. םלניצוץ ביניה

 קל רגליים ואני, אני עומד לבד במקלחת, עם פיסוק 
 ומנסה להבין מה לא עשיתי בסדר,

 איזו תנועה לא נכונה עשיתי שגרמה לסכין הגילוח
 לפצוע את העור שלי. ביצים שלי.

 אני מקלל וצועק לתוך עצמי.
 אני מדמם קצת וכואב הרבה וצריך לסיים כי לא יוצאים עם חצי תספורת.

 אני מסיים במהרה רק כדי שזה יראה טוב לפני שאת באה 
 ומייד מעיף את סכין הגילוח ופותח את ברז המים החמים.

ניסיתי לזרז תהליכים בגלל מה שאמרת פעם על ביצים חלקות באחת משיחות 
 רציתי להרשים אותך.  ית החולים של החבר'ה.ב

 אני מדמם.
 לעזאזל. לא אכפת לי מכלום כרגע חוץ מהשניים האלה.

 אתם יכולים להתחתן ולאמץ ולקלל ולהתרגש ולשנוא
 וזה לא מעניין אותי. ביצים שלי.

 
 מתי הכל הפסיק לעניין אותי,
 מזו האדישות הזו שפיתחתי?

 ל כשאני חושב מאיפה כל זה התחי
 אני לא יכול להתעלם מהביצים שלי.

 
 

 .אני נכנע
 

 ,אל תירו בבקשה אל תירו. "על הברכיים! ידיים מעל הראש!" היא צועקת
 .ומאחוריה גדוד נשים שכולן נראות בדיוק כמוה

 אל תירו אני נכנע אני נכנע!! קחו הכל בבקשה אל תירו
 אני צורח בהיסטריה ויורד על הברכיים

 וכולן מתחילות לירות איתה היא מתחילה לירות
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  אני מרגיש שכל הגוף שלי מחורר מכדורים וכרגע אני יותר חסר משמעות
 .מאשר עור ובשר ועצמות, אין לי מושג איך אני בחיים

אני מנסה לצעוק להן שאני נכנע אבל יורד לי דם מהעיניים ואני לא מצליח 
 .לדבר

ורר מתנשף ומזיע בשנייה שהראש שלי פוגע באספלט המחוספס אני מתע
 ,וכואב על הספה שבסלון

  מסתכל על ג'וני ווקר שמסתכל עלי
 !?מסתכל על כוס עם מה שהיה פעם קרח שהיום הוא לב. מה לעזאזל

 .אני מבולבל ולא מבין את המחשבות של עצמי
 .אני עייף ומזיע ומסריח ויש לי קצת קיא על החולצה והרבה על השטיח

 .להבין מתי אכלתי בפעם האחרונה ומה זה היהאני בוהה בגועל הזה ומנסה 
 .אני לא מזהה את זה ולא מזהה את עצמי

 .אני קם ומוריד את החולצה והולך לשטוף את הפנים
 .כל כך מכוער בלעדיה

 אני צריך להיות ממש טיפש כדי לוותר על כל מה שהיה לה להציע
את המחשבה  והיא צריכה להיות עוד יותר טיפשה כדי לשקול רק להכניס לראש

  .אולי לסלוח לי -של 
 .אבל היא לא טיפשה והיא לא תחשוב על זה. וזה טוב לה ככה

 
את כל הכסף הוצאתי על וויסקי בעקיצה ובירות במבצע, עם מה שנשאר קניתי 

  ,סיגריות
 .עכשיו הארנק ריק

  ,את הארנק קניתי בארבעים שקלים בשוק
ועכשיו הוא חסר  –לי לשים בו  אף פעם לא קניתי ארנק ביותר כסף ממה שהיה

  ,תועלת
  אנשים קונים ארנקים במאות שקלים וכשהם מגיעים למקום מסויים

  הם מוציאים ומניחים אותו על השולחן כי הוא לא נח להם בכיס
  .או כי הם רוצים להראות איזה ארנק יפה יש להם. איזה שטויות

