
עין  כהרף  שהייה,  ללא  לחדר  אותה  מכניסה  בפגיה  האחות 
היא נמצאת לידו.

“תינוק” היא פועה לו בשקט. “תינוק יקר שלי, עוד מעט תהיה 
הלחי  את  מלטפת  היא  הביתה”  אלינו  ותבוא  ושלם  בריא 
הפצפונת, אצבעה מכסה כמעט את כל פניו. הוא פוקח את 
עיניו זעיר מזעיר, כל הטוב והרוך שבעולם משתקפות מהן. 

עיניים יקרות אותם ייחלו לראות שנים רבות כל כך. 

נראות  הציפיה  שנות  של  לאורכם  שהתפללה  התפילות  כל 
לה בדמות הפעוט המדהים שילדה. כך הייתה יושבת שעות, 
“עוד  בם.  יש  והאהבה  המסירות  שכל  בעיניים  עליו  מסתכל 
מעט ממש” היא מאמינה באמת ובתמים “הכול יהיה אחרינו 
עדיין  הסגורה  לאוזנו  לוחשת  היא  אמתית”  משפחה  ונהיה 
הצינורות  נוכח  בוכה  אינו  מעט,  נע  הוא  העצומות.  ולעיניו 

החוסמים את פיו לגמרי.

כאשר היא יוצאת את החדר לאחר שעות בהם ליטפה, ניחמה 
ועודדה את עוללה היא מוצאת שוב את גיטי. זו נכנסת לפגיה 
עוברת  המתמודדים,  לאלו  השמור  בחיוך  לה  נדה  בטבעיות, 
זו  היא  גיטי  הזעירות.  העריסות  בין  נעלמת  המפתן,  את 
ארוכות  שנים  השנים.  לאורך  בה  ותמכה  שעודדה  שחיזקה, 
של ציפייה מאחוריה ותינוקה גם הוא נולד טרם הגיע הזמן. 
כעת נמצאות הן במצב דומה כל כך, רינת אינה חולמת שאך 

דמיון הוא זה.

ימים מספר לאחר הלידה התגלה מום נדיר בריאה. מום הגורם 
ההורים  את  ולזמן  מקיפות  בדיקות  לערוך  להילחץ,  לרופא 
במה  יודע  “אתה  לבעלה  רינת  פונה  “יוסף”  המרוהט.  לחדרו 
הליכה  תוך  במילים  הזמן  את  להעביר  מנסה  היא  העניין?” 
בקומה  הדוקטור  של  לחדרו  שלוש  בקומה  מהירה מהפגייה 

תשע.

יוסף אינו יודע אולי יותר נכון כי מעדיף לא לדעת. יש דברים 
שמוטב להם אילו לא נודעו וקרו מעולם.

שבוע ימים בהם התנקזו כל תפילותיה, תקוותה וחלומותיה 
שמונה  לאחר  קשה.  נשימתית  במצוקה  הסתיימו  רינת  של 
לא  ריאותיו  לגמרי.  העולל,  של  ליבו  נדם  בפגיה  אשפוז  ימי 
הבשילו כראוי והמום הפסיק את פעולתם עוד טרם זכו הוריו 

להכניסו בברית עולם.

את  חובקת  רינת  את  מוצאת  לחייה  הגיע  הלידה  חופשת 
או  שאיננו  לגוף  ערש  שירי  הערב  בקולה  שרה  האוויר, 
הזמן  עם  עייפות.  בעיניים  עגלה  מנדנדת  עצמה  מדמיינת 
נובע גם צליל קולה המיוחד כל כך הפך  הפכו עיניה למעיין 
וליבה  שפיה  היה  מכל  הקשה  חריג.  באופן  ועמוק  לצרוד 

נשארו סגורים עד להודעה חדשה.

“רינת” הייתה אימה מדובבת אותה כמעט ללא קול תוך שהיא 
מלטפת את ידה השדופה מתמיד. “אין אנו מבינים חשבונות, 
אבל האמיני בטוב שיבוא” מנסה לנסח מילים עדינות, להלך 
בין טפטופי הדמעות לבין אנחותיה קורעות הלב של ביתה. 
לעיתים רחוקות הייתה רינת מהנהנת מעט כתגובה, מתבוננת 
שנאמרו  במילים  בוהה  סתם  או  אימה  עיני  לתוך  עמוקות 
רחוקות  לעיתים  עצמה.  לתוך  אותם  להחדיר  ניסתה  כאילו 
עוד יותר הייתה ממלמלת מילים המובנות רק לה, ובדרך כלל 
ברגעים  מאד.  עד  יציב  בטון  אלא  כלל  בכי  ללא  זאת  אמרה 
נדירים אלו הייתה יעל מדוממת עצמה לגמרי, מנסה לפענח 

את שברי המילים המסובכות, ללא כל הצלחה.

הפטירה  אחרי  ארוכים  חודשיים  בה  היחידה  לפעם  עד  כך, 
כי  ליעל  היה  נראה  אז  ליבה.  שעל  את  לפתוח  רינת  החלה 
חשבה על מילים אלו כל אותם רגעים בהם חתמה פיה.  “יש 
לי אמונה שהכל לטובה, אפילו אם איני מבינה” נאמה לאימה 
בקול יציב בבוקרו של יום שגרה בלתי מבורכת “אבל תקווה 
כבר אין לי, זה הכל” ובזאת פרצה בבכי מתייסר לאורך שעות 

ארוכות.

בכיה  לביתה  עד  הרחובות  את  יעל  חצתה  מהגילוי,  המומה 
קולה  הדרך.  של  לאורכה  באוזניה  מהדהד  ביתה  של  הנוראי 
אינה  שהיא  עד  כך  כל  לליבה  מכאיב  שלה,  רינת  של  הצרוד 
פתח  עצמו  הוא  יהיה  שאולי  המדהים  לקול  לו  מאמינה 
לתקווה המיוחלת. לרינת מתנת שמיים, זאת יודעת יעל מאז 
הייתה רינת בת שלוש. קולה ערב וייחודי מאין כמותו גם אם 

מעולם לא מצאה מקום ראוי להתבטא בו.

ושוב  שוב  במוחה  מתערבבות  לי”  אין  כבר  תקווה  “אבל 
את  אם  כי  אותם  שומעת  היא  אין  אך  בתה,  של  מילותיה 
עולה  אז  או  מתכווץ.  ליבה  וכאב.  ייאוש  מבכי,  הצרוד  קולה 
ביתה  דלת  את  פותחת  היא  וכאשר  מעניינת  החלטה  בה 

הקטן  ולפיה  להתקשח  לגופה  גורם  השיר  מרינת.  חוץ  כולן, 
לה  מזכיר  החליל  צליל  החלטית.  שרירית,  בתנועה  להסגר 
יותר מכל דבר אחר בכי תינוק מיוסר. רק לאחר זמן שנראה לה 
כנצח נגמר הסיוט שהגיש לה השיר הנוראי בדמות מילותיו 

המלטפות.

היא  זאת”  לשאת  אוכל  “לא  בתוכה  קולה  מתענה  עוד”  “לא 
ממלמלת בלי משים בקול חרישי. 

הדיון הצפוי לגבי השיר אינו מתחיל כלל אלא מתגלה בדמות 
שקט האופף את מראות החדר השקטים. רגעים ארוכים הן 
בקולה  מרים,  הנמוג.  צלילים  להד  עדיין  ממאנות  שותקות, 
“אהבתי  ברשמיות:  מכחכחת  ממקומה,  מתרוממת  העמוק 
מאד, ואשמח לשיר שיר זה כפתיחה למופע המשותף שלנו”. 
היא מתבוננת בנועה, בחיוך העדין הנתלה על פיה ובלי משים 

מעבירה מבטה על שאר הנשים השקטות.

ובבקשתה  קולות  של  מוחלט  ברוב  הסתיים  שהדיון  נראה 
את  שוב  לי  השמיעי  “נועה,  אורה:  של  מתחננת  הכמעט 
אישית  “אני  לומר:  רינת  מעיזה  אז,  רק  הזה”.  מתוק  המתוק 
לא אהבתי את השיר בכלל, הקצב מאד איטי והוא לא נראה 
לי מתאים לפתיחת מקהלה” היא נושמת בהקלה, קשה היה 

לה משא הכאב.

כולן מסתובבות לכיוונה, מראה פניה החיוור מעיד יותר מכל 
איך  יודעת  אינה  מהן  אחת  אף  נתונה,  היא  בה  המצוקה  על 
המצב  את  נועה  מצילה  בהמשך”  כך  על  נדון  “עוד  להגיב. 
ובתנועת יד קלה מסמנת להן כי זמנן תם ועליהן לפנות את 

החדר לקבוצה הבאה.

נשות הקבוצה אך  רינת להתחמק מעיניהן של  בחוץ, מנסה 
ביציאה  לה  רק  ממתינה  והיא  כך  על  חשבה  שמרים  נראה 

מהמתנ”ס.

“רינת, מדוע לא אהבת את השיר. אמנם אני אהבתי אותו וגם 
נבקש  לך,  מפריע  מאד  הוא  אם  אבל  בקול  בקבוצה  אמרתי 
יחד בשבוע הבא לבחור שיר אחר”. היא נושמת מעט. “אולם 
נראה לי כי כולן ירצו אותו גם אם נבקש אחרת”. היא מסיימת 
את נאומה, אומץ ליבה נוטש אותה באחת. המילים נעימות 
לרינה, מלטפות משהו. “תודה לך מרים. נראה לי כי אם כולן 
הזה  השיר  שבשבילי  למרות  להחליף  סיבה  אין  אותו  אהבו 
קשה מאד לשמיעה”. מרים נראית מופתעת, מחכה עוד רגע 
להמשך המשפט אך הוא אינו מגיע. קו 400 מגיח מאלץ את 

מרים לחייך בעדינות, לומר שלום ולעלות אליו בני-ברקה.

ברגעים אלו תמו גם הדי הדיון האחרונים לגבי בחירת השיר. 
רסיס  ולו  אין  בליבה  הביתה,  בדרכה  הכביש  את  חוצה  רינה 

תקווה יחיד.

מעט  “שיכנסו  התריס  את  מרימה  הדלת,  את  היא פותחת 
קולות מהכביש” מסבירה לעצמה בקול תוך  הליכה מהירה 
שהיא  לפני  שלוש,  על  מאוורר  מדליקה  שם  הסלון.  לפינת 
מתיישבת על הספה לוחצת על קומקום המים שעל השיש 

אפילו שאיננה מעוניינת לשתות שום דבר חם.

“עד שאשכח את  “שיהיה כאן קצת רעש” מתחננת לעצמה 
הריק  החלל  את  להרעיש  מנסה  בכוח  ההוא”  השיר  מילות 
ובכך להדחיק את שאומר הלב. שום דבר אינו עוזר. המילים 
לאוזניה  וחוזרות  בחדר,  לעומתה  מפזזות  ממוחה,  יוצאות 

בדמות אלף קולות.

“את התקווה לא אאבד, גם אחרי אלף נפילות” אקורד מז’ורי 
חודר לליבה.

אויר  עם  נשימה  כזו,  עמוקה  נשימה  לנשום  לעצמה  מרשה 
קול  לצליל  השירה  למנעד  ותגדל  שתלך  תקווה  תקווה.  של 

שירתה של רינת.

החלטתה של יעל נחושה ולאחר מסע שכנועים קצר צועדת 
רינת ביום נטול כל רגש  למתנ”ס העירוני.

יום תחילת האימונים הינו יום מרוגש בתכלית. לראשונה הן 
הבחינות  על  חוויות  מחליפות  השנייה,  עם  האחת  נפגשות 
שנה  לתחילת  הדומה  מתחושה  נרגשות  האינדיבידואליות, 
החדר,  מפתן   את  עוברות  הן  מהוסים  בצעדים  חדשה. 

מתיישבות בעדינות על כיסאות הפלסטיק.

אישה  עצמה  את  מציגה  המאמנת”  נועה  אני  מאד,  “נעים 
האימונים  נחל  “כעת  ונאים  חדים  פנים  תווי  בעלת  צעירה 

לקראת הקמת המקהלה המתוכננת”

ובליל  ברמה  נישא  קולן  להתחמם,  מתחילות  הן  מאד  מהר 
לאוזני  הוא  משערב  יותר  נעה  של  לחיכה  ערב  הצלילים 
המשתתפות עצמן העסוקות בדיוק הטוניקה. השירה העולה 
של  מפיהן  יוצא  קירותיו  בשלושת  מראות  המצופה  מהחדר 
הנשים, חוזר אליהן כרפלקס קולי וחזותי גם יחד. עד סיומה 

של שעת אימונים משחררת ונעימה.

מתח  בחובה  טומנת  השנייה  פגישתם  מכן,  שלאחר  בשבוע 
על שיר הפתיחה למופע, הדעות  בדיוניהן  מסוים המתבטא 

חלוקות, והאוויר דחוס במקצת.

ניתן  אותו  השני  השיר  את  אשמיע  כעת  יקרות,  “חברות 
קולה  נשמע  בקושי  להחלטתכן”  למופע,  כפתיחה  להעלות 
של נועה בין קולותיהן החלוקים של נשות הקבוצה החלוקות 
לפני  אך  נועה  השמיעה  אותו  הקצבי  השיר  לגבי  בדעותיהן 

רגע.

מצמרר  הרמקול,  של  מקולו  כעת  נשפך  הרועים  חליל  צליל 
מהן  אחדות  המשתתפות.  של  נפשן  את  מאד  עד  ומעורר 
מתחילות לנוע קלות לקצב השיר הרגוע, לאחת מהן רטיבות 
תיפול  שעליו  להאמין  מתחילה  ונועה  בעיניים  חשודה 
הקשים  הלב  שרירי  על  פורטים  נוגעים,  הצלילים  הבחירה. 

יותר, גורמים לכולן להרגיש חיבור עמוק למנעד ולקצב.



“עוד יהיה טוב, רוצה שוב לחיות” מיתר מנדולינה צובט. שוב 
ושוב מתעללות בה המילים לקצב כלי הנגינה.

על  אבודה  יושבת  כך.  אחר  שעתיים  יוסף,  אותה  מוצא  כך 
מתמיד  חיוורות  פניה  אוזניה,  על  מכסות  ידיה  כפות  הספה, 

והיא אינה מסכימה להסביר ולו מילה אחת.