 .פריט שכל יעודו לחצוץ בין הכסף לכיס
 .לפח

 ,שבדרך כלל ישן על הספסל הולך לקראתי ומבקש כמה שקלים הבחור
 ,אני אומר לו שאין לי ומציע לו סיגריה, הוא מסכים ומבקש גם אש

 ,ת והוא שואל אם זה במתנהיאני נותן לו את המצ
 ,אני שואל אם זה יום ההולדת שלו היום והוא אומר שכן

ת יר לו את המצאני לא יכול להתעלם מצירוף מקרים שכזה, אז אני משאי
 .וממשיך הביתה

 .מודה לו בליבי על כך שהפריע למחשבות עליה למשך דקה או שתיים
 .תישיזדיין הוא והמצ

 .הנה שוב היא בראש. שוב אני נכנע
 .שוב אני מקיא את טיפשותי על המקלדת
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 כסאות
 

  שב ואספר לך איך באות אכזבות לעולם, מהי האהבה שלא מוזכרת בשירים
 .רמות אושר שונות אך כל הבודדים שוויםולמה יש 

 .לא היה לי זמן לשטויות שלו עכשיו
 של בז'ה הלוא הוא תומר בז'רנו 42זה היה ביום ההולדת ה

 שנים 21 -אזכרה  -ישבנו בבית הוריו של אסא לאחר שחזרנו מבית הקברות 
 .מצחיק, בדיוק הגיל שבוא אסא לקח נשימה ולא החזיר אותה

 .תו יגברו על שנות חייואוטוטו ושנות מו
 בז'ה שאל אם אני זוכר איך אסא עצם את העיניים בבית החולים 

 ,וידענו שזה נגמר
 הוא היה מפוצץ במורפיום ולא ניסה להילחם יותר, הסתכל עלינו

 ,"ככה בשלווה" אמרתי ועצם עיניים
 .בשלווה? שאל בז'ה ספק אמר, ספק צעק

תה יודע מה צריך בשביל אתה חושב שכל כך פשוט למות בשלווה, א
 ,"מה?" שאלתי זה?

 ,בז'ה היה ממשיך בנאומו גם מבלי שאשאל
 אבל רציתי לקצר את הפאוזה שהוא אוהב לקחת בין משפטים

 ,אז חיממתי אותו עם "מה?", גם ככה מיהרתי
 .אבא של אסא ביקש אני קיבלתי את התפקיד של "אירגון כסאות לאזכרה",

  .העיניים אתה זוכר? "עניין של שנייה" אמרתי כמה זמן לקח לאסא לעצום את
שנים. אתה מבין? אתה מבין  21בדיוק! אמר לי בז'ה, אבל כמה זמן הוא חי? 

 ?אותי נפתלי
 .כדי למות בשלווה, צריך לחיות בשלווה

 ,"אתה מאושר?" שאלתי את בז'ה וזה הרבה יותר קשה.
אושר. אמר החנטריש אם הצלחתי להעביר לילה בלי לקום פעמיים לפיפי אני מ

 .הזה
 ...מעולם לא הצלחתי להוציא ממנו תשובה גלויה

 .למותו של אסא ברוך, ישבנו בבית הוריו ודיברנו על שלווה 21ביום השנה ה
 על שלווה ועל אסא ועל המכתב האחרון ממנו

 געגועים לזמנים שלא היו,מוצא את עצמי נשטף אני "
  ,שנה קדימה 30, אולי 20

 ,את תיהי? אולי את בכלל עם ההוא מי ישאר כאן?
  .והשמלה שלך והילד שמושך בה

 ?עדין הולכים לים? עדין מחייכים במבוכה על יד עצי החרובים
 ,אבל הגעגוע חזק, כמעט ועוקר את איברי הפנימיים אינני זוכר כי טרם הייתי,