חודשים ארוכים אורכים האימונים לקראת ההופעה. הצלילים 
כי כוחותיה שבים  עושים את שלהם, אט אט מרגישה רינת 
אליה. המפגש הקבוע עם הנשים מחזיר לחייה את הקשרים 
ונראה  להיפתח  הכאוב  לליבה  גורמת  השירה  הסביבה,  עם 
שחייה חוזרים למסלול הקודם, המוכר, הכאוב גם הוא. היא 
משלימה עם האובדן, מצליחה להקים עצמה מחדש וחוזרת 

לעבודה הטובענית במשרד.

- - -

בפעם  לעצמה  גיטי  אומרת  שחרור”  קצת  חייבת  “אני 
העשירית לאותו היום. “חייבת”. פוסקת לעצמה שוב בפעם 
יותר  ישנה  לא  בו  רצוף  שלישי  לילה  לאחר  וזאת  העשרים. 
מעשר דקות רצופות. שיניה של ציפי מתחילות לבקוע, חומה 

עולה ואימה על סף איבוד יכולת הערות.

“חייבת” חוזרת שוב על אותו מטבע לשון באוזניו של הנוקיה 
הנאמן המעביר את קולה לרחוב הסמוך, שם ביתה של מינה. 
הנוקיה,  אך  מילה,  על  עם  מסכימה  נמרצות,  מהנהנת  מינה 
אף שהוא חבר נאמן עם כל רצונו הטוב אינו מצליח לתרגם 
המילים  את  להמיר  לא  גם  למילים.  הנמרצות  התנועות  את 

לקולות רדיופונים העוברים דרך האוזנייה.

מינה, פזורת דעת לוקחת את העלון השבועי לידיה תוך שהיא 
מנדנדת את הקטן בזרועותיה ומכינה דייסה לגדולה יותר.

בשביל  קצת  אלך  לאן  אומרת?  “מה  גיטי  כך  “שומעת?” 
מעשי,  למשהו  באוורור  הצורך  את  ליישם  מנסה  לנשום?” 

מיידי.

העמוס,  המטבח  שולחן  על  מעדנות  מתיישבת  מינה  כעת 
מהסוף  בו  לעלעל  מתחילה  העלון,  את  שוב  לידיה  לוקחת 
להתחלה כדרכה המוזרה. עוברת במהירות על דפי הטיסות 
לחו”ל, מדלגת בלי להניד עפעף על הצעות הקורסים הבלתי 
נגמרים ומגיעה מהר מידי לטעמה, לדף הראשון. או אז לוכדת 
חושבת  “אני  מאד.  עד  אלגנטית  מודעה  ליבה  תשומת  את 
מניסיון”  כוחות,  מזרים  תמיד  זה  ותתרענני,  שתצאי  שכדאי 
היא צוחקת צחוק חסר טקט מעט וממשיכה כמו חברה טובה 
ייחודית מרחק  יחד? מה דעתך על הופעת שירה  “אולי נצא 

הליכה מהבית שלך?” היא מצטחקת שוב על רעיונותיה שלה.

איפה,  עולה?  כמה  יוצא?  זה  “מתי  גיטי  מתלהבת  “מעולה” 
באולם “ביכורים?” מנחיתה שאלות.

מינה, כמו תמיד, מתקשה להתרכז גם במודעה וגם בשיחה. 
סבלנות  ללא  ממתינה  זו  של  חולשתה  עם  שהשלימה  גיטי 
שמן  הרגועה,  ממינה  לאחת  אחת  תגענה  שעוד  לתשובות 
שם  כולל  סופה  עד  מתחילתה  המודעה  את  קוראת  הסתם 
כשוות  מתבררות  ההמתנה  דקות  בצד.  החתום  המעצבת 
בהחלט וכל פרטי המודעה עוברים היישר לאוזניה של גיטי 

המותשת, מציתים בה כוחות רעננים.

“את התקווה לא אאבד גם אחרי אלף נפילות. עוד יהיה טוב, 
רוצה שוב לחיות” מדקלמת שוב מינה את המילים המעוצבות 
בטיפוגרפיה מרשימה, קוראות לנשות העיר לבוא, להתמלא 

ולהמשיך הלאה.

למחרת, האולם הממוזג מנעים לנשות עיר הבירה את הזמן 
הנותר עד לתחילת המופע.

“סליחה” מבטא אנגלי כבד לידן “אפשר לשבת כאן?” שואלת 
אישה לא צעירה בעלת נראות ישראלית קלאסית.

האישה  מינה.  ממשיכה  כאן”  פנוי  “נראה  גיטי  עונה  “כן” 
ומבחינתה  שרירים  מרפה  מעדנות,  מתיישבת  האלגנטית 
ניתן להתחיל את האירוע. לידן מהצד הימני מתיישבת אישה 
שנראית מחפשת מישהי שלא הגיעה עדיין, מבטה סובב את 
ולבסוף  מבוקשה  את  מוצאת  אינה  היא  ושוב,  שוב  האולם 

מתיישבת בכבדות.

למינה  וגורמת  השחורה,  הבמה  קצה  על  מבטה  נועצת  היא 
מדברת  היא  מעט,  לחוצה  נראית  הטכנאית  שם.  להתבונן 
בתנועות ידיים לכיוון אישה שנראית המאמנת. האורות כבים 
העשן  ומכשירי  מבלבלים,  צבעים  בשלל  חליפות,  ונדלקים 

מתחילים לנוע.

ברגע  באחת  משתתק  האולם  את  שמילא  הנשי  המלמול 
נשפכים  רועים  חליל  של  רכים  צלילים  הבמה.  מוחשכת  בו 
לצופות  וגורמים  מי  אי  את  מלטפים  ההגברה,  מרמקולי 

למחות דמעה קטנה וסוררת, זאת עוד טרם החלה השירה.

גיטי מרשה לעצמה להרפות שרירים, היא מוודא כי התינוקת 
לאווירה.  מתמכרת  לאחור,  נשענת  בעגלה,  בשלווה  ישנה 
גיטי ומינה נהנות מכל רגע, הנשים מופיעות על הבמה אחת 
לאחת, מדהימות בקולן המדויק. התלבושות מרהיבות, תזמון 
ליבן  וקצב התופים מרעיד את  והעשן אופורי מעט  האורות 
של הצופות. מילות השיר מפיחות תקווה בלב כל שומעת. אף 

כי נראה להן שהאישה שלימינן נרגשת יתר על המידה.

- - -

בה  אוחזים  השינה  קורי  מפנקת,  צהריים  משנת  קמה  רינת 
עדיין, קשה לה להתנתק מהחלום ולהתחיל להתארגן כראוי. 
ההתארגנות לוקחת זמן יתר מהרגיל והשעון דוהר לו למקום 

בלתי נודע.

16:10. הפלאפון מצלצל. “כן, אמא” היא שאולת בקול מודאג. 
מתי את יוצאת?”

32. מה אתך? מתארגנת?”  “ אצא בעזרת ד’ בעוד שעה בקו 
מבין  רינת  של  הרוח  מצב  את  לקלוט  ומנסה  מתעניינת  יעל 

המילים.

“כן, ועכשיו אני רואה כתם על הבגד ואני לא מצליחה להוריד 
אותו” ההתרגשות מביאה אותה לחוסר אונים לא צפוי.

“כן,  מרחוק.  לסייע  ומנסה  יעל  מבררת  אחר?”  בגד  לך  “ואין 
אלך  שכחתי,  אבל  אותו  ללבוש  מלכתחילה  העדפתי  האמת 

להחליף, טוב, להתראות ונפגש” היא מסיימת נרגשות.

“אוף” יורה רינת לחלל הריק, כבר מאוחר ועדיין לא התחלתי 
להתארגן.

“קו, שלושים ואחת, יגיע לתחנה בעוד, שלוש דקות” הפלאפון 
רוטט על שולחן המטבח המחוספס. רינת נלחצת, חוטפת את 
הרב קו. מדרגות הבניין חולפות בין רגליה בדילוגים, את דש 
האוטובוס  את  התחנה.  לעבר  ריצה  תוך  מיישרת  היא  הבגד 

הזה היא לא יכולה לפספס.

כך היא מגיעה להופעה, עם חצי נשימה, מאורגנת אך בקושי. 
היא  כאשר  עצמה  לבין  בינה  מסכמת  להתארגן”  קשה  “היה 
יושבת באוטובוס הארוך. “קשה לדעת שאת שיר התקווה אני 

הולכת לשיר היום קבל עם ועולם וליבי, הוי, נקרע בתוכי”.

לחדר  אותה  מכוונת  מרוגש,  בחיוך  פניה  את  מקבלת  נועה 
ביניהן  משתלבת  רינת  כולן.  נמצאות  שם  ההתארגנות 
לקראת  הכללית  ההתרגשות  בתחושת  נסחפת  בטבעיות 

עלייתן לבמה.

היא  לשיר  אבל  כלל,  אוהבת  אינה  הפתיחה  שיר  את  אמנם 
ציפור  רינת  מרגישה  לבמה  עלייתה  עם  אוהבת.  גם  אוהבת 
דרור, נותנת לעצמה לראשונה להתחבר לשירה ולהרגיש טוב 

יותר מאי פעם.

מבטה מחפש את אימה שבקהל. רגעים ארוכים מבטה נע בין 
נשות הקהל עד שמוצאת את יעל בשורה השלישית, דומעת 

ללא הפסקה.

רואה ממני קצת  “סוף סוף את  ליבה  נקרע  “הוי, אמא שלי” 
נחת” מהרהרת תוך שהיא מתכוננת לביתו השני של השיר.

מבטה מתעכב עוד מעט על אימה, אז נעתקת נשימתה. ליד 
עוקבת  היא  כאב.  עד  ומוכרת  צעירה  אישה  יושבת  אימה 
אחריה בדיוק מתוזמן בו רואה את  ידיה של גיטי נעות לעבר 

העגלה וכהרף עין היא חובקת אל ליבה תינוק.

רינת מסתחררת, מנסה להתנתק מהמראה, שוכחת לרגע כי 
היא על במה. באותם רגעים היא מואסת בשיר המתנגן יותר 
מאי פעם. שונאת את המילים, הקצב והמנגינה. הן מתערבלות 
כואב.  כמה  קרוב,  כמה  נוראית.  לבחילה  לה  וגורמות  בתוכה 
כבר  עמידתה  כנצח.  השיר  נמרח  להכאיב  בשביל  כאילו  אך 
גיל.  תואמי  שאינם  קמטים  נחרש  ומצחה  כך  כל  יציבה  לא 
צליל  המפוארת  הבמה  בחלל  שוב  נשמע  לבסוף  איכשהו, 
החליל, מבשר על סיום השיר. הן מסתדרות בשורה אורכית, 
את  מעודדת  והיא  קצבית  להיות  מתחילה  המעבר  מנגינת 

עצמה לקראת השיר הבא.

הקהל  תשואות  קול  מסתיים.  המופע  של  הראשון  החלק 
מרגש את נועה המאמנת, את נשות המקהלה וכנראה גם את 
נשות העיר המריעות. רק רינת מוצאת עצמה נמלטת לחדר 

המעלית החשוך. שם, לבדה היא מתחילה להתייפח. רוצה כל 
כך להימלט ממבטה של אימה, ובעיקר לא רוצה לראות את 

גיטי ותינוקה.

רק זוג עיניים בעלות לב חם עוקב אחריה עד לחדר.

מרים.

רינת מרימה עיניים רטובות ובודקת מהו הרחש ששמעה.

מרים מתיישבת.

רינת חוזרת לדמוע.

מרים נרגשת.

רינת משתנקת לרגע.

מרים מאפשרת.

רינת מנסה לאסוף את עצמה ולהירגע.

מרים מעיזה ללטף בתנועה כמעט בלתי מורגשת.

רינת נרתעת.

ידה של מרים נשארת באוויר, תלושה.

השקט העוטף אותן שווה יותר מכל מילה אחרת, גורם ללבת 
פרצי  בין  כך,  ויחידה.  אחת  בבת  לפרוץ  רינת  של  רגשותיה 
בכי מספרת רינת את סיפורה הכאוב. סיפור של תקווה רבת 
שנים שהתנפצה באחת עם פטירתו של הייצור המדהים עלי 

אדמות.

“אמונה שהכול לטוב יש לי” היא מתנשמת, “אפילו אם אני 
לא מבינה” קולה יציב עד מאד “אבל תקווה אין לי בכלל” היא 
מסיימת את הנאום הקצר בקול שאין עליו עוררין. “אין לי עוד 
לו והפך לייאוש עצום שמשתלט עלי  כוח לקוות. הוא נמוג 
שוב  מנצנצות  מדמעות  כבר  היבשות  עיניה  מחדש”  יום  כל 
בלחלוחית עדינה. רינת מסיימת את דבריה בכחכוח גרוני רב 
משמעות או אז מרימה עיניים ובאבסורד מדהים עולה חיוך 

מקסים על פניה.

מרים מקשיבה, על פניה לא נראית כל תגובה.

הייאוש  אם  “וגם  בעדינות.  לוחשת  מיוחדת”  כך  כל  “את 
משתלט עליך אין זה אומר כי הוא האמת המוחלטת, כל עוד 
את כאן-יש תקוה! יש!” היא לוחשת בקול עוצמתי יותר מכל 

צעקה אחרת.

צלילי הפלייבק בורח לו מאולם למטה ופורץ לו דרך עד לחדר 
החשוך בו הן יושבות, כאילו מנסה ללכוד את תשומת ליבן. 
בדקות שנותרו עד לסיומה של ההפסקה הן ממשיכות בשיח 

פתוח הגורם לרינת להמשיך להאמין ולהתחיל לקוות.

שיר הסיום, על פי בקשת הצופות הינו שיר הפתיחה.

רינת שומעת בפעם המי יודע כמה את חליל הרועים הנשמע 
היא  ארוכה  תקופה  מזה  לראשונה  אך  הפלייבק.  בתחילת 
מרשה לעצמה לעצום עיניים, להתמכר לזיכרון. כך, על במת 
ההופעה נסחפת למילים ומדמיינת עצמה חובקת תינוק בוכה.