  ,נראה שהילד משחק איתו על החול הלב שלי כבר אצלך,
 ".אתעורר, ולא אתגעגע יותראולי כשיגע במי המלח 

 ".שלווה. עלק"
 .אמר בז'ה

 .ולך תארגן עכשיו כסאות לדירה קטנה עם חלל גדול
 
 



 יבודא                                                                                                              ©גל צ'יפרוט 

59 

 מיטת מים
 

 .התקרה שעל בסדקים ובוהה בתחתונים המיטה על שוכב אני
 .הם גם מרטיבות הסדוקים שלי בפנים בוהים מהרטיבות שנוצרו הסדקים

  התירס בשדה שרצים ילדים יינוכשה שלנו המחייכים בפרצופים נזכר אני
 ,עצים צפופת חורשה מאחוריי

 ,החציר ערימות על וקופצים השדה של השני מצידו יוצאים
  התפוזים פרדסי לתוך מהחיים במנוסה כאילו ממשיכים

 הגדול המים למאגר שנגיע עד
 מאיתנו מהירים יותר החיים אבל
 באה שהיא אומרש מה, האוזניים בשתי שומע שאני מהרוח מהירים יותר

 .לי ענית, אותנו תיקח שהרוח לאן? שאלתי עכשיו לאן .ממולי
 .באה לא את אבל, האוזניים בשתי, עכשיו אותך גם לשמוע יכול אני

 . איתו יחד במקום עומד ואני עומד האוויר. הרוח כמו נעלמת
 .לדייק אם, מיטה על שוכב או

 רוצים היו שהם כמו ייח את ומדמיין שאני חושבים שכולם מה על חושב אני
 .שם אותך גם לראות יכול שאני רק, אותם לראות
 ביאליק קרית של בשדות יחד רצים אנחנו עכשיו

 .הבטן את ומחזיקים וצוחקים מתנשפים
 ולהירדם הראש את עליך לשים יתההב לחזור כבר רוצה אני
 באוזניי שלך הזאת מהלחישה בבוקר לקום וכלא שאני כדי רק

 הראשון הקפה את נשתה, להתקלח ונלך אקום אני", תתעורר, ינפתל תתעורר"
 . צמאה כשאת קפה רק שותה את כי, יגיעו שעוד קפה כוסות המון מבין
 .קפה שותה כשאת רק קפה שותה ואני
 בחיי שנפערו בסדקים ובוהה בתחתונים המיטה על שוכב אני זה במקום אבל
 האף רימאחו, שלי הפה בתקרת פועם הדופק את מרגיש אני
 .עצמי בתוך טובע, חנוק לי מרגיש וזה דופק שלי הפרצוף כל

 ואת אני שונים כך כל לא אנחנו
 ,שקט קצת זה מכל יותר רוצים שאנחנו הדבר

 .ונהרות וגבעות שדות כשמסביבך זקן עץ גזע על אותו מוצאת את
 שלי. הראש בתוך רועש הכל רבוע מטר 11 בתוך הריק בחלל, כאן אבל
 ברחוב שמסתובבים העזים ולצבעים לקולות החוצה צאתל חייב אני

 המכשירים לתוך הצועקים בזרים עמוסה בשדרה הקפה ביתני בין להתהלך
 .שלהם הניידים

 .שלי השקט את אמצא אני שם
 . מכנסיים ללבוש יכול לא. מהמיטה לצאת יכול לא אני אבל
 .טובע אני

 
 

 חלומות שבורים
 

 בוקים שבורים וכוסותאת זורקת צלחות ואת צורחת ובק
 ואני אומר לך, באמת שאת עושה אחלה סצנה
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  .אבל זה לא סרט אמריקאי ואין פה הפקה שתנקה
 זה רק אני ומטאטא וחלונות שבורים וחלומות שבורים

 ורסיסים בכל הבית ודמעות מעורבבות בנצנצים ועיפרון שחור
 ואת רואה שאני יחף אז למה שוב לשבור