עין  כהרף  שהייה,  ללא  לחדר  אותה  מכניסה  בפגיה  האחות 
היא נמצאת לידו.

“תינוק” היא פועה לו בשקט. “תינוק יקר שלי, עוד מעט תהיה 
הלחי  את  מלטפת  היא  הביתה”  אלינו  ותבוא  ושלם  בריא 
הפצפונת, אצבעה מכסה כמעט את כל פניו. הוא פוקח את 
עיניו זעיר מזעיר, כל הטוב והרוך שבעולם משתקפות מהן. 

עיניים יקרות אותם ייחלו לראות שנים רבות כל כך. 

נראות  הציפיה  שנות  של  לאורכם  שהתפללה  התפילות  כל 
לה בדמות הפעוט המדהים שילדה. כך הייתה יושבת שעות, 
“עוד  בם.  יש  והאהבה  המסירות  שכל  בעיניים  עליו  מסתכל 
מעט ממש” היא מאמינה באמת ובתמים “הכול יהיה אחרינו 
עדיין  הסגורה  לאוזנו  לוחשת  היא  אמתית”  משפחה  ונהיה 
הצינורות  נוכח  בוכה  אינו  מעט,  נע  הוא  העצומות.  ולעיניו 

החוסמים את פיו לגמרי.

כאשר היא יוצאת את החדר לאחר שעות בהם ליטפה, ניחמה 
ועודדה את עוללה היא מוצאת שוב את גיטי. זו נכנסת לפגיה 
עוברת  המתמודדים,  לאלו  השמור  בחיוך  לה  נדה  בטבעיות, 
זו  היא  גיטי  הזעירות.  העריסות  בין  נעלמת  המפתן,  את 
ארוכות  שנים  השנים.  לאורך  בה  ותמכה  שעודדה  שחיזקה, 
של ציפייה מאחוריה ותינוקה גם הוא נולד טרם הגיע הזמן. 
כעת נמצאות הן במצב דומה כל כך, רינת אינה חולמת שאך 

דמיון הוא זה.

ימים מספר לאחר הלידה התגלה מום נדיר בריאה. מום הגורם 
ההורים  את  ולזמן  מקיפות  בדיקות  לערוך  להילחץ,  לרופא 
במה  יודע  “אתה  לבעלה  רינת  פונה  “יוסף”  המרוהט.  לחדרו 
הליכה  תוך  במילים  הזמן  את  להעביר  מנסה  היא  העניין?” 
בקומה  הדוקטור  של  לחדרו  שלוש  בקומה  מהירה מהפגייה 

תשע.

יוסף אינו יודע אולי יותר נכון כי מעדיף לא לדעת. יש דברים 
שמוטב להם אילו לא נודעו וקרו מעולם.

שבוע ימים בהם התנקזו כל תפילותיה, תקוותה וחלומותיה 
שמונה  לאחר  קשה.  נשימתית  במצוקה  הסתיימו  רינת  של 
לא  ריאותיו  לגמרי.  העולל,  של  ליבו  נדם  בפגיה  אשפוז  ימי 
הבשילו כראוי והמום הפסיק את פעולתם עוד טרם זכו הוריו 

להכניסו בברית עולם.

את  חובקת  רינת  את  מוצאת  לחייה  הגיע  הלידה  חופשת 
או  שאיננו  לגוף  ערש  שירי  הערב  בקולה  שרה  האוויר, 
הזמן  עם  עייפות.  בעיניים  עגלה  מנדנדת  עצמה  מדמיינת 
נובע גם צליל קולה המיוחד כל כך הפך  הפכו עיניה למעיין 
וליבה  שפיה  היה  מכל  הקשה  חריג.  באופן  ועמוק  לצרוד 

נשארו סגורים עד להודעה חדשה.

“רינת” הייתה אימה מדובבת אותה כמעט ללא קול תוך שהיא 
מלטפת את ידה השדופה מתמיד. “אין אנו מבינים חשבונות, 
אבל האמיני בטוב שיבוא” מנסה לנסח מילים עדינות, להלך 
בין טפטופי הדמעות לבין אנחותיה קורעות הלב של ביתה. 
לעיתים רחוקות הייתה רינת מהנהנת מעט כתגובה, מתבוננת 
שנאמרו  במילים  בוהה  סתם  או  אימה  עיני  לתוך  עמוקות 
רחוקות  לעיתים  עצמה.  לתוך  אותם  להחדיר  ניסתה  כאילו 
עוד יותר הייתה ממלמלת מילים המובנות רק לה, ובדרך כלל 
ברגעים  מאד.  עד  יציב  בטון  אלא  כלל  בכי  ללא  זאת  אמרה 
נדירים אלו הייתה יעל מדוממת עצמה לגמרי, מנסה לפענח 

את שברי המילים המסובכות, ללא כל הצלחה.

הפטירה  אחרי  ארוכים  חודשיים  בה  היחידה  לפעם  עד  כך, 
כי  ליעל  היה  נראה  אז  ליבה.  שעל  את  לפתוח  רינת  החלה 
חשבה על מילים אלו כל אותם רגעים בהם חתמה פיה.  “יש 
לי אמונה שהכל לטובה, אפילו אם איני מבינה” נאמה לאימה 
בקול יציב בבוקרו של יום שגרה בלתי מבורכת “אבל תקווה 
כבר אין לי, זה הכל” ובזאת פרצה בבכי מתייסר לאורך שעות 

ארוכות.

בכיה  לביתה  עד  הרחובות  את  יעל  חצתה  מהגילוי,  המומה 
קולה  הדרך.  של  לאורכה  באוזניה  מהדהד  ביתה  של  הנוראי 
אינה  שהיא  עד  כך  כל  לליבה  מכאיב  שלה,  רינת  של  הצרוד 
פתח  עצמו  הוא  יהיה  שאולי  המדהים  לקול  לו  מאמינה 
לתקווה המיוחלת. לרינת מתנת שמיים, זאת יודעת יעל מאז 
הייתה רינת בת שלוש. קולה ערב וייחודי מאין כמותו גם אם 

מעולם לא מצאה מקום ראוי להתבטא בו.

ושוב  שוב  במוחה  מתערבבות  לי”  אין  כבר  תקווה  “אבל 
את  אם  כי  אותם  שומעת  היא  אין  אך  בתה,  של  מילותיה 
עולה  אז  או  מתכווץ.  ליבה  וכאב.  ייאוש  מבכי,  הצרוד  קולה 
ביתה  דלת  את  פותחת  היא  וכאשר  מעניינת  החלטה  בה 

הקטן בס"ד ולפיה  להתקשח  לגופה  גורם  השיר  מרינת.  חוץ  כולן, 
לה  מזכיר  החליל  צליל  החלטית.  שרירית,  בתנועה  להסגר 
יותר מכל דבר אחר בכי תינוק מיוסר. רק לאחר זמן שנראה לה 
כנצח נגמר הסיוט שהגיש לה השיר הנוראי בדמות מילותיו 

המלטפות.

היא  זאת”  לשאת  אוכל  “לא  בתוכה  קולה  מתענה  עוד”  “לא 
ממלמלת בלי משים בקול חרישי. 

הדיון הצפוי לגבי השיר אינו מתחיל כלל אלא מתגלה בדמות 
שקט האופף את מראות החדר השקטים. רגעים ארוכים הן 
בקולה  מרים,  הנמוג.  צלילים  להד  עדיין  ממאנות  שותקות, 
“אהבתי  ברשמיות:  מכחכחת  ממקומה,  מתרוממת  העמוק 
מאד, ואשמח לשיר שיר זה כפתיחה למופע המשותף שלנו”. 
היא מתבוננת בנועה, בחיוך העדין הנתלה על פיה ובלי משים 

מעבירה מבטה על שאר הנשים השקטות.

ובבקשתה  קולות  של  מוחלט  ברוב  הסתיים  שהדיון  נראה 
את  שוב  לי  השמיעי  “נועה,  אורה:  של  מתחננת  הכמעט 
אישית  “אני  לומר:  רינת  מעיזה  אז,  רק  הזה”.  מתוק  המתוק 
לא אהבתי את השיר בכלל, הקצב מאד איטי והוא לא נראה 
לי מתאים לפתיחת מקהלה” היא נושמת בהקלה, קשה היה 

לה משא הכאב.

כולן מסתובבות לכיוונה, מראה פניה החיוור מעיד יותר מכל 
איך  יודעת  אינה  מהן  אחת  אף  נתונה,  היא  בה  המצוקה  על 
המצב  את  נועה  מצילה  בהמשך”  כך  על  נדון  “עוד  להגיב. 
ובתנועת יד קלה מסמנת להן כי זמנן תם ועליהן לפנות את 

החדר לקבוצה הבאה.

נשות הקבוצה אך  רינת להתחמק מעיניהן של  בחוץ, מנסה 
ביציאה  לה  רק  ממתינה  והיא  כך  על  חשבה  שמרים  נראה 

מהמתנ”ס.

“רינת, מדוע לא אהבת את השיר. אמנם אני אהבתי אותו וגם 
נבקש  לך,  מפריע  מאד  הוא  אם  אבל  בקול  בקבוצה  אמרתי 
יחד בשבוע הבא לבחור שיר אחר”. היא נושמת מעט. “אולם 
נראה לי כי כולן ירצו אותו גם אם נבקש אחרת”. היא מסיימת 
את נאומה, אומץ ליבה נוטש אותה באחת. המילים נעימות 
לרינה, מלטפות משהו. “תודה לך מרים. נראה לי כי אם כולן 
הזה  השיר  שבשבילי  למרות  להחליף  סיבה  אין  אותו  אהבו 
קשה מאד לשמיעה”. מרים נראית מופתעת, מחכה עוד רגע 
להמשך המשפט אך הוא אינו מגיע. קו 400 מגיח מאלץ את 

מרים לחייך בעדינות, לומר שלום ולעלות אליו בני-ברקה.

ברגעים אלו תמו גם הדי הדיון האחרונים לגבי בחירת השיר. 
רסיס  ולו  אין  בליבה  הביתה,  בדרכה  הכביש  את  חוצה  רינה 

תקווה יחיד.

מעט  “שיכנסו  התריס  את  מרימה  הדלת,  את  היא פותחת 
קולות מהכביש” מסבירה לעצמה בקול תוך  הליכה מהירה 
שהיא  לפני  שלוש,  על  מאוורר  מדליקה  שם  הסלון.  לפינת 
מתיישבת על הספה לוחצת על קומקום המים שעל השיש 

אפילו שאיננה מעוניינת לשתות שום דבר חם.

“עד שאשכח את  “שיהיה כאן קצת רעש” מתחננת לעצמה 
הריק  החלל  את  להרעיש  מנסה  בכוח  ההוא”  השיר  מילות 
ובכך להדחיק את שאומר הלב. שום דבר אינו עוזר. המילים 
לאוזניה  וחוזרות  בחדר,  לעומתה  מפזזות  ממוחה,  יוצאות 

בדמות אלף קולות.

“את התקווה לא אאבד, גם אחרי אלף נפילות” אקורד מז’ורי 
חודר לליבה.

אויר  עם  נשימה  כזו,  עמוקה  נשימה  לנשום  לעצמה  מרשה 
קול  לצליל  השירה  למנעד  ותגדל  שתלך  תקווה  תקווה.  של 

שירתה של רינת.

החלטתה של יעל נחושה ולאחר מסע שכנועים קצר צועדת 
רינת ביום נטול כל רגש  למתנ”ס העירוני.

יום תחילת האימונים הינו יום מרוגש בתכלית. לראשונה הן 
הבחינות  על  חוויות  מחליפות  השנייה,  עם  האחת  נפגשות 
שנה  לתחילת  הדומה  מתחושה  נרגשות  האינדיבידואליות, 
החדר,  מפתן   את  עוברות  הן  מהוסים  בצעדים  חדשה. 

מתיישבות בעדינות על כיסאות הפלסטיק.

אישה  עצמה  את  מציגה  המאמנת”  נועה  אני  מאד,  “נעים 
האימונים  נחל  “כעת  ונאים  חדים  פנים  תווי  בעלת  צעירה 

לקראת הקמת המקהלה המתוכננת”

ובליל  ברמה  נישא  קולן  להתחמם,  מתחילות  הן  מאד  מהר 
לאוזני  הוא  משערב  יותר  נעה  של  לחיכה  ערב  הצלילים 
המשתתפות עצמן העסוקות בדיוק הטוניקה. השירה העולה 
של  מפיהן  יוצא  קירותיו  בשלושת  מראות  המצופה  מהחדר 
הנשים, חוזר אליהן כרפלקס קולי וחזותי גם יחד. עד סיומה 

של שעת אימונים משחררת ונעימה.

מתח  בחובה  טומנת  השנייה  פגישתם  מכן,  שלאחר  בשבוע 
על שיר הפתיחה למופע, הדעות  בדיוניהן  מסוים המתבטא 

חלוקות, והאוויר דחוס במקצת.

ניתן  אותו  השני  השיר  את  אשמיע  כעת  יקרות,  “חברות 
קולה  נשמע  בקושי  להחלטתכן”  למופע,  כפתיחה  להעלות 
של נועה בין קולותיהן החלוקים של נשות הקבוצה החלוקות 
לפני  אך  נועה  השמיעה  אותו  הקצבי  השיר  לגבי  בדעותיהן 

רגע.

מצמרר  הרמקול,  של  מקולו  כעת  נשפך  הרועים  חליל  צליל 
מהן  אחדות  המשתתפות.  של  נפשן  את  מאד  עד  ומעורר 
מתחילות לנוע קלות לקצב השיר הרגוע, לאחת מהן רטיבות 
תיפול  שעליו  להאמין  מתחילה  ונועה  בעיניים  חשודה 
הקשים  הלב  שרירי  על  פורטים  נוגעים,  הצלילים  הבחירה. 

יותר, גורמים לכולן להרגיש חיבור עמוק למנעד ולקצב.



“עוד יהיה טוב, רוצה שוב לחיות” מיתר מנדולינה צובט. שוב 
ושוב מתעללות בה המילים לקצב כלי הנגינה.

על  אבודה  יושבת  כך.  אחר  שעתיים  יוסף,  אותה  מוצא  כך 
מתמיד  חיוורות  פניה  אוזניה,  על  מכסות  ידיה  כפות  הספה, 

והיא אינה מסכימה להסביר ולו מילה אחת.