 ?יין? להירגע אולי תשבי, למזוג לך
 ?צריך שניים כדי להתכסח. זה מעצבן אותך שאני לא צועק

 .תני לי לצאת מההלם ואני מבטיח לצרוח כמו משוגע. ולמה כמו
 תחזירי לי בדיוק כשמדממת לי הבוהן ,עכשיו את זו ששותקת? יופי

בקרב על "מי יותר בוגר" אני והבוקסר בובספוג שלי מנצחים אותך ואת 
 .ן שלךהבייבידול סאט

 אז אל תגידי לי לשתוק ואל תצרחי שאני לא יודע להתבטא
 אני רק מתנצל ומתנצל ומתעצל ומתפצל בין כן רוצה ללא רוצה

 ?ואת מה? שלמות? אין לך חלק בפיצוץ
 ?נכון, הרכבתי את המטען ושמתי חומר נפץ אבל מי הדליקה את הפתיל

 ?סבתא שלי? אולי סבתא שלי הדליקה את הפתיל
 ?א באה כל הדרך מהצפון הרחוק כדי להדליק את הפתילאולי הי

אולי סבתא שלי היא... כוסאומו את והשתיקות שלך והצרחות שלך והילד זין 
 שמקרקר סביבך

 מסתובבת לך מצחקקת לי בפנים כאילו כלום
 .במה עוד לא בעטתי

גם אני יודע לשבור דברים. בואי נריב אצלך בבית אני אראה לך איזה יופי אני 
 ובר דבריםש

 וחלונות ובקבוקים וכוסות וחלומות שבורים
זו לא דלת מסתובבת ויכולת לסגור אותה בעדינות ועדין הייתי מבין שאת 

 כועסת
 כמעט הוצאת את המשקוף מהמקום ואני לא מתכוון לרדוף אחריך

 גם ככה עד שאתלבש את תעלמי
תי הורג את הילד נשבע לך, אם הייתי מספיק פוטוגני בשביל להיכנס לעיתון היי

 זין הזה כבר מזמן
 ושולח את שנינו לכתבת שער. אבל תראי איך אני נראה בגללך

 אני רוצה את החיים שלי בחזרה את השקט שלי בחזרה
 .את החלומות שלי בחזרה

 
 

 מכתב מיעלי, ללא כותרת.
 

שמע נפתלי, המצב הוא כזה ואני אהיה ישירה, אני כותבת לך אבל לא בשבילך, 
אני לא יודעת בכלל אם אתן לך את המכתב הזה או לא, אתה, כל דבר  כלומר,

ישר רוצה להכניס לקלסר הכתובים שלך ולשתף את כל העולם, ואני אגיד לך 
את האמת, חשבתי עלינו הרבה, יחד, לחוד, כל השיט הזה, מה יהיה אם נחייה 

עלתי יחד, מה יהיה אם אני אמות, מה יהיה אם אתה תמות, אבל מעולם לא ה
 על דעתי שתשתגע, אני מתכוונת, ידעתי שאתה משוגע, מי לא.
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אבל לא העלתי על דעתי שהממסד גם יכיר בך כמשוגע, עם הטפסים והחלוקים 
 הלבנים וכל מה שרואים בסרטים. 

בכל מקרה, זה מכתב אישי, אנחנו לא נתראה יותר אחרי המכתב הזה בין אם 
 י רוצה שזרים יקראו בו,ישלח אליך או לא ואני לא בטוחה שהיית

אם כמה שזה מגוחך, אני אפילו לא אתן לו שם. אצלך כל דבר חייב להיכנס 
 תחת כותרת ולהיות סיפור, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לעשות מזה סיפור.

 סך הכל השתגעת.
 אולי בפעם האחרונה שנפגשנו השיגעון שלך היה הכי ברור שאפשר

 תלי עדין שם כאילו שזה לא רק המשוגע שבך.התחלת לדבר על עצמך כאילו נפ
אני כותבת, ומתחילה להבין שאולי לא אליך אני צריכה לפנות, הרי בין כה וכה 
תתעלם מכל הבקשות והלבטים שלי ותכניס את זה לקלסר הגדול שלך שרק 

אלוהים, אם עוד קיים שם, יודע מה יעלה בגורלו. אז שכח מזה, לא לך אני 
 לעצמי. כותבת, אני כותבת

 
כשהטלפון צלצל השעה  ישבתי מול המחשב בנסיון להשלים עבודה ללימודים,

, בואי בואי הוא לא מרגיש טוב -ע אמר ליהיתה אחת בלילה בערך. המשוג
 תקחי אותו לבית חולים, הוא רוצה שתבואי.

נושא תיק  יחד איתואז עזבתי הכל ונסעתי. חיכיתי באוטו כשהוא יצא והמשוגע 
 רוף.ונראה בטי

פתאום הכל  הם נכנסו לאוטו והתחלתי לנסוע. והוא? הוא לא רצה לבית חולים.
 בסדר עכשיו וכן הוא נראה חזק כמו שתמיד היה.

השעה ווהמשוגע לא מפסיק לבקש ממני שאני אסע אליי, מנסה לשכנע אותי 
  בלילה.  2כבר 

כב על שהמשוגע מנסה לר ,ככה זה תמידשיודעת אני  .אני לא כועסת בכלל..
יש לי  הילדה בבית.בלילה?  2ביא אותם אליי? ואיך באאני אם הזדמנויות. ומה 

אולי אם רק נפתלי היה שם ונפתלי  חיים. אולי אם המשוגע לא היה אז כן.
  המשוגע לא.

אז בואי, בואי נשתה קפה " ,אז הוא אומר לי, תוך שאנחנו מתעלמים מהמשוגע
  ."עכשיו

בחיים אני לא אכנס שצמודות לתחנות דלק, כזו ש כנסנו לאחת החנויות האלהנ
נתן לי שטר של מאתיים שקל וחיכה באוטו. נכנסתי לקנות  נפתלישוב.  האלי

המשוגע גם לא נשאר באוטו, . המשוגע לא שותה חלב. שחורשתי הפוך ואחד 
מזדנב אחריי, מתעסק בלגנוב דברים קטנים וחסרי משמעות כשהמוכר  הוא

בא לי  ,כמו שדון רודף שלא ניתן להתפטר ממנו. אני מסתובב להכין קפה.
 להעלם, להכניס את הראש באדמה ולמות לא יודעת מה.

 בערב. שמונהכאילו השעה  ,עם הקפה ,טיילנו קצת בנסיעה לילית בעיר
כדאי ללכת לבית  ,ניסיתי לשכנע אותו שאולי באמת, אפילו שהוא לא מאמין בזה

הוא אמר וקבע איתי שנלך  "הכל טוב"אבל לא! חולים. נכון אפילו שהכל בסדר. 
 ביחד לקנות מכונה שעושה מיץ גזר כזה. 

הביתה ונסעתי חזרה  , הורדתי אותו בפתח הבניין שלואמרנו עוד כמה מילים
 .לילדה שלי

 
  לא יודעת. הטלפון צלצל השעה היתה ממש לתוך הלילה.כש
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 המשוגע! אוף נמאס ממנו.
 לא עניתי.