חודשים ארוכים אורכים האימונים לקראת ההופעה. הצלילים 
כי כוחותיה שבים  עושים את שלהם, אט אט מרגישה רינת 
אליה. המפגש הקבוע עם הנשים מחזיר לחייה את הקשרים 
ונראה  להיפתח  הכאוב  לליבה  גורמת  השירה  הסביבה,  עם 
שחייה חוזרים למסלול הקודם, המוכר, הכאוב גם הוא. היא 
משלימה עם האובדן, מצליחה להקים עצמה מחדש וחוזרת 

לעבודה הטובענית במשרד.

- - -

בפעם  לעצמה  גיטי  אומרת  שחרור”  קצת  חייבת  “אני 
העשירית לאותו היום. “חייבת”. פוסקת לעצמה שוב בפעם 
יותר  ישנה  לא  בו  רצוף  שלישי  לילה  לאחר  וזאת  העשרים. 
מעשר דקות רצופות. שיניה של ציפי מתחילות לבקוע, חומה 

עולה ואימה על סף איבוד יכולת הערות.

“חייבת” חוזרת שוב על אותו מטבע לשון באוזניו של הנוקיה 
הנאמן המעביר את קולה לרחוב הסמוך, שם ביתה של מינה. 
הנוקיה,  אך  מילה,  על  עם  מסכימה  נמרצות,  מהנהנת  מינה 
אף שהוא חבר נאמן עם כל רצונו הטוב אינו מצליח לתרגם 
המילים  את  להמיר  לא  גם  למילים.  הנמרצות  התנועות  את 

לקולות רדיופונים העוברים דרך האוזנייה.

מינה, פזורת דעת לוקחת את העלון השבועי לידיה תוך שהיא 
מנדנדת את הקטן בזרועותיה ומכינה דייסה לגדולה יותר.

בשביל  קצת  אלך  לאן  אומרת?  “מה  גיטי  כך  “שומעת?” 
מעשי,  למשהו  באוורור  הצורך  את  ליישם  מנסה  לנשום?” 

מיידי.

העמוס,  המטבח  שולחן  על  מעדנות  מתיישבת  מינה  כעת 
מהסוף  בו  לעלעל  מתחילה  העלון,  את  שוב  לידיה  לוקחת 
להתחלה כדרכה המוזרה. עוברת במהירות על דפי הטיסות 
לחו”ל, מדלגת בלי להניד עפעף על הצעות הקורסים הבלתי 
נגמרים ומגיעה מהר מידי לטעמה, לדף הראשון. או אז לוכדת 
חושבת  “אני  מאד.  עד  אלגנטית  מודעה  ליבה  תשומת  את 
מניסיון”  כוחות,  מזרים  תמיד  זה  ותתרענני,  שתצאי  שכדאי 
היא צוחקת צחוק חסר טקט מעט וממשיכה כמו חברה טובה 
ייחודית מרחק  יחד? מה דעתך על הופעת שירה  “אולי נצא 
הליכה מהבית שלך?” היא מצטחקת שוב על רעיונותיה שלה.

איפה,  עולה?  כמה  יוצא?  זה  “מתי  גיטי  מתלהבת  “מעולה” 
באולם “ביכורים?” מנחיתה שאלות.

מינה, כמו תמיד, מתקשה להתרכז גם במודעה וגם בשיחה. 
סבלנות  ללא  ממתינה  זו  של  חולשתה  עם  שהשלימה  גיטי 
שמן  הרגועה,  ממינה  לאחת  אחת  תגענה  שעוד  לתשובות 
שם  כולל  סופה  עד  מתחילתה  המודעה  את  קוראת  הסתם 
כשוות  מתבררות  ההמתנה  דקות  בצד.  החתום  המעצבת 
בהחלט וכל פרטי המודעה עוברים היישר לאוזניה של גיטי 

המותשת, מציתים בה כוחות רעננים.

“את התקווה לא אאבד גם אחרי אלף נפילות. עוד יהיה טוב, 
רוצה שוב לחיות” מדקלמת שוב מינה את המילים המעוצבות 
בטיפוגרפיה מרשימה, קוראות לנשות העיר לבוא, להתמלא 

ולהמשיך הלאה.

למחרת, האולם הממוזג מנעים לנשות עיר הבירה את הזמן 
הנותר עד לתחילת המופע.

“סליחה” מבטא אנגלי כבד לידן “אפשר לשבת כאן?” שואלת 
אישה לא צעירה בעלת נראות ישראלית קלאסית.

האישה  מינה.  ממשיכה  כאן”  פנוי  “נראה  גיטי  עונה  “כן” 
ומבחינתה  שרירים  מרפה  מעדנות,  מתיישבת  האלגנטית 
ניתן להתחיל את האירוע. לידן מהצד הימני מתיישבת אישה 
שנראית מחפשת מישהי שלא הגיעה עדיין, מבטה סובב את 
ולבסוף  מבוקשה  את  מוצאת  אינה  היא  ושוב,  שוב  האולם 

מתיישבת בכבדות.

למינה  וגורמת  השחורה,  הבמה  קצה  על  מבטה  נועצת  היא 
מדברת  היא  מעט,  לחוצה  נראית  הטכנאית  שם.  להתבונן 
בתנועות ידיים לכיוון אישה שנראית המאמנת. האורות כבים 
העשן  ומכשירי  מבלבלים,  צבעים  בשלל  חליפות,  ונדלקים 

מתחילים לנוע.

ברגע  באחת  משתתק  האולם  את  שמילא  הנשי  המלמול 
נשפכים  רועים  חליל  של  רכים  צלילים  הבמה.  מוחשכת  בו 
לצופות  וגורמים  מי  אי  את  מלטפים  ההגברה,  מרמקולי 

למחות דמעה קטנה וסוררת, זאת עוד טרם החלה השירה.

גיטי מרשה לעצמה להרפות שרירים, היא מוודא כי התינוקת 
לאווירה.  מתמכרת  לאחור,  נשענת  בעגלה,  בשלווה  ישנה 
גיטי ומינה נהנות מכל רגע, הנשים מופיעות על הבמה אחת 
לאחת, מדהימות בקולן המדויק. התלבושות מרהיבות, תזמון 
ליבן  וקצב התופים מרעיד את  והעשן אופורי מעט  האורות 
של הצופות. מילות השיר מפיחות תקווה בלב כל שומעת. אף 

כי נראה להן שהאישה שלימינן נרגשת יתר על המידה.

- - -

בה  אוחזים  השינה  קורי  מפנקת,  צהריים  משנת  קמה  רינת 
עדיין, קשה לה להתנתק מהחלום ולהתחיל להתארגן כראוי. 
ההתארגנות לוקחת זמן יתר מהרגיל והשעון דוהר לו למקום 

בלתי נודע.

16:10. הפלאפון מצלצל. “כן, אמא” היא שאולת בקול מודאג. 
מתי את יוצאת?”

32. מה אתך? מתארגנת?”  “ אצא בעזרת ד’ בעוד שעה בקו 
מבין  רינת  של  הרוח  מצב  את  לקלוט  ומנסה  מתעניינת  יעל 

המילים.