 זה לא המשוגע. - שוב צלצלואז הטלפון 
 .ומכאן הכל הופך להיות מקוטע

. המשוגע התקשר והחזיר את הנייד לכיס המכנסיים, אני שומעת את אני עונה
הצרחות שלו ואת ההאבקות שלו באנשים שצועקים גם הם. הוא צועק, כאילו 

 אליי "לוקחים אותי לוקחים אותי בואי מהר"
 למת? אני ערה? מה לעשות? אני מתיישבת על המיטה, קר לי, אני חו

  אני? תמיד למה
 נגרר במדרגות הבניין שלו.אוטו ונוסעת הוא , נכנסת לבזמן שאני מתאפסת

  הוא בעמוק. -הפסים שעל הכביש מתחברים לי, המשוגע צורח לי בטלפון
, תוהה מה הוא כבר קולטת שלא הבאתי אותו אליי כשרצה -אני נוסעת וקולטת 

שלא עניתי בפעם הראשונה  מבינה. בכניסה לביתועולל כשהורדתי אותו 
 .הוא ידע. רצה להיות לידי !מבינהלטלפון. 

 
נפתלי, איך לא לקחתי אותך אלי, אני, שהייתי האחרונה שראתה אותך חוץ 

 מהמשוגע.
 אני מנסה לדבר עליכם כאילו באמת הייתם שניים, כמו שאתה התייחסת לזה.

 לקצה. ומפסיקה מייד כדי שלא אגיע גם אני
 אני מקווה שאיפה שאתה נמצא עכשיו, למדת לחיות עם עצמך ועם המשוגע.

 ומצטערת שאני לא.
 
 

 אין בזה הגיון
 מאת נפתלי שוורץ

 
  ,אני עוזב אתכם למקום טוב יותר

  אני דופק על דלתות בית החולים אברבנל ואומר
 אני מוכן, באתי להפקיד אצלכם את המציאות. "

 "הכדורים שלכםואתם, תנו לי את כל 
 והם עונים לי "שלום אדוני, הסוויטה שלך מחכה בקומת הפנטהאוז" 

 .ואני עולה למעלה
 .אני נכנס לחדר ומניח את המזוודות

 .אחות נכנסת עם מגש ועליו כוס פלסטיק עם כדורים וכוס פלסטיק עם מים
 .ואני עולה למעלה

  
 ,הראשון שאני מזהה בפינת החדר הוא אסא

 ,נח כך שלחי שמאל שלו על הכרית והוא מסתכל עליהראש שלו מו
 ,האחות שבדרכה החוצה מהחדר אומרת שזה נראה שהוא חצי מחייך

 .אני אומר לה שלי זה נראה שהוא חצי לא מחייך. היא יוצאת
 ,אני נשכב על המיטה בצידו השני של החדר

 ,הראש שלי מונח כך שלחי ימין שלי על הכרית ואני מסתכל על אסא
 אומר ליהוא 
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 "נפתלי, מאז שאני מת, זו פעם ראשונה שאישה פונה אלי"
 .אני שואל אותו אם החצי המחייך היה מופנה אלי או אל האחות

 .אני מריח עשן, אני מתיישב ונשען על הקיר
 ,בפינה המרוחקת מאסא אני מזהה את יעלי

 היא יושבת על הרצפה, מכניסה את המצת לכיס חולצתה המכופתרת
 .לידיה ספר של בוקובסקי בכריכה קשהומחזירה 

 אסא בעיניים עצומות צועק לה "אסור לעשן כאן!!", 
  .היא מציעה לו שיפתח חלון

 .החלון היחיד שבחדר נמצא מעלי בצמוד לתקרה. התקרה גבוהה
לא נגיע לחלון.  זו על כתפו של זה, גם אם נעמוד שלושתינו זה על כתפו של זה,

 החלון כל כך גבוה. למקם את  .אין בזה הגיון
 .אין בזה הגיון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קוראים יקרים,
 

כאשר בכל שבוע פירסמתי סיפור אחד  2013איבוד החל את דרכו בשנת 
שהגיע למאות קוראים בכל שבת ובמהלך השבוע, אם אהבתם או שאתם 

 שתפו איתו. –חושבים שמישהו אחר יכול להתחבר ולהזדהות 
 העברה.הספר בחינם וניתן ל

 ��אבקש לשמור על הקרדיט 

 www.chiprut.co.il –בואו לבקר באתר 

 תודה רבה שקראתם
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