“כן, ועכשיו אני רואה כתם על הבגד ואני לא מצליחה להוריד 
אותו” ההתרגשות מביאה אותה לחוסר אונים לא צפוי.

“כן,  מרחוק.  לסייע  ומנסה  יעל  מבררת  אחר?”  בגד  לך  “ואין 
אלך  שכחתי,  אבל  אותו  ללבוש  מלכתחילה  העדפתי  האמת 

להחליף, טוב, להתראות ונפגש” היא מסיימת נרגשות.

“אוף” יורה רינת לחלל הריק, כבר מאוחר ועדיין לא התחלתי 
להתארגן.

“קו, שלושים ואחת, יגיע לתחנה בעוד, שלוש דקות” הפלאפון 
רוטט על שולחן המטבח המחוספס. רינת נלחצת, חוטפת את 
הרב קו. מדרגות הבניין חולפות בין רגליה בדילוגים, את דש 
האוטובוס  את  התחנה.  לעבר  ריצה  תוך  מיישרת  היא  הבגד 

הזה היא לא יכולה לפספס.

כך היא מגיעה להופעה, עם חצי נשימה, מאורגנת אך בקושי. 
היא  כאשר  עצמה  לבין  בינה  מסכמת  להתארגן”  קשה  “היה 
יושבת באוטובוס הארוך. “קשה לדעת שאת שיר התקווה אני 

הולכת לשיר היום קבל עם ועולם וליבי, הוי, נקרע בתוכי”.

לחדר  אותה  מכוונת  מרוגש,  בחיוך  פניה  את  מקבלת  נועה 
ביניהן  משתלבת  רינת  כולן.  נמצאות  שם  ההתארגנות 

לקראת  הכללית  ההתרגשות  בתחושת  נסחפת  בטבעיות 
עלייתן לבמה.

היא  לשיר  אבל  כלל,  אוהבת  אינה  הפתיחה  שיר  את  אמנם 
ציפור  רינת  מרגישה  לבמה  עלייתה  עם  אוהבת.  גם  אוהבת 
דרור, נותנת לעצמה לראשונה להתחבר לשירה ולהרגיש טוב 

יותר מאי פעם.

מבטה מחפש את אימה שבקהל. רגעים ארוכים מבטה נע בין 
נשות הקהל עד שמוצאת את יעל בשורה השלישית, דומעת 

ללא הפסקה.

רואה ממני קצת  “סוף סוף את  ליבה  נקרע  “הוי, אמא שלי” 
נחת” מהרהרת תוך שהיא מתכוננת לביתו השני של השיר.

מבטה מתעכב עוד מעט על אימה, אז נעתקת נשימתה. ליד 
עוקבת  היא  כאב.  עד  ומוכרת  צעירה  אישה  יושבת  אימה 
אחריה בדיוק מתוזמן בו רואה את  ידיה של גיטי נעות לעבר 

העגלה וכהרף עין היא חובקת אל ליבה תינוק.

רינת מסתחררת, מנסה להתנתק מהמראה, שוכחת לרגע כי 
היא על במה. באותם רגעים היא מואסת בשיר המתנגן יותר 
מאי פעם. שונאת את המילים, הקצב והמנגינה. הן מתערבלות 
כואב.  כמה  קרוב,  כמה  נוראית.  לבחילה  לה  וגורמות  בתוכה 
כבר  עמידתה  כנצח.  השיר  נמרח  להכאיב  בשביל  כאילו  אך 
גיל.  תואמי  שאינם  קמטים  נחרש  ומצחה  כך  כל  יציבה  לא 
צליל  המפוארת  הבמה  בחלל  שוב  נשמע  לבסוף  איכשהו, 
החליל, מבשר על סיום השיר. הן מסתדרות בשורה אורכית, 
את  מעודדת  והיא  קצבית  להיות  מתחילה  המעבר  מנגינת 

עצמה לקראת השיר הבא.

הקהל  תשואות  קול  מסתיים.  המופע  של  הראשון  החלק 
מרגש את נועה המאמנת, את נשות המקהלה וכנראה גם את 
נשות העיר המריעות. רק רינת מוצאת עצמה נמלטת לחדר 
המעלית החשוך. שם, לבדה היא מתחילה להתייפח. רוצה כל 
כך להימלט ממבטה של אימה, ובעיקר לא רוצה לראות את 

גיטי ותינוקה.

רק זוג עיניים בעלות לב חם עוקב אחריה עד לחדר.

מרים.

רינת מרימה עיניים רטובות ובודקת מהו הרחש ששמעה.

מרים מתיישבת.

רינת חוזרת לדמוע.

מרים נרגשת.

רינת משתנקת לרגע.

מרים מאפשרת.

רינת מנסה לאסוף את עצמה ולהירגע.

מרים מעיזה ללטף בתנועה כמעט בלתי מורגשת.

רינת נרתעת.

ידה של מרים נשארת באוויר, תלושה.

השקט העוטף אותן שווה יותר מכל מילה אחרת, גורם ללבת 
פרצי  בין  כך,  ויחידה.  אחת  בבת  לפרוץ  רינת  של  רגשותיה 
בכי מספרת רינת את סיפורה הכאוב. סיפור של תקווה רבת 
שנים שהתנפצה באחת עם פטירתו של הייצור המדהים עלי 

אדמות.



“אמונה שהכול לטוב יש לי” היא מתנשמת, “אפילו אם אני 
לא מבינה” קולה יציב עד מאד “אבל תקווה אין לי בכלל” היא 
מסיימת את הנאום הקצר בקול שאין עליו עוררין. “אין לי עוד 
לו והפך לייאוש עצום שמשתלט עלי  כוח לקוות. הוא נמוג 
שוב  מנצנצות  מדמעות  כבר  היבשות  עיניה  מחדש”  יום  כל 
בלחלוחית עדינה. רינת מסיימת את דבריה בכחכוח גרוני רב 
משמעות או אז מרימה עיניים ובאבסורד מדהים עולה חיוך 

מקסים על פניה.

מרים מקשיבה, על פניה לא נראית כל תגובה.

הייאוש  אם  “וגם  בעדינות.  לוחשת  מיוחדת”  כך  כל  “את 
משתלט עליך אין זה אומר כי הוא האמת המוחלטת, כל עוד 
את כאן-יש תקוה! יש!” היא לוחשת בקול עוצמתי יותר מכל 

צעקה אחרת.

צלילי הפלייבק בורח לו מאולם למטה ופורץ לו דרך עד לחדר 
החשוך בו הן יושבות, כאילו מנסה ללכוד את תשומת ליבן. 
בדקות שנותרו עד לסיומה של ההפסקה הן ממשיכות בשיח 

פתוח הגורם לרינת להמשיך להאמין ולהתחיל לקוות.

שיר הסיום, על פי בקשת הצופות הינו שיר הפתיחה.

רינת שומעת בפעם המי יודע כמה את חליל הרועים הנשמע 
היא  ארוכה  תקופה  מזה  לראשונה  אך  הפלייבק.  בתחילת 
מרשה לעצמה לעצום עיניים, להתמכר לזיכרון. כך, על במת 
ההופעה נסחפת למילים ומדמיינת עצמה חובקת תינוק בוכה.